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1. DANE REJESTROWE I INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNDACJI. 

• Nazwa fundacji: Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości 

• Siedziba: Radom 

• Oddziały: Warszawa 

• Adres: ul. Jacka Malczewskiego 24, 26-609 Radom 

• Adres do korespondencji: : ul. Jacka Malczewskiego 24, 26-609 Radom 

• Adres poczty elektronicznej: kontakt@fppp.gov.pl 

• Numer telefonu/numer fax: 48 333 43 43 

• Data wpisu w KRS: 06.05.2019 r. 

• Numer KRS: 0000784300 

• Numer REGON: 383266132 

• Dane dotyczące członków zarządu: 

 Andrzej Soldaty – Prezes zarządu; 

 Katarzyna Nosalska – Członek zarządu; 

 Paweł Nowak – Członek zarządu.  

• Cele statutowe:  

Celem FPPP, jest działanie na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców poprzez 

wspieranie ich transformacji cyfrowej w zakresie procesów, produktów i modeli biznesowych, 

wykorzystujących najnowsze osiągnięcia z dziedziny automatyzacji, sztucznej inteligencji, 

technologii teleinformatycznych oraz komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem 

a maszynami z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych rozwiązań. 

2. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Z PODANIEM 

REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH, CZYNNIKÓW RYZYKA ORAZ 

PRZEWIDYWANEGO ROZWOJU A TAKŻE OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ 

PRAWNYCH W DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI O SKUTKACH FINANSOWYCH. 

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości powstała, żeby wzmacniać kompetencje 

i konkurencyjność przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Polski, poprzez 

wspieranie ich transformacji w kierunku Przemysłu 4.0. Fundacja wspiera: 

• Procesy transformacji cyfrowej; 

• Wdrażanie cyfrowych produktów i usług; 

• Wdrażanie modeli biznesowych opartych o najnowsze rozwiązania z obszaru m.in. 

inteligentnej analizy danych, automatyzacji i komunikacji maszyn oraz ludzi 

z maszynami, wirtualizacji procesów, a także cyberbezpieczeństwa. 

Jednym z głównych celów Fundacji jest również wzmacnianie kompetencji kadr dla 

przemysłu przyszłości. Są to programy szkoleń i nowatorskich sposobów demonstrowania 

rozwiązań. 

Fundacja działa na rzecz wzmacniania ekosystemu biznesowego tworzonego przez polskie 

przedsiębiorstwa produkcyjne. Fundacja realizuje ten cel tworząc mechanizmy 
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współdziałania, dzielenia się wiedzą oraz budowania zaufania w relacjach między 

podmiotami rynkowymi zaangażowanymi w proces transformacji cyfrowej. Podejmowane 

działania mają angażować firmy do sieciowej współpracy i współtworzenia nowych wartości. 

Działania Fundacji są skierowane do prowadzących działalność na terytorium Polski – 

przedsiębiorców, jednostek zarządzających klastrami innowacyjnymi, podmiotów 

działających na rzecz innowacyjnej gospodarki oraz partnerów społecznych i gospodarczych. 

FPPP nie prowadzi działalności, której celem jest osiąganie zysku. 

Fundatorem FPPP jest Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw 

gospodarki. 

Majątek FPPP stanowi fundusz założycielski oraz inne mienie uzyskane lub nabyte przez 

FPPP w toku jej działania.  

W 2019 r. FPPP otrzymała 2 000 000 zł dotacji z budżetu państwa na fundusz założycielski. 

 

Przychody z działalności  jakie fundacja odnotowała w 2019 r. to przychody z tytułu odsetek 

narosłych na rachunku funduszu założycielskiego w kwocie 5260,23 zł, jednocześnie FPPP 

poniosła koszty w wysokości 6803,72 zł, które nie mogły być sfinansowane z otrzymanej 

dotacji podmiotowej lub celowej , w związku z powyższym wg  stanu na dzień 31.12.2019 r. 

FPPP odnotowała stratę netto w wysokości 1543,49 zł. 

 

Źródłami finansowania FPPP w 2019 r. były: 

1) dotacja podmiotowe z budżetu państwa na realizację bieżącej działalności FPPP; 

2) dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie działań 

służących realizacji celu Platformy. 

W 2020 r. również zaplanowano uruchomienie środków dotacji podmiotowej i celowej.  

Stosowny wniosek o dotację podmiotową został złożony do Ministerstwa Rozwoju z dniu 29 

stycznia 2020 r. 

W 2019 r. zrealizowano następujące działania: 

A. FAZA PRZYGOTOWAŃ ZASOBÓW I ORGANIZACJI DLA URUCHOMIENIA 

DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ FUNDACJI PLATFORMA PRZEMYSŁU 

PRZYSZŁOŚCI. 

− Opracowano schemat struktury organizacyjnej Fundacji. 

− Opracowano pakiet regulacji wewnętrznych w postaci Regulaminu Organizacyjnego 

oraz Regulaminu uczestnictwa FPPP w wydarzeniach zbiorowych. 

− Opracowano Regulamin Zamówień Publicznych wraz z załącznikami. 

− Opracowano Procedury bezpieczeństwa dotyczące środowiska IT - Regulamin 

korzystania z komputerów służbowych i Regulamin korzystania z urządzeń mobilnych 

oraz Procedury dotyczące ochrony danych osobowych. 
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− Przygotowano i uruchomiono siedzibę Fundacji wraz z wymaganym wyposażeniem  

i niezbędnymi narzędziami pracy jak komputery, drukarka wielofunkcyjna, meble 

biurowe, sale konferencyjne, magazyn, pomieszczenie socjalne oraz opracowano 

Regulamin korzystania z biura FPPP w Radomiu. 

− Opracowano Regulamin Pracy oraz Regulamin Wynagradzania. 

− Przeprowadzono proces rekrutacji oraz zatrudniono kluczowych pracowników do 

realizacji zadań statutowych Fundacji. 

− Opracowano zakresy obowiązków przypisane do poszczególnych stanowisk pracy. 

B. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ FUNDACJI PLATFORMA 

PRZEMYSŁU PRZYSZŁOŚCI. 

− Prowadzono proaktywną komunikację dotyczącą działalności i oferty Fundacji. 

Efektem był spójny wizerunek Fundacji jako organizacji eksperckiej posiadającej 

wiedzę oraz kompetentny zespół ekspertów. Działania FPPP dążyły do uzyskania 

rozpoznawalności marki oraz jako efekt skutecznego kierowania publicznych 

środków wsparcia dla przemysłu i budowania synergicznego mechanizmu współpracy 

interesariuszy ekosystemu dla Przemysłu. 

− Stworzono stylebook i wording Fundacji dostosowany do strategii komunikacji – 

księga znaków FPPP. 

− Przygotowywano i rozsyłano newsy do dziennikarzy dotyczące realizowanych działań 

(media o zasięgu krajowym/regionalnym, profilu ogólnoinformacyjnym, biznesowym 

i branżowym). Reagowano na pytania dziennikarzy dotyczące działalności FPPP.  

− Prowadzono komunikację promującą rozwiązania Przemysłu 4.0 w celu popularyzacji 

koncepcji Przemysłu 4.0 w kanałach komunikacji własnych i rynkowych.  

− Utworzono miejsca w przestrzeni online, w którym można znaleźć wiarygodne, 

praktyczne i inspirujące informacje dotyczące różnych aspektów wdrażania 

Przemysłu 4.0. 

− Stworzono oficjalne kanały komunikacji treści związanych z Przemysłem 4.0 

zarządzanym przez FPPP (social media, www). 

− Przygotowano strategię merytoryczną przyszłego serwisu, zasady tworzenia treści, 

model organizacyjny portalu. 

− Na stronie internetowej FPPP publikowano artykuły, informacje o przemyśle 4.0, 

eksperckie opracowania i case studies. 

− Portal FPPP relacjonował przebieg szkoleń dla menadżerów organizowanych w całej 

Polsce przez FPPP. 

− Udostępniono na stronie internetowej Fundacji narzędzie informatyczne służące do 

oceny dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw w zgodności z koncepcją Przemysłu 4.0 

(Skaner). 

− W 2019 r. FPPP prowadziła czynne działania mające na celu uświadamianie  

i promowanie wśród MŚP (w szczególności właścicieli oraz kadry zarządzającej), 

istoty i potrzeby zmian w procesie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. 
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− Eksperci FPPP mieli wystąpienia podczas wydarzeń powiązanych z tematyka 

Przemysłu Przyszłości.  

− Zorganizowano i przeprowadzano warsztaty dla kadry zarządczej nt. istoty  

i potrzeby transformacji cyfrowej. 

− Realizowano również działania publikacyjne i promocyjne w następujących mediach: 

prasie, radio, Internecie, telewizji regionalnej, outdoor oraz na stronie www FPPP. 

− Zorganizowano w dniach 4-5 października 2019 r. w Poznaniu dwudniowe wydarzenie 

społeczne poświęcone Przemysłowi 4.0.  

− Promocja marki i misji Fundacji podczas udziału w wydarzeniach związanych  

z projektem Instytutu "AI No Trace Expedition 2019/2020. 

− Zorganizowano w dniu 17 grudnia 2019 r. w przestrzeniach Poznańskiego Centrum 

Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS Future Lab) wydarzenie oraz konkurs Startup 

Arena Poznań, którego celem było wypracowanie modeli współpracy  

i współdziałania podmiotów (Interesariuszy) działających wokół Przemysłu 4.0  

w Poznaniu i Wielkopolsce. 

− Przygotowano metodologię konsultacji oraz narzędzie internetowe wspierające 

pracę konsultantów. Natomiast proces rekrutacji  konsultantów został przedłużony 

ze względu na realia rynkowe i problem z pozyskaniem odpowiedniej liczby 

konsultantów, którzy podjęliby współpracę w ramach określonych zasad.  

− Zrealizowano działania rozpoznania rynku w formie wizyt u przedsiębiorców w celu 

zaplanowania realizacji dalszych działań w zakresie doradztwa.  

W 2019 r. skutki finansowe powstawały w związku z prowadzeniem ww. działań dotyczących 

zasobów i organizacji procesów służących realizacji celów i zadań FPPP.  

Zawarto m.in. umowy na przeprowadzenie rekrutacji i szkolenia współpracowników, 

przygotowania wyposażenia i infrastruktury koniecznej do prowadzenia zakładanej 

działalności, świadczenie usług najmu powierzchni biurowej, usług prawnych, księgowych, 

informatycznych, telefonicznych, usług PR, najmu wyposażenia biura.  

Ponadto zawarto umowy na organizację szkoleń, warsztatów, konferencji, zakup narzędzia 

informatycznego online służącego do oceny dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw w 

zgodności z koncepcją Przemysłu 4.0.  

W 2019 r. ponoszono również wydatki związane z wynagrodzeniami (wynagrodzenia 

osobowe, bezosobowe, ubezpieczenia społeczne, składki pozostałe, ubezpieczenia 

pracowników itp.). 

C. CZYNNIKI RYZYKA. 

Zidentyfikowano ewentualne ryzyko związane z przedłużającymi się postępowaniami 

przetargowymi oraz ich brakiem rozstrzygnięć. Proces realizacji postępowań przetargowych 

został i jest przeprowadzany z zachowaniem przepisów, oraz związanych z tym terminów ich 

rozstrzygnięć.  

Z uwagi na przyjętą strukturę finansowania działalności FPPP, wyłączającą Fundację z grona 

jednostek tworzących sektor finansów publicznych, Fundacja zobowiązana jest do regulacji 

zawartej w art. 133 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych, która wskazuje, 
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że koszty realizacji inwestycji wymagają od Fundacji 50 % wkładu własnego. Z uwagi na brak 

własnych środków (brak dotacji inwestycyjnej) w przedmiotowej wysokości, istnieje ryzyko 

niezrealizowania planowanych zadań inwestycyjnych.  

Fundacja dopiero po podpisaniu umowy o przyznanie dotacji, czyli od momentu 

zagwarantowania środków finansowych na realizację zaplanowanych działań może 

rozpocząć pełną aktywność. Środki otrzymane z opóźnieniem mogą wpłynąć na brak 

realizacji wszystkich zaplanowanych zadań. 

Aktualne realia rynku pracy mogą ograniczyć dostęp do ekspertów o pożądanym profilu 

specjalizacji w Przemyśle 4.0. Czynniki te to w szczególności: ograniczona liczba ekspertów, 

przedłużający się czas rekrutacji, trzymiesięczne okresy wypowiedzeń, oczekiwania 

finansowe i dotyczące świadczeń dodatkowych.   

D. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ. 

Fundacja zamierza kontynuować działalność rozpoczętą w 2019 r. w obszarze: 

uświadamiania, doradztwa i szkolenia. Planowane działania na 2020 r. obejmują m. in: 

− wzrost liczby pracowników, do docelowego pułapu 40 zatrudnionych, 

− rozpoczęcie pilotażowego programu „Wielkopolski Przemysł Przyszłości”, 

− wdrożenie platformy cyfrowej, umożliwiającej pełnienie przez Fundację funkcji 

jednostki koordynującej polski przemysł przyszłości.  

Szczegółowy zakres rozwoju FPPP przedstawiony został w Planie Działalności na rok 2020, 

pozytywnie zaopiniowany w dniu 12.02.2020 r. przez Radę Fundacji.  

3. FINANSOWANIE ORAZ WYDATKI FUNDACJI. 

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości nie prowadzi działalności gospodarczej.  

1) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł. 

 
 Stan na 31.12.2019 

I Przychody z działalności statutowej, w tym: 5 147 758,89 

IA  Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej: 5 147 758,89 

1 Dotacja podmiotowa z budżetu państwa  2 325 920,84 

2 Dotacja celowa z budżetu państwa 2 821 838,05 

II Przychody z działalności gospodarczej - 

III Pozostałe przychody operacyjne 1,21 

IV Przychody finansowe 5 260,23 

Suma - 5 153 020,33 

Formy płatności – przelew. 
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2) Informacje o poniesionych kosztach wg stanu na dzień 31.12.2019 r. na: 

a) realizację celów statutowych - 5 147 714,89 zł 

b) w tym na administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) - 2 325 876,84 

zł1 

c) działalność gospodarczą – 0,00 zł, 

d) pozostałe koszty – 6 848,93 zł. 

Formy płatności – przelew. 

3) Dane o liczbie osób zatrudnionych w Fundacji. 

Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. w FPPP zatrudnienie w ramach stosunku pracy wynosiło 20 

osób. 

Podział zatrudnienia wg zajmowanych stanowisk: 

1. Prezes Zarządu - 1 

2. Członek Zarządu – 2 

3. Dyrektor Finansowy – 1 

4. Samodzielne stanowisko ds. procesów – 1, 

5. Redaktor – 1, 

6. Starszy specjalista – 2,  

9. Specjalista – 3 

10.. Młodszy specjalista – 3 

13. Koordynator  (ds. ekspertów) – 1,  

14. Koordynator (ds. IT) – 1,  

15. Koordynator (Contact Center) – 1, 

16. Koordynator (działalności terenowej) – 1, 

17. Ekspert – 1 

18. Informatyk – 1. 

 

4) Dane o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na 

wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia. 

Łączna kwota wynagrodzeń osobowych wypłaconych przez FPPP wg stanu na dzień 

31.12.2019 r. wynosiła 433 472,66 zł, w tym: 

• wypłacone nagrody pracownikom FPPP - 11 100,00 zł netto, 

 
1 Kwota mieści się w kosztach statutowych 
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• wypłacone wynagrodzenia pracownikom FPPP – 422 372,66 zł netto. 

5) Dane o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 

łącznie członkom zarządu. 

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom 

zarządu w 2019 r. wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 34 371,61 zł netto (kwota łączna 

na 3 osoby – umowy o pracę z Zarządem podpisane były w dniu  28 sierpnia 2019 r. w związku 

z tym średnia jest liczona z sumy z 4 pełnych miesięcy wrzesień-grudzień oraz niepełnego 

wynagrodzenia z sierpnia). 

6) Dane wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia. 

Kwota wypłacona z umów zlecenia wg stanu na dzień 31.12.2019 r.– 186 630,82 zł netto. 

7) Dane o udzielonych przez Fundację  pożyczkach pieniężnych. 

Fundacja w 2019 r. nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych. 

8) Informacje o kwotach zgromadzonych na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem 

banku w przypadku rachunku bankowego oraz kwotach zgromadzonych 

w gotówce. 

Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. na rachunkach bankowych FPPP dotacji z budżetu państwa 

pozostało łącznie 2 177 620,91 zł: 

• Dotacja podmiotowa – 107 750,13 zł 

• Dotacja celowa – 105 855,07 zł 

• Fundusz założycielski - 1 964 015,71 zł 

Rachunki bankowe prowadzone są w PKO Bank Polski S.A. 

9) Dane o wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub 

nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek. 

Fundacja w 2019 r. nie nabyła żadnych obligacji jak również oraz nie posiada udziałów oraz 

akcji w spółkach prawa handlowego. 

10) Dane o nabytych nieruchomościach. 

Fundacja nie nabyła w okresie sprawozdawczym żadnej nieruchomości. 

11) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych. 

Fundacja w 2019 r. nie nabyła żadnego środka trwałego.  
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12) Dane o wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych 

sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych. 

Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 

Aktywa razem 2 268 723,00 

A. Aktywa trwałe  34 484,00 

Należności długoterminowe 34 484,00 

 B.   Aktywa obrotowe 2 234 239,00 

II. Należności krótkoterminowe 15 366,46 

III. Inwestycje krótkoterminowe 2 177 620,91 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 41 251,63 

Pasywa razem 2 268 723,00 

A. Fundusz własny 1 998 456,51 

I. Fundusz statutowy 2 000 000,00 

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 543,49 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 270 266,49 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 270 266,49 

 

 

 

13) Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe. 

W 2019 r. taka działalność nie została zlecona Fundacji.  

14) Informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, 

a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 

W związku z otrzymaniem w grudniu 2019 r. faktur za usługę prenumeraty, FPPP wg stanu 

na dzień 31.12.2019 r. posiadała zaległe zobowiązania z tytułu rozliczenia podatku VAT za 

usługi nabyte w UE, deklaracja VAT9M w kwocie 324,38 zł. Zaległość została uregulowana w 

dniu 21.01.2020 r. 

W 2019 r. FPPP składała deklaracje podatkowe PIT 4, VAT9M, deklaracje ZUS. 

 

 

 

 

 

 



  
4.  POZOSTAŁE INFORMACJE  

1) Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości nie jest instytucją obowiązaną w 
rozumieniu w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, 1520, 1655, 1798 
i 2088).  

2) Fundacja nie przyjęła ani nie dokonała w 2019 r. płatności w gotówce o wartości 
równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro.  

3) W okresie sprawozdawczym nie była w Fundacji prowadzona kontrola.  
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