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W imieniu Polskiej Izby Biegtych Rewident6w uprzejmie dzigkujg za, moidtwofif

zglosz.eniauwag do rzqdowego projektu ustawy o Fundacji Platforma Przemyslu Przyszlofici,

przeslanego za pismem GMS -WP-173-236118 z dnia 29 pafudziernik'a 2018 r., otrz5manym

w dniu 5 listopada20lS r.

Podstawowyn celern regulacji jest ukienrnkowanie wspolpracy sektora publicznego

i prywatrego na wykorzystanie najnowszych tecbnologii cyfrowych i promowanie

wykorzystywania technik telekomunikacji, co powinno w rezultacie zwigkszyd dostgpno56

do nowych rcmi4z.ah technologicznych i organizacyjnych orcz skutkowaf wzrostem

innowacyjnoSci i produktywno6ci polskich przedsigbiorstw a t*i:e ich konkrencyjnoSci

naarenib migdzynarodowej. Celowi temu ma stu2ry6 powolanie fundacji Skarbu Panstwa

o nazwie,,Plafonna Przemyslu Przedsigbio rez'oSci" .

Niezale2nie pd og6lnej. akceptacji przyjEtego modelu rcnwiqzafi przedkladamy. pod

rczlwage propozycjg zapisania w projektach ustawy, rozporz.4ilzenta i statutu obowiqz"ku

badanie przaz bieglego rewidenta r6ramie2 rocznego sprawozdania finansowego.

Ze sprawozdaniem tym powinno byd odpowiednio zgodne sprawozdanie z wykorzystania

Srodk6w finansowych z dotacji (pod wzglgdem zgodnofici z.e stanem faktycznyn), kt6re

projekt przewiduje poddawad badaniu bieglego rewidenta.

Biegli rewidenci prowadzqbadanie rocznych sprawozdarl finansowych zgodnie z lcrajowymi

standardami badania otaz odpowiednimi wSanogami etycznymi. Badanie to mialoby

pozytyramy \ rplyw na prawidlowoS6 funkcjonowania projektowanej Fundacji oraz

zwigkszyloby stopief zaufania u2ytkownik6w do jej sprawozdaf finansowych.
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1) W art. 8 ust. 4 projektu ustawy wskazano, 2e:

,,Platforma sffiada sprawozdanie roczne, o k6rym mowaw tut. 3 pla 3, w terminie do 3t
mffica nastgpnego roht i dolqcza do niego sprautozdanie bieglego rewidenta z badania
wylrorzystania srodkow finansowych z dotacji pod wzglgdem zgodnoflci ze stanem

faU1tczrrym."

Z uwagi na to, 2e Plaforma ma spv,qdz,at sprawozdanie finansowe i sprawozdanie
z dzialalnoSci (art. 18 projektu) zgodnie z przepisami ustawy z dnia29 wrznfintalgg4 r. o
rachunkowoSci (tj. Dz.U.22018 r. poa.395, zn m.) proponujemy, aby sprawozdanie
finansowe fundacji podlegalo badaniu l,tzoz bieglego rewidenta i bylo zakof,czone
wydaniem sprawozdania zbadaniaw rozumieniu art. 83 ustawy z dnia l l maja 2017 r. o
biegfuch rewidentach, firmach audytorskich oraznadmtze publicaym (Dz.U 22017 r;,
poz. 1089, ze zrn.).

Proponujemy zatem:

a) nadanie ust. 4 w art 8 nastgpujlcego brzmienia:

"4. 
Platforrna sffiada sprawozdanie roczne, o kdrym mov'a w ust. 3 pM 3, w terminie
do 31 marca nastgpnego roht i dolqcza do niego roqne sn-awozlanie futansowe
wraz ze sprawozl.aniem biesleso rewidcnta z badania o ktdmm rrmwa w art 83

ustawv z dnia 71 maia 2017 n o bieslvch rewidentach. firmtch audvtorskich

a z 2017 r.
sprawozdanie bieglego rewidenta z badania wykorzystania Srodkiw finansowyeh
z dotacji podwzglgdem zgodnoflci ze stanemfalctycznym."

b) w art 18 dodanie nowego ust la w brzmieniu:

,7a. Rocote sprawozlonie Jinansowe Plotfonny podlega badaniu przez bieglego

rewidenta 
i2) W konsekwencji pkt.l j.w. - w zal4sznnlan do projektu ustawy rozpozqdzeniu

proponujemy nadanie $ 6 ust 3 nastgpujecego brumienia:

,r3. Spravvozdanie rocme Plaforma sHada w terminie do 31 marca nastgpnego

roku Do spravtozdania rocznego Platforma dolqcza spratvozdanie bieglego

rewidenta z badania wykorzystania Srodkaw finar.tsovrych z dotacji pod
wzglgdem zgodnoici ze stanem faldycrnym oraz sprawozdanie bieslcso

rewidenta z badania sorawozdania finansoweso, o ktdmm mowa w arl 83
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usntw z futia 77 maia 2017 n o bicelvch re|eidenta,ch, firntoch audvtorskich

oruznadzorze publicznvm (Dz U z 2077 n, ooz 1089, ze ant.o

3) W konselarencji powyZszego - w zalqv,onym projekcie statutu Platformy

proponujemy:

a) w $ 8 ust 1 dodanie nowego ppkt 6 w bzmieniu:

"6) ruybdr bicglego rewidenta do badania rocrrego sprawozlania Jinansowego
oraz sprawozdania oraz badania wykorrystania Srodkdw Jinansowych

z d.otacji pod rozglgdem zgodnoSci ze stanemfaktycatym",

b) dodanie nowego $ 14a w braieniu:

,rl4a)Roczne sprawozdanieft,nainsowe oraz sprawozdanie zwykorrystania Srodkdw

frnatroroych z doncji pod rozglgdem zgodnoSci rs stanemfaktycatym podlega

badaniu przez bieglego rewidenta'.
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Tloczono z polecenia Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
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