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STANOWISKO  

 

Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] 

w sprawie projektu ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości 

 

 

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), jako organizacja zrzeszająca kluczowych przedsiębiorców 

polskiego sektora telekomunikacji i informatyki, ze szczególnym zainteresowaniem obserwuje 

i uczestniczy w prowadzonych w Ministerstwie Rozwoju i Finansów inicjatywach służących realizacji 

cyfrowej transformacji polskiego przemysłu, w kierunku tzw. Przemysłu 4.0. 

 

Tym samym, z zadowoleniem przyjmujemy formalne rozpoczęcie prac legislacyjnych nad uruchomieniem 

Platformy Przemysłu Przyszłości, która będzie realizować jeden ze strategicznych projektów 

przewidzianych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.  

 

Analiza merytorycznego zakresu przedstawionego do konsultacji projektu ustawy wskazuje, że na 

poziomie legislacji cele, zadania i narzędzia zdefiniowane dla powoływanej Fundacji określono w sposób 

szeroki, umożliwiając jej działanie na wielu obszarach związanych z transformacją przemysłu. Oznacza to, 

że osiągnięcie oczekiwanych efektów będzie zależało przede wszystkim od sprawnego i realizowanego 

we współpracy ze wszystkimi interesariuszami sposobu działania Fundacji w praktyce. Z naszej strony, 

deklarujemy wsparcie dla wszelkich konstruktywnych i zgodnych z zasadami rynkowymi działań 

powoływanego „krajowego integratora odpowiedzialnego za doprowadzenie do transformacji krajowego 

przemysłu do poziomu określanego jako „Przemysł 4.0”” (SOR str. 60) i zgłaszamy poniższe propozycje 

zmian w projekcie ustawy: 

 

1. Dla właściwego ukierunkowania działań Fundacji, które powinny odpowiadać na pełne spektrum 

zagadnień Przemysłu 4.0. postulujemy doprecyzowanie zakresu zadań określonych w art. 4 

projektu ustawy, poprzez modyfikację ust. 1 pkt 2 w następujący sposób: 

„1) budowanie świadomości i promowanie korzyści wynikających z cyfryzacji przemysłu oraz 

wykorzystania nowoczesnych technik komunikacyjnych, w tym sieci 5G;” 

 

Uzasadnienie: 

 

Proponowana zmiana ma na celu lepsze odzwierciedlenie diagnozy potrzeb i barier przedstawionych 

w opracowanych w Ministerstwie Rozwoju dokumentach. W tym kontekście zwracamy szczególną 

uwagę, iż: 

• w przedłożonej Ocenie Skutków Regulacji wskazano: 

„Ponadto, należy zapewnić przedsiębiorcom dostęp do odpowiedniej infrastruktury np. 

szybkiego, szerokopasmowego Internetu, uregulować standardy w zakresie rozwiązań 

technicznych, tak aby były spójne na terenie całego kraju, czy też regionu.” 
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• w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju na str. 218 wskazano 

W segmencie usług dla biznesu większość rozwiązań, które niesie za sobą „Przemysł 4.0”, to 

rozwiązania realizowane wyłącznie za pomocą zaawansowanych technik mobilnych. 

Wymienione w Strategii działania to najczęściej usługi opierające się na Internecie Rzeczy (tzw. 

IoT), polegające na komunikacji wielu urządzeń i maszyn między sobą (tzw. M2M)  

i przekazywaniu informacji zbieranych za pomocą specjalnych czujników. Już dziś w krajach 

wysoko rozwiniętych znajdują one zastosowania w takich gałęziach jak przemysł, energetyka, 

transport czy logistyka. Ważne jest tutaj szybkie przekazywanie danych i masowe przetwarzanie 

informacji w czasie niemal rzeczywistym. Za taką potrzebą próbują nadążać nowe technologie, 

jak chociażby LTE-Advanced czy 5G. Umożliwiają one o wiele lepsze parametry transmisji  

i podłączenie dużej liczby urządzeń, przy jednoczesnej dużej przepływności (ponad 1 Gb/s,  

a w warunkach laboratoryjnych nawet 100 Gb/s) i minimalnych opóźnieniach. Bardzo szybkie 

sieci łączności bezprzewodowej wymagają podłączenia do nowoczesnych sieci stacjonarnych 

(światłowodów), które umożliwią transmisję danych o ww. przepływnościach. 

 

Już na poziomie oficjalnych dokumentów, wskazywany jest bezpośredni związek między możliwością 

realizacji założeń Przemysłu 4.0., a dostępnością szybkich sieci szerokopasmowych, w tym sieci 

bezprzewodowych 5G oraz sieci światłowodowych. Związek ten dostrzegany jest także w ramach 

prowadzonych w Ministerstwie Cyfryzacji, prac „Porozumienia na rzecz Strategii 5G dla Polski” 

(https://5g.gov.pl/porozumienie/). 

 

Biorąc powyższe pod uwagę, zasadnym jest, aby ten istotny obszar, znalazł również wyraźne 

odzwierciedlenie w zakresie zadań Platformy Przemysłu Przyszłości - przynajmniej na poziomie działań 

miękkich, zmierzających ku tworzeniu przyjaznych warunków regulacyjnych i biznesowych dla wdrażania 

nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych, niezbędnych dla realizacji idei Przemysłu 4.0.. 

 

2. Aby zapewnić aktywny wpływ środowisk naukowych i biznesowych na realizację celów Fundacji, 

które przełożą się na rozwój całej polskiej gospodarki i dobrostan polskiego społeczeństwa, 

proponujemy zmianę w art.13 ust.4: 

Minister właściwy do spraw gospodarki powołuje może powołać w skład Rady, o której mowa  
w art. 10 pkt 3, osoby będące przedstawicielami nauki i lub przemysłu. 

 
Uzasadnienie: 
 
Biorąc pod uwagę opiniodawczą funkcję Rady oraz wartość dodaną, jaką niesie efektywna współpraca 
Państwa ze środowiskami akademickimi i biznesowymi, dysponującymi unikalną wiedzą technologiczną 
oraz potencjałem naukowym i innowacyjnym, tak ważnymi do wdrożenia Przemysłu 4.0., PIIT wskazuję 
na potrzebę poszerzenia składu Rady, celem obligatoryjnego zapewnienia reprezentacji także 
wspomnianych wyżej środowisk, a nie tylko przedstawicieli ministerstw wskazanych w art.13 ust.3. 

https://5g.gov.pl/porozumienie/

