
 
Komunikat prasowy Billon Group 
 
Billon coraz bliżej rozwiązania umożliwiającego powrót do pracy po pandemii 
COVID-19 
 
(Warszawa/Londyn, 26 listopada 2020 r.) Spółka Billon Group Ltd. wspólnie ze swoim 
brytyjskim partnerem The Gekko Group otrzymała grant w wysokości 326 tys. funtów  
w programie Sustainable Innovation Fund, zorganizowanym przez brytyjską agencję 
rządową Innovate UK.  
 
Pieniądze mają posłużyć stworzeniu platformy przechowującej na blockchainie certyfikaty 
poświadczające odporność na koronawirusa albo przejście specjalistycznego szkolenia 
zabezpieczającego przed zakażeniem. Rozwiązanie pozwoli pracownikom powrót do pracy 
i biur po pandemii COVID-19, a firmom - bezpiecznie otworzyć gospodarkę.  
 
To już drugie dofinansowanie tego projektu - w czerwcu Billon otrzymał 50 tys. funtów na 
stworzenie prototypu platformy. Nowe fundusze umożliwią zbudowanie kompletnego 
rozwiązania, które ma trafić na rynek brytyjski do końca I kwartału 2021 r. 
 
David Putts, Chief Growth Officer grupy Billon, komentuje: „Wyobrażam sobie świat,  
w którym ludzie będą mogli znów poruszać się swobodnie w miejscach, takich jak biura, 
czy lotniska, posiadając wiarygodne i bezpieczne certyfikaty odporności na wirusa. 
Kierując się tą myślą, Billon udostępni swoją platformę chętnej firmie lub instytucji, która 
będzie chciała wystawiać takie certyfikaty. Stworzona przez nas technologia blockchain 
zagwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych i jednocześnie odporność dokumentów 
na podrobienie”.  
 
Platforma stworzona przez Billon i Gekko Group będzie przechowywać na blockchainie 
dokumenty potwierdzające odporność ich posiadaczy na koronawirusa (przez obecność 
przeciwciał w organizmie lub zaszczepienie) oraz wyniki testów i szkoleń dotyczących 
ochrony przed wirusem. Dzięki wiarygodności informacji zapewnionej przez sieć blockchain 
posiadacze dokumentów będą mogli swobodnie przebywać w miejscach, których istnieje 
podwyższone ryzyko transmisji wirusa, takich jak biura, szpitale, domy opieki, czy porty 
lotnicze. Właściciele certyfikatów w ten sposób bezpiecznie wrócą do pracy, a zatrudniające 
ich firmy będą miały pewność, że pracownicy przeszli odpowiednie szkolenie lub testy. 
 
W ramach prac nad platformą The Gekko Group skonstruuje mobilny portfel - aplikację 
mobilną, w której posiadacze certyfikatów mogą przechowywać i udostępniać swoje 
dokumenty - oraz panel publikacji certyfikatów. Billon z kolei odpowiada za samą sieć 
blockchain, przechowującej dane w rozproszonym rejestrze.  
 
Wykorzystanie technologii blockchain umożliwia bezpieczne udostępnianie i weryfikację 
niepodrabialnych dokumentów, jednocześnie chroniąc prywatność i dane użytkowników. 
Certyfikaty są powiązane z tożsamością ich właścicieli i nie mogą być jednostronnie 
modyfikowane. Zaszyfrowanie i rozproszenie informacji na blockchainie pozwala 
ograniczyć dostęp do danych osobowych tylko do wystawcy certyfikatu oraz jego 
właściciela, zapewniając zgodność z RODO i innymi przepisami dotyczącymi prywatności. 
W przypadku zmiany standardów odporności lub wskazań medycznych, certyfikaty są 
natychmiast aktualizowane, pozwalając na weryfikację, kto w danym momencie może 
pracować w biurze. 
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Fundusz Sustainable Innovation Fund został uruchomiony przez Innovate UK w czerwcu 
2020 r., aby pomóc w odbudowie gospodarki brytyjskiej po skutkach COVID-19. Fundusz  
o wartości 75 milionów funtów wspiera innowacyjne firmy, którzy stawiają czoła kluczowym 
wyzwaniom pandemii i pracują nad rozwiązaniami przezwyciężającymi jej skutki. 
 
Z zapisywania dokumentów w strukturze blockchain, co umożliwia technologia Billona, 
mogą też korzystać wystawcy innych świadectw zawodowych, edukacyjnych, dyplomów, 
licencji, czy zaświadczeń i innych dokumentów. W Polsce do firm i instytucji, które które 
stosują blockchain Billona do przechowywania i publikowania cennych dokumentów  
w sieci, należą już Biuro Informacji Kredytowej, Tauron, Syneriz oraz Polska Sekcja IEEE. 
 
O Billonie 

Billon uwolnił potencjał blockchaina, tworząc nową, wydajną i skalowalną technologię rozproszonego 
rejestru (distributed ledger technology - DLT) dla biznesu. Połączyliśmy w ramach jednego systemu 
transakcje walutami narodowymi, zapisywanie dokumentów i zarządzanie tożsamością. 
Rozwiązaliśmy przeszkody uniemożliwiające masowe wdrożenia innych protokołów blockchain,  
a nasza technologia obsługuje już rozwiązania w zakresie oprogramowania dla banków, programów 
motywacyjnych i lojalnościowych, mikropłatności oraz zarządzania dokumentami i tożsamością 
zgodnego z RODO. Dzięki temu dajemy biznesowi niezbędne narzędzia do cyfrowej transformacji, 
wykorzystania cyfrowych trendów oraz natychmiastowych i intuicyjnych transferów pieniężnych, 
zwłaszcza w czasach pandemii COVID-19 i jej skutków dla gospodarki. 

Billon został założony w Wielkiej Brytanii w 2015 r. na bazie wcześniejszego projektu badawczego  
z Polski. Jego rozwój został wsparty przez liczne granty R&D, w tym pochodzące z ramowego 
programu UE Horyzont 2020. Dziś w swoich biurach w Londynie i Warszawie zatrudnia 
międzynarodowy zespół ponad 80 osób. Firma posiada licencję wydawcy pieniądza elektronicznego, 
wydaną przez FCA w Wielkiej Brytanii i przez KNF w Polsce.  

We wdrożeniu swojej technologii Billon pracuje z wiodącymi na danym rynku partnerami 
biznesowymi, takimi jak Biuro Informacji Kredytowej w Polsce, Raiffeisen Bank International w Austrii, 
czy FIS w Stanach Zjednoczonych.  

Kontakt dla mediów: 

Maciej Józefowicz, Head of PR & Communication, maciej.jozefowicz@billongroup.com, tel. 608 325 
796 
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