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POLSKA – CENTRUM ŚWIATOWEJ DYSKUSJI O PRZYSZŁOŚCI INTERNETU
Staraliśmy się o to kilka lat i udało się! ONZ docenił nasze
działania na arenie międzynarodowej – 16. Szczyt Cyfrowy
ONZ – IGF 2021 odbędzie się w Polsce.
Kilka tysięcy gości: ministrowie i szefowie organizacji
międzynarodowych, przedstawiciele biznesu, w tym

największych i najbardziej znanych firm internetowych
z różnych kontynentów, działacze organizacji pozarządowych
i środowiska naukowego, teoretycy i praktycy – od 6 do 10
grudnia 2021 roku, całe międzynarodowe środowisko
internetowe spotka się w jednym miejscu – w Polsce.

”

Organizacja tak prestiżowego wydarzenia to nie tylko wielki zaszczyt, ale też dowód na to, że Polska
staje się coraz ważniejszym graczem w globalnych staraniach o wolny i niepodzielony internet.
Do zobaczenia w Katowicach w grudniu 2021 roku!
Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

”

IGF 2021 – TO TU ZAPADNĄ DECYZJE O PRZYSZŁOŚCI INTERNETU!

Szczyt Cyfrowy ONZ – IGF 2021 w Katowicach to doskonała okazja do spotkania parlamentarzystów
z całego świata i pochylenia się nad potrzebami użytkowników internetu. Będziemy rozmawiać m.in.
o rozwiązaniach legislacyjnych odpowiadających na wyzwania cyfrowego świata. Wspólnie możemy
kształtować przyszłość.
Elżbieta Witek

Marszałek Sejmu RP

”

Transformacja cyfrowa, w której dziś żyjemy, nie zna granic. Wszędzie pojawiają się te same pytania:
jak narzędzia cyfrowe zmienią nasze życie? Czy możemy zaufać technologiom cyfrowym? Pytania,
które wymagają wspólnej, zjednoczonej odpowiedzi. Dlatego dyskusje w Katowicach są tak ważne.
Chodzi nie tylko o kształtowanie zarządzania internetem, ale przede wszystkim o kształtowanie świata,
w którym chcemy żyć.

Podczas kryzysu związanego z COVID-19 internet okazał się
pomocny w organizacji naszego życia w stopniu, którego nie
przewidywaliśmy wcześniej. Potwierdziło to jego ogromną
wartość dla nas wszystkich. Funkcjonujemy w cyfrowym
świecie i potrzebujemy w nim zarówno wolności, otwartości,
jak i bezpieczeństwa.

Zależy nam, aby polskie środowisko internetowe aktywnie
zaangażowało się w przebieg tego wydarzenia. Podczas
Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021 każdy może wypowiedzieć
się na temat przyszłości internetu. Ty też możesz mieć wpływ
na tę dyskusję!

”

W Katowicach, mieście – centrum innowacji i nowych technologii, będziemy wspólnie podejmować
najważniejsze decyzje dotyczące przyszłości internetu – jego rozwoju i dalszego działania. Wielu wydaje
się, że to temat, który ich nie dotyczy. Nic bardziej mylnego. Omawiane w Katowicach tematy dotyczyć
będą wszystkich użytkowników sieci.
Janusz Cieszyński

Sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa

Margrethe Vestager

wiceprzewodnicząca wykonawcza KE do spraw Europy na miarę ery cyfrowej

INTERNET UNITED
Szczyt Cyfrowy ONZ – IGF 2021 będzie miejscem debaty m.in.
o przyszłości platform internetowych. Hasło tegorocznej edycji
konferencji to Internet United (tłum. Zjednoczony Internet).
To właśnie tu omawiane będą globalne tematy i najlepsze
praktyki związane z przestrzenią cyfrową.

IGF organizowany jest od 2006 roku. Do tej pory odbył się:
w Niemczech, Francji, Szwajcarii, Meksyku, Brazylii, Turcji,
Indonezji, Azerbejdżanie, Kenii, Egipcie, Indiach, Grecji i na
Litwie. Czas na Polskę!

”

Potrzebujemy silnego, sprawnego i odpowiedzialnego Forum Zarządzania Internetem, będącego miejscem,
w którym rządy, sektor prywatny, eksperci techniczni i społeczeństwo obywatelskie z całego świata
spotykają się, dzielą pomysłami, dyskutują nad rozwiązaniami i uzgadniają wspólne standardy i zasady.
António Guterres

Sekretarz Generalny ONZ

”

Bardziej niż kiedykolwiek, musimy wykorzystywać internet do realizacji Agendy 2030 na rzecz
zrównoważonego rozwoju, nie pozostawiając nikogo w tyle ani w trybie offline. Musimy rozszerzać
globalne partnerstwo i zmniejszać przepaść cyfrową. Musimy kontynuować transformację cyfrową dla
społeczeństwa, pokoju, planety i dobrobytu. Podczas spotkania IGF 2021, pod hasłem Internet United,
poruszymy te kwestie, podejmiemy działania i zaproponujemy inicjatywy.
Liu Zhenmin
Podsekretarz Generalny ONZ ds. gospodarczych i społecznych

DLA WSZYSTKICH
To, czym tegoroczny IGF różnić się będzie od poprzednich
edycji, to zaangażowanie w dyskusje i podejmowanie decyzji
młodych użytkowników internetu. W Katowicach znajdziemy
miejsce i czas na to, by ich wysłuchać.
Chcemy, aby Szczyt Cyfrowy był ważnym wydarzeniem dla
młodych ludzi z całego świata, którzy w znacznej mierze
tworzą globalne środowisko internetowe. Jednym z wydarzeń
towarzyszących IGF 2021 będzie Młodzieżowy Szczyt IGF
(Youth IGF Summit).
Wstęp na 16. Szczyt Cyfrowy ONZ – IGF 2021 jest oczywiście
bezpłatny. Każdy może wziąć w nim udział, zadać pytanie
i zabrać głos w dyskusji.
Bądź na bieżąco – www.igf2021.pl

”

Światowa pandemia zdecydowanie przyśpieszyła proces cyfryzacji poszczególnych obszarów życia
gospodarczego, politycznego oraz społecznego. Oczywiście potrzebne są tu jeszcze odpowiednie fundusze
oraz zaangażowanie młodego pokolenia. To dzisiaj strategiczne elementy rozwoju i o tym będziemy
rozmawiać zgodnie z hasłem tegorocznego Szczytu Cyfrowego ONZ – Internet United.
Krzysztof Szubert

pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Europejskiej Polityki Cyfrowej,
pełnomocnik RP ds. Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021

