
Projekt z dnia 19.10.2017

U S T A W A

z dnia                2017 r.

o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustanawia się fundację pod nazwą „Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości”, 

zwaną dalej „Platformą”.

Art. 2. Platforma nabywa osobowość prawną z dniem wpisania do Krajowego Rejestru 

Sądowego.

Art. 3. Siedzibą Platformy jest miasto stołeczne Warszawa.

Art. 4.1. Celem Platformy jest działanie na rzecz wzrostu globalnej konkurencyjności 

polskich przedsiębiorców poprzez wsparcie ich transformacji cyfrowej przy wykorzystaniu 

systemów cyber-fizycznych, Internetu Rzeczy, robotyzacji, sztucznej inteligencji, technologii 

komunikacyjnych pomiędzy maszynami a człowiekiem i maszynami, a także innych 

rozwiązań technicznych przemysłu 4.0.

2. Do zadań Platformy należy:

1) budowanie świadomości i promowanie korzyści wynikających z cyfryzacji przemysłu;

2) wspieranie podnoszenia poziomu technicznego, technologicznego i organizacyjnego 

przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem automatyzacji, robotyzacji procesów 

przetwórczych, logistycznych i energetycznych oraz cyfrowej integracji tych procesów;

3) promowanie i wspieranie stosowania inteligentnych systemów zarządczych, 

wytwórczych i dystrybucyjnych, w oparciu o pozyskiwanie, gromadzenie, przesyłanie 

i analizę danych;

4) inicjowanie i zarządzanie projektami badawczymi ukierunkowanymi na rozwój 

inżynierii materiałowej, technik wytwórczych oraz nowych produktów;

5) prowadzenie działalności edukacyjnej służącej zdobywaniu kompetencji zawodowych 

związanych z cyfryzacją przemysłu;
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6) proponowanie rozwiązań w zakresie wdrażania koncepcji cyfryzacji przemysłu, w tym 

zarządzania zmianą, wiedzą i innowacjami;

7) promowanie zintegrowanych rozwiązań technologicznych, zapewniających 

interoperacyjność, zachowanie suwerenności danych oraz cyberbezpieczeństwo;

8) tworzenie mechanizmów współdziałania, dzielenia się wiedzą oraz budowania zaufania 

w relacjach wśród podmiotów zaangażowanych w proces transformacji;

9) współpraca z jednostkami edukacyjnymi i naukowymi mająca promować dostosowanie 

kompetencji pracowników do potrzeb cyfryzacji przemysłu;

10) prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji 

zawodowej i społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem cyfryzacji przemysłu;

11) prowadzenie inwestycji służących realizacji zadań Platformy; 

12) opiniowanie projektów założeń i projektów aktów prawnych dotyczących obszaru 

działalności Platformy;

13)  udzielanie pomocy publicznej wspierającej transformację cyfrową w zakresie realizacji 

celu, o którym mowa w ust.1;

14) certyfikację, w rozumieniu ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o systemach oceny 

zgodności i nadzorze rynku (Dz.U. z 2017 r. poz. 1398) w obszarze związanym z 

realizacją celu, o którym mowa w ust. 1. 

3. Rada Ministrów lub poszczególni ministrowie mogą powierzyć Platformie realizację 

innych zadań związanych z realizacją celu, o którym mowa w ust. 1.

4. Powierzając zadania, o których mowa w ust. 3, Rada Ministrów lub poszczególni 

ministrowie zapewniają Platformie odpowiednie środki finansowe.

Art. 5.1. Minister właściwy do spraw gospodarki ustanawia programy w obszarze 

transformacji cyfrowej, stanowiące pomoc finansową, realizujące politykę innowacyjną 

państwa, dotyczące zadań określonych w art. 4 ust. 2.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki powierza Platformie realizację programów, 

o których mowa w ust. 1. 

Art. 6.1. Platforma może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji celu, 

o którym mowa w art. 4. ust. 1 ustawy.

2. Platforma może prowadzić działalność gospodarczą także przez spółki prawa 

handlowego.
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Art. 7.1. Majątek Platformy stanowi fundusz założycielski, w wysokości 1 miliona 

złotych, przekazany przez Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do 

spraw gospodarki. 

2. Środki, o których mowa w ust. 1, zostaną przekazane ze środków budżetu państwa, 

z części, której dysponentem jest  minister właściwy do spraw gospodarki.

Rozdział 2

Finansowanie

Art. 8.1 Źródłami finansowania Platformy są:

1) darowizny, spadki, zapisy i dochody ze zbiórek;

2) dochody z majątku ruchomego, nieruchomego i praw;

3) wpływy pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej;

4) wpływy pochodzące z wkładów na rachunkach bankowych, lokat kapitałowych oraz 

z papierów wartościowych;

5) dotacje podmiotowe;

6) dotacje celowe na realizację bieżących zadań Platformy; 

7)   pozyskane zgodnie z właściwymi przepisami środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1870, z późn. zm.1));

8)    dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

         2.  Platformie może być przyznana jednorazowa dotacja z budżetu państwa na pierwsze 

wyposażenie w środki obrotowe.

Art. 9.1. Platforma składa do ministra właściwego do spraw gospodarki wniosek 

o udzielenie dotacji podmiotowej, o której mowa art. 8 pkt 5, zawierający opis 

szczegółowych działań służących realizacji celu, o którym mowa w art. 4 ust. 1, kwotę 

dotacji, o jaką wnosi Platforma oraz szczegółowe uzasadnienie. 

       2. Dotacja podmiotowa nie może przewyższać różnicy pomiędzy koniecznymi, 

rzeczywistymi kosztami poniesionymi przez Platformę na realizację celu, o którym mowa w 

art. 4 ust. 1, a przychodami z tego tytułu.

      3.  Platforma jest obowiązana do:

1)      Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2016 r. poz. 1984, 2260 i 
    1948 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935 i 1089. 



– 4 –

1) prowadzenia odrębnej ewidencji dla działalności finansowej ze źródeł, o których mowa 

w art. 8 ust. 1 pkt 1-4 oraz innych źródeł, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 5-8, w tym 

do prawidłowego przypisywania przychodów i kosztów, na podstawie stosowanych i 

mających obiektywne uzasadnienie metod;

2) określenia w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.2)), zasad prowadzenia odrębnej 

ewidencji oraz metod przypisywania kosztów i  przychodów, o których mowa w pkt 1; 

3) składania sprawozdań rocznych z realizacji zadań objętych dotacją oraz z jej  

wykorzystania.

    4. Platforma przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki rozliczenie   

otrzymanej dotacji podmiotowej.

    5. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb 

przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu państwa, uwzględniając w 

szczególności katalog kosztów ponoszonych przez Platformę na cel, o którym mowa w art. 4 

ust. 1, oraz zakres danych zawartych we wniosku, mając na uwadze sprawne funkcjonowanie 

Platformy.

Rozdział 3

Organy, statut i nadzór

Art. 10. Organami Platformy są:

1) Fundator;

2)     Zarząd;

3) Rada.     

Art. 11. Fundatorem Platformy jest Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra 

właściwego do spraw gospodarki.

Art. 12.1. Zarząd  kieruje  działaniami Platformy i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.  W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz 2 członków Zarządu, powoływanych

przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. 

2)     Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2016 r. poz. 2255 oraz 
    z 2017 r. poz. 61, 245,791 i 1089.
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4.  Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

Art. 13.1. Rada stanowi organ opiniodawczy.

2. W skład Rady wchodzi co najmniej siedmiu, lecz nie więcej niż piętnastu członków 

powołanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki powołuje w skład Rady, o której mowa 

w art. 10 pkt 3, po jednej osobie zaproponowanej przez:

1) ministra właściwego do spraw nauki;

2) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;

3) ministra właściwego do spraw cyfryzacji;

4) ministra właściwego do spraw gospodarki;

5) ministra właściwego do spraw energii;

6) ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

7) ministra właściwego do spraw edukacji.

        4. Minister właściwy do spraw gospodarki może powołać w skład Rady, o której mowa 

w art. 10 pkt 3, osoby będące przedstawicielami nauki lub przemysłu.

5. Członkami Rady, o których mowa w ust. 2 i ust. 3, mogą być osoby, które posiadają 

co najmniej:

1)    stopień naukowy doktora, lub 

2)   5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, lub

3)   5-letnie doświadczenie wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie

       związanej z zakresem działalności Platformy.

      6. Kadencja Rady trwa 5 lat.

      Art. 14.1. Statut Platformy określa w szczególności:

1)  sposób realizacji zadań, o których mowa w art. 4 ust. 2;

2)  szczegółowe zadania organów Platformy;

3)  wymagania dla kandydatów na członków organów Platformy oraz sposób ich       

 powoływania;

4)    sposób prowadzenia rachunkowości Platformy oraz organ zatwierdzający sprawozdanie  

 finansowe Platformy, rok obrotowy i środki finansowe Platformy;

5)      zakres i sposoby prowadzenia działalności gospodarczej przez Platformę.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki w drodze zarządzenia, po zasięgnięciu opinii 

Rady, ustali statut Platformy.
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Art. 15.1. Fundator reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki 

sprawuje nadzór nad działalnością Platformy.

2.  Do uprawnień nadzorczych Fundatora należy okresowa kontrola wykorzystania 

środków publicznych i realizacji celu statutowego Platformy.

Art. 16. Platforma składa ministrowi właściwemu do spraw gospodarki sprawozdanie ze 

swojej działalności w terminie do dnia 31 marca za ubiegły rok obrotowy.

Rozdział 4

Pomoc publiczna

Art. 17. Platforma udziela pomocy finansowej, w ramach ustanowionych programów 

zgodnie  z  art. 5 ust. 1, z przeznaczeniem na:

1) wspieranie innowacyjności; 

2) usług doradczych; 

3)     wspieranie klastrów innowacyjnych; 

4) wspieranie innowacji procesowych i organizacyjnych prowadzonych przez 

przedsiębiorców służących cyfrowej transformacji; 

5)  pomocy szkoleniowej dla przedsiębiorców;

6) pomocy dla przedsiębiorców na projekty badawczo-rozwojowe.

Art. 18. Pomoc finansowa, o której mowa w art. 5 ust. 1, udzielana jest:

1) przedsiębiorcom;

2) podmiotom statutowo działającym na rzecz innowacyjności gospodarki;

3) klastrom innowacyjnym;

4) partnerom społecznym i gospodarczym w rozumieniu art. 5 pkt 7 ustawy z dnia 6 

grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 

oraz z 2015 r. poz. 349).

Art. 19.1. Pomoc finansowa, o której mowa w art. 5 ust. 1, nie może być udzielona:

1) przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, jeżeli został skazany prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko 

mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, 

obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane 

z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych; 
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2) podmiotowi określonemu w art. 18: 

a) który posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub

b) który pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajduje się w toku likwidacji 

albo postępowania upadłościowego lub

c)   jeżeli członek jego organów zarządzających bądź wspólnik spółki osobowej został 

skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w pkt 1; 

3) podmiotowi zbiorowemu, wobec którego sąd orzekł zakaz korzystania z dotacji, 

subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi. 

2. Platforma może odmówić udzielenia pomocy finansowej podmiotom, o których 

mowa w art. 18, jeżeli poweźmie uzasadnioną wątpliwość co do prawidłowego jej 

wykorzystania. 

3. Platforma może odmówić udzielenia pomocy finansowej podmiotom, o których 

mowa w art. 18, jeżeli prowadziłoby to do obejścia zasad udzielenia pomocy, w 

szczególności warunków podmiotowych, przeznaczenia, intensywności lub kwoty tej 

pomocy.

Art. 20. Pomoc finansowa jest udzielana w formie:

1)    bezzwrotnego wsparcia finansowego;

2) finansowania kosztów usług świadczonych przez usługodawców bezpłatnie lub 

stanowiących różnicę między ceną niższą a ceną rynkową.

Art. 21.1. Minister właściwy do spraw gospodarki, ustanawiając programy w obszarze 

transformacji cyfrowej, realizujące politykę innowacyjną państwa, o których mowa w art. 5 

ust. 1, określa tryb wyboru podmiotów którym udzielana jest pomoc finansowa, o której 

mowa w art. 17 ustawy.

2. Wybór podmiotów, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie:

1)    konkursowym;

2)    pozakonkursowym.

3. Tryb pozakonkursowy może być zastosowany do wyboru projektów, których 

wnioskodawcami, ze względu na charakter lub cel projektu, mogą być podmioty jako jedyne 

zdolne do jego realizacji.

Art. 22. Minister właściwy do spraw gospodarki, określi w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy finansowej przez Platformę, 
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uwzględniając efektywne i skuteczne jej wykorzystanie oraz zapewnienie przejrzystości jej 

udzielania, a także cele programów ustanowionych zgodnie z art. 5 ust. 1.

Rozdział 5

Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy dostosowujące i końcowe

Art. 23. Wniosek o wpis Platformy do Krajowego Rejestru Sądowego zgłosi minister 

właściwy do spraw gospodarki, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 24. W przypadku likwidacji Platformy, jej majątek przechodzi na własność Skarbu 

Państwa.

Art. 25. W sprawach nieuregulowanych ustawą do Platformy stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40), 

z wyłączeniem przepisów o uprawnieniach właściwego starosty w stosunku do fundacji.

Art. 26. W ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259 oraz z 2017 r. poz. 624) w art. 3 ust. 1 pkt 30 kropkę 

zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 31 w brzmieniu: 

„31) Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości.”.

Art. 27.1. Minister właściwy do spraw gospodarki powoła pierwszy Zarząd, w terminie 

30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

2.  Minister właściwy do spraw gospodarki powoła pierwszą Radę, w terminie 30 dni od 

dnia wejścia w życie ustawy.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki, w drodze zarządzenia ustali Statut 

Platformy, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 28. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
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