
Deklaracja współpracy na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie  

„Nie ma dzieci są ludzie; ale o innej skali pojęć, innym zasobie doświadczenia, innych popędach, innej 

grze uczuć.”  

Janusz Korczak  

Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych stworzył dzieciom i młodzieży bez-

precedensowe możliwości komunikowania się, uczenia, uzyskiwania dostępu do informacji i wyraża-

nia swoich opinii w sprawach, które mają wpływ na ich życie i społeczności, w których funkcjonują. 

Jednakże łatwy i nieograniczony dostęp do Internetu, w szczególności z wykorzystaniem technologii 

mobilnych, stanowi równocześnie duże zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz jest po-

ważnym wyzwaniem dla nas – dorosłych.  

W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zagrożeń, umożliwiając jednocześnie czerpanie korzyści z do-

stępu do Internetu przez dzieci i młodzież, konieczne jest połączenie wysiłków różnych interesariuszy 

na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Współpraca administracji publicznej, sektora 

prywatnego, organizacji pozarządowych, uczelni oraz ośrodków badawczych pozwoli wypracować od-

powiednie działania służące ochronie dzieci i młodzieży przed szkodliwymi treściami oraz negatyw-

nymi zjawiskami i zachowaniami w Internecie.  

Dostawcy treści i usług świadczonych w Internecie odgrywają istotną rolę w tworzeniu podstaw dla 

bezpiecznego korzystania z sieci.  

Z kolei administracja publiczna powinna stwarzać zainteresowanym podmiotom warunki do podej-

mowania aktywności na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie.  

Mając na uwadze dobro dzieci i młodzieży sygnatariusze Deklaracji potwierdzają konieczność podję-

cia wspólnych działań gwarantujących ochronę przed szkodliwymi treściami w następujących obsza-

rach:  

1. prawnym, w tym legislacyjnym – w zakresie wypracowania rozwiązań eliminujących możli-

wości czerpania korzyści finansowych z cyberprzemocy i propagowania szkodliwych dla dzieci 

i młodzieży treści;  

2. organizacyjnym – na rzecz promowania wartościowych treści w Internecie oraz propagowa-

nia rozwiązań technicznych sprzyjających bezpiecznemu korzystaniu przez dzieci i młodzież z 

Internetu;  

3. technicznym – w zakresie usprawnienia wymiany informacji pomiędzy dostawcami treści i 

usług świadczonych w Internecie a podmiotami zaangażowanymi w przeciwdziałanie i zwal-

czanie nielegalnych treści w celu bezzwłocznego informowania o zagrożeniach oraz rozwija-

nia skutecznych narzędzi reagowania na występujące zagrożenia w sieci.  

Przystępując do niniejszej Deklaracji zobowiązuję się do podjęcia działań we wskazanych obszarach 

oraz ścisłej współpracy z pozostałymi sygnatariuszami. 


