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Wizja Billon

Wierzymy, że nasz blockchain, łączący 
zarządzanie walutami narodowymi oraz 
dokumentami i tożsamością, stanie się 
fundamentem wielu aplikacji 
biznesowych umożliwiających wymianę 
wartości, bez ryzyka i wysokich kosztów. 



NIEZALEŻNY SYSTEM PŁATNOŚCI 
BEZPOŚREDNICH

INSTYTUCJA REGULOWANA
PRZEZ KNF

Obieg Pieniądza elektronicznego

WYDAWCA PIENIĄDZA 
ELEKTRONICZNEGO

KYC & AML 



Billon zmienia sposób przeprowadzania transakcji płatniczej

Od: Scentralizowany system przechowywania 
i obiegu  środków finansowych

Do:   Zdecentralizowany system płatności realizowanych 
bezpośrednio między użytkownikami

2 Bank odbiorcy4

1 Płatnik inicjujący płatność 5 Odbiorca 
płatności

3 Izba rozliczeniowa 
(np. sesja Elixir lub 

inne)

Bank płatnika

Środki 
zabezpieczające 
wydane pieniądze 
elektroniczne

P2P

PLN



NCBiR (szybka ścieżka) - rozwój 
technologii  

- Koncentracja na budowie 
innowacji

- Sztywne przypisanie budżetu 
do wydatku. Realokacja 
budżetu wymaga zgody 

- Duży narzut administracyjny  
rozliczenie miesięcznie/ 
kwartalnie

- Promowanie umów o pracę 
(powoli następuje  zmienia)

- Nacisk na zaplanowane 
hipotezy i ich weryfikację.

Horyzont 2020 (SME faza II)- rozwój 
produktu i komercjalizacja

- Koncentracja na wdrożeniu 
innowacji

- Elastyczne przesuwanie 
budżetu między kategoriami 

- Mniejszy narzut 
administracyjny - rozliczenie 
roczne

- Akceptacja różnych form 
zatrudnienia

- Nacisk na zaplanowane cele 
produktowe i sprzedażowe.

Dotacje na projekt obiegu pieniądza elektronicznego



Trwały Nośnik Informacji

Ministry
of Digital
Affairs

   



Ilustracja pierwszego zastosowania

Kod QR odnosi się do zawsze niezmiennie przechowywanego dokumentu 
skierowanego do indywidualnego klienta.

a9e...4iO

TERMS AND 
CONDITIONS

TERMS AND 
CONDITIONS



Horyzont 2020 SME faza II - 
komercjalizacja rozwiązania

- Billon - wraz z Biurem 
Informacji Kredytowej - 
stworzył działający system w 
Polsce

- Idealny program do celów 
pozyskania partnerów w UE 
(podobnych do BIK w Polsce), 
oraz do komercjalizacji 
rozwiązania w UE

Dotacje na komercjalizację systemu publikacji dokumentów



Rozwiązanie do publikacji dyplomów akademickich

Diplomas as one of top 4 use case recognized by 
European Blockchain Service Infrastructure (EBSI)

European Student Card Initiative – EU
Erasmus Without Paper
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Opublikuj i przechowuj 

cyfrowe dyplomy na trwałym 

nośniku wykorzystując 

technologię blockchain.

Uczelnie

Odbierz i udostępnij  swój 

cyfrowy dyplom w dowolnym 

momencie.

Studenci

Potwierdź autentyczność 

dyplomu jednym kliknięciem, 

bez pośredników.

Pracodawcy

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-card-initiative_en
https://www.erasmuswithoutpaper.eu/


Kolejny projekt:
zarządzanie tożsamością i wymiana danych prawnie 
chronionych

Celem jest stworzenie światowej innowacji: samozarządzalnej platformy 

informatycznej do kreowania, łączenia, zarządzania oraz  audytowalnego 

udostępniania i wymiany suwerennych tożsamości cyfrowych oraz innych 

informacji prawnie chronionych, opartej o technologię rozproszonego rejestru. 

Suwerenna tożsamość (ang. self-sovereign identity)



Wnioski

• Świadomość przydatności dotacji i jej dopasowanie do wizji 
przedsiębiorstwa

• Horyzont 2020 - nie taki diabeł straszny jak go malują
• ukierunkowany na przygotowanie produktu 

i komercjalizację istniejącego projektu biznesowego
• elastyczność formy wniosku - ułatwia proces jego 

przygotowania i późniejsze wykorzystanie

• Spójność polityki dotacji pomiędzy regionem, polityką 
krajową i UE w odniesieniu do B+R, przygotowania 
produktów, komercjalizacji i skalowalności



Dziękuję

Jacek.Figula@billongroup.com

www.billongroup.com


