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„Serfuję. Respektuję” – prawa i obowiązki w sieci oczami młodego pokolenia  
 

 
5 lutego już po raz 10. obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). W prawie 100 krajach 
świata toczą się debaty na temat świadomego korzystania z Sieci. W Polsce DBI organizowany 
jest od 2005 roku. Głównym partnerem wydarzenia jest po raz kolejny Fundacja Orange. 
  
 
Jakimi zasadami należy kierować się w Internecie? Czy w świecie online obowiązują inne reguły niż w 
świecie realnym? Do czego prawo ma autor, twórca stron, a do czego zwykły użytkownik Internetu? 
To pytania, które coraz częściej pojawiają się w dyskusjach prawników, etyków, jak również 
użytkowników Internetu. Tegoroczne hasło Dnia Bezpiecznego Internetu – „Serfuję. Respektuję” – 
ma zwrócić uwagę na to, że każdy internauta ma prawo wykorzystywać potencjał sieci do 
samorealizacji, zdobywania informacji, nauki czy zabawy. Ponosi jednak odpowiedzialność za swoje 
działania w Internecie. Podczas serfowania w sieci powinien pamiętać o szanowaniu innych 
użytkowników i ich praw. 
 
W ramach DBI 2013, młodzi internauci w Polsce zostali zaproszeni do dyskusji oraz nadsyłania 
propozycji zasad, jakimi powinni kierować się oni i ich rówieśnicy online. Na tej podstawie opracowano  
„Dekalog cyfrowego obywatela – moje prawa i obowiązki”. Można zapoznać się z nim na stronie 
akcji: www.dbi.pl 
 
Temat wydaje się szczególnie ważny w kontekście opublikowanych właśnie wyników badań EU Kids 
Online III, przeprowadzonych wśród ponad 10 tys. młodych internautów z 25 krajów Europy w wieku 
9-16 lat. Z zebranych danych wynika, że prawie co trzeci z nich postrzega odwiedzane przez dzieci i 
młodzież strony służące do wymiany plików wideo (np. YouTube) jako źródło zagrożeń internetowych. 
Zagrożenia dzieci widzą też na portalach społecznościowych, na stronach www oraz w grach 
internetowych. Wyniki badań opublikowano w raporcie „Co niepokoi w Internecie – własne opinie 
dzieci”, opracowanym w ramach projektu Komisji Europejskiej EU Kids Online III (projekt koordynuje w 
Polsce dr Lucyna Kirwil, SWPS).  
 
W Polsce DBI organizowany jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą 
Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Głównym 
partnerem jest Fundacja Orange.  
Już od stycznia w całej Polsce organizowane są także lokalne akcje z okazji DBI.  Ci, którzy zgłoszą 
swoje działania na rzecz bezpieczeństwa online przez stronę www.dbi.pl, wezmą udział w konkursie z 
nagrodami. W tym roku do wygrania jest m.in. 5 telewizorów z dostępem do Internetu przekazanych 
przez Fundację Orange. Każdego roku organizowanych jest ponad 1000 takich wydarzeń. Oprócz 
nich toczą się także ogólnopolskie inicjatywy - konkurs „Moje Pr@wa i obowwwiązki”, konkurs dla 
młodych dziennikarzy „Bądź bezpieczny w Sieci”, czy zajęcia edukacyjne dla dzieci w szpitalach 
prowadzone przez projekt Sieciaki.pl z FDN oraz Fundację Orange. 
 
Centralnym punktem DBI w Polsce jest konferencja dla przedstawicieli sektora edukacyjnego i 
profesjonalistów pracujących z dziećmi, która odbywa się 5 lutego 2013 r. w Laboratorium Centrum 
Sztuki Współczesnej Zamku Ujazdowskiego w Warszawie. Spotkanie wieńczy debata ekspercka 
poświęcona prawom i obowiązkom w sieci oraz prezentacje dobrych praktyk edukacyjnych. Jak co 
roku, obchodom DBI we wszystkich krajach europejskich, towarzyszy kampania medialna, a 
przygotowany na jej potrzeby spot ukazuje główne przesłanie Dnia Bezpiecznego Internetu.  
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Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły: Krystyna Szumilas - Minister Edukacji Narodowej, prof. 
dr hab. Barbara Kudrycka - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr hab. Irena Lipowicz - Rzecznik 
Praw Obywatelskich, Magdalena Gaj - prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Ministerstwo 
Administracji i Cyfryzacji. 
 
Partnerzy wydarzenia: UPC Polska, nk.pl, ArcaBit, WSZPWN, Kaspersky Lab, PBI, Centrum Sztuki 
Współczesnej Zamek Ujazdowski, IT Leader Club Polska, Głos Nauczycielski, Szkoła z klasą 2.0, 
Strażnik Ucznia, AVG, ZPAV, e-Commerce Polska 
 
Materiały multimedialne: http://dbi.saferinternet.pl/art_dbi/multimedia.html       
Szczegółowe informacje dotyczące obchodów DBI w Polsce: www.dbi.pl, kontakt@dbi.pl.  

 
 
 
 

 
Fundacja Orange działa na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży w dostępie do nowoczesnej edukacji. Poprzez swoje 

programy pokazuje młodym, jak zdobywać wiedzę, poznawać świat i budować społeczności przy wykorzystaniu nowych 

technologii. We wszystkie jej działania angażują się wolontariusze Orange. Główne realizowane programy to: Akademia 

Orange, Edukacja z Internetem, Dźwięki Marzeń, Telefon do Mamy i Orange dla bibliotek. Fundacja została stworzona w 2005 

roku przez Telekomunikację Polską i PTK Centertel (spółki należące do Orange Polska).  www.fundacja.orange.pl  
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