INFORMATOR

dla organizacji ubiegających się o
status członka Polskiej Platformy
Technologicznej Fotoniki

Dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Szanowni Państwo,
dziękujemy za zainteresowanie Polską Platformą Technologiczną Fotoniki.
Dołożymy starań, aby proces rekrutacji i Państwa przyszła współpraca z PPTF
przebiegała sprawnie i pomyślnie. Zapraszamy do zapoznania się z
informacjami zamieszczonymi na kolejnych stronach tego dokumentu.

Z poważaniem,
Zespół PPTF
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Informacje o Platformie

O PPTF

Misja
Zwiększenie innowacyjności polskiego przemysłu fotonicznego poprzez koordynację
działań polskich przedsiębiorców, jednostek naukowych, administracji rządowej i
samorządowej oraz organizacji pozarządowych w zakresie opracowywania nowych
technologii i wyrobów optoelektronicznych, rozwoju kadr oraz szerszego
wykorzystania technologii fotonicznych w Polsce.

Wizja
Do roku 2030 polska fotonika stanie się znaczącym i uznanym graczem europejskim,
dostarczającym kluczowe technologie i innowacyjne produkty na potrzeby
przemysłu krajowego i na rynki międzynarodowe, dzięki dynamicznemu rozwojowi
optoelektroniki i fotoniki w Polsce.

Hasło przewodnie
Technologie fotoniczne impulsem do rozwoju nowoczesnego przemysłu w Polsce.
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Informacje o
Platformie

Polska Platforma Technologiczna Fotoniki (w skrócie PPTF) powstała w dniu 27 lutego 2013
roku w siedzibie PCO S.A. Powstanie platformy było wspólnym przedsięwzięciem
przedsiębiorstw, stowarzyszeń, wyższych uczelni oraz instytutów badawczych działających
w Polsce w obszarze fotoniki. Jej założenie wpisywało się w podejście Unii Europejskiej
wobec najbardziej innowacyjnych obszarów gospodarki w Europie.
W dniu 23 maja 2017 roku przedstawiciele polskich firm z branży fotonicznej, skupionych
w konsorcjum Polska Platforma Technologiczna Fotoniki, zdecydowali o przekształceniu go
w Związek Pracodawców „Polska Platforma Technologiczna Fotoniki”. Dzięki nowej formule
prawnej branża może skuteczniej pracować m.in. nad koordynacją prac badawczo –
rozwojowych, czy popularyzacją technologii w Polsce.
Platforma istnieje, aby wspomagać realizację zadań naukowo–technicznych nakreślonych
w Strategii Europa 2020 i w polskich dokumentach strategicznych dotyczących rozwoju
kraju. Platforma powstała z myślą o wzmocnieniu współpracy pomiędzy sektorami: nauki,
badań i rozwoju, przemysłu, edukacji, rynku pracy, służb państwowych oraz organizacji
otoczenia społeczno-gospodarczego, na rzecz współkształtowania i realizacji programów,
planów i strategii na poziomie narodowym oraz europejskim. W ramach PPTF prowadzone
są działania nad opracowaniem takich technologii i produktów, których wdrożenie na
rynku docelowym stworzy realną szansę wzrostu gospodarczego opartego na
innowacyjności i wiedzy.

Fotonika jest obecnie jedną z technologii kluczowych Unii Europejskiej, Krajowych
Inteligentnych, jest technologią umożliwiającą zwiększenie konkurencyjności i
przyspieszony rozwój nowych produktów z innych branż, co naszym zdaniem stanowi
ogromną szansę dla jej rozwoju, którą należy wykorzystać.
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Dlaczego warto?

Informacje o Twojej firmie zostaną zamieszczone w katalogu,
materiałach promocyjnych, na stronie internetowej Związku
oraz będą promowane poprzez platformę LinkedIn
Uzyskasz możliwość czynnego udziału w organizowanych przez
nas warsztatach dotyczących strategii rozwoju polskiej fotoniki
Wstąpisz do elitarnego grona liderów polskiej Fotoniki,
nawiążesz relacje, zdobędziesz nowe możliwości współpracy w
Polsce oraz za granicą
Otrzymasz wsparcie w poszukiwaniu partnerów, klientów,
projektów, możliwości finansowania, nowych technologii
Będziesz otrzymywał na bieżąco najważniejsze informacje z
branży
Będziesz zapraszany do wspólnych inicjatyw takich jak: szkolenia
pracowników, czy wyjazdy na targi
Zwiększysz konkurencyjność swojej firmy
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Obszary
działalności PPTF

Celem głównym działalności PPTF jest zapewnienie rozwoju polskiej fotoniki
wyrażanego poprzez wzrost sprzedaży innowacyjnych produktów fotonicznych
produkowanych w Polsce, a szczególnie poprzez wzrost eksportu tych produktów.

Ponadto PPTF zajmuje się:
•

Koordynacja dialogu środowiska fotonicznego w celu wypracowanie wspólnych
obszarów działań i długoterminowej strategii rozwoju;

•

Wspólny lobbying, dialog z organami publicznymi w Polsce i Europie oraz
opracowywanie dokumentów stanowiących podstawę do tego dialogu;

•

Zwiększenie widoczności polskiej fotoniki;

•

Budowa dialogu na linii pracodawcy-uczelnie, mającego na celu złagodzenie
problemów z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników;

•

Prowadzenie działań klastrowych i networkingowych na poziomie polski i
europejskim mających na celu uzupełnianie i/lub tworzenie kompletnych
łańcuchów wartości;

•

Reprezentowanie interesu polskiej fotoniki poprzez udział w spotkaniach,
panelach dyskusyjnych, konferencjach;

•

Koordynowanie procesu przepływu informacji w środowisku.
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Aktualni
członkowie PPTF

Członkami PPTF mogą być jednostki organizacyjne, pracodawcy, którzy prowadzą
działalność naukową, gospodarczą lub będące organizacjami rządowymi,
samorządowymi lub pozarządowymi związanymi z fotoniką lub deklarującymi
działalność na rzecz rozwoju fotoniki w Polsce.
Przedsiębiorstwa

Instytuty badawcze
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Aktualni
członkowie PPTF

Uniwersytety

Stowarzyszenia
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Organy PPTF

Zgromadzenie Ogólne
Zgromadzenie Ogólne to najwyższy organ PPTF. W skład Zgromadzenia Ogólnego
wchodzi po jednym przedstawicielu każdego członka PPTF. W wypadku członków
PPTF będących osobami fizycznymi mogą oni wchodzić w skład Zgromadzenia
Ogólnego osobiście. Każdemu członkowi PPTF przysługuje jeden głos. Zgromadzenie
Ogólne podejmuje decyzje w formie uchwał. Do zadań Zgromadzenia ogólnego
należy min: uchwalanie głównych kierunków działalności PPTF, uchwalanie
dokumentów programowych PPTF opracowywanych przez Zarząd, powoływanie i
odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, uchwalanie budżetu PPTF,
rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków PPTF.

Zarząd PPTF
Zarząd jest organem wykonawczym PPTF, składa się z zespołu od jednego do pięciu
członków. Zarząd jest odpowiedzialny za operacyjne zarządzanie funkcjonowaniem
PPTF, rozumiane między innymi jako: organizowanie pracy zespołów badawczych i
wdrożeniowych oraz nawiązywanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi
instytucjami i jednostkami gospodarczymi dla realizacji wytyczonych zadań, a także
podejmowanie działań związanych z poszukiwaniem źródeł ich finansowania. Zarząd
kieruje i prowadzi bieżącą działalność PPTF oraz reprezentuje PPTF na zewnątrz,
opracowuje projekty dokumentów programowych PPTF, planuje budżet
przyjmowany przez Zgromadzenie Ogólne PPTF, przyjmuje nowych członków PPTF,
zarządza majątkiem PPTF.

Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym PPTF uprawnionym do bieżącego
kontrolowania działalności PPFT w kwestiach finansowych. Członków Komisji
Rewizyjnej wybiera Zgromadzenie Ogólne w głosowaniu tajnym, zwykłą większością
głosów. Do zadań komisji rewizyjnej należy: opiniowanie projektu budżetu; kontrola
Zarządu w zakresie wykonania budżetu. Komisja Rewizyjna jest również arbitrem w
sporze pomiędzy PPTF a członkiem Zarządu.
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Procedura przyjęcia
nowych członków

Procedura
przyjmowania
nowych członków

1.
Członkiem ZP PPTF może zostać osoba wymieniona w § 8 pkt. 8.1. Statutu ZP
PPTF, która złoży do Zarządu wypełnioną deklarację członkowską oraz wpłaci
wpisowe w wpisowego i składki zmienna w zależności od wielkości podmiotu
zgodnie z Uchwałą Zarządu PPTF w ramach protokołu ze Zgromadzenia z dnia 23
maja 2017 roku.
2.
Wnioskodawca zobowiązany jest wykonać krótką prezentację na temat
podmiotu. Osoba upoważniona do reprezentacji zostanie zaproszona na najbliższe
spotkanie ZP PPTF, aby wygłosić prezentację wstępną.
3.
Członkostwo nabywa się z chwilą podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu w
poczet członków.
4.
O decyzji Zarządu w sprawie członkostwa Kandydat zostanie poinformowany
mailowo.
5.
W przypadku odmowy przyjęcia do PPTF, wpisowe podlega zwrotowi w
terminie 14 dni od dnia podjęcia przez Zarząd uchwały o odmowie przyjęcia do
PPTF.
6.
Decyzja Zarządu o przyjęciu bądź odrzuceniu kandydatury jest ostateczna i
nie przysługuje od niej odwołanie.
7.
Kandydat, który został odrzucony może znów ubiegać się o członkostwo po 6
miesiącach.
8.
Deklarację członkowską, wysokość wpisowego oraz numer konta znaleźć
można na stronie: www.pptf.pl/zgloszenie_kandydatury
9.
Wypełnioną i podpisaną deklarację członkowską oraz prezentację Kandydata
należy przesłać na adres info@pptf.pl
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Składki
Członkowskie
Członkowie ZP PPTF zobowiązani są do opłacania składek członkowskich w terminie do 31
marca każdego roku. W sytuacjach szczególnych, losowych, członek Związku może zwrócić się
do Zarządu o prolongatę płatności, lub płatność wnosić w okresach miesięcznych. Wniosek,
należy zgłosić do Zarządu na piśmie wraz z uzasadnieniem. Wpłaty składki członkowskiej
należy dokonywać na konto bankowe Związku z podaniem nazwy instytucji oraz zaznaczeniem
w tytule przelewu, jakiego okresu wpłata dotyczy.
Roczna składka członkowska wynosi:
•
500 zł rocznie dla członków ZP PPTF będących uczelniami wyższymi.
•
750 zł rocznie dla członków ZP PPTF będących małymi przedsiębiorcami w rozumieniu
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej lub instytucjami badawczymi.
•
1000 zł rocznie dla członków ZP PPTF będących średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
•
2000 zł rocznie dla członków ZP PPTF będących dużymi przedsiębiorcami w rozumieniu
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Dodatkowe opłaty:
Dla nowych podmiotów przystępujących do PPTF przewidzenie jest wpisowe – jest to
jednorazowa opłata w wysokości 100 zł.
Składki prosimy wpłacać na rachunek Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki w banku
ING: 79 1050 1025 1000 0090 3155 1782. ¬ W tytule przelewu prosimy podać nazwę firmy z
dopiskiem „składka [nazwa] za rok [rok]”
Wszelkie pytania dotyczące zasad opłacania składek prosimy kierować na adres info@pptf.pl
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Notatki
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Polska Platforma Technologiczna Fotoniki
05-850 Ożarów Maz. | ul. Poznańska 129/133
Tel: +48 788 246 888, mail: info@pptf.pl
www.pptf.pl
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