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Dla wszystkich
To, czym tegoroczny, organizowany w Polsce, IGF różnić się będzie od poprzednich edycji to zaangażowanie
w dyskusje i podejmowanie decyzji młodych użytkowników internetu.
- Chcemy, aby 16. edycja Szczytu Cyfrowego ONZ - IGF 2021 była ważnym wydarzeniem dla młodych, którzy
w znacznej mierze tworzą globalne środowisko internetowe – mówi minister Marek Zagórski.
W Katowicach znajdziemy miejsce i czas na to, by ich wysłuchać.
IGF to międzynarodowa inicjatywa, której celem jest inicjowanie i ułatwianie globalnej dyskusji o rozwoju Internetu
oraz o najbardziej aktualnych i palących zjawiskach związanych z jego funkcjonowaniem.

Szczyt Cyfrowy ONZ-IGF 2021 – to tu zapadną
najważniejsze decyzje o przyszłości internetu!
Podczas kryzysu związanego z COVID-19 internet okazał się pomocny w organizacji naszego życia
w stopniu, którego nie przewidywaliśmy jeszcze kilka miesięcy temu. Potwierdziło to jego ogromną wartość dla nas
wszystkich. Funkcjonujemy w cyfrowym świecie i potrzebujemy w nim zarówno wolności i otwartości,
jak i bezpieczeństwa.

Staraliśmy się o to kilka lat. Udało się! ONZ docenił nasze działania
na arenie międzynarodowej – 16. Szczyt Cyfrowy ONZ – IGF 2021
odbędzie się w Polsce! W grudniu 2021 roku zapadną najważniejsze
decyzje dotyczące przyszłości internetu.
Kilka tysięcy gości, w tym ministrowie i szefowie organizacji międzynarodowych z całego świata. 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.

Internet oraz rozwiązania cyfrowe w dobie Covid-19 stanowią bardzo dobre remedium. Nie możemy jednak
zapominać o cyberbezpieczeństwie, zagwarantowaniu wiarygodnego i bezpiecznego przetwarzania danych oraz
wzmocnienia wysiłków na rzecz wdrażania edukacji cyfrowej – mówi Krzysztof Szubert, pełnomocnik Prezesa Rady
Ministrów ds. Europejskiej Polityki Cyfrowej oraz pełnomocnik RP ds. Szczytu Cyfrowego ONZ - IGF 2021.
- Transformacja cyfrowa powinna iść w parze z nowymi rozwiązaniami i modelami biznesowymi
w całej gospodarce. Potrzeba również zaangażowania nowych społeczności w proces zarządzania internetem dodaje.

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

Pierwotnie, areną światowych rozmów w Polsce miał być 2020 rok. Jednak w związku z pandemią COVID-19 Forum
Zarządzania Internetem odbyło się w całości online, a ﬁzyczne spotkanie w Katowicach zostało przełożone na 2021 rok.

Internet United
A wszystko po to, by dyskutować i decydować o najbardziej aktualnych aspektach i problemach związanych
z funkcjonowaniem internetu.
- W Katowicach, mieście – centrum innowacji i nowych technologii, będziemy wspólnie podejmować najważniejsze
decyzje dotyczące przyszłości internetu - jego rozwoju i dalszego działania - mówi minister Marek Zagórski, sekretarz
stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. - Wielu wydaje się, że to temat, który ich nie dotyczy. Nic bardziej mylnego.
Omawiane w Katowicach tematy dotyczyć będą wszystkich użytkowników sieci – dodaje minister Zagórski.
Szczyt Cyfrowy IGF 2021 (Forum Zarządzania Internetem) będzie miejscem otwartej i realnej debaty m.in. o przyszłości
platform internetowych. Hasło konferencji to Internet United (tłum. zjednoczony internet).
- Otwarty, wolny i niepodzielony Internet, w którym użytkownicy mogą cieszyć się swoimi prawami - bez narażania swojej
prywatności - to idea, która w dyskusji nad zarządzaniem internetem przyświeca polskiemu rządowi od dawna – dodaje
minister Marek Zagórski.
Od 2016 r. formalnie działa IGF Polska, wokół którego skupiamy środowiska administracji, biznesu, świata nauki,
organizacji pozarządowych i technicznych.
Organizowanie tak prestiżowego wydarzenia to duży sukces i spore wyzwanie. IGF (Internet Governance Forum)
organizowany jest od 2006 r. Do tej pory odbył się m.in. w Kenii, Azerbejdżanie, Indonezji, Turcji, Brazylii, Szwajcarii,
Francji i Niemczech. Czas na Polskę!

Za organizację wydarzenia odpowiada Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
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