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ŚRODKOWOEUROPEJSKIE FORUM
ZARZĄDZANIA INTERNETEM 2017
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, moderatorom i prelegentom za udział w Forum
oraz ciekawe i inspirujące dyskusje.
Tych, którzy nie mieli okazji uczestniczyć w Forum zapraszamy do obejrzenia nagrań z
sesji oraz przeczytania raportu z obrad.
Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami z Forum oraz krótka relacją prasową na
jego temat.
Wszystkich, których zainteresowały dyskusje i debaty naszego warszawskiego Forum
zachęcamy do uczestnictwa w światowym Forum Zarządzania Internetem (osobiście
lub on-line) Ta globalna konferencja gromadząca corocznie tysiące interesariuszy sieci
odbędzie się wkrótce w Genewie (18-12.12.2017). Spośród ponad stu genewskich
warsztatów, wiele dotyczyć będzie wątków, które poruszyliśmy w trakcie naszej
konferencji. W trakcie specjalnej sesji organizowanej przez krajowe inicjatywy IGF
zaprezentujemy wnioski z warszawskich obrad.

Środkowoeuropejskie Forum Zarządzania Internetem, które odbyło się 21 listopada w
Centrum Nauki Kopernik, było okazją do podjęcia wielu zagadnień związanych z
funkcjonowaniem sieci. W programie tegorocznego wydarzenia znalazły się m.in. takie
tematy jak sieci 5G, kompetencje cyfrowe i technologie FinTech czy swobodny
przepływ danych.

Tegoroczne Forum zdominowała wielostronna i otwarta dyskusja. Debatowano o
najważniejszych wyzwaniach oraz szansach, jakie niesie ze sobą rozwój i
upowszechnianie się internetu. Wśród ponad 200 uczestników obecnych w Centrum
Nauki Kopernik byli przedstawiciele administracji publicznej, przedsiębiorców,
organizacji pozarządowych i technicznych oraz nauki.
Program konferencji tworzony był oddolnie, przez wszystkie zainteresowane
środowiska - do współorganizacji Forum zaproszono rekordową liczbę 12 organizacji.
Przeważająca część agendy – cały blok sesji równoległych - to ich autorskie propozycje
debat na tematy, które w tej chwili są istotne dla użytkowników internetu.
Dyskutowano m.in. o wyzwaniach i szansach, jakie dla polskich przedsiębiorców niesie
swoboda przepływu danych, rozwiązaniach prawnych służących blokowaniu stron
internetowych, pomysłach na nowe zasady odpowiedzialności pośredników
Internetowych za publikowane treści, kompetencjach cyfrowych potrzebnych Polakom,
aby mogli włączyć się w nurt gospodarki cyfrowej, wykorzystywaniu otwartych danych
przez organizacje pozarządowe i przedsiębiorców, czy – wreszcie – o przyszłości
zbiorowego zarządu prawami autorskimi w dobie platform i blockchainów.
Forum przygotowano we współpracy z partnerami regionalnymi:
●

CZ.NIC – operator domeny narodowej .cz

●

HTE - Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (Scientific Association for
Infocommunications Hungary)

●

Ministerstwo Rozwoju Narodowego Węgier

●

SK-NIC - operator domeny narodowej .sk

●

Urząd Regulacji Telekomunikacji Republiki Czeskiej

●

Urząd Wicepremiera Republiki Słowackiej ds. Inwestycji i Informatyzacji
oraz

●

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN: www.icann.org)
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