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RAPORT KOŃCOWY 

z realizacji projektu 

w ramach Programu INNOTECH 

część A 

 

 

A.INFORMACJE O PROJEKCIE 

Numer umowy 
INNOTECH-

K1/HI1/20/159087/NCBR/12 
Akronim  

Okres realizacji projektu  od 2012.06.01 do 2014.05.31 

Tytuł projektu 
Badania nad nowymi protokołami kwantowej dystrybucji klucza w układach 

splątaniowej kryptografii kwantowej  

Słowa kluczowe kwantowa dystrybucja, splątanie kwantowe, kryptografia kwantowa 

 

B. INFORMACJE O WYKONAWCY 

Status w projekcie Nazwa podmiotu Nazwa skrócona 
(zgodna z umową) 

Rodzaj 
podmiotu1 

Wykonawca / 
Lider konsorcjum 

CompSecur sp. z o.o. CompSecur sp. z o.o. PM 

Współwykonawca  2    

Współwykonawca  3    

Współwykonawca  ..    
1należy wybrać: JN, PM, PŚ, PD, IN 

B1. KIEROWNIK PROJEKTU  

Imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy prof. dr hab. inż. Lucjan Jacak 

Miejsce zatrudnienia Politechnika Wrocławska, CompSecur Sp. z o.o. 

Nr telefonu, e-mail 71 320 20 27, lucjan.jacak@pwr.wroc.pl 
 

C. INFORMACJE O WYNIKACH PROJEKTU 

C1. INFORMACJE NA TEMAT CELU GŁÓWNEGO ZAKOŃCZONEGO PROJEKTU 

Należy opisać w jakim stopniu zakładany cel główny projektu został zrealizowany (należy odnieść się do projektu jako całości) 

Minimum 300 znaków 

Zasadniczym celem projektu było rozwinięcie teorii i praktyki wykorzystania całkowicie nieklasycznego i nielokalnego fizycznie efektu 
splątania kwantowego w zastosowaniach dotyczących komunikacji i jej bezpieczeństwa. Zarówno poziom złożoności technologicznej 
eksperymentalnych układów optyki kwantowej generujących i mierzących precyzyjnie pary kwantowo splątanych fotonów, jak 
również uwarunkowania samych protokołów stanowiły dotychczas istotną barierę dla rozwoju splątaniowej kryptografii kwantowej, 
posiadającej fundamentalne przewagi natury jakościowej (głównie w postaci nielokalności komunikacji) względem tradycyjnej, 
bezsplątaniowej kryptografii kwantowej. 

Zakładany zasadniczy cel projektu został z powodzeniem zrealizowany w toku wykonanych zadań projektowych, obejmujących 
koncepcyjno-laboratoryjne prace nad zastosowaniem w komunikacji splątanych par fotonów, generowanych w eksperymentalnych 
układach optyki kwantowej w procesie tzw. spontanicznej parametrycznej konwersji w dół SPDC (spontaneousparametric down 

http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/640/1274/1/bFeUwmOfZlOY5JamZg,innotech_maly.jpg
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conversion) zachodzącym dla intensywnie pompowanej laserowo wiązki fotonów przechodzących przez nieliniowy kryształ BBO. 

Wykonane prace badawcze realizujące główny cel projektu w zakresie splątaniowych protokołów kryptografii kwantowej QKD 
rozszerzyły w skali międzynarodowej zakres wiedzy i poziom technologii w tym obszarze. Prace te zorganizowane były w szereg 
powiązanych sekwencyjnie zadań badawczych, z których każde realizowało oddzielny cel szczegółowy (zgodnie z charakterystyką 
poszczególnych zadań we wniosku projektowym). Krótko podsumowując zrealizowane cele zadaniowe, składające się na cel główny 
projektu można wymienić 3 obszary badań przemysłowych (w zakresie rozwoju warstw fizycznych splątaniowych protokołów QKD, 
oprogramowania niefizycznych warstw splątaniowych protokołów kryptografii kwantowej, charakterystyk układów splątaniowych 
protokołów kryptografii kwantowej) i 1 obszar prac rozwojowych (w zakresie implementacji oprogramowania wyższych warstw 
logicznych protokołu oraz oprogramowania symulacyjnego splątaniowych układów QKD). Efektem tych badań było umożliwienie 
dokonania rozwinięcia koncepcji splątaniowych protokołów QKD (również w zakresie koncepcji kwantowej nielokalnej bezpośredniej 
komunikacji QSDC opierającej bezpieczeństwo na schemacie supergęstego kodowania kwantowego) wykraczającego nawet poza 
założone ramy zadaniowe projektu, jak również już bezpośrednio w zakresie celowym projektu zbadanie koniecznych uwarunkowań 
dla osiągnięcia operacyjności prototypowych układów QKD wykorzystujących efekt splątania kwantowego. Projekt zakończył się 
sukcesem potwierdzonym demonstracjami technicznymi (na zorganizowanym w tym celu międzynarodowym sympozjum seQre2014 
– http://seqre.net/seqre2014) pilotażowego wdrożenia w modelu metropolitalnej sieci kwantowej układów splątaniowej 
kryptografii kwantowej, będących przedmiotem badawczym projektu. 

 

C2. INFORMACJE O WYNIKACH UZYSKANYCH W POSZCZEGÓLNYCH ZADANIACH  

Tabelę należy wypełnić dla wszystkich zadań wykonanych, jak również dla tych, których realizacja została przerwana. 

Nr i tytuł zadania2 Zadanie 1. Badania przemysłowe w zakresie warstw fizycznych splątaniowych 
protokołów QKD 

Data rozpoczęcia zadania planowana 01.06.2012 rzeczywista 02.07.2012 

Data zakończenia zadania planowana 31.10.2012 rzeczywista 31.10.2012 

Koszt zadania (PLN) planowany 315 120,00 rzeczywisty 
(na koniec projektu) 

315 120,00 

Podmioty realizujące3  CompSecur Sp. z o.o. 

Opis merytoryczny wykonanych prac i uzyskanych rezultatów w ramach realizacji zadania w okresie 
realizacji projektu 
Należy opisać wykonane w ramach projektu zadania oraz uzyskane  nich rezultaty: 
- w przypadku zadania  zakończonego i zaraportowanego w całości w poprzednich raportach okresowych - nie więcej niż 1 strona 
formatu A4 na każde zadanie, 
- w przypadku zadań, które jeszcze nie zostały do końca zaraportowane w poprzednich raportach okresowych – nie więcej niż 3 strony 
formatu A4 na każde zadanie. 

Minimum 300 znaków 

W toku realizacji zadania przeprowadzono badania w zakresie weryfikacji sprzętowej splątaniowych protokołów kwantowej dystrybucji klucza (QKD) 
oraz konfiguracji układu optyki kwantowej realizującej protokół QKD na splątanych fotonach dla realizacji kwantowej kryptografii (w ramach układu 
optyki kwantowej EPR AIT, w zakresie możliwości optymalizacji parametrów i podzespołów, w tym kryształu BBO dla Spontaneus Parametric Down-
Conversion [SPDC], czyli wytwarzania splątanych par fotonów). Badania przemysłowe w zadaniu objęły proces nieliniowego efektu parametrycznej 
konwersji w dół dla generowania splątanych par fotonów w układzie eksperymentalnym. Zrealizowano badania kanału kwantowego oraz układu 
optyki kwantowej realizującej procedury produkcji splątania, wysyłania i detekcji nośników kwantowych (fotonów), odpowiednich metod kodowania 
informacji na stanach kwantowych polaryzacji fotonów.  
 
Pierwszym etapem realizowanych w tym zadaniu prac było zbadanie nieliniowych procesów SPDC (Spontaneous Parametric Down Conversion type II, 
tj. spontaniczna parametryczna konwersja w dół typu II) w krysztale BBO (faza β boranu baru) zainstalowanym w układzie optyki kwantowej systemu 
EPR AIT. Przeprowadzono szereg sesji eksperymentalnych, w ramach których określono kluczowe parametry generowanych par splątanych fotonów w 
zakresie stanów ich obserwabli polaryzacyjnych. Najważniejszym elementem zaplanowanych do realizacji badań była eksperymentalna generacja 
polaryzacyjnego splątania kwantowego. W tym celu w ramach specjalnie przygotowanego układu optyki kwantowej EPR AIT wykorzystano nieliniowe 
efekty elektrodynamiczne w kryształach typu BBO, w których koherentna wiązka laserowa przechodząca przez kryształ typu BBO podlega 
nieliniowemu efektowi spontanicznej parametrycznej konwersji w dół (SPDC), konwertując fotony o określonej energii na pary fotonów o energiach o 
połowę mniejszych. Kryształ BBO jest kryształem nieliniowym i także kryształem dwójłomnym. Poprzez odpowiednie wycięcie w stosunku do osi 
optycznej kryształu, różniące się polaryzacją fotony propagują się w dwóch różnych kierunkach i na przecięciu stożków tej propagacji dochodzi do 
splątania kwantowego stanów wzajemnie prostopadłych polaryzacji. Analizowano rozdzielenie czasowo-przestrzenne generowanej pary fotonów 
wynikające z różnicy prędkości promienia zwyczajnego i nadzwyczajnego w krysztale BBO. Efekt ten ogranicza naszym zdaniem skuteczność splątania 
do cienkiej warstwy przy brzegu kryształu Przeprowadzone zostały badania w zakresie nieklasycznych własności produkowanych splątanych par 
fotonów (w tym prowadzące do możliwości wymiany klucza kryptograficznego dzięki splątanym stanom w sposób teoretycznie bezwarunkowo 
bezpieczny). W wyniku przeprowadzonych serii badań uzyskano ocenę efektywności źródła splątanych fotonów (całego podukładu źródła koherentnej 
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wiązki fotonów w postaci lasera CW i kryształu BBO - testowano dwie konfiguracje laserów, krzystałów BBO i układu optyki kwantowej w ramach 
dokonywanej rekonfiguracji opisanej dalej w niniejszym zadaniu) jak również parametry generowanego splątania, niezbędne do określenia warunków 
działania warstwy fizycznej splątaniowych protokołów QKD. 
 
Kolejnym elementem prac badawczych było przeprowadzenie rekonfiguracji układów optyki kwantowej. Zrealizowano prace badawcze w zakresie 
rekonfiguracji laboratoryjnego systemu optyki kwantowej w ramach zintegrowanego układu aparaturowego EPR AIT (zawierającego komponenty 
optyki kwantowej o odpowiednich charakterystykach i parametrach technicznych, m.in. laser Continous Wave emitujący falę elektromagnetyczną o 
stałym natężeniu, polaryzatory, filtry, kostki światłodzielące i polaryzacyjne kostki światłodzielące, detektory pojedynczych fotonów oparte na 
technologii diod lawinowych, układy soczewek ogniskujących wiązkę, złącza światłowodowe i elektroniczne układy interfejsowo-sterujące) w kierunku 
optymalizacji układu optycznego i modułu detektorów do potencjalnego wykorzystania w komercyjnych zastosowaniach kryptografii kwantowej. W 
prowadzonych badaniach optymalizowano również same parametry pracy zestawu eksperymentalnego w kierunku wykorzystania w rzeczywistych 
zastosowaniach kryptograficznych. Istotnym problemem dla komercjalizacji splątaniowych protokołów kryptografii kwantowej jest depolaryzacja 
dekoherencyjna w samym kanale kwantowym (szczególnie silna w kanale światłowodowym ze względu na efekty dwójłomności samego światłowodu 
w obszarach przypadkowych naprężeń), jak również kompensacja tej depolaryzacji w ustawieniach układu optyki kwantowej (kompensacja polaryzacji 
stanowi istotny element kalibracji układu eksperymentalnego optyki kwantowej, na równi z dryfem koherentnej wiązki pompującej, która powinna 
padać idealnie prostopadle na powierzchnię kryształu BBO i podlega regulacji i korekcji przy wykorzystaniu fotodiody, co czyni układ bardzo czułym na 
zewnętrzne oddziaływania mechaniczne i wymaga stosowania specjalnych amortyzowanych oraz stabilizowanych optycznych stołów laboratoryjnych). 
Kwestie kalibracyjne, dotyczące w szczególności kompensacji depolaryzacji układu optyki kwantowej generującej splątanie kwantowe oraz korekcji 
dryfu wiązki mają bezpośredni związek z charakterystykami układu i jego efektywności. 
 
Dla prawidłowego działania protokołów kwantowej dystrybucji klucza (QKD) konieczna jest precyzyjna synchronizacja czasowa w warstwie fizycznej 
terminali klasycznych sterujących całym procesem QKD. Synchronizacja ta musi być realizowana poprzez klasyczny kanał komunikacyjny, który, dla 
zapewnienia kompatybilności wymaganej w przypadku rzeczywistych zastosowań, implementowany jest na infrastrukturze sieciowej zgodnej ze 
standardem sieci Ethernet. Odpowiednie parametry łączy oraz specjalnie dostosowany mechanizm znacznikowania/synchronizacji są konieczne do 
zagwarantowania wymaganej precyzji. W eksperymentalnym układzie EPR AIT synchronizacja sygnałów przekazywanych w kanale kwantowym 
wspomagana jest sprzętowo poprzez dedykowane moduły znacznikowania w czasie (TTM, Time-Tagging Module), które wykorzystują czasy 
systemowe terminali oparte o protokół PTP (Precision Time Protocol). W ramach realizowanych prac przebadano różne konfiguracje sprzętowe łączy 
Ethernet implementujących klasyczny kanał komunikacyjny, w tym wykorzystanie różnych urządzeń pośrednich takich jak przełączniki sieciowe, karty 
sieciowe itp. W ramach prac optymalizacyjnych w układzie eksperymentalnym zainstalowane zostały nowe moduły TTM (Time-Tagging Module) 
odpowiedzialne za znacznikowanie czasowe, co zwiększyło efektywność systemu oraz poprawiło jego kompatybilność z szerszym zakresem urządzeń 
sieciowych (mniejsze wymagania w stosunku do specyfikacji, m.in. złagodzony wymóg obsługi dużych ramek tzw. Jumbo frames). 
 
Zgodnie z założeniami projektu w ramach zadania przeprowadzone zostały także prace badawcze w kierunku nowych rozwiązań jakościowych i 
koncepcyjnych w zakresie zastosowań komunikacyjnych całkowicie nieklasycznego splątania kwantowego. W ramach badań zaproponowano 
modyfikację zagadnienia supergęstego kodowania kwantowego na stanach maksymalnie splątanych (tj. tzw. stanach Bella, spełniających własności 
nieklasycznych zupełnych korelacji lub antykorelacji wyników pomiarów) dla celów nielokalnego komunikowania informacji klasycznej w kanale 
kwantowym. Nielokalna własność tej komunikacji powoduje, że informacja klasyczna w trakcie transmisji nie znajduje się fizycznie (w sensie lokalnym) 
w kanale kwantowym, jest natomiast zapisywana w sposób całkowicie nielokalny na parze splątanych qubitów za pośrednictwem lokalnych operacji 
unitarnych (tj. operacji zachowujących normę przestrzeni Hilberta i odpowiadających za ewolucję stanów kwantowych i koherentne sterowanie). 
Protokół nielokalnej komunikacji informacji klasycznej za pośrednictwem splątania (tj. par splątanych qubitów z bazy Bella) i kanału kwantowego 
stanowi rozwinięcie koncepcji protokołów z grupy grupy QSDC (Quantum Secure Direct Communication), obejmujących metody implementacji 
absolutnie bezpiecznych (w sensie fundamentalnych praw fizyki kwantowej) kanałów komunikacyjnych. Bezpieczeństwo kwantowej deterministycznej 
komunikacji (w odróżnieniu od komunikacji kryptograficznej polegającej na symetrycznym, klasycznie bezwarunkowo bezpiecznym szyfrowaniu wg 
schematu OTP, One-Time Pad przy rozwiązaniu problemu dystrybucji klucza w ramach protokołu QKD, gdzie komunikacja informacji klasycznej w 
kanale kwantowym odbywa się w sposób całkowicie losowy, tj. niedeterministyczny, a bezpieczeństwo oparte jest na losowości wyboru baz przez 
stronę komunikującą qubity w kanale kwantowym) oparte jest bezpośrednio na zjawisku kwantowego splątania oraz protokole supergęstego 
kodowania przez lokalne operacje na częściach splątanej pary. W przypadku QSDC kanał kwantowy wykorzystywany jest również bezpośrednio do 
przesyłania poufnych informacji. Bezpieczeństwo komunikacji związane jest z weryfikacją jakości splątania, zgodnie np. z protokołem Ekerta E91 lub 
eksperymentami Aspecta w ramach weryfikacji złamania nierówności Bella (statystyczne miary korelacji obserwabli splątanych stanów kwantowych). 
W ramach rezultatów badań przemysłowych zaproponowano w tym zakresie protokół oparty na koncepcji supergęstego kodowania (tj. kodowania 2 
bitów klasycznych na 1 qubicie przesyłanym -- i stanowiącym część pary splątanej -- w kanale kwantowym, co nie jest osiągalne bez wykorzystania 
splątania kwantowego). Propozycja ta wydaje się teoretycznie możliwa do ewentualnej praktycznej realizacji eksperymentalnej, nie mniej jednak 
wiąże się nadal z poważnymi barierami technologicznymi, w szczególności w zakresie pamięci kwantowej oraz zasięgu splątania, łączącego się z 
pojęciem kwantowego repeatera, tj. wzmacniacza sygnału kwantowego, uwzględniającego procedurę zamiany splątania, tj. uogólnionej teleportacji 
kwantowej realizowanej na 4, a nie 3 qubitach.  
 
Dokumentację opisanych badań stanowią wyniki pomiarów zrealizowanych na eksperymentalnym zestawie oraz adekwatne raporty, ekspertyzy i 
publikacje. Rezultaty badawcze uzyskane w ramach zadania zaprezentowano ponadto na największej oraz najbardziej prestiżowej dorocznej 
międzynarodowej konferencji z zakresu kryptografii kwantowej, która odbyła się w Singapurze we wrześniu 2012 roku - QCrypt 2012 2nd Annual 
Conference on Quantum Cryptograhpy. 
 

Wskazać osiągnięte rezultaty 
zadania4 

 R1:INNOTECH-K1/HI1/20/159087/NCBR/12 - Raport z badań przemysłowych w zakresie warstw 
fizycznych splątaniowych protokołów QKD 

 W1:INNOTECH-K1/HI1/20/159087/NCBR/12 - Wyniki w postaci danych z badań przemysłowych 
w zakresie warstw fizycznych splątaniowych protokołów QKD 

 P1:INNOTECH-K1/HI1/20/159087/NCBR/12 - Publikacje z badań przemysłowych w zakresie 
warstw fizycznych splątaniowych protokołów QKD 

 I1:INNOTECH-K1/HI1/20/159087/NCBR/12 - prezentacja konferencyjna na światowej 
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konferencji z zakresu kryptografii kwantowej QCRYPT 2012 (2nd Annual Conference on 
Quantum Cryptography QCRYPT 2012, September 2012, Singapore) 

Wskazać osiągnięte kamienie 
milowe (jeśli dotyczy) 

 Zakończenia badań nad procesem generowania splątania (proces SPDC), 

 Zakończenie badań nad konfiguracją optycznej ścieżki układu splątaniowego, 

 Zakończenie prac koncepcyjnych nad splątaniowym protokołem bezwarunkowo bezpiecznej 
komunikacji informacji klasycznej kanałem kwantowym w oparciu o supergęste kodowanie, 

 Prezentacja wyników badań na światowej konferencji z zakresu kryptografii kwantowej QCRYPT 
2012 (2nd Annual Conference on Quantum Cryptography QCRYPT 2012, September 2012, 
Singapore). 

Opis i uzasadnienie ewentualnych rozbieżności 
(Jeżeli w trakcie realizowania zadania nastąpiły odstępstwa od ustaleń rzeczowych/czasowych zawartych w umowie, należy wskazać, 
jakie są to odstępstwa, podać przyczyny rozbieżności, wymienić podjęte działania naprawcze, określić wpływ na osiągnięcie 
planowanych rezultatów projektu.) 

Nie dotyczy 

 

Nr i tytuł zadania2 Zadanie 2. Badania przemysłowe w zakresie oprogramowania niefizycznych 
warstw splątaniowych protokołów kryptografii kwantowej  

Data rozpoczęcia zadania planowana 01.10.2012 rzeczywista 02.11.2012 

Data zakończenia zadania planowana 28.02.2013 rzeczywista 28.02.2013 

Koszt zadania (PLN) planowany 315 120,00 rzeczywisty 
(na koniec projektu) 

315 120,00 

Podmioty realizujące3  CompSecur Sp. z o.o. 

Opis merytoryczny wykonanych prac i uzyskanych rezultatów w ramach realizacji zadania w okresie 
realizacji projektu 
Należy opisać wykonane w ramach projektu zadania oraz uzyskane  nich rezultaty: 
- w przypadku zadania  zakończonego i zaraportowanego w całości w poprzednich raportach okresowych - nie więcej niż 1 strona 
formatu A4 na każde zadanie, 
- w przypadku zadań, które jeszcze nie zostały do końca zaraportowane w poprzednich raportach okresowych – nie więcej niż 3 strony 
formatu A4 na każde zadanie. 

Minimum 300 znaków 

W ramach realizacji zadania 2. opracowano elementy programistyczne środowiska roboczego badań przemysłowych w obszarze warstw 
oprogramowania (wyższe warstwy abstrakcji stosu protokołu QKD), w tym w szczególności przygotowano szereg narzędzi i skryptów programowych, 
służących obsłudze prowadzonych badań, jak również oprogramowano środowiska wirtualnych terminali końcowych Alice i Boba wraz ze strukturą 
stosu protokołu QKD oraz pomocniczego środowiska kompilacyjnego, jako bazy do realizacji dalszych działań projektowych obejmujących analizę i 
badania przemysłowe w zakresie oprogramowania.  
 
W zadaniu zrealizowano badania dotyczące optymalnej struktury oprogramowania w architekturze potokowej stosu protokołu QKD w obrębie 
wszystkich warstw logicznych: przesiewania, estymacji błędów, korekty błędów, fazy potwierdzenia, amplifikacji prywatności oraz procedury 
uwierzytelnienia.  
 
W ramach prowadzonych badań przemysłowych w każdej z klasycznych warstw stosu protokołu QKD analizowano optymalny kształt wejściowych i 
wyjściowych struktur danych pod kątem zasobochłonności i szybkości potokowego procesu przetwarzania surowego klucza oraz jego struktury 
blokowej. Istotnym aspektem prowadzonych badań, umożliwiającym realizację dalszych działań badawczych było zaprojektowanie i rozwinięcie 
narzędzia analizy surowych danych strukturalnych wewnętrznej specyfikacji komunikacyjnej stosu splątaniowego protokołu QKD przekazywanych w 
architekturze potokowej, pomiędzy poszczególnymi modułami programistycznymi. Badania w tym obszarze stanowiły istotny element współpracy 
międzynarodowej z Austrian Institute of Technology w Wiedniu. 
 
W ramach badań przeprowadzona została także analiza możliwej optymalizacji implementacji protokołu autentykacji (uwierzytelnienia) typu 
Wegmana-Cartera dla stosu protokołu QKD pod kątem wydajności i zużycia generowanego tajnego klucza. Uwierzytelnianie, oparte na rodzinie tzw. 
uniwersalnych typu 2 funkcji hashujących konstruowanej przy pomocy macierzy Toeplitza, badana jest w zakresie zużycia tajnego klucza przy 
wskazywaniu w każdym kroku nowej funkcji hashującej, oraz przy jednorazowym wskazaniu funkcji hashującej, ale przy operacji różnicy symetrycznej 
(tzw. wykluczającej alternatywy logicznej XOR) generowanego znacznika z losowym, symetrycznym, tajnym ciągiem bitowym.  
 
W toku realizowanych prac badawczych w zadaniu przeanalizowano także uwzględnienie procedury uniformizacji surowego klucza przed wykonaniem 
procedury estymacji błędów w celu podniesienia bezpieczeństwa protokołu (w celu uniemożliwienie potencjalnemu atakującemu skutecznego 
wprowadzania wzorców błędów - np. serie błędów, oraz typów błędów). Fundamenty procedury uniformizacji proponowano i analizowano pod kątem 
oparcia na dodatkowych kwantowych generatorach liczb losowych (np. typu Quantis) w celu wprowadzenia całkowitego braku determinizmu 
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wyników losowania, a tym samym braku jakiejkolwiek korelacji klucza przed procedurą uniformizacji oraz po jej wykonaniu. Zwiększenie efektywności 
procedury estymacji błędów poprzez zastosowanie uniformizacji skutkuje lepszym doborem parametrów kolejnych procedur w dalszych klasycznych 
warstwach logicznych protokołu QKD (w szczególności parametrów procedury korekcji błędów) a tym samym podniesieniem całkowitej szybkości 
generacji bezpiecznego klucza. W tym kontekście analizowano również wykorzystanie protokołów hybrydowych (korekcji błędów) odpowiednio 
dostosowujących swoje działanie do poziomu błędów określonego w fazie estymacji -w zależności od progu błędów możliwe wykorzystanie 
algorytmów typu Cascade, LDPC czy WINNOW dla maksymalizacji ich efektywności. Rezultatami badawczymi zadania były ww. analizy, jak również 
szerzej zakrojone analizy w zakresie własności ciągów losowych oraz kwantowych generatorów liczb losowych i ich fundamentalnie innego charakteru 
od klasycznych generatorów liczb pseudolosowych. 
 
W odniesieniu do kluczowych klasycznych warstw protokołu QKD - korekcji błędów i amplifikacji prywatności rozpoczęto analizę możliwości 
połączenia procedur z tych warstw w jeden spójny algorytm. Przeprowadzenie korekcji błędów i amplifikacji prywatności w jednej procedurze opartej 
o kody korekcji (np. kody typu Low Density Parity Check, czy zmodyfikowana procedura typu WINNOW) wydaje się być skutecznym rozwiązaniem 
zmniejszającym natężenie wymaganej komunikacji klasycznej, zużywającej istotną część generowanego tajnego klucza na każdorazową autentykację 
kanału klasycznego.  
 
Istotnym elementem zadania były badawcze prace koncepcyjne, prowadzone we współpracy z AIT Wiedeń w zakresie projektowania i optymalizacji 
oprogramowania w ramach niefizycznych warstw splątaniowych protokołów kryptografii kwantowej oraz warstw interfejsowo-aplikacyjnych, w 
kierunku umożliwienia rozwoju kompleksowej platformy programowej umożliwiającej zintegrowanie implementacji warstw fizycznych i logicznych 
stosu protokołu QKD z obowiązującymi standardami komunikacji sieciowej w Internecie (w ramach rzeczywistych, praktycznych zastosowań 
komunikacyjnych). 
 

Wskazać osiągnięte rezultaty 
zadania4 

 R2:INNOTECH-K1/HI1/20/159087/NCBR/13 - Raport z badań przemysłowych w zakresie 
oprogramowania niefizycznych warstw splątaniowych protokołów kryptografii kwantowej 

 W2:INNOTECH-K1/HI1/20/159087/NCBR/13 - Wyniki z z badań przemysłowych w zakresie 
oprogramowania niefizycznych warstw splątaniowych protokołów kryptografii kwantowej 

 I2:INNOTECH-K1/HI1/20/159087/NCBR/13 - Środowisko kompilacyjne warstwy 
oprogramowania 

 I3:INNOTECH-K1/HI1/20/159087/NCBR/13 - Skrypty narzędziowe do ekstrakcji pomiarowych 
danych badawczych, ich analitycznej obróbki i przetwarzania 

 P2:INNOTECH-K1/HI1/20/159087/NCBR/13 - Publikacje z badań przemysłowych w zakresie 
oprogramowania niefizycznych warstw splątaniowych protokołów kryptografii kwantowej 

Wskazać osiągnięte kamienie 
milowe (jeśli dotyczy) 

 Zakończenie przygotowania środowiska kompilacyjnego dla warstwy oprogramowania 

 Zakończenie badań nad klasycznymi warstwami protokołów w procesie destylacji klucza 

 Opracowanie wytycznych w zakresie klasycznych algorytmów w procesie destylacji klucza 

 Przygotowanie publikacji dotyczących warstw logicznych oprogramowania protokołów QKD 

Opis i uzasadnienie ewentualnych rozbieżności 
(Jeżeli w trakcie realizowania zadania nastąpiły odstępstwa od ustaleń rzeczowych/czasowych zawartych w umowie, należy wskazać, 
jakie są to odstępstwa, podać przyczyny rozbieżności, wymienić podjęte działania naprawcze, określić wpływ na osiągnięcie 
planowanych rezultatów projektu.) 

Nie dotyczy 

 

Nr i tytuł zadania2 Zadanie 3. Badania przemysłowe w zakresie charakterystyk układów 
splątaniowych protokołów kryptografii kwantowej 

Data rozpoczęcia zadania planowana 01.02.2013 rzeczywista 01.03.2013 

Data zakończenia zadania planowana 30.06.2013 rzeczywista 30.04.2014 

Koszt zadania (PLN) planowany 426 010,00 rzeczywisty 
(na koniec projektu) 

426 370,00 

Podmioty realizujące3  CompSecur Sp. z o.o. 

Opis merytoryczny wykonanych prac i uzyskanych rezultatów w ramach realizacji zadania w okresie 
realizacji projektu 
Należy opisać wykonane w ramach projektu zadania oraz uzyskane  nich rezultaty: 
- w przypadku zadania  zakończonego i zaraportowanego w całości w poprzednich raportach okresowych - nie więcej niż 1 strona 
formatu A4 na każde zadanie, 
- w przypadku zadań, które jeszcze nie zostały do końca zaraportowane w poprzednich raportach okresowych – nie więcej niż 3 strony 
formatu A4 na każde zadanie. 

Minimum 300 znaków 

Jednym z najważniejszych elementów prac badawczych dla zasadniczego celu projektu były badania pełnych charakterystyk działania aplikacyjnego 



 
 
 

 
Strona 6 z 31 

 
 

 

realizowanych prototypowych układów splątaniowych QKD (zarówno w warstwie sprzętowej jak i logiczno-programowej) w kierunku przygotowania 
wdrożeń przemysłowych. Zgodnie z planem projektu badania te zaplanowano do wykonania w ramach zadania 3. projektu. W ramach zadania 
zrealizowano laboratoryjne badania empiryczne w obszarze charakterystyk jakościowo/-ilościowych układów implementujących protokoły 
splątaniowe QKD (zaimplementowanych w warstwie fizycznej i logicznej w ramach poprzednich zadań przy wykorzystaniu odpowiedniej aparatury 
laboratoryjnej) w różnych konfiguracjach (w tym głównie kanałów kwantowych) i przy różnego rodzaju zakłóceniach, w tym także w środowisku 
prototypowej metropolitalnej splątaniowej sieci kwantowej w miejskiej infrastrukturze światłowodowej dzierżawionej od operatorów 
telekomunikacyjnych. 
 
W obszarze realizowanych w tym zakresie badań istotna była charakterystyka jakości i parametrów ilościowych procesu produkcji splątania 
kwantowego, a w szczególności szczegółowo zrealizowana w projekcie weryfikacja złamania nierówności Bella (nierówności CHSH - Clausera, Horne’a, 
Shimony’ego, Holta) ilościowo weryfikująca stopień splątania par będący podstawą nielokalnych efektów korelacyjnych w pomiarze i ich dekoherencję 
w kanale kwantowym. W problematyce produkcji splątania kwantowego, oprócz właściwości nieliniowego kryształu BBO istotna  była zrealizowana w 
toku badań charakterystyka wzbudzenia (silnej laserowej wiązki pompującej). W ramach badań stosowano w zadaniu układy laserowe ze stabilizacją 
długości fali promienia wiązki; w przeciwieństwie do rozpowszechnionych diod laserowych (niski poziom koherencji kwantowej wiązki) długość fali w 
takim przypadku nie jest określany przez diodę laserową (co powoduje niezależność od temperatury). Konfiguracja taka, planowana w badania, jest 
szczególnie pożądana w praktycznej implementacji splątaniowej kryptografii kwantowej ze względu na termiczne efekty dekoherencyjne, które 
prowadzą do obniżania ilościowego miary poziomu splątania kwantowego (entropii von Neumanna) i spadku statystyki nieklasycznych korelacji 
wyników pomiarów kwantowych pomiędzy stanami splątanych par rozpiętymi w bazie Bella (mniejsze naruszenie nierówności Bella dla klasycznego 
limitu wartości oczekiwanej nieliniowej zmiennej losowej splątanych obserwabli). Efekty te szczegółowo zbadano nie tylko w aspekcie jakościowym, 
ale przede wszystkim w aspekcie ich charakterystyk ilościowych. Złożone uwarunkowania związane z zasadą zachowania energii oraz problematyką 
dopasowania faz przy obecności nieliniowego efektu dwójłomności w krysztale BBO (w ramach procesu generowania splątanych par fotonów SPDC) 
prowadzą do niekontrolowanego wzrostu proporcji niesplątanych względem splątanych par fotonów, większej liczby pojedynczych fotonów 
nieznajdujących swoich odpowiedników w parze, jak również do spadku poziomu widoczności zmienionej długości fali pompującego lasera. Problemy 
z tym związane (mające swoje źródło głównie w zakresie ograniczeń technologicznych precyzyjności układu, jego kalibracji i czułości na najdrobniejsze 
wpływy mechaniczne i fluktuacje termiczne) były istotnym aspektem prowadzonych badań ilościowych. Ponadto tylko w przypadku kiedy długość 
koherentnej fali jest znacznie większa niż rozmiar kryształu, koherentna superpozycja stanów kwantowych jest fizycznie zapewniona dla wszystkich 
generowanych par i prowadzi do stałej fazy przy wysokim poziomie widoczności wiązki. Zagadnienia te w toku realizacji zadania zostały szczegółowo 
zweryfikowane, a charakterystyki jakościowe i ilościowe produkcji splątania w zaimplementowanej strukturze układu prototypowego zostały 
wykazane jako wystarczające, aby można było rozważać czysto kwantowe (nieklasyczne i nielokalne) efekty korelacyjne wyników pomiarów. 
 
Kolejnym podjętym w toku zrealizowanych prac badawczych w zadaniu 3. problemem była częstotliwość generowania splątanych par. W przypadku 
implementowanego w projekcie we współpracy z AIT Wiedeń w prototypowym układzie źródła splątania kwantowego opartego na krysztale BBO 
każdy mW w ramach pompowania laserowego dla pojedynczej, podłużnej mody lasera diodowego w ok. 405 nm istniała możliwość wytworzenia 
kilkunastu tys. splątanych par fotonów na sekundę w nieliniowym krysztale BBO. W toku prac badawczych przeprowadzono szczegółowe analizy 
ilościowe w tym zakresie, a ich rezultaty opublikowano. Splątane pary fotonów podlegają ściśle dystrybucji termicznej, aczkolwiek ze względu na krótki 
zasięg koherencji wiązki, efektywnie przyjęta w toku prac badawczych (zgodnie z planem w projekcie) była modelowa dystrybucja probabilistyczna 
Poissona. Planowana do uzyskania w toku badań efektywność sprzężenia wynosząca około 50% oraz sprawność detektora pojedynczych fotonów w 
wysokości ok. 40% dają zakładaną łączną sprawność ogólną w zakresie detekcji splątanych par fotonów na poziomie 20%. Stąd wynika osiągnięta w 
projekcie typowa spodziewana w takiej konfiguracji liczba 2500 zliczeń fotonów na sekundę w obu ramionach układu źródła splątania kwantowego na 
każdy mW pompowania akcji laserowej (przy założonej średniej produkcji splątanych par fotonów na poziomie 12500 na sekundę). Należy tu jednak 
podkreślić, że tylko część z 20% generowanych fotonów jest wykrywana w detektorze drugiej części układu dystrybucji klucza kwantowego. Zdarzenie 
wykrycia (zliczenia fotonu - będącego częścią pary splątanej na detektorze) w drugiej części układu (Bob) jest oczywiście statystycznie niezależne od 
zdarzenia w pierwszej części układu (Alice), co prowadzi do 20% zdarzeń zbieżnych, czyli do 500 efektywnych zliczeń par na sekundę dla 1 mW mocy 
pompującej i ww. założeń. Weryfikacja maksymalnej możliwej liczby zliczeń oraz jakości splątanych par fotonów była przedmiotem prowadzonych w 
toku zadania badań, a uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że zarówno procedura na poziomie koncepcyjnym jak i eksperymentalny układ optyki 
kwantowej w postaci odpowiednio skonfigurowanej aparatury laboratoryjnej spełnia założenia zdefiniowane we wniosku projektowym. Zgodnie z 
założeniami projektowymi potwierdzono empirycznie, że w konfiguracji diody laserowej w wolnym trybie (free-running), widmo wiązki jest szersze i 
liczba generowanych par splątanych fotonów jest zredukowana do około 200 zliczeń (na sekundę przy 1 mW), a ich widoczność jest rzędu 94%, co 
stanowi rezultat wystarczający do eksperymentalnego potwierdzenia złamania nierówności Bella (nierówności CHSH) i potwierdzenie istnienia 
nieklasycznych, nielokalnych korelacji w wynikach pomiarów splątanych stanów kwantowych. Korelacje te podlegały intensywnym badaniom 
empirycznym w projekcie w kierunku zasadniczego celu projektu, tj. wykorzystania splątania kwantowego w komunikacji i jej bezpieczeństwie, a w 
szczególności w splątaniowej kryptografii kwantowej. Uzyskane w tym zakresie wyniki były zadowalające dla kierunku możliwości wdrożeniowych. 
Należy tu jednak podkreślić, że bardzo istotnym elementem prowadzonych badań były rezultaty wskazujące na nieuniknioną na obecnym poziomie 
rozwoju technologicznego wrażliwość układów splątaniowej optyki kwantowej na warunki zewnętrzne co stanowi dość istotną barierę technologiczną 
w zakresie precyzji (a szczególnie długotrwałego podtrzymania stanu koherentnej kalibracji) komponentów układów optyki kwantowej, stanowiących 
podstawę eksperymentalnej aparatury układów splątaniowej kryptografii kwantowej i podobnych. Problematyka ta dotyczy 2 głównych aspektów -- 
czułości polaryzacji fotonów stanowiącej nośnik splątania kwantowego (która jest obecnie jedynym praktycznie dostępnym kwantowym stopniem 
swobody umożliwiającym produkcję splątania -- zgodnie z opisem w zadaniu 1 w efekcie SPDC) oraz geometrii wiązki fotonów i jej dryfu (co jest 
krytyczne dla koniecznego prostopadłego i centralnego padania wiązki pompującej na kryształ BBO). Układ optyki kwantowej prototypowej produkcji 
splątania w którym zachodzi depolaryzacja ze względu na dwójłomność w ośrodku światłowodowym musi uwzględniać mechanizmy kompensacji 
polaryzacji przed detekcją fotonu. Kompensacja polaryzacji jest procesem bardzo złożonym i czułym na czynniki mechaniczne i termiczne (w tym 
mikro-wstrząsy, temperaturę, siły bezwładności, etc.). Jednym z elementów koncepcyjnych prowadzonych prac były próby zadania automatycznych 
procedur kompensujących wykorzystujących algorytmy optymalizujące określone parametry poprzez modyfikację innych. Podobne prace badawcze, 
zmierzające do automatyzacji (których implementacja będzie konieczna przy wprowadzaniu rynkowych wersji produktowych, gotowych do wdrożenia 
komercyjnego) miały także miejsce w zakresie kompensacji dryfu wiązki (w tym zakresie w prototypowym układzie wprowadzone elektronicznie 
sterowane serwomechanizmy z odpowiednimi interfejsami oprogramowania -- w celu umożliwienia stosowania algorytmów optymalizacyjnych 
również w tym zakresie). Badania te miały charakter koncepcyjno-laboratoryjny, jednak na obecnym poziomie technologii odbywają się w układach 
uniemożliwiających wdrożenie do urządzeń kompaktowych lub przenośnych (tj. miniaturyzacji układów splątaniowej kryptografii kwantowej w chipie). 
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Nie stanowi to jednak bariery dla głównych perspektywicznych wdrożeń QKD i pochodnych protokołów zabezpieczeń komunikacji w oparciu o prawa 
mechaniki kwantowej w obszarze sieci szkieletowych w jej węzłach sieciowych (implementowanych przez nieprzenośne, dużo-gabarytowe systemy 
sieciowe). Aparatura badawcza wykorzystywana w zadaniu obejmowała prototypowe optyczne układy splątaniowej QKD tworzone (poza zakresem 
badawczym przedmiotowego projektu) we współpracy naukowej z AIT Wiedeń oraz NLTK/LFPPI/IF PWr. Część wykorzystanej w badaniach aparatury 
badawczej była wynajmowana od Instytutu Fizyki PWr, a w części obejmowała własny sprzęt realizatora projektu (CompSecur). Aparatura badawcza 
wykorzystywana w zadaniu integrowała układy wysoce precyzyjnych komponentów laboratoryjnych optyki kwantowej dostosowanych do realizacji 
splątaniowej, kwantowej dystrybucji klucza, które były rekonfigurowane i rozwijane w toku prowadzonych zadań badawczych projektu. Rozwojowe, 
prototypowe wersje układów (w postaci zintegrowanych systemów obejmujących detektory fotonów oparte na diodach lawinowych, układy optyczne 
generujące splątane stany polaryzacyjne par fotonów w ramach metody parametrycznej konwersji w dół poprzez przepuszczanie laserowej wiązki 
pompującej przez kryształy nieliniowe BBO, polaryzatory i kostki światłodzielące - polaryzacyjne, w postaci dwójłomnych kryształów, multipleksery, 
łącza światłowodowe i inne elementy optyki kwantowej, a także zintegrowane z nimi komputerowe systemy dla celów sterowania i integracji 
interfejsowej) podlegały zaplanowanym szczegółowym badaniom przemysłowym i były rozwijane w zakresie warstw logicznych protokołów QKD i 
warstw interfejsowych, odp. w zadaniach 2 i 4 przedmiotowego projektu.  
 
W ramach badań zrealizowanych w zadaniu 3. prowadzonych było szereg eksperymentów opartych na opisanej wyżej aparaturze także w zakresie 
transmisji splątania kwantowego w różnych kanałach kwantowych (w tym światłowodowych, a także w atmosferze w przestrzennych układach 
optyczno-teleskopowych z potencjałem zastosowania w komunikacji w przestrzeni poza atmosferą ziemską – w szczególności w zakresie zastosowań 
satelitarnych). W tym celu w zadaniu zbadane zostały teleskopowe układy optyki kwantowej i ich podsystemy kalibrujące, a także odpowiednie łącza 
światłowodowe oraz elementy wprowadzające dekoherencję qubitów i splątania (w tym głównie depolaryzację związaną z dwójłomnością ośrodka 
światłowodu, przede wszystkim w obszarach naprężeń mechanicznych i zmian materiałowo-strukturalnych, np. w postaci powszechnie stosowanych w 
infrastrukturach miejskich sieci szkieletowych spawów termicznych światłowodów). W toku zadania testowane były też charakterystyki implementacji 
splątaniowego protokołu QKD (w tym dot. zasięgu splątaniowej komunikacji kwantowej dla rozmaitych warunków otoczenia w kanale kwantowym 
modelującym realne uwarunkowania telekomunikacyjnych sieci światłowodowych oraz właściwości dekoherencyjne ośrodka, w tym w szczególności 
depolaryzacji światłowodowej, ale także rozpraszania termicznego wiązki laserowej. Zgodnie z założeniami projektowymi planowanymi rezultatami 
zadania są ekspertyzy i opracowania naukowe (w tym publikacje naukowe) zawierające pomiarowe dane eksperymentalne i wnioski w zakresie 
ilościowo/jakościowych charakterystyk efektywności transmisji splątania kwantowego oraz parametrów kwantowego generowania klucza prywatnego 
w laboratoryjnych implementacjach splątaniowych protokołów QKD. Rezultaty te (szczególnie w obszarze wyników badań w środowisku wdrożonej 
prototypowej sieci metropolitalnej) mają kluczowe znaczenie dla oceny technologicznego potencjału wdrożeniowego systemów wykorzystujących 
splątanie kwantowe dla dystrybucji klucza warunkowanej dalszym rozwojem precyzji aparaturowej optyki kwantowej (ocena w części oparta była o 
wyniki w środowisku laboratoryjnym, a w drugiej części o wyniki w środowisku prototypowym wdrożeniowej metropolitalnej sieci szkieletowej opartej 
na światłowodach, których wyniki szczegółowo opublikowano). Rezultaty wykonanych w zadaniu badań przemysłowych mają charakter nowatorski w 
skali międzynarodowej - wyniki realizacji zadania (jak również poprzednich zadań) przedstawiono na międzynarodowym V Sympozjum LFPPI - 
seQre2014 - Progress in Quantum Cryptography, zorganizowanym przez realizatora projektu we współpracy z LFPPI/NLTK/PWr. w dniach 27-28 
stycznia 2014 roku na Politechnice Wrocławskiej. Sympozjum skupiło światowej sławy ekspertów w dziedzinie kryptografii kwantowej z wykładami 
towarzyszącymi wygłaszanymi także przez twórców tej dziedziny. Nowe koncepcje w zakresie kryptografii kwantowej (w szczególności protokołów 
QSDC), a także rezultaty prowadzonych w toku projektu badań przemysłowych (w tym w środowisku sieci metropolitalnej) zostały zaprezentowane 
przez przedstawicieli zespołów badawczych. Głównym elementem programu sympozjum była prezentacje zarówno na poziomie koncepcyjnym jak i 
technicznym i praktycznym osiągniętych wyników badań projektu, prowadzonych jako unikalne na świecie. Poza prezentacją rezultatów badań 
projektowych (publikowanych także na stronie internetowej http://www.seqre.net/seqre2014) na sympozjum wykłady plenarne wygłosili m.in. prof. 
N. Gisin (Genewa), prof. A. Ekert (Oxford, Singapur), a także wybitni technolodzy: prof. V. Makarov (Waterloo), dr. A. Poppe (Wiedeń), dr. K. Tamaki 
(Tokio), dr. M. Lucamarini (Cambridge), dr. S. Kunz-Jacques (Paryż), jako eksperci reprezentujący czołówkę światową w zakresie badań podstawowych 
i przemysłowych w dziedzinie kryptografii kwantowej, odnoszący się do zademonstrowanych wyników badań. Prowadzone także równolegle inne 
powiązane badania w skali krajowej przedstawili prof. J. Rembieliński (Łódź) i prof. M. Czachor (Gdańsk), będący także członkami współpracującej w 
projekcie sieci naukowej LFPPI. O szczegółach praktycznych wdrożeń (głównie niesplątaniowej) kryptografii kwantowej opowiedzieli przedstawiciele 
najważniejszych firm komercjalizujących kryptografię kwantową na świecie: IDQuantique (Genewa), AIT (Wiedeń), SeQureNet (Paryż), Toshiba 
(Cambridge/Tokio), NTT (Tokio) – realizując także demonstracje technologiczne. Dyskutowano szereg zagadnień praktycznych oraz najnowszych 
koncepcji teoretycznych i modeli kwantowej dystrybucji klucza (QKD), jak również model bezpiecznej nielokalnej komunikacji kwantowej (QSDC), 
który koncepcyjnie zaproponowany został w ramach projektu, jak również aktualny stan rozwoju praktycznych implementacji i wdrożeń kryptografii 
kwantowej na świecie (konsultowano także kwestie rynkowo-komercyjne i standaryzacyjno-certyfikacyjne, co stanowiło istotną podstawę 
merytoryczną dla realizacji zadań 5 i 6. w przedmiotowym projekcie w ramach fazy przedwdrożeniowej). Sympozjum seQre2014 zrealizowane zostało 
pod honorowym patronatem Rektora Politechniki Wrocławskiej, Prezydenta Wrocławia oraz Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 
Organizacja międzynarodowego sympozjum QKD we Wrocławiu miała miejsce z okazji eksperymentalnego wdrożenia w toku prac projektowych w 
tym mieście jednej z pierwszych na świecie prototypowych metropolitalnych sieci kwantowych QKD wykorzystujących splątanie przez CompSecur sp z 
o.o. oraz krajową sieć naukową LFPPI, sieć NLTK, Instytut Fizyki, Instytut Informatyki i Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, co było możliwe 
dzięki wsparciu finansowemu realizowanych w przedmiotowym projekcie badań. 
 

Wskazać osiągnięte rezultaty 
zadania4 

 R3:INNOTECH-K1/HI1/20/159087/NCBR/12 - Raport z badań przemysłowych w zakresie 
charakterystyk układów splątaniowych protokołów kryptografii kwantowej 

 W3:INNOTECH-K1/HI1/20/159087/NCBR/12 - Wyniki w postaci danych z badań przemysłowych 
w zakresie charakterystyk układów splątaniowych protokołów kryptografii kwantowej 

 P3:INNOTECH-K1/HI1/20/159087/NCBR/12 - Publikacje z badań przemysłowych w zakresie 
charakterystyk układów splątaniowych protokołów kryptografii kwantowej 

 I4:INNOTECH-K1/HI1/20/159087/NCBR/12 – prezentacja konferencyjna na międzynarodowym 
sympozjum z zakresu kryptografii kwantowej seQre2014 (V Sympozjum LFPPI - Progress in 
Quantum Cryptography, January 2014, Wroclaw) 

Wskazać osiągnięte kamienie 
milowe (jeśli dotyczy) 

 Zakończenia badań charakterystyk działania aplikacyjnego realizowanych prototypowych 
układów splątaniowych QKD 

 Zakończenie badań nad weryfikacją złamania nierówności Bella (nierówności CHSH - Clausera, 
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Horne’a, Shimony’ego, Holta) w celu ilościowej oceny generowanego splątania kwantowego 

 Prezentacja wyników badań na międzynarodowym sympozjum z zakresu kryptografii 
kwantowej seQre2014 (V Sympozjum LFPPI - Progress in Quantum Cryptography, January 2014, 
Wroclaw) 

Opis i uzasadnienie ewentualnych rozbieżności 
(Jeżeli w trakcie realizowania zadania nastąpiły odstępstwa od ustaleń rzeczowych/czasowych zawartych w umowie, należy wskazać, 
jakie są to odstępstwa, podać przyczyny rozbieżności, wymienić podjęte działania naprawcze, określić wpływ na osiągnięcie 
planowanych rezultatów projektu.) 

Nie dotyczy 

 

Nr i tytuł zadania2 
Zadanie 4. Prace rozwojowe w zakresie implementacji oprogramowania 

wyższych warstw logicznych protokołu oraz oprogramowania symulacyjnego 
splątaniowych układów QKD 

Data rozpoczęcia zadania planowana 01.01.2013 rzeczywista 01.02.2013 

Data zakończenia zadania planowana 30.04.2013 rzeczywista 30.04.2013 

Koszt zadania (PLN) planowany 76 800,00 rzeczywisty 
(na koniec projektu) 

76 800,00 

Podmioty realizujące3  CompSecur Sp. z o.o. 

Opis merytoryczny wykonanych prac i uzyskanych rezultatów w ramach realizacji zadania w okresie 
realizacji projektu 
Należy opisać wykonane w ramach projektu zadania oraz uzyskane  nich rezultaty: 
- w przypadku zadania  zakończonego i zaraportowanego w całości w poprzednich raportach okresowych - nie więcej niż 1 strona 
formatu A4 na każde zadanie, 
- w przypadku zadań, które jeszcze nie zostały do końca zaraportowane w poprzednich raportach okresowych – nie więcej niż 3 strony 
formatu A4 na każde zadanie. 

Minimum 300 znaków 

Prace rozwojowe, których realizację zaplanowano w zadaniu 4. projektu w pełni zakończono w roku 2013. W ich zakres weszły przede wszystkim 
elementy implementacyjne koncepcji logicznych algorytmiki wyższych, klasycznych warstw stosów protokołów QKD, a także planowane elementy 
aplikacyjne, w tym systemy zarządzania uwspólnionymi kluczami jednorazowymi wymienianymi w toku procedur QKD, logiczny tunel QKD (dla 
bezwarunkowo bezpiecznych sieci VPN, tzw. wirtualnych sieci prywatnych), a także aplikację symulacyjną. 
 
Prowadzone prace rozwojowe obejmujące implementację programistyczną zaprojektowanych w toku projektu w przebiegu pozostałych badań 
przemysłowych (głównie prowadzonych w zadaniu 2.) komponentów softwarowych dla splątaniowych protokołów kryptografii kwantowej, objęły w 
szczególności moduły sterowania i kontroli systemu, jak również odpowiednie środowisko interfejsowe, a przede wszystkim wyższe, logiczne warstwy 
funkcjonowania splątaniowego protokołu QKD o charakterze klasycznego przetwarzania informacji, w tym realizujące procedury: przesiewania, 
rekoncyliacji i korekty błędów, amplifikacji (wzmocnienia) prywatności, uwierzytelnienia w zgodzie ze specyfikacją stanowiącą rezultat badań 
przemysłowych w ramach zadania 2. Zrealizowane prace rozwojowe objęły implementację oprogramowania warstw interfejsowych protokołu – w tym 
interfejsy logiczne współpracy ze stosami klasycznych protokołów sieciowych. Ważnym elementem w toku realizacja zadania w tym zakresie były 
prowadzone implementacyjne prace rozwojowe nad wytworzeniem oprogramowania we współpracy z AIT Wiedeń w zakresie logicznych warstw 
protokołowych splątaniowych procedur i elementów interfejsowych sprzętowych QKD (w tym interfejsów sterujących elektronicznych i 
wizualizacyjno-kontrolnych - graficznych). Rezultaty realizowanych w tym obszarze prace są udostępnione w modelu otwartego źródła i włączone 
także w platformę programistyczną projektu AIT QKD Software, również upowszechnianego w modelu otwartego źródła (elementy projektowych prac 
badawczych w tym zakresie przyczyniły się merytorycznie do poważnych zmian architektonicznych koncepcji AIT QKD Software wprowadzonych 
między wersjami R8 i R10). W toku zadania w ww. zakresie pra  implementowana m.in. środki integracji QKD z istniejącymi protokołami komunikacji 
sieciowej na poziomie warstwy łącza fizycznego modelu ISO/OSI oraz wyższych warstw w zakresie uwarunkowań współpracy z protokołami sieci 
internetowych w tym w szczególności protokołami warstwy sieciowej i stosu protokołów IP/IPSec (służącego zabezpieczeniu wyższych protokołów 
warstwy transportowej w Internecie, w tym protokołów TCP i UDP oraz innych z warstwy aplikacyjnej – zrealizowane prace rozwojowe w tym obszarze 
koncentrowały się na warstwie pośredniczącej IKE protokołu IPSec dla włączenia procedury splątaniowej kwantowej dystrybucji klucza QKD do 
zabezpieczenia klasycznej komunikacji internetowej  na krytycznych łączach sieci szkieletowej). W tym zakresie wymiana protokołu Diffiego-Hellmana 
(standardowo implementującego procedurę IKE, tj. Internet Key Exchange, na procedurę QKD wspartą technicznymi rozwiązaniami systemu 
zarządzania kluczami - co zostało w zadaniu też zaimplementowane) pozwala na efektywne włączenie prototypowych układów splątaniowych QKD w 
upowszechnioną infrastrukturę sieci internetowych. 
 
Kolejnym istotnym obszarem zrealizowanych w zadaniu prac rozwojowych była implementacja oprogramowania symulacyjnego splątaniowych 
protokołów QKD dystrybucji klucza kwantowego, jak również innych koncepcji wykorzystania splątania kwantowego w komunikacji. Wytworzone 
oprogramowanie symulacyjne posiada strukturę modularną umożliwiająca rozszerzenia funkcjonalne i modyfikacje logiczne, ale przede wszystkim 
swobodne i niezależne badanie poszczególnych elementów sprzętowych i logicznych QKD (w tym zakresie zarówno w obszarze stosu protokołów 
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destylacji klucza jak również protokołów uwierzytelniania komunikacji w kanale klasycznym). Oprogramowanie to, w dwóch wersjach (wersja 
terminalu końcowego Alice oraz wersja terminalu końcowego Boba), przygotowane zostało w formacie maszyn wirtualnych. Potokowa architektura 
oprogramowania symulacyjnego umożliwia wydzielenie interesującego modułu bez konieczności modyfikacji pozostałych w celu jego badań i 
modyfikacji optymalizacyjnych. Dane wejściowe w zależności od lokalizacji modułu w głąb struktury modularnej mogą być doprowadzane niezależnie 
co powoduje wysoką elastyczność rozwiązania i jego praktyczny charakter dla niezależnego rozwoju poszczególnych komponentów sprzętowych lub 
logicznych systemów QKD. 
 
Specyfikacje techniczne oraz otwarty kod źródłowa z prac rozwojowych wytworzenia oprogramowania stanowią rezultat realizacji zadania wpisujący 
się w najnowsze osiągnięcia w skali międzynarodowej badań w obszarze kryptografii kwantowej. Zaimplementowane w toku realizacji zadania 
oprogramowanie udostępniane jest w pełni w modelu otwartego źródła i umożliwia dalszy rozwój w toku fazy wdrożeniowej przygotowanych 
wstępnych prototypów. 
 
W zakresie implementacji oprogramowania systemów zarządzania uwspólnionymi kluczami jednorazowymi dystrybuowanymi w toku realizacji 
protokołów splątaniowych QKD, należy podkreślić, że systemy te warunkują praktyczne wykorzystanie kryptografii kwantowej i jej integrację z 
upowszechnionymi infrastrukturami sieci klasycznych (głównie internetowych). W tym właśnie celu integracji logicznej, niezbędne są systemy 
zarządzające uwspólnionymi kluczami (tzw. QKD keystores). W przeciwieństwie do klasycznych systemów tego typu, klucze pobierane z systemów 
QKD keystore służą w zamierzeniu do zapewnienia bezwarunkowego bezpieczeństwa, a zatem mogą one być użyte co najwyżej raz, zgodnie z 
formalnym dowodem bezpieczeństwa bezwarunkowego OTP (tj. systemu kryptograficznego One-time Pad opatentowanego przez majora Josepha 
Mauborgne’a) podanym przez Clauda Shannona w latach 1948/49. W związku z tym, w systemach QKD keystore jedną z najważniejszych i 
podstawowych funkcjonalności jest właśnie zapewnienie jednorazowego wykorzystania (tj. pobrania lub użycia do komunikacji) przechowywanych 
kluczy, dystrybuowanych w toku procedury QKD. Innym, także ważnym zadaniem systemów do zarządzania uwspólnionymi kluczami jest możliwość 
dodawania nowych uwspólnionych kluczy do puli kluczy dostępnych do wykorzystania. Inaczej niż w przypadku klasycznych systemów, zarówno 
dodawanie jak i wyciągania klucza z systemu QKD keystore jest operacją przeprowadzaną często (jednokrotne użycie klucza skutkuje jego usunięciem z 
bazy QKD keystore’a, jednocześnie schematy QKD mogą pracować równolegle do QKD keystore’a tworząc w tym samym czasie nowe klucze wspólne 
dla obu stron). Dodatkowo, jeśli z uwspólnionych kluczy mają korzystać różne aplikacje klienckie, wówczas zadaniem QKD keystore’a jest także 
synchronizowanie odpowiednich buforów z kluczami u wszystkich klientów. W toku realizacji zadania 4. podano i sformalizowano i 
zaimplementowano odp. wymagania względem systemu zarządzania uwspólnionymi kluczami jednorazowego użytku. Rozpatrzono 3 możliwe 
podejścia do systemu zarządzania uwspólnionymi kluczami w ramach oprogramowania QKD wytworzonego we współpracy z AIT Wiedeń, w tym 
standard zaproponowany w dokumencie ETSI GS QKD 004: Quantum Key Distribution (QKD) Application Interface przez ETSI Industry Specification 
Group dotyczący interfejsu dla aplikacji, które muszą korzystać z uwspólnionego za pomocą mechanizmów QKD kluczy jednorazowych, wraz z 
omówieniem i wykonaniem prototypowej implementacji. 
 
Dodatkowo w zakresie implementacji rozwiązań tunelowych (prototyp wirtualnej sieci VPN QKD) zrealizowane prace rozwojowe obejmujące analizę 
założeń projektowych, napotkanych problemów technicznych oraz właściwą implementację wraz z omówieniem gotowego do wdrożenia, 
prototypowego rozwiązania do łączenia dwóch węzłów komunikacyjnych bezwarunkowo bezpiecznym szyfrowanym połączeniem kwantowym 
(opartym o protokół splątaniowy QKD) z wykorzystaniem rozwijanego i implementowanego zgodnie z ww. oprogramowania warstw logicznych QKD 
we współpracy z AIT Wiedeń. 
 
W ramach prac rozwojowych rozważano również wstępnie wykorzystanie systemu zarządzania uwspólnionymi kluczami jednorazowymi w topologii 
uwzględniającej więcej niż 2 punkty komunikacji. W topologii wiele do wielu system obsługujący równocześnie wielu użytkowników współdzielących 
jeden wspólny klucz, miałby za zadanie zarządzać odpowiednim zużyciem tego klucza udostępniając go na żądanie. Ta idea pozwalałaby na 
wprowadzenie bezwarunkowo bezpiecznej komunikacji np. dla metropolitalnej wewnętrznej sieci telefonii komórkowej (system typu symmetric key 
cellphones encryption service). System mógłby być zasilany za pomocą kluczy dystrybuowanych sprzętowo systemami QKD w infrastrukturze sieci 
metropolitalnej. Ten element stanowił dodatkowy zakres prac rozwojowych, na zasadność podjęcia których wskazywała bieżąca realizacja prac 
projektowych -- jednak jego systematyzacja wymaga realizacji odrębnych badań przemysłowych i prac rozwojowych. 
 
Rezultaty prac rozwojowych zrealizowanych w ramach zadania obejmują zaimplementowane oprogramowanie warstw logicznych funkcjonowania 
splątaniowych protokołów QKD, ściśle wg koncepcji pochodzących z wyników badań przemysłowych realizowanych w obszarze zadań 1 i 2 oraz 
platformę oprogramowania symulacyjnego w formacie maszyn wirtualnych. Oprogramowanie zostało w całości publicznie udostępnione w formie 
otwartego źródła na licencji typu GNU. Rezultaty zadania mają charakter nowatorski w skali międzynarodowej i powstały także jako element szerszej 
współpracy międzynarodowej. 

 

Wskazać osiągnięte rezultaty 
zadania4 

 R4:INNOTECH-K1/HI1/20/159087/NCBR/13 - Raport z prac rozwojowych w zakresie 
implementacji oprogramowania wyższych warstw logicznych protokołu oraz oprogramowania 
symulacyjnego splątaniowych układów QKD 

 W4:INNOTECH-K1/HI1/20/159087/NCBR/13 - Wyniki z prac rozwojowych w zakresie 
implementacji oprogramowania wyższych warstw logicznych protokołu oraz oprogramowania 
symulacyjnego splątaniowych układów QKD 

 I5:INNOTECH-K1/HI1/20/159087/NCBR/13 - Kody źródłowe aplikacji z obszaru oprogramowania 
wyższych warstw logicznych protokołu udostępnione w modelu otwartego źródła 

 I6:INNOTECH-K1/HI1/20/159087/NCBR/13 - Środowisko symulacyjne oprogramowania 
splątaniowych układów QKD w formacie maszyn wirtualnych realizujących klasyczną warstwę 
protokołu QKD w architekturze pipelineingu 

 P4:INNOTECH-K1/HI1/20/159087/NCBR/13 - Publikacje z prac rozwojowych w zakresie 
implementacji oprogramowania wyższych warstw logicznych protokołu oraz oprogramowania 
symulacyjnego splątaniowych układów QKD 
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Wskazać osiągnięte kamienie 
milowe (jeśli dotyczy) 

 Zakończenie prac nad oprogramowaniem wyższych warstw logicznych protokołu 

 Zakończenie prac nad oprogramowaniem symulacyjnym splątaniowych układów QKD 

Opis i uzasadnienie ewentualnych rozbieżności 
(Jeżeli w trakcie realizowania zadania nastąpiły odstępstwa od ustaleń rzeczowych/czasowych zawartych w umowie, należy wskazać, 
jakie są to odstępstwa, podać przyczyny rozbieżności, wymienić podjęte działania naprawcze, określić wpływ na osiągnięcie 
planowanych rezultatów projektu.) 

Nie dotyczy 

 

Nr i tytuł zadania2 Zadanie 5. Zakup i realizacja usług wsparcia innowacji w postaci certyfikacji 
prototypowego układu  

Data rozpoczęcia zadania planowana 01.06.2013 rzeczywista 01.10.2013 

Data zakończenia zadania planowana 31.05.2014 rzeczywista 30.04.2014 

Koszt zadania (PLN) planowany 25 000,00 rzeczywisty 
(na koniec projektu) 

25 000,00 

Podmioty realizujące3  CompSecur Sp. z o.o. 

Opis merytoryczny wykonanych prac i uzyskanych rezultatów w ramach realizacji zadania w okresie 
realizacji projektu 
Należy opisać wykonane w ramach projektu zadania oraz uzyskane  nich rezultaty: 
- w przypadku zadania  zakończonego i zaraportowanego w całości w poprzednich raportach okresowych - nie więcej niż 1 strona 
formatu A4 na każde zadanie, 
- w przypadku zadań, które jeszcze nie zostały do końca zaraportowane w poprzednich raportach okresowych – nie więcej niż 3 strony 
formatu A4 na każde zadanie. 

Minimum 300 znaków 

W ramach zadania przeprowadzono czynności związane z przeprowadzeniem dostępnych na rynku procedur technologicznej standaryzacji i 
certyfikacji w tym zakresie prototypowego splątaniowego układu QKD.  
 
W tym celu przedstawiciele zespołu projektowego uczestniczyli m.in. w warsztatach “Quantum-Safe-Crypto Workshop” pierwszego w Europie 
międzynarodowego panelu standaryzującego kwantową kryptografię (w zakresie odpowiednich standardów międzynarodowych, w szczególności 
wytworzenia spójnych ram standardów i norm europejskich), organizowanego przez europejski Instytut ETSI (European Telecommunications 
Standards Institute), przy udziale europejskiego Instytut EITCI (European Information Technologies Certification Institute), w dniach 26-27 września 
2013 r. Warsztaty obejmujące podsumowanie uzgodnień w zakresie zagadnienia referencyjnych ram certyfikacji QKD w obszarze stosowanego 
bezpieczeństwa informatycznego mają duże znaczenie dla rozwoju i komercjalizacji tej technologii w związku z realną perspektywą powstania 
komputera kwantowego. W konferencji brały udział m.in. podmioty rozwijające systemy kryptografii kwantowe oraz certyfikujące infrastruktury 
kryptograficzne nowej generacji, przedstawiając swoją ofertę, możliwości oraz perspektywy rozwoju technologii związanej z kryptografią kwantową i 
informatyką kwantową.  
 
W toku realizacji zadania dokonano wyboru dostępnych komercyjnie ofert procedur standaryzacji technologicznej i jej certyfikacji przedstawionych w 
ramach warsztatów QSCW i zlecono ich przeprowadzenie instytucji certyfikującej – europejskiemu Instytutowi EITCI w Brukseli, który dokonał audytu 
technologicznego zgodności wobec wymogów referencyjnych ram standaryzacji dokumentacji technicznej oraz inspekcji technologicznej działania 
zaimplementowanego prototypowego układu. Certyfikacja układu została przeprowadzona z wynikiem pozytywnym. 
 
W zakresie analizy prawnej uwarunkowań dotyczących przedmiotu projektu, wykazano, że kategorie certyfikacji układu splątaniowej kryptografii 
kwantowej nie podlegają wymaganiom ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.o systemie zgodności (Dz .U. z 2010 r. Nt 138, poz. 935), a zakładana 
certyfikacja może mieć wymiar zgodności upoważniającej do oznaczenia wyrobu znakiem zgodności z normą międzynarodową (europejską). 
 

Wskazać osiągnięte rezultaty 
zadania4 

 R5:INNOTECH-K1/HI1/20/159087/NCBR/13 - Raport z audytu technologicznego zgodności z 
wymogami standaryzacyjnymi EITCI QKD prototypu splątaniowego układu kryptografii 
kwantowej 

 I7:INNOTECH-K1/HI1/20/159087/NCBR/13 – Certyfikat produktowy zgodności z wymogami 
standaryzacyjnymi EITCI QKD prototypu splątaniowego układu kryptografii kwantowej 

Wskazać osiągnięte kamienie 
milowe (jeśli dotyczy) 

 Zrealizowanie audytu technologicznego zgodności z wymogami standaryzacyjnymi EITCI QKD 

 Uzyskanie certyfikacji produktowej zgodności z wymogami standaryzacyjnymi EITCI QKD 

Opis i uzasadnienie ewentualnych rozbieżności 
(Jeżeli w trakcie realizowania zadania nastąpiły odstępstwa od ustaleń rzeczowych/czasowych zawartych w umowie, należy wskazać, 
jakie są to odstępstwa, podać przyczyny rozbieżności, wymienić podjęte działania naprawcze, określić wpływ na osiągnięcie 
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planowanych rezultatów projektu.) 

Nie dotyczy 

 

Nr i tytuł zadania2 Zadanie 6. Zakup i realizacja usług wsparcia innowacji w postaci 
komplementarnego badania rynkowego  

Data rozpoczęcia zadania planowana 01.06.2013 rzeczywista 01.08.2013 

Data zakończenia zadania planowana 31.05.2014 rzeczywista 31.01.2014 

Koszt zadania (PLN) planowany 45 000,00 rzeczywisty 
(na koniec projektu) 

45 000,00 

Podmioty realizujące3  CompSecur Sp. z o.o. 

Opis merytoryczny wykonanych prac i uzyskanych rezultatów w ramach realizacji zadania w okresie 
realizacji projektu 
Należy opisać wykonane w ramach projektu zadania oraz uzyskane  nich rezultaty: 
- w przypadku zadania  zakończonego i zaraportowanego w całości w poprzednich raportach okresowych - nie więcej niż 1 strona 
formatu A4 na każde zadanie, 
- w przypadku zadań, które jeszcze nie zostały do końca zaraportowane w poprzednich raportach okresowych – nie więcej niż 3 strony 
formatu A4 na każde zadanie. 

Minimum 300 znaków 

W ramach zadania nawiązano współpracę z firmą specjalizującą się w komercjalizacji produktów i ich skutecznym wprowadzaniu na rynek w zakresie 
wsparcia usług przedwdrożeniowych, w tym w szczególności dokonania komplementarnego badania rynkowego poprzedzającego wdrożenie 
komercyjne rozwijanych w projekcie splątaniowych systemów kwantowej dystrybucji klucza kryptograficznego QKD. 
 
Zakres umowy zlecenia usług wsparcia innowacji został podzielony na 2 części: 
 

 Analiza uwarunkowań rynku docelowego komercjalizacji (raport z badania rynku zawierający szczegółową analizę strategię realizacji działań 
w kierunku optymalnego wdrożenia komercyjnego splątaniowych układów QKD oraz ich skutecznego wprowadzenia do sprzedaży 
rynkowej w odniesieniu do rynku krajowego, rynków europejskich oraz rynku międzynarodowego)  

 Identyfikacja oczekiwań potencjalnych klientów spośród dużych podmiotów instytucjonalnych, w tym podmiotów prywatnych, ale także 
instytucji publicznych, podlegających samorządowej lub rządowej administracji publicznej. 

 
W objętym zadaniem zakresie usług wsparcia innowacji w ramach fazy przedwdrożeniowej istotnym obszarem były działania obejmujące 
przygotowania do rynkowego wdrożenia kryptografii kwantowej poprzez wsparcie organizacji V Sympozjum LFPPI - seQre2014 - Progress in Quantum 
Cryptography (sympozjum zorganizowane zostało przez realizatora projektu we współpracy z LFPPI/NLTK/PWr. w dniach 27-28 stycznia 2014 roku na 
Politechnice Wrocławskiej, jednak przygotowania do realizacji sympozjum trwały kilka miesięcy w 2013 roku) w zakresie dotarcia do potencjalnych 
odbiorców produktu przede wszystkim z sektora finansowego i rządowego, a także wspólnych obrad i dyskusji panelowych z konkurencyjnymi firmami 
zajmującymi się w skali międzynarodowej komercjalizacją kryptografii kwantowej. Reprezentujący potencjalnych klientów wdrożeń przedstawiciele 
instytucji zarówno publicznych jak i prywatnych zweryfikowali stan rozwoju kryptografii kwantowej i wyniki realizacji projektu w odniesieniu do 
potrzeb komercyjnych, a także strategicznych (w sympozjum udział wzięli przedstawiciele banków, dużych korporacji oraz struktur rządowych, w tym 
Narodowego Centrum Kryptologii utworzonego przy MON w 2013 roku, oceniającego postęp w kryptografii kwantowej pod względem jej potencjału 
dla strategicznego bezpieczeństwa narodowego i ewentualnych wdrożeń rządowych i wojskowych). Ten zakres zadania miał kluczowe znaczenie dla 
wykonania zakładanej analizy potencjału wdrożeniowego splątaniowych systemów QKD w wymiarze bezpośredniej grupy docelowej – 
zidentyfikowanych potencjalnych klientów (których grupę rozszerzono także o adekwatnych kontrahentów komercyjnej działalności organizatora). 
 

Wskazać osiągnięte rezultaty 
zadania4 

 R6:INNOTECH-K1/HI1/20/159087/NCBR/13 - Raport z badań rynkowych potencjału 
wdrożeniowego splątaniowych układów kryptografii kwantowej – Analiza rynku – komercyjne 
zastosowanie kryptografii kwantowej (kwantowej dystrybucji klucza) 

Wskazać osiągnięte kamienie 
milowe (jeśli dotyczy) 

 Zakończenie realizacji zleconych badań rynkowych (przebiegających również w toku 
zorganizowanego przez realizatora projektu międzynarodowego sympozjum seQre2014) 

Opis i uzasadnienie ewentualnych rozbieżności 
(Jeżeli w trakcie realizowania zadania nastąpiły odstępstwa od ustaleń rzeczowych/czasowych zawartych w umowie, należy wskazać, 
jakie są to odstępstwa, podać przyczyny rozbieżności, wymienić podjęte działania naprawcze, określić wpływ na osiągnięcie 
planowanych rezultatów projektu.) 

Nie dotyczy 
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2 
każde realizowane zadanie należy wpisać do kolejnej tabeli 

3skrócona nazwa Wykonawcy/Współwykonawcy 
4Proszę podać symbol i opis sposobu potwierdzenia przeprowadzonych prac i uzyskanych rezultatów: D – dokumentacja (np. dokumentacja 
techniczna, opracowanie założeń do prototypu, linii technologicznej, procesu) –  symbol, numer, nazwa itp.; W – udokumentowane wyniki 
pomiarów; R – raporty (raporty cząstkowe opisujące przeprowadzone prace) – symbol, nazwa; Z – zgłoszenie o certyfikację lub uznanie zgodności z 
normą – numer zgłoszenia; ZP – zgłoszenie patentowe, patent – numer; C – uzyskane certyfikaty –  numer; P – publikacja, prezentacja, wydanie 
książkowe; I – inne – jeśli wymienione kategorie nie wypełniają sposobu potwierdzenia rezultatów prac, należy wpisać literę I oraz podać krótki opis 
UWAGA!!! W przypadku wskazania jako rezultatu zadania publikacji, zgłoszeń patentowych i patentów Wykonawca jest zobowiązany do 

przesłania do Centrum drogą elektroniczną kopii publikacji oraz dokumentów potwierdzających fakt uzyskania patentu lub dokonania zgłoszenia 

patentowego wymienionego w raporcie.

D. PLAN KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW BADAŃ PO ZAKOŃCZENIU PROJEKTU 

D1.OPIS MOŻLIWOŚCI KOMERCJALIZACJI5 I WDROŻENIA6 WYNIKÓW PROJEKTU 
Należy podać informację czy osiągnięte zostały cele projektu zawarte w opisie stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz w jaki 
sposób planowane jest zastosowanie wyników projektu w działalności gospodarczej. W przypadku gdy plany dotyczące 
komercjalizacji wyników projektu wskazane w opisie projektu straciły aktualność, konieczne jest zamieszczenie nowego opisu 
możliwości zastosowania wyników projektu w działalności gospodarczej.  
Możliwości komercjalizacji: 

Minimum 300 znaków 
Prace badawcze przewidziane w projekcie wykonano w pełni zgodnie z założeniami, realizując cel główny projektu i poszczególne cele zadaniowe. 
Planowana komercjalizacja projektu (zgodnie z jego założeniami przedstawionymi we wniosku projektowym) nie dotyczy komercjalizacji wyników 
badań Państwowych Jednostek Badawczych (PJB). Z tego powodu typologia komercjalizacji w takim właśnie wymiarze (dzielona zgodnie z 
referencyjną publikacją "Komercjaliza B+R dla praktyków" na: 1. Sprzedaż wyników prac badawczych i rozwojowych, 2. Udzielenie licencji na wyniki 
prac B+R, 3. Wniesienie wyników prac badawczych i rozwojowych do spółki) nie jest adekwatna.  Poniżej przedstawiono podsumowanie 
komercjalizacji wyników projektu. Szczegółowe opracowanie znajduje się w załączonym dokumencie „Analiza rynku – komercyjne zastosowanie 
kryptografii kwantowej (kwantowej dystrybucji klucza)”. 
 
Model biznesowy komercjalizacji zakłada wdrożenia polskich systemów kryptografii kwantowej na rynku krajowym oraz międzynarodowym, przede 
wszystkim w sektorze bankowo-finansowym, a także w sektorze administracji publicznej oraz wojskowym, i równolegle systemów QKD B+R w 
sektorze uczelni i JBR (4 sektorowa segmentacja rynku). Model sprzedaży obejmuje następujące warianty komercyjnych wdrożeń: 

 Zabezpieczenie krytycznych łączy światłowodowych P2P (np. pomiędzy głównymi obliczeniowymi centrami rozliczeniowymi RTGS banków, 
a ich kontrolnymi centrami backupu i weryfikacji danych, w tym nie tylko komercyjnych, ale także krajowego centralnego systemu 
bankowego: NBP, KNF, BFG; ponadto centrami odp. służb kraju, w tym ABW, BBN, BOR, AW, MON; centrami reagowania kryzysowego, 
jednostkami wojskowymi). 

o Szacowany koszt wdrożenia w zależności od uwarunkowań infrastrukturalnych od 1 mln do 2 mln zł   
o Model biznesowy obejmuje przychody nie tylko z tytułu wdrożenia, ale też jego utrzymania, obsługi technicznej i modernizacji 

(średnio od 100 tys. zł do 1 mln zł rocznie). 

 Sprzedaż systemów QKD jako aparatury B+R dla JBR i uczelni (wyposażenie infrastruktury laboratoryjnej) 
o Szacowany jednostkowy koszt sprzedaży wersji systemu QKD B+R od 250 tys. zł do 0,5 mln zł. 

 
Wynikami realizowanych prac B+R są prawa własności intelektualnej (w tym prawa do „know-how”, autorskie prawa majątkowe do utworów, prawa 
do uzyskania patentów oraz obecnie w przygotowaniu pateny, wzory przemysłowe i użytkowe) w zakresie prototypowych systemów QKD, 
dokumentacji technicznych i ekspertyz oraz opracowań badawczych, w tym w szczególności: 

 Działające prototypowe wersje systemów QKD, oparte na podsystemach zewnętrznych producentów 

 Szereg ekspertyz technicznych nt. prototypowych systemów QKD, ich architektur, komponentów i parametrów 

 Autorska monografia i dokumentacja techniczna prototypowych systemów QKD oraz koncepcji protokołów 

 Pierwsza w kraju i jedna z pierwszych na świecie metropolitalna sieć kwantowa (QKD) we Wrocławiu 

 Zgłoszenia wzorów przemysłowych i użytkowych oraz wnioski patentowe (w przygotowaniu) 
 
Wartość ww. praw wł. int. szacuje się przy założeniu średnioterm. okresu ich komercjalizacji (tj. 5 lat) na kwotę ponad 50 mln zł (szacowane dochody 
po ujęciu kosztów stanowiących w przyjętym modelu sprzedaży połowę ceny wdrożenia to: 1 mln zł w I roku, 5 mln zł w II, 8 mln zł w III, 16 mln zł w 
IV i ponad 20 mln zł w V roku komercjalizacji, dzięki zakładanej odp. liczbie wdrożeń) 
 
Model biznesowy komercjalizacji zakłada wdrożenia polskich systemów kryptografii kwantowej na rynku krajowym oraz międzynarodowym, przede 
wszystkim w sektorze bankowo-finansowym, a także w sektorze administracji publicznej oraz wojskowym, i równolegle systemów QKD B+R w 
sektorze uczelni i JBR (4 sektorowa segmentacja rynku).  

                                                           
5 Komercjalizacja rozumiana jako transfer wiedzy i wyników prac badawczych. Prosimy wypełnić w oparciu o typologię komercjalizacji w rozumieniu 
podręcznika „Komercjalizacja B+R dla praktyków”, wyd. 2013, MNiSW.  
Link do publikacji: http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/innotech/publikacje/  
6 Wdrożenie rozumiane jako zastosowanie wyników prac badawczych w praktyce rynkowej/gospodarczej. 

http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/innotech/publikacje/
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W ramach komercjalizacji nowego produktu na rynek krajowy i międzynarodowy planowane jest wprowadzenie następujących systemów QKD (3 
wersje pierwszych polskich komercyjnych systemów kryptografii kwantowej): 

o Bezpslątaniowy system kryptografii kwantowej seQre QKD – Aurora (Zorza) w cenie 1 mln zł (gotowy do sprzedaży produkt do 
zabezpieczeń pojedynczych, krytycznych dla bezpieczeństwa łączy światłowodowych) 

o Bezsplątaniowy system laboratoryjny seQre QKD – Eclipse (Zaćmienie) w cenie 250 tys. zł (gotowy do sprzedaży produkt 
laboratoryjny B+R dla uczelni, JBR i innych instytucji B+R) 

o Splątaniowy system laboratoryjny seQre QKD – Crystal (Kryształ) w cenie 0,5 mln zł (gotowy do sprzedaży produkt 
laboratoryjny B+R dla uczelni, JBR i innych instytucji B+R) – którego koncepcja jest głównym wynikiem realizacji 
przedmiotowego projektu (2 bezsplątaniowe systemy dotyczą wyników realizacji innego projektu B+R, jednak ich spójne 
wdrożenie na rynek jest istotne dla sukcesu działań komercjalizacyjnych). 

 
Wprowadzenie do oferty nieobecnego dotąd na rynku krajowym i międzynarodowym rozwiązania, zapewni Wnioskodawcy istotny udział w 
kształtującym się obecnie dopiero międzynarodowym rynku kryptografii kwantowej. 

 

Możliwości wdrożenia: 

Minimum 300 znaków 

Poniżej przedstawiono podsumowanie planowanego wdrożenia wyników projektu. Szczegółowe opracowanie znajduje się w załączonym dokumencie 
„Analiza rynku – komercyjne zastosowanie kryptografii kwantowej (kwantowej dystrybucji klucza)”. 
 
Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych obejmuje 2 płaszczyzny komercjalizacji kryptografii kwantowej: 

 Instalację i konfigurację układów kryptografii kwantowej splątaniowej i bezsplątaniowej w rzeczywistym środowisku komercyjnym wg 
wyników zrealizowanych badań przemysłowych oraz opracowanie wzorów przemysłowych produktów, przeznaczonych na sprzedaż w 
ofercie komercyjnej w toku sprzedaży 

 Przygotowanie i uruchomienie laboratorium kryptografii kwantowej w ramach centrum szkoleniowego wnioskodawcy, dla realizacji 
komercyjnych i niekomercyjnych szkoleń praktycznych (uzupełniających formy dydaktyczne w realizowanych projektach szkoleń w POKL, 
skierowanych m.in. do kadr administracji publicznej w zakresie programu IDABC/ISA Komisji Europejskiej i środków zabezpieczeń 
komunikacji elektronicznej w infrastrukturach rządowych i samorządowych, oraz kadr pracowniczych specjalizujących się w tematyce 
bezpieczeństwa informatycznego instytucji publicznych i prywatnych, wymienionych dalej)  

 
Model sprzedaży obejmuje następujące warianty komercyjnych wdrożeń: 

 Zabezpieczenie krytycznych łączy światłowodowych P2P (np. pomiędzy głównymi obliczeniowymi centrami rozliczeniowymi RTGS banków, 
a ich kontrolnymi centrami backupu i weryfikacji danych, w tym nie tylko komercyjnych, ale także krajowego centralnego  systemu 
bankowego: NBP, KNF, BFG; ponadto centrami odp. służb kraju, w tym ABW, BBN, BOR, AW, MON; centrami reagowania kryzysowego, 
jednostkami wojskowymi). 

o Szacowany koszt wdrożenia w zależności od uwarunkowań infrastrukturalnych od 1 mln do 2 mln zł   
o Model biznesowy obejmuje przychody nie tylko z tytułu wdrożenia, ale też jego utrzymania, obsługi technicznej i modernizacji 

(średnio od 100 tys. zł do 1 mln zł rocznie). 

 Sprzedaż systemów QKD jako aparatury B+R dla JBR i uczelni (wyposażenie infrastruktury laboratoryjnej) 
o Szacowany jednostkowy koszt sprzedaży wersji systemu QKD B+R od 250 tys. zł do 0,5 mln zł. 

 
Konkurencja planowanej komercjalizacji obejmuje obecnie tylko 3 firmy (IdQuantique SA w Genewie, MagiQ Inc. w Bostonie i Sequrenet SA w 
Paryżu) – pozostałe firmy i instytucje są na etapie przygotowań do komercjalizacji i nie oferują jeszcze produktów (m.in. Toshiba, AIT, NEC, NTT, 
Siemens-Nokia, Batelle, Thales, Huawei, BBN, IBM, Lockheed Martin). Przewaga planowanych do komercjalizacji systemów QKD leży w ich koncepcji 
działania, architekturze, wydajności i cenie (w ramach prac B+R analizowano systemy konkurencji w tym laboratoryjnie 4 systemy QKD firm 
IdQuantique SA oraz AIT). 
 
Działania w zakresie wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych rozpoczną się po zakończeniu prac B+R będą oparte na rezultatach usług 
wsparcia innowacji w zakresie procedur certyfikacyjnych oraz szczegółowych badań rynkowych. Działania te obejmą: 

 Złożenie wniosków  patentowych (w tym 1 do UPRP oraz 1 do EUP) wspierane w ramach projektu PatentPlus (od 01.2015) 

 Złożenie wniosków rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych (w tym do UPRP oraz EUP) – również wsparcie j.w. 

 Opracowanie odpowiedniego wzornictwa przemysłowego (nazwa i oznakowanie produktu, obudowa i opakowanie) 

 Przygotowanie produktów komercyjnych (splątaniowy układ kryptografii kwantowej QKD) na podstawie prototypowych rozwiązań 
zrealizowanych w tym zakresie w pracach B+R w fazie badawczej projektu 

o Instalacja i konfiguracja układów splątaniowej kryptografii kwantowej w rzeczywistym środowisku komercyjnym wg wyników 
zrealizowanych w projekcie badań przemysłowych  

 Uruchomienie produkcji 

 Realizacja akcji informacyjno-promocyjnej 

 Kontraktowanie i sprzedaż produktów oraz usługi 
Uruchomienie wdrożeniowego centrum kryptografii kwantowej w ramach struktury organizacyjnej wnioskodawcy, dla realizacji komercyjnych usług 
okołowdrożniowych (w tym audytów i szkoleń praktycznych).  
 
Przyjęty model wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych obejmuje planowaną sprzedaż komercjalizowanej technologii w postaci instalacji 
układów dystrybucji klucza kwantowego w rzeczywistych środowiskach komercyjnych potencjalnych klientów instytucjonalnych, tj: 

 Instytucji finansowych (w tym banków w szczególności w zakresie infrastruktur szkieletowych łącz między centrami obliczeniowymi RTGS 
w ramach systemu SWIFT rozliczeń międzybankowych, a centrami backupu i archiwizacji danych rozliczeniowych, jak również instytucji 
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ubezpieczeniowych, giełdy papierów wartościowych, etc.) 

 Administracji publicznej i samorządowej (w tym urzędów ministerstw i podlegających kluczowych jednostek administracji publicznej w 
celach zabezpieczenia kluczowych dla prawidłowego działania państwa procesów – takich jak np. bezpieczeństwo infrastruktur 
szkieletowych łącz komunikacyjnych pomiędzy komisjami wyborczymi a instytucjami dokonującymi zliczenia i analiz oddanych głosów w 
wyborach, jak również pomiędzy kluczowymi jednostkami służb mundurowych, np. Komendy Głównej Policji zabezpieczającej 
infrastruktury sieci typu VPN komunikujących dane z rejestrów policyjnych, a także jednostkami samorządu terytorialnego, w tym 
urzędami marszałkowskimi i regionalnymi centrami reagowania kryzysowego w celach uodpornienia na destabilizację działania 
powodowaną potencjalnymi atakami informatycznymi)  

 Organizacji państwowych związanych z bezpieczeństwem i obronnością kraju (w tym odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi w 
sektorze wojskowym, Biurem Bezpieczeństwa Narodowego oraz Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego) 

 Krajowych służb wywiadu i kontrwywiadu w celu zabezpieczenia krytycznych łącz komunikacyjnych pomiędzy centrami przetwarzania 
danych wywiadowczych 

 Ew. dużych przedsiębiorstw gospodarczych w celu ochrony newralgicznych łącz szkieletowych pomiędzy oddziałami zlokalizowanymi w 
różnych miastach dla podniesienia poziomu ochrony przed szpiegostwem gospodarczym. 

 
W ramach prac wdrożeniowych zaplanowano instalacje w warunkach komercyjnych splątaniowych układów kryptografii kwantowej w celu 
zabezpieczenia elektronicznej komunikacji poufnej w sieci w modelu topologicznym P2P (punkt do punktu). Wyniki badań pozwolą także ocenić 
możliwości wdrożeń produktowych w innych modelach topologii sieci (np. gwiazdy lub połączeń wielowęzłowych). Przygotowane do wdrożenia 
instalacje zostaną skonfigurowane i zintegrowane w celu przygotowania zestandaryzowanej oferty produktowej (w tym zakresie elementem prac 
wdrożeniowych będzie opracowanie wzorów przemysłowych dla oferowanych rynkowo produktów komercyjnych kryptografii kwantowej na bazie 
komponentów fizycznych od zewnętrznych, specjalistycznych dostawców, m.in. detektorów fotonów opartych na diodach lawinowych i innych 
zaawansowanych rozwiązań inżynierii kwantowej, układów optyki kwantowej generujących splątane stany polaryzacyjne par fotonów w ramach 
procedury parametrycznej konwersji w dół, polaryzatorów i kostek światło-dzielących, odpowiednich multiplekserów typu DWDM, łączy 
światłowodowych, układów sterujących i interfejsowych). 
 
Istotnym elementem prac wdrożeniowych będzie implementacja integracji gotowego oprogramowania w warstwie pośredniczącej (wytworzonego w 
toku pac rozwojowych) integrującej warstwę protokołów systemów QKD z warstwą protokołu IKE (w oparciu o wyniki zrealizowanych prac 
badawczych w zakresie zaprojektowania takiego oprogramowania). Oprogramowanie to zostanie wytworzone w modelu otwartego źródła i 
udostępnione w Internecie w formie bibliotek rozszerzających protokół bezpieczeństwa w sieciach internetowych IPSec. 
 
Elementem prac wdrożeniowo-inwestycyjnych w zakresie komercjalizacji produktów kryptografii kwantowej jest planowane przeprowadzenie 
kampanii informacyjnej skierowanej do kadr zarządzających instytucji finansowych (w tym zarządów banków, instytucji ubezpieczających, giełdy 
papierów wartościowych), kadr zarządzających oraz kadr odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji i komunikacji w administracji publicznej i 
samorządowej, organizacjach państwowych związanych z bezpieczeństwem i obronnością kraju (w tym w sektorze wojskowym, sektorze cywilnych 
służb mundurowych czy też w biurach i agencjach bezpieczeństwa rządu i państwa). 

 

D2. ANALIZA RYNKU 
Należy opisać sytuację rynkową oraz zdiagnozować sytuację przedsiębiorstwa na rynku, przeprowadzić analizę 
produktów/usług/technologii będących wynikiem projektu zarówno w kontekście produktów/usług/technologii konkurencyjnych, jak 
również mogących pełnić rolę substytutów. Należy przeprowadzić szacunkową analizę kosztów wytworzenia 
produktu/usługi/technologii w stosunku do planowanej ceny produktu/usługi/technologii będącego wynikiem projektu. Należy 
odnieść się do planowanej ceny i jakości produktu/usługi/technologii będącego wynikiem projektu w stosunku do ceny i jakości 
produktów konkurencyjnych.  
Należy załączyć posiadane opinie/ankiety/opracowania potwierdzające przedstawioną analizę rynku. 
 
Poniżej przedstawiono podsumowanie analizy rynku. Szczegółowe opracowanie znajduje się w załączonym dokumencie „Analiza rynku – komercyjne 
zastosowanie kryptografii kwantowej (kwantowej dystrybucji klucza)”. 
 
Ogólna charakterystyka rynku dla kryptografii kwantowej 
 
Kryptografia kwantowa jest technologią o dużym potencjale komercyjnym w zakresie zastosowań na rynku telekomunikacyjnym, obecnie szczególnie 
w zakresie sieci szkieletowych o krytycznym przeznaczeniu. Do przykładowych obszarów komunikacji sieciowej wymagających zabezpieczeń tego 
rodzaju należą m.in. łącza centrów rozliczeniowych instytucji finansowych z ich centrami backupu i archiwizacji danych, łącza komisji wyborczych z 
centrami zliczania i analizy oddanych głosów zarówno na poziomie samorządowym jak i rządowym, łącza sieci szkieletowych w sektorze wojskowym i 
wywiadowczym oraz krytyczne łącza komunikacyjne w administracji publicznej, np. pomiędzy centrami reagowania i zarządzania kryzysowego w celu 
zabezpieczenia ich stabilnego działania w obliczu celowego ataku wewnętrznego, w tym w sferze informatyczno-komunikacyjnej). Dokładna analiza 
potencjału rynkowego kryptografii kwantowej zostanie przeprowadzona w ramach zadania 6, obejmujących zlecenie realizacji usługi wsparcia 
innowacji w postaci komplementarnych badań rynkowych (obejmujących komponent bezpośredniego rozpoznania oczekiwań potencjalnych 
odbiorców skomercjalizowanej technologii).  
 
Uzasadniając potencjał komercjalizacji kryptografii kwantowej, należy podkreślić, że wartość tego rynku w skali międzynarodowej szacowana jest na 
842 mln USD w 2015 wg międzynarodowego raportu analitycznego GIA oraz Frost&Sulliva.  
 
Firma CompSecur sp. z o.o. stojąca za wnioskodawcą projektu, świadcząc w swojej komercyjnej działalności rynkowej poza pracami B+R 
specjalistyczne usługi szkoleniowo-konsultingowe w zakresie klasycznych metod bezpieczeństwa informatycznego spotyka się z dużym 
zainteresowaniem kryptografią kwantową prywatnych instytucji komercyjnych, dla których najważniejszą wartością jest zabezpieczenie 
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przetwarzanych elektronicznie danych (dotyczy to w szczególności instytucji finansowych takich jak banki oraz integrujących ich działanie systemów 
informatycznych, m.in. krajowej sieci szkieletowej implementującej europejski system RTGS rozliczeń między-bankowych czasu rzeczywistego SWIFT, 
połączeń sieciowych centrów rozliczeniowych banków z centrami backupu i archiwizacji danych rozliczeniowych oraz sieci bankomatów). 
 
Komercjalizacja kryptografii kwantowej w kraju ma więc z uwagi na zaawansowany charakter i nowość technologiczną istotne znaczenie nie tylko dla 
zwiększenia strategicznego bezpieczeństwa państwa w wymiarze międzynarodowych stosunków politycznych, ale także dla unowocześnienia 
gospodarki i podniesienia poziomu jej konkurencyjności względem gospodarek innych rozwiniętych państw. Badania i prace rozwojowe w obszarze 
nowych protokołów kwantowej dystrybucji klucza w układach splątaniowych charakteryzują się dużym potencjałem wdrożeniowym (przy wyraźnie 
wysokim jednak poziomie ryzyka, ze względu na wyjątkowo zaawansowany obszar technologii high-tech), głównie ze względu na dwa czynniki: 1) 
teoretycznie bezwarunkowy poziom oferowanego bezpieczeństwa komunikacji, oparty na fundamentalnych prawach mechaniki kwantowej, w 
porównaniu do warunkowego (opartego na złożoności obliczeniowej matematycznych problemów trudnych) bezpieczeństwa asymetrycznej 
kryptografii klasycznej (i zagadnienia dystrybucji klucza w symetrycznej kryptografii klasycznej); oraz 2) nowo odkryte niedoskonałości 
implementacyjne o technicznym i trudno usuwalnym charakterze w zakresie bezsplątaniowej kryptografii kwantowej. Poza zastosowaniami w 
zakresie telekomunikacji przewodowej w obszarze zabezpieczeń krytycznych łączy komunikacyjnych, kryptografia kwantowa będzie miała duże 
potencjalne zastosowanie w rozwijającej się komunikacji satelitarnej. Badania podstawowe w tym obszarze są już obecnie prowadzone na świecie 
(głównie w ośrodku AIT w Wiedniu). Kryptografia kwantowa, powoli opuszczając pomieszczenia laboratoriów badań podstawowych w zakresie optyki 
kwantowej, może w przyszłości stać się kluczową technologią, służącą zapewnieniu poufności i ochrony komunikacji w społeczeństwie 
informacyjnym. Zabezpieczenia kryptograficzne stosowane są obecnie w bardzo wielu sektorach nowoczesnej gospodarki (w tym przede wszystkim w 
sektorze bankowo-finansowym, ale także np. w sektorze medycznym, do ochrony wrażliwych danych o pacjentach, coraz częściej przetwarzanych 
elektronicznie). Ponadto bezpieczeństwo komunikacji pełni bardzo dużą i trudną do ekonomicznego zmierzenia rolę w administracji publicznej (jako 
zabezpieczenie normalnego funkcjonowania państwa w obliczu ew. zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych) jak również w obronności kraju. 
Ponieważ udane wdrożenie splątaniowych układów kryptografii kwantowej niesie ze sobą istotne znaczenie strategiczne, ważne jest aby prace 
(również wdrożeniowe) w tym kierunku prowadzone były także w Polsce. Warto przypomnieć tu rolę polskich kryptologów w przełamaniu Enigmy i  
doniosłym wpływem tego faktu na rozstrzygnięcie II wojny światowej. 
 
Perspektywiczne przypadki biznesowe dla kryptografii kwantowej poza wyżej opisanym, głównym modelem komercjalizacji 
 
Dystrybucja kluczy symetrycznych do smartfonów i urządzeń mobilnych 
 
Systemy sieci mobilnych dla zabezpieczenia transmitowanych danych (dla zapewnienia ich uwierzytelnienia, integralności i poufności) wykorzystują 
kryptosystemy symetryczne, adekwatne do modelu połączeń w topologii P2P (urządzenie – stacja nadawcza). Istotnym problemem dla 
bezpieczeństwa tych kryptosystemów jest dystrybucja kluczy symetrycznych (prywatnych) do urządzeń mobilnych (istniejące rozwiązania klasyczne 
oparte o złożoność obliczeniową są zagrożone). 
Perspektywicznym rozwiązaniem dla bezwarunkowego bezpieczeństwa komunikacji pomiędzy urządzeniami mobilnymi są systemy QKD w 
architekturze infrastrukturze stacji ładujących klucze do urządzeń mobilnych. 
Jest to jeden z najszerzej obecnie badanych na świecie obszarów zastosowań kryptografii kwantowej. 
W laboratoriach badawczych na świecie dokonuje się postęp w tym obszarze i pierwsze rozwiązania prototypowe są już testowane: 
 

 Smartphone data safety with quantum cryptography (QKarD) 
o www.LANL.gov - 20 stycznia 2012 

 Physicists at University of Bristol Test Quantum Cryptography For Handheld Mobile Devices 
o MIT Tech Review - 28 sierpnia 2013 

 Cryptography of the future – DLR technology enables quantum key transmission from the air to theground 
o http://www.dlr.de - 2 kwietnia 2013 

 
Stanowisko Komisji Europejskiej i użycie QKD w strategicznych programach UE 
 
Stanowisko Komisji Europejskiej zostało wyrażone w trakcie sympozjum European Telecommunication Standards Institute „QKD Workshop” 26 
września 2013 roku (na sympozjum obecna była delegacja wnioskodawcy). Zgodnie z seminarium Pravira Chawdhry (Wicedyrektora Połączonego 
Centrum Badań Komisji Europejskiej – jest to odpowiednik krajowego Ministerstwa Nauki w narodowych strukturach rządowych) wyjaśnił, że w 
perspektywie finansowej 2007-2013 w ramach 7 Programu Ramowego na informatyczne technologie kwantowe (w tym głównie kryptografię 
kwantową) budżet UE przeznaczył ponad 100 mln euro. Jednocześnie z uwagi na przełomowy charakter tej technologii w nowej perspektywie 
finansowej 2014-2020 i następcy 7 Programu Ramowego Horyzont 2020 planuje się zwiększenie inwestycji nawet o rząd wielkości. Przedstawione 
zostały jednocześnie kierunki użycia QKD w strategicznych programach Unii Europejskiej. 
 
Europejski system nawigacji Galileo PRS 
 
Na poziomie strategicznych zastosowań część najważniejszych kanałów systemu musi działać w oparciu o bezpiecznie szyfrowany sygnał nawigacyjny 
(dotyczy to kanałów tzw. autoryzowanych przez administrację użytkowników systemu Galileo, w tym wojska, policji, obrony cywilnej, służb ochrony 
granic i wybrzeża oraz służb ratunkowych i antykryzysowych. Wymogi dla systemów QKD dla połączeń w przestrzeni kosmicznej oraz z odbiornikami 
na powierzchni ziemi (dotyczy sieci kilkudziesięciu satelitów oraz wielu tysięcy głównych stacji odbiorczych kanałów autoryzowanych, krytycznych 
zastosowań), w celu dystrybucji szyfrów PRS. 
 
Europejski system ochrony i kontroli granic 
 
Unia Europejska posiada ponad 42 tys. km granic morskich i ponad 9 tys. km granic lądowych z ok. 1800 przejściami granicznymi. Na terenie UE 
znajduje się ponadto ponad 300 międzynarodowych portów lotniczych. Rocznie rejestruje się średnio ponad 500 milionów przekroczeń granic UE. 
Do rozwiązań umożliwiających skuteczną kontrolę i zarządzanie granicami należą nowoczesne, zabezpieczone biometrycznie i kryptograficznie 
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(symetryczne kryptosystemy BAC i EAC) paszporty obywateli UE (28 paszportów narodowych) oraz zabezpieczone w różnych standardach paszporty 
obywateli innych państw. Dla poprawy bezpieczeństwa na granicach pożądana jest bezpieczna dystrybucja kluczy symetrycznych do czytników 
paszportów i ich regularna aktualizacja (dotyczy to czytników na lotniskach, przejściach granicznych, a także czytników przenośnych jednostek służb 
ochrony granic). 
 
Cechy komercyjnych systemów QKD i ich relacja do rynku 
 
Zgodnie z danymi opublikowanymi w SECOQC Business Whitepaper pod koniec 2008r. Departament Obrony Stanów Zjednoczonych finansuje 
obecnie kilka projektów dotyczących kryptografii kwantowej w ramach wartej 20,6 mld dolarów inicjatywy badawczej nakierowanej na rozwój 
informatyki kwantowej. W ujęciu globalnym, publiczne (w tym głównie wojskowe) oraz prywatne źródła w perspektywie najbliższych 10 lat 
przeznaczą na inwestycje związane z kryptografią kwantową łącznie nawet do 50 mld dolarów. Zgodnie z estymacjami przedstawionymi przez A. 
Hammonda (wiceprezesa MagiQ Technologies Inc.), komercyjny rynek kwantowej dystrybucji klucza warty jest w samym tylko roku 2011 ponad 200 
milionów dolarów, podczas gdy już w roku 2012 może sięgnąć kwoty 1 mld dolarów (według mniej optymistycznych raportów z ub. r. dwóch 
międzynarodowych firm analizujących rynki technologiczne: Global IndustryAnalysts GIA [29] oraz Frost&Sullivan [30] – wartość w skali rocznej rynku 
kryptografii kwantowej zbliży się do poziomu 1 mld USD w ciągu kilku lat, wg GIA wynosząc 842 mln USD dopiero w 2015r.). Na rynku krajowym ze 
względu na brak zewnętrznych badań wnioskodawca przeprowadził we własnym zakresie wstępne rozpoznanie popytu na zaawansowane 
rozwiązania bezpieczeństwa informatycznego, oparte o technologie kwantowe. Firma, w ramach wcześniej nawiązanej współpracy z krajowymi 
bankami komercyjnymi w zakresie realizacji szkoleń informatycznych w szczególności dot. bezpieczeństwa informatycznego, potwierdziła istnienie 
zainteresowania krajowych banków wdrożeniami zaawansowanych zabezpieczeń kryptografii kwantowej w telekomunikacyjnej sieci szkieletowej o 
krytycznym znaczeniu dla integralności oraz poufności przesyłanych danych. W szczególności banki komercyjne zainteresowane są możliwościami 
zabezpieczenia kryptografią kwantową kluczowych łączy telekomunikacyjnych pomiędzy centrami przetwarzania danych banku, a odpowiednio 
fizycznie chronionym centrami kopii zapasowych i archiwizacji (zabezpieczających systemy rozliczeniowe RTGS przed potencjalnym atakiem na 
bankowe sieci informatyczne). Ze względu na niewielką liczbę takich łączy, prostą topologią P2P i krytyczne znaczenie dla bezpieczeństwa 
elektronicznych systemów rozliczeń międzybankowych kryptografia kwantowa jest tu bardzo trafnym rozwiązaniem. W tym kontekście krajowy 
potencjał komercyjny kryptografii kwantowej szacowany jest na co najmniej kilkanaście mln zł.  
Szczególnie ważne uzasadnienie podejmowania prac w kierunku szybkiej komercjalizacji niezawodnej kryptografii kwantowej, przedstawiają jednak 
ostatnie duże przełomy w dziedzinie budowy komputerów kwantowych. W marcu b.r. firma D-Wave przedstawiła drugiej generacji komercyjny 
komputer kwantowy o nazwie „D-Wave Two”, wykorzystujący 512-qubitowy, nadprzewodzący procesor oparty o tunelujące złącza Josephsona i 
posiadający skalowalną architekturę (jest to komercyjnie dostępny system zastępujący pierwszą generację D-Wave One o 128 qubitowm procesorze): 
http://www.dwavesys.com/en/products-services.html 
 

 
Wnętrze komputera D-Wave Two w kriogeniczej osłonie, widoczny nadprzewodzący procesor 512 qubitowy, wykorzystujący kwantowe tunelowanie 

elektronów w tzw. złączach Josephsona. 
 
Fakt zaangażowania się w prace B+R realizowane w obszarze rozwoju komputerów kwantowych we współpracy z D-Wave nowego potentata rynku 
technologii informatycznych tj. firmy Google Inc., zapowiada dalszy szybki postęp technologiczny w tym obszarze. Choć nie jest do końca znana 
architektura, a przez to uniwersalność komputera D-Wave, to jednak pierwszy na świecie skalowalny komputer kwantowy czyni realnym zagrożenie 
zastosowania algorytmów kwantowych opartych o kwantową transformatę Fouriera (QFT), które umożliwiają efektywne (o złożoności 
wielomianowej) rozwiązanie niektórych problemów matematycznych klasyfikowanych jako trudne w klasycznej teorii złożoności obliczeniowej (np. 
znalezienia ukrytej podgrupy, rzędu algebry modularnej, dyskretnego logarytmu, czy czynników pierwszych dużej liczby naturalnej). Ponieważ o 
wykładniczą złożoność obliczeniową ww. problemów opierają się rozpowszechnione w komunikacji elektronicznej oraz w Internecie protokoły 
kryptografii klasycznej (w tym asymetryczne protokoły klucza publicznego takie jak RSA czy ElGamal – PGP i PKI, czy też D-H dla dystrybucji klucza w 
systemach typu OTP kryptografii symetrycznej), praktyczne zastosowania kwantowych algorytmów Shora (faktoryzacji), Kitaeva (QFT) oraz ich 
modyfikacji na skalowalnych komputerach kwantowych, bezpośrednio zagrożą bezpieczeństwu stosowanych obecnie na szeroką skalę klasycznych 
metod kryptograficznych. 
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Komputery D-Wave Two podczas pracy (takie same systemy zakupione zostały w maju b.r. przez firmę Google Inc. we współpracy z NASA oraz przez 

firmę Lockheed Martin). 
 
W tym kontekście komercjalizacji układów kryptografii kwantowej ma znaczenie nie tylko rynkowe, ale również strategiczne dla bezpieczeństwa i 
podtrzymania rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w którym istotną rolę odgrywa bezpieczna komunikacja. 
 
Parametry techniczne przedmiotu komercjalizacji (w następstwie badań przemysłowych i przedwrożeniowych dotyczących przygotowania do 
instalacji w warunkach komercyjnych rozwiniętych w projekcie układów kwantowej dystrybucji klucza, w tym splątaniowych w których 
podstawowym zasobem kanału kwantowej dystrybucji klucza jest splątanie kwantowe, determinujące nielokalne korelacje w wynikach pomiarów 
kwantowych -- oraz na tej podstawie przygotowanych konfiguracji komercyjnych produktów splątaniowej kryptografii kwantowej) zostaną 
szczegółowo określone w kolejnych fazach przygotowania do wdrożenia do produkcji. W splątaniowych układach kryptograficznych nośnikiem 
informacji będą fotony, a kodowanie informacji będzie zadawane na splątaniach kwantowych stanów polaryzacji par fotonów. Splątaniowe układy 
QKD integrować będą zestawy wysoce precyzyjnych urządzeń laboratoryjnych działających w reżimie mechaniki kwantowej (obejmujące zestawy 
zintegrowanych, silnie tłumionych laserów stanowiących źródła pojedynczych fotonów, detektorów fotonów opartych na diodach lawinowych i 
innych zaawansowanych rozwiązaniach inżynierii kwantowej, układów optyki kwantowej generujących splątane stany polaryzacyjne par fotonów w 
ramach procedury parametrycznej konwersji w dół, polaryzatorów i kostek światło-dzielących, multiplekserów typu DWDM, łączy światłowodowych 
a także zintegrowanych z nimi elektronicznych układów sterujących i interfejsowych). 
 
Potencjał realizatora projektu  
 
CompSecur sp. z o.o. to zakorzeniona w środowisku akademickim informatyczna firma specjalizująca się w obszarze bezpieczeństwa 
informatycznego, powstała jako spin-off Politechniki Wrocławskiej w 2005 roku. Firma zatrudnia obecnie ponad 50 osób w tym kilkunastu 
pracowników naukowych specjalizujących się w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego. Posiada akredytację PARP (nadaną w 2007 roku w 
ramach działania SPO-WKP 2.1 nr 1588/2007) w zakresie technologii informatycznych i rozwiązań innowacyjnych oraz akredytację EITCI (nr EITCI-LID-
PL-11080001) w obszarze specjalizacji bezpieczeństwa IT oraz rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw i administracji (firma wpisana do RIS 
pod nr 2.02/00095/2008). Jest partnerem technologicznym wiodących korporacji ICT, w tym m.in. Microsoft, Google, IBM, Sun, HP, Cisco, Juniper, 
Symantec. Dotychczas świadczyła usługi i wdrażała produkty dla kilkuset klientów instytucjonalnych (w tym szkolenia dla ponad 40 tys. osób) oraz 
wielu podmiotów administracji publicznej. Firma jest głównym wykonawcą ogólnopolskiego projektu eAdministracja.pl, polegającego na wsparciu 
przygotowania krajowego sektora administracji publicznej do wdrożenia platform informatycznych elektronicznej administracji wg standardów 
IDABC/ISA Komisji Europejskiej (w ramach projektu objęto szkoleniami i usługami konsultingowymi kilka tysięcy pracowników krajowej administracji 
publicznej, a także zrealizowano procedurę certyfikacyjną EITCA eGovernment przy akredytacji Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej w 
Brukseli). Istotnym elementem projektu był obszar szkoleniowo-konsultingowy dotyczący bezpieczeństwa informatycznego, w tym także perspektyw 
wdrożeniowych nowych technik kryptografii kwantowej dla zabezpieczenia krytycznych łączy komunikacyjnych. Firma realizowała szereg projektów 
badawczo-rozwojowych w zakresie technologii bezpieczeństwa informatycznego, w tym 2 projekty B+R dotyczące kryptografii kwantowej: - Prace 
badawczo-rozwojowe w kierunku komercjalizacji kryptografii kwantowej w układach bezsplątaniowych i splątaniowych, POIG 1.4, 2011-2013, budżet 
1,4 mln zł. - SEQRE: Badania nad nowymi protokołami kwantowej dystrybucji klucza w układach splątaniowej kryptografii kwantowej, NCBiR Hi-Tech, 
2012-2013, budżet 1 mln zł. W ramach ww. projektów firma współpracowała z szeregiem krajowych i zagranicznych partnerów naukowych i 
technicznych (m.in. IDQuantique SA w Szwajcarii, Austrian Institute of Technology w Austrii, krajowa sieć naukowa LFPPI, krajowa sieć laboratoriów 
NLTK, Laboratorium Kryptografii Kwantowej PWr). Poza projektami B+R firma realizowała także inne projekty, m.in. w PO IG, EFRR, NCBiR, w tym 
projekty nowoczesnych platform informatycznych, np. innowacyjnego systemu dla zdalnego nauczania CompLearn e-Learning o budżecie ok. 700 tys. 
zł, czy platformy internetowej w chmurze dla zarządzania kompetencjami informatycznym HR krajowych MŚP przy wsparciu metod sztucznej 
inteligencji o budżecie ok. 1,5 mln zł (projekt PARP HR e-Skills Manager, który zajął I lokatę w konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
na innowacyjne rozwiązanie HR dla krajowych przedsiębiorstw). Firma posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2008, 
formalnie potwierdzony międzynarodowym audytem jakości (brytyjska akredytacja UKAS, United Kingdom Accreditation Service). Firma otrzymała 
nagrodę Gazety Prawnej jako innowacyjna firma roku 2012, oraz grant Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na rozwój eksportu na rynek 
japoński (strategia rozwoju eksportu produktów i usług firmy na Japonię została uznana jako wzorcowa przez Ambasadę RP w Japonii i opublikowana 
na stronach internetowych jej Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji jako referencja dla innych potencjalnych eksporterów; w maju 2013 roku firma 
wzięła udział w prestiżowych targach EDIX w Tokio jako wystawca). Przychody firmy w zamkniętym roku księgowym 2012 wyniosły 2,3 mln zł, a 
aktywa 3,2 mln zł (sumaryczne przychody w perspektywie ostatnich 5 lat wyniosły kilkanaście mln zł). Od samego powstania spółka oraz jej kadry 
(pracownicy akademiccy PWr współtworzący społkę) ściśle współpracowały z kadrami krajowej sieci naukowej KBN LFPPI (Laboratorium Fizycznych 



 
 
 

 
Strona 18 z 31 

 
 

 

Podstaw Przetwarzania Informacji) przy realizacji różnych projektów (zespoły kadrowe spółki, IF PWr oraz sieci LFPPI częściowo się pokrywają). LFPPI 
(Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji) to naukowa sieć krajowa KBN, grupująca około 20 polskich instytucji naukowych 
prowadzących badania w zakresie informatyki kwantowej przy udziale m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki 
Wrocławskiej, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie, Uniwersytetu Gdańskiego, UMK w Toruniu, Uniwersytetu Łódzkiego; AGH w Krakowie, 
UMCS w Lublinie, UAM w Poznaniu. LFPPI było realizatorem projektu zamawianego MNiI pt. „Informatyka kwantowa i inżynieria kwantowa” oraz 
współrealizatorem wielu innych projektów w skali krajowej i międzynarodowej.  W sektorze finansowym firma współpracuje z Bankiem Zachodnim 
WBK S.A. w zakresie szkoleniowo-konsultingowym w ramach projektu ICPA.pl w obszarze systemów bankowości elektronicznej (w szczególności w 
kontekście ich e-zabezpieczeń). Współpracuje także ze szwajcarską firmą IDQuantique SA będącą światowym liderem w zakresie produkcji 
komercyjnych systemów kryptografii kwantowej, a także Austryjackim Instytutem Technologicznym w Wiedniu (stanowiący agencję rządową AIT, tj. 
Austrian Institute of Technology, jest obecnie światowym liderem w zakresie technologii splątania kwantowego). Zarówno doświadczenia jak i 
współpraca z partnerami są bardzo istotne dla potencjału upowszechnienia wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz fazy wdrożenia 
produktowego po zakończeniu realizacji projektów B+R mających na celu przygotowanie do komercjalizacji kryptografii kwantowej. W ciągu 8 lat 
funkcjonowania na rynku firma rozwinęła i poszerzyła swoją działalność, poza działalnością B+R w zakresie technologii bezpieczeństwa IT, 
rozbudowując ofertę merytoryczną w obszarze szkoleń i konsultingu informatycznego (w szczególności w zakresie specjalistycznych szkoleń z 
informatyki i kryptografii kwantowej). Firma od 2005 roku prowadzi w kraju komercyjne szkolenia specjalistyczne skierowane do kadr sektora 
publicznego i prywatnego, a od 2006 roku we współpracy z Laboratorium Kryptografii Kwantowej przy Politechnice Wrocławskiej i Wyższą Szkołą 
Zarządzania i Finansów we Wrocławiu unikalne w skali kraju studia podyplomowe „Bezpieczeństwo informatyczne” zawierające w programie 
dydaktycznym zaawansowane kursy z zakresu informatyki i kryptografii kwantowej (studium realizowane jest w trybie e-learning, pozwalającym na 
rekrutację słuchaczy z całego kraju). Pod względem organizacyjnym firma jest dobrze przygotowana do wsparcia realizacji działań o skali 
zaplanowanej w projekcie komercjalizacji kryptografii kwantowej (w ramach wszystkich realizowanych projektów dofinansowanych ze środków 
unijnych firma zawsze osiągała zakładane rezultaty, m.in. w projektach szkoleniowych obejmując dotychczas wsparciem ponad 30000 beneficjentów 
ostatecznych w ramach kilkunastu projektów o łącznym budżecie pow. 11 mln zł). Łącznie z działalnością komercyjną firma świadczyła usługi 
konsultingowo-szkoleniowe dla ponad 40 tys. osób (pow. 250 000 uczestnikogodzin) i kilkuset instytucji (w tym dla kilkudziesięciu dużych firm, 
urzędów, ministerstw). Firma prowadzi także sieciową platformę zawodową informatyków (ITPD.eu), współorganizując środowisko zawodowe kilku 
tysięcy specjalistów IT pracujących w kraju i zagranicą. W toku realizacji projektów badawczo-rozwojowych w firmie zostało utworzone i odp. 
wyposażone Centrum Badań i Rozwoju, stanowiące komórkę realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych w kierunku ich wdrożeń rynkowych. 
Wyniki realizacji prowadzonych przez Wnioskodawcę prac B+R (badań przemysłowych i prac rozwojowych) w znaczący sposób zwiększają 
intensywności działań w zakresie komercjalizacji technologii kryptografii kwantowej w Unii Europejskiej i są unikalne w skali kraju. Wnioskodawca 
jako akademicka spółka spin-off publicznej, zajmującej wysokie pozycje w niezależnych rankingach uczelni wyższej, współtworzona przez kilkunastu 
pracowników naukowych będących międzynarodowymi ekspertami w zakresie bezpieczeństwa IT oraz w dziedzinie informatyki i kryptografii 
kwantowej, ma dzięki swoim dotychczasowym ponad 8-letnim udanym doświadczeniom rynkowym duże szanse na powodzenie w realizacji prac 
wdrożeniowych i komercjalizacyjnych w kraju i za granicą, które planuje jako naturalny, kolejny etap po zrealizowanych zaawansowanych badaniach 
przemysłowych i pracach rozwojowych w obszarze prototypowych systemów kryptografii kwantowej (zakończonych prototypowymi wdrożeniami w 
sieci metropolitalnej miasta). Jako spółka realizująca jedyne w kraju projekty badań przemysłowych ukierunkowanych na wdrożenie kryptografii 
kwantowej, a także spin-off mający w ramach współpracy z siecią naukową KBN Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji LFPPI 
oraz Narodowym Laboratorium Technologii Kwantowych NLTK (NLTK zostało założone z inicjatywy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz LFPPI 
- jest realizatorem dużego projektu aparaturowego w zakresie technologii kwantowych o łącznym budżecie 75 mln zł, w tym na PWr 8 mln zł) dostęp 
do unikalnych w skali krajowej ale także w skali ogólnoświatowej fizycznych laboratoriów kwantowych, a także dzięki współpracy badawczej kadr 
naukowych współtworzących spółkę i uczestniczących w organizacji sieci naukowej LFPPI i laboratorium NLTK przy IF PWr z międzynarodowymi 
ekspertami w dziedzinach inżynierii, informatyki i kryptografii kwantowej, wnioskodawca jest jedną z niewielu firm w krajowym sektorze high-tech o 
potencjale umożliwiającym udaną komercjalizację kryptografii kwantowej w Polsce. Wyrazem powyższej sytuacji jest organizowane przez spółkę i jej 
partnerów akademickich (LFPPI/NLTK/PWr), odbywające się w styczniu 2014 roku V Sympozjum LFPPI - Progress in Quantum Cryptography - 
seQre2014, które stanowiło unikalne w skali międzynarodowej spotkanie ekspertów i firm wdrażających kryptografię kwantową z przedstawicielami 
sektorów IT/ICT, finansów i bankowości oraz administracji publicznej i wojska, jak również innych instytucji zainteresowanych potencjalnymi 
wdrożeniami tej nowej technologii, mając za zadanie przedstawienie aktualnego stanu rozwoju praktycznych implementacji i wdrożeń kryptografii 
kwantowej, które pomimo dużego stopnia innowacyjności technicznej w obszarze technologii kwantowej, na świecie realizowane są już na coraz 
szerszą skalę - m.in. wdrożenia w sektorze bankowości, szczególnie w Szwajcarii oraz Luksemburgu, a także w Japonii, USA, Austrii, czy w Niemczech.  
Sympozjum seQre2014 (http://seqre.net/seqre2014) skupiło najwybitniejszych specjalistów w zakresie kryptografii kwantowej w tym jej autorów i 
twórców. Wykłady plenarne wygłosili m.in. prof. N. Gisin (pionier komercjalizacji kryptografii kwantowej na świecie oraz założyciel pierwszej firmy 
specjalizującej się w kryptografii kwantowej – genewskiej IDQuantique SA), prof. A. Ekert (pochodzący z Wrocławia autor koncepcji splątaniowej 
kryptografii kwantowej z 1992r., kierownik katedry na Uniwersytecie w Oxfordzie i Dyrektor Centrum Technologii Kwantowych w Singapurze), prof. 
V. Makarov (Dyrektor Laboratorium Kryptografii Kwantowej przy Instytucie Informatyki Kwantowej Uniwersytetu w Waterloo oraz główny konsultant 
technologiczny firm aktywnie komercjalizujących kryptografię kwantową), dr A. Poppe (główny ekspert techniczny kryptografii kwantowej AIT - 
Austrian Institute of Technology światowego pioniera i obecnego lidera splątaniowej kryptografii kwantowej z Wiednia), dr K. Tamaki (główny 
inżynier projektu kwantowej sieci w Tokio, realizowanej przez konsorcjum japońskiej narodowej firmy telekomunikacyjnej NTT oraz szeregu 
japońskich instytucji badawczych), prof. M. Kuś (Przewodniczący Rady Naukowej Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej w Gdańsku), jak 
również przedstawiciele wszystkich firm na świecie, które aktywnie komercjalizują kryptografię kwantową: IDQuantique SA (Genewa), AIT (Wiedeń), 
SeQureNet SA (Paryż), MagiQ Inc. (Nowy Jork), Toshiba (Cambridge/Tokio), NTT (Tokio) wraz z towarzyszącymi demonstracjami technologicznymi. 
Sympozjum, odbywające się pod patronatem honorowym Rektora Politechniki Wrocławskiej, Prezydenta Wrocławia i Dyrektora Narodowego 
Centrum Badań i zakończyło się znaczącym sukcesem pozwalając na zainicjowanie i poszerzenie współpracy badawczej z wiodącymi na świecie 
ośrodkami w tej dziedzinie (m.in. CQT w Singapurze, NTT w Tokio, Sandia Laboratories - Lockheed Martin w Albuquerque, AIT w Wiedniu, LTCI / CNRS 
– Telecom ParisTech w Paryżu, Toshiba R&D Center w Cambridge, IDQuantique w Genewie oraz licznymi zagranicznymi Uniwersystetami - jak 
również podmiotami krajowymi -- Narodowe Centrum Kryptologii w ramach MON, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, laboratorium FAMO w 
Toruniu, centrum KCIK w Gdańsku i inne).  Sympozjum zostało zorganizowane z okazji zakończenia prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w 
kraju projektów w obszarze kryptografii kwantowej przez CompSecur/LFPPI/NLTK/PWr i przedstawienia ich rezultatów w formie demonstracji 
technologicznych oraz prototypowej metropolitalnej sieci kwantowej we Wrocławiu (http://seqre.net/seqre2014/wroclaw.php), zaznaczających silną 
pozycję kraju na technologicznej mapie świata (sieć metropolitalna QKD, funkcjonująca w strukturze szkieletowej miejskiej sieci światłowodowej we 
Wrocławiu - jest trzecią na świecie siecią po Tokijskiej i Wiedeńskiej, która prototypowe systemy splątaniowe i bezsplątaniowe QKD – można 
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powiedzieć, że rewolucjonizują one tradycyjną telekomunikację w zakresie bezpieczeństwa wymiany danych -- według oceny środowisk 
akademickich fizyków, informatyków i elektroników jest to przeskok technologiczny innego rodzaju niż np. ewolucja telegrafu w kierunku 
komunikacji cyfrowej, ponieważ dotyczy zmiany reżimu komunikacji wg praw fizyki klasycznej na prawa mechaniki kwantowej). Światowy poziom 
rezultatów prowadzonych przez wnioskodawcę prac B+R w zakresie przygotowań do komercjalizacji kryptografii kwantowej został przedstawiony na 
forum światowej społeczności ekspertów kryptografii kwantowej w trakcie współorganizowanego przez Wnioskodawcę w dniach 27-28 stycznia 2014 
roku Sympozjum seQre2014 – Postęp w kryptografii kwantowej, połączony z dynamicznym rozwojem eksportu przez firmę specjalistycznych usług 
szkoleniowo-konsultingowych w zakresie bezpieczeństwa informatycznego na rynkach europejskich, a także na rynku japońskim (zgodnie z wdrażaną 
strategią opracowaną przy współpracy z Polsko-Japońską Izbą Gospodarczą i Japan External Trade Organization JETRO) pozwala oczekiwać, że sukces 
w zakresie komercjalizacji kryptografii kwantowej w kraju może być jednym z czynników korzystnie wpływających na bilans handlowy z rozwiniętymi 
gospodarkami w kategoriach poziomu zaawansowania technologicznego (wspierając wysiłki na rzecz unowocześniania krajowej gospodarki i 
tworzenia ją bardziej konkurencyjną względem gospodarek państw wysoko rozwiniętych, również w zakresie bilansu handlowego Polski w obszarze 
zaawansowanych technologii high-tech). 
 
Relacja realizatora projektu do rynku 
 
Rynkiem zbytu oferowanych przez będącą realizatorem projektu firmę CompSecur sp. z o.o. usług konsultingowo-szkoleniowych oraz pakietów i baz 
wiedzy z zakresu najnowszych rozwiązań bezpieczeństwa informacji, a w szczególności nowoczesnych technologii kryptografii kwantowej, są przede 
wszystkim liczne krajowe instytucje rządowe oraz samorządowe, a także szereg przedsiębiorstw i organizacji sektora biznesu w Polsce. Uzupełnienie 
rynku zbytu stanowią także profesjonaliści oraz osoby prywatne, korzystające z komercyjnej oferty szkoleń, prowadzonych w efektywnej metodologii 
nauczania zdalnego e-learning. Istotny udział sektora publicznego (obejmującego kontrakty rządowe na usługi edukacyjne, szkoleniowe i 
konsultingowe) w całkowitej sprzedaży firmy, wynoszący średnio ok. 60% przychodów, oparty jest w dużej części na udziale Wnioskodawcy w 
implementacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), w którym Wnioskodawca z powodzeniem objął wsparciem edukacyjnym w zakresie 
specjalistycznych i ogólnych szkoleń informatycznych jak dotąd ponad 3000 klientów indywidualnych. Na pozostałą część przychodów Wnioskodawcy 
składają się przychody ze sprzedaży komercyjnej usług konsultingowych i szkoleniowych dot. technologii bezpieczeństwa informatycznego zarówno 
w sektorze prywatnym, jak i publicznym, obejmującym przedsiębiorstwa i organizacje komercyjne (w szczególności instytucje finansowe, takie jak 
banki i centra ubezpieczeniowe), a także urzędy administracji rządowej  i jednostki podległe samorządowi terytorialnemu. Kadry pracownicze tych 
instytucji, korzystające z usług wnioskodawcy to w przeważającej części osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo przetwarzanych w organizacji 
danych. Jako głównych odbiorców oferowanych obecnie usług w wymiarze instytucjonalnym można zatem określić jednostki zarówno z sektora 
państwowego jak i prywatnego, których działania są powiązane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych, i dla których 
szczególnie ważne jest bezpieczeństwo przetwarzanych danych, co implikuje zapotrzebowanie na zaawansowane rozwiązania z obszaru 
bezpieczeństwa informacji. Wśród instytucji finansowych i publicznymi, z którymi współpracuje wnioskodawca istnieje duże zainteresowanie 
potencjalnym wdrożeniem komercyjnych rozwiązań kryptografii kwantowej. 
 
Dwie główne grupy odbiorców usług Wnioskodawcy, czyli sektor publiczny i prywatny, posiadają wspólny cel – zapewnienie bezpieczeństwa 
informacji, choć w obu przypadkach można wskazać różne czynniki motywujące.  
 
Instytucje rządowe są z jednej strony zobligowane na mocy prawa polskiego i unijnego do zapewnienia poufności określonych danych, a z drugiej 
strony organy administracji państwowej różnych szczebli wymagają swobodnej i bezpiecznej komunikacji i przepływu informacji pomiędzy 
instytucjami. Polskie władze przeznaczać będą w najbliższym okresie duże środki, w świetle danych statystycznych instytucji Eurostat dotyczących np. 
rozwoju infrastruktury e-usług w ramach polskiej e-administracji, na projekty, których niezbędnym składnikiem jest przechowywanie i zabezpieczenie 
informacji. Przykładami realizowanych obecnie projektów jest m.in. projekt konsolidacji i centralizacji systemów celno-podatkowych, na który do 
roku 2014 przeznaczone zostanie 165 milionów złotych, lub projekt e-Podatki, który do roku 2012 za 197 milionów złotych ma wprowadzić 
nowoczesne usługi podatkowe dla obywateli i przedsiębiorstw. W najbliższych latach realizowany będzie oprócz wymienionych projektów szereg 
państwowych przedsięwzięć, w ramach których niezbędne będzie zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania, przetwarzania i przesyłania 
informacji. Stąd bierze się bardzo duże zapotrzebowanie sektora publicznego na specjalistyczną wiedzę i nowoczesne technologie, pozwalające 
zapewnić ochronę krytycznych informacji. 
 
Z kolei przedstawiciele sektora prywatnego, czyli przedsiębiorstwa i instytucje komercyjne, dążą do zapewnienia bezpieczeństwa swoich informacji ze 
względu na potrzebę ochrony swojej pozycji na rynku lub utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Raport PriceWaterHouseCoopers z 
ogólnoświatowego badania stanu bezpieczeństwa informacji (Global State of Information Security Survey), opublikowany w 2010 roku wskazuje, że 
71% respondentów reprezentujących duże przedsiębiorstwa stwierdziło, że ich firmy przeznaczą w najbliższym okresie dodatkowe środki na 
podniesienie bezpieczeństwa danych. Ponadto 66% respondentów stwierdziło, że ich firmy położą zwiększony nacisk na zaadoptowanie 
zautomatyzowanych technologii zapewnienia bezpieczeństwa danych, skupiając się na zwiększeniu efektywności swoich zabezpieczeń. Należy 
również zauważyć, że ten sam raport wskazuje, iż w roku 2010 liczba ankietowanych uważających, że w nadchodzącym okresie należy istotnie 
zwiększyć wydatki na bezpieczeństwo informacji, jest największa od 6 lat. 
 
W świetle tych danych można spodziewać się, że przedstawiciele sektora prywatnego, a w większej nawet mierze – sektora publicznego, wykażą w 
najbliższych latach duże zainteresowanie usługami doradczo-szkoleniowymi oferowanymi przez Wnioskodawcę, aby sprostać stawianym przed nimi 
wymaganiom bezpieczeństwa informacji. Tendencja ta dotyczy nie tylko kraju ale i Europy (przykładowo w ostatnim czasie bardzo istotną kwestią 
poruszaną w Parlamencie Europejskim był problem Amerykańsko-Brytyjskiego systemu wywiadowczego Echelon, którego zaawansowane instalacje 
nasłuchowe są w stanie przechwytywać i automatycznie analizować dużą część przepływu elektronicznej informacji gospodarczej w Unii Europejskiej, 
co jak oszacowano powoduje straty gospodarcze liczone w miliardach Euro, umożliwiając skuteczniejsze konkurowanie gospodarki USA i Wielkiej 
Brytanii z gospodarkami innych państw członkowskich UE; w tym zakresie przygotowano propozycje szeroko zakrojonych projektów 
przeciwdziałających, których zadaniem jest wspieranie rozwoju technologii bezpieczeństwa m.in. uwzględniających także badania w zakresie 
możliwości komercjalizacji kryptografii kwantowej, jako techniki zabezpieczającej komunikację elektronicznym w stopniu absolutnym, tj. teoretycznie 
bezwarunkowym). Długoterminowa strategia spółki ukierunkowana na rozwój udziału sektora publicznego w strukturze sprzedaży okazała się bardzo 
skuteczna na krajowym rynku, w szczególności w obliczu niemal 2-letniego okresu pogorszenia koniunktury gospodarczej. Większość bezpośrednich 
konkurentów firmy na rynku krajowym odczuła dekoniunkturę ekonomiczną odnotowując znaczne spadki poziomów sprzedaży w sektorze 
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prywatnym, podczas gdy publiczny sektor technologii informatycznych (silnie wspierany przez środki finansowane zapewnione na wsparcie rozwoju 
regionalnego w budżecie Unii Europejskiej) pozostał stabilny, zachowując przy tym tendencję wzrostową. Ponadto należy podkreślić obserwowane 
na rynku coraz większe zainteresowanie zaawansowanymi technologiami bezpieczeństwa informatycznego (obecne zarówno w sektorze prywatnym, 
jak i publicznym). 
 
Prezentacja produktu badań podlegającego wdrożeniu: zintegrowany prototypowy układ splątaniowej kryptografii kwantowej QKD 
 

o Komponenty optyki kwantowej i podzespoły elektroniczne montowane w zintegrowanym systemie B+R zdolne do wykonania 
kwantowej dystrybucji klucza (QKD) za pomocą kwantowego splątania, który umożliwia eksperymentalne badania i rozwój w 
dziedzinie splątaniowej kryptografii kwantowej. 

o Specyfikacja techniczna: 
 Kwantowe optoelektroniczne moduły generujące kwantowe splątanie stanów polaryzacji fotonów, zintegrowane w 

ramach 2 stacji końcowych w konfiguracjiach zarówno światłowodowej (kompatybilność z WDM) i teleskopowej 
(swobodna wiązka laserowa), komputerowo sterowane za pomocą architektury sprzętowo-programowej, która 
umożliwia prace badawczo-rozwojowe 

 Wykorzystuje implementację procedury wytwarzania  kwantowego splątania stanów polaryzacji fotonów (nośnika 
qubitów informacji kwantowej)  w drodze przepuszczania wiązki przez kryształ nieliniowy w ramach metody 
parametrycznej konwersji częstotliwości w dół 

 Zawiera laserowe źródło fotownów i detektory oparte na diodach lawinowych (stabilizowane termicznie) 
 Udostępnia implementację co najmniej jednego protokołu QKD bazującego na splątaniu kwantowym (w tym 

implementację przesiewania klucza (key sifting), destylacji klucza, korekcji błędów i amplifikacji prywatności) 
 Wyposażony w zintegrowane elektroniczne systemy  sterowania i systemy interfejsowe, (w tym systemy 

synchronizacji) 
 Zawiera pakiet oprogramowania z kodami źródłowymi (zawierający programowalne biblioteki wraz z ich kodami 

źródłowymi pozwalającym na funkcjonane przeprogramowanie konfiguracji) 
 Zawiera dokumentację techniczną i instrukcję obsługi  
 Posiada co najmniej 24 miesiące gwarancji  
 Spełnia następujące parametry działania  

 Odległość kwantowej dystrybucji klucza: przynajmniej 5km  

 Szybkość transmisji dystrybucji klucza: przynajmniej 0,2 Kbit/s na odległości 5 km  

 Temperatura działania pomiędzy 10 a 30 °C 
 

  

  
Prototypowy układ splątaniowej kryptografii kwantowej QKD 

 
W ramach komercjalizacji nowego produktu na rynek krajowy i międzynarodowy planowane jest wprowadzenie następujących systemów QKD (3 
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wersje pierwszych polskich komercyjnych systemów kryptografii kwantowej): 

o Bezpslątaniowy system kryptografii kwantowej seQre QKD – Aurora (Zorza) w cenie 1 mln zł (gotowy do sprzedaży produkt do 
zabezpieczeń pojedynczych, krytycznych dla bezpieczeństwa łączy światłowodowych) 

o Bezsplątaniowy system laboratoryjny seQre QKD – Eclipse (Zaćmienie) w cenie 250 tys. zł (gotowy do sprzedaży produkt 
laboratoryjny B+R dla uczelni, JBR i innych instytucji B+R) 

o Splątaniowy system laboratoryjny seQre QKD – Crystal (Kryształ) w cenie 0,5 mln zł (gotowy do sprzedaży produkt 
laboratoryjny B+R dla uczelni, JBR i innych instytucji B+R) – którego koncepcja jest głównym wynikiem realizacji 
przedmiotowego projektu (2 bezsplątaniowe systemy dotyczą wyników realizacji innego projektu B+R, jednak ich spójne 
wdrożenie na rynek jest istotne dla sukcesu działań komercjalizacyjnych). 

 
Wprowadzenie do oferty nieobecnego dotąd na rynku krajowym i międzynarodowym rozwiązania, zapewni Wnioskodawcy istotny udział w 
kształtującym się obecnie dopiero międzynarodowym rynku kryptografii kwantowej. 
 
Dla spójności opisu oferty komercyjnej poniżej przedstawiono również charakterystykę prototypowego układu bezsplątaniowej kryptografii 
kwantowej, stanowiącego istotny element planowanych wdrożeń. 
 
Zintegrowany prototypowy układ bezsplątaniowej kryptografii kwantowej QKD 

o Komponenty optyki kwantowej i podzespoły elektroniczne zintegrowane w system B+R umożliwiający realizację kwantowej 
dystrybucji klucza (QKD) bez wykorzystania splątania kwantowego, pozwalający na eksperymentalne badania i prace 
rozwojowe w obszarze bezsplątaniowej kryptografii kwantowej 

o Specyfikacja techniczna: 
 Kwantowe optoelektroniczne moduły zintegrowane w ramach 2 stacji końcowych połączonych za pomocą 

światłowodów (kompatybilność z WDM), sterowane komputerowo za pomocą architektury sprzętowo-
programowej, umożliwiające prace badawczo-rozwojowe 

 Zawiera laserowe źródło fotonów i detektory oparte na diodach lawinowych (stabilizowane termicznie) 
 Wykorzystuje kodowania qubitów na fazach fotonów (interferometry z autokompensacją) 
 Udostępnia implementację co najmniej protokołu BB84 kwantowej dystrybucji klucza  
 Zawiera pakiet oprogramowania (zawierający biblioteki programistyczne) 
 Zawiera dokumentację techniczną i instrukcję obsługi  
 Posiada co najmniej 24 miesiące gwarancji  
 Spełnia następujące parametry działania  

 Odległość kwantowej dystrybucji klucza: przynajmniej 50km  

 Temperatura działania pomiędzy 10 a 30 °C 
 

  
Prototypowe układy bezsplątaniowej kryptografii kwantowej QKD 

 
Analiza konkurencji 
 
Planowane do komercjalizacji produkty stanowić będą całkowitą nowość w ofercie wnioskodawcy i na rynku krajowym, oraz innowację w skali 
międzynarodowej (dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu nieoferowanego wcześniej rozwiązania z zakresu sprzętowej realizacji bezpieczeństwa 
informacji w celu zapewnienia nieosiągalnej do tej pory jakości zabezpieczeń kanałów przesyłania informacji dla dystrybucji klucza). 
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Na obecnym etapie zaawansowania technologicznego kryptografii kwantowej, w komercyjnej ofercie kilku firm znajdują się pierwsze prototytpy 
systemów kwantowej dystrybucji klucza kryptograficznego (QKD), działające w topologii łącza pomiędzy dwoma węzłami (P2P) poprzez światłowód, 
w połączeniu na odległości metropolitarnej. W kontekście komercyjnych wdrożeń splątaniowej kryptografii kwantowej, brak jak dotychczas 
odpowiedniej oferty na całym świecie. W odniesieniu do firm prowadzących prace B+R na świecie w kierunku komercjalizacji technologii kryptografii 
kwantowej i oferujących pierwsze prototypowe produkty wymienić można bostońską firmę MagiQ Technologies Inc. oraz działającą przy 
Uniwersytecie w Genewie firmę idQuantique SA, jak również paryską firmę SeQurenet SA (pozostałe podmioty, takie jak m.in. BBN Technologies, tj. 
spin-off koncernu Raytheon w USA, Cerberis i SmartQuantumGroup S.A. we Francji, AustrianResearchCenters ARC GmbH – obecnie Austrain Institute 
of Technologii AIT w Austrii, Toshiba Research Center w Cambridge UK, NEC oraz NTT w Japonii, IBM i Batelle w USA, Siemens-Nokia w Niemczech,  
Thales we Francji, Huawei w Chinach, prowadzą mniej lub bardziej zaawansowane prace B+R dotyczące komercjalizacji kryptografii kwantowej, 
jednak na poziomie technologicznym, nie oferują jeszcze produktów na rynek komercyjny). 
 
W tym kontekście podstawą badania komercjalizacji QKD względem obecnej sytuacji na rynku jest oferta komercyjna prototypowych systemów QKD 
oferowanych przez firmy MagiQ Technologies Inc., działającą przy Uniwersytecie w Genewie firmę idQuantique SA oraz paryską firmę SeQurenet SA 
(licencjonującą koncepcję CVQKD od francuskiego koncernu zbrojeniowego Thales).    
 

 

 

MagiQ QPN™ 8505 idQuantique Clavis2 
 

Wygląd urządzeń będących końcowymi punktami systemów kryptografii kwantowej 
topologii P2P oferowanych przez firmy MagiQ Technologies Inc. oraz idQuantique SA. 

 

 
SeQurenet SA Cygnus 

Wygląd urządzenia będącego końcowymi punktami systemu kryptografii kwantowej 
topologii P2P oferowanych przez firmę SeQurenet SA w modelu CVQKD (Continous Variable) 

 
Systemy oferowane przez 3 firmy mają po obu stronach zabezpieczonej komunikacji postać modułów pasujących do standardowych szafek 
serwerowych typu RACK i charakteryzują się dość zbliżonymi parametrami użytkowymi. Z wyjątkiem CVQKD produktu Cygnus, systemyoparte są 
również na technologii słabych impulsów koherentnych. Zarówno MagiQ QPN™, jak i Clavis2 firmy Id Quantique zapewniają bezpieczną wymianę 
danych poprzez połączenie protokołu kwantowej dystrybucji klucza BB84 z klasycznymi protokołami kryptograficznymi AES, 3DES (szyfrowanie 
danych) oraz HMAC-SHA (uwierzytelnianie). Urządzenia zapewniają prędkości odświeżania klucza rzędu 100 kluczy/s przy niskich poniżej-
milisekundowych opóźnieniach. Absolutne bezpieczeństwo zagwarantowane jest na odległościach transmisji rzędu 100km (120km dla MagiQ QPN™). 
 
Należy podkreślić, że wszystkie 3 systemy QKD działają w modelu kryptografii kwantowej bezsplątaniowej (obecnie brak na rynku międzynarodowym 
komercyjnych rozwiązań w zakresie kryptografii kwantowej splątaniowej, co czyni planowane wdrożenie wyników realizowanych w projekcie prac 
B+R bardzo pożądanym, ale z drugiej strony złożonym zadaniem). Przedstawione systemy pełnią rolę prototypowych sprzętowych bezpiecznych 
mostów (Bridge) pomiędzy dwoma sieciami Ethernet (IEEE 802.3). Obsługują ruch sieciowy w warstwie 2 modelu ISO/OSI czyli w warstwie łącza 
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danych, co oznacza możliwości ich integracji z istniejącymi infrastrukturami sieciowymi oraz możliwość rozwoju oprogramowania zapewniającego 
kompatybilność ze wszystkimi protokołami sieciowymi wyższych warstw. System Vectis/Clavis2 jest np. kompatybilny z szyfrowaniem danych w 
wyższych warstwach sieci (takich jak protokół IPSec). W uznawanej za bezpieczną strefie wewnętrznej firmy dane chronione są przez stosunkowe 
słabe metody protokołu IPSec, bądź na poziomie aplikacji. Poza granicami firmy, są one szyfrowane przy pomocy systemu kryptografii kwantowej, 
zapewniającego bezwarunkową integralność oraz poufność danych. Pomimo ograniczonego zasięgu prostej konfiguracji punkt-do-punktu P2P, 
możliwe jest rozszerzenie zabezpieczenia ruchu sieciowego na praktycznie nieograniczone obszary poprzez tworzenie łańcuchów połączeń. Należy 
przy tym jednak pamiętać, że lokalne sieci znajdujące się pomiędzy poszczególnymi kwantowymi łączami kryptograficznymi stanowią słabe ogniwa i 
decydują o luce bezpieczeństwa całego systemu.  
 
Szerokie upowszechnienie prototypowych urządzeń QKD oferowanych komercyjnie ogranicza obecnie ich cena (powoduje to zainteresowanie 
głównie ze strony instytucji, dla których bezpieczeństwo informacji ma kluczowe znaczenie a jednocześnie nie jest wymagana bardzo wysoka 
wydajność komunikacji). Ceny detaliczne najprostszych konfiguracji P2P składających się z dwóch urządzeń końcowych wynoszą około 100tys. $ 
(układ QPN™ 8505) oraz 100tys. € (Vectis). Należy podkreślić, że bezpieczeństwo oferowane przez opisywane systemy nie jest tak naprawdę 
bezpieczeństwem bezwarunkowym, ponieważ osiągana przez nie wydajność produkcji tajnego klucza nie pozwala na ich efektywne wykorzystania w 
połączeniu z szyfrowaniem Vernama, i zamiast tego stosują one słabsze algorytmy kryptograficzne oraz wielokrotne wykorzystywanie tego samego 
klucza. 
 
Opis przewag technologicznych wyników prac B+R nad konkurencją 
 
Komercyjny splątaniowy układ kryptografii kwantowej QKD będzie charakteryzował się wysokim poziomem konkurencji. Na obecnym etapie 
niemożliwe jest określenie uwarunkowań technicznych prototypowych rozwiązań komercyjnych. Planowana cena to 300 tys. zł. Na rynku 
międzynarodowym nie ma jeszcze systemów komercyjnych układów kryptografii kwantowej realizowanej z wykorzystaniem splątania kwantowego. 
Zaawansowane prace prototypowe prowadzone są przez Austrian Institute of Technology w Wiedniu, z którym podjęta została bezpośrednia 
współpraca w kierunku prac przemysłowych nakierowanych na optymalizację produktu i działania wdrożeniowe. 
 

 Oferta konkurencyjna 1: 
o Firma: idQuantique SA (Szwajcaria) 
o Produkt: Vectis (cena ok. 100 tys. Euro) 
o Komercyjny układ kryptografii kwantowej QKD bezsplątaniowy (realizacja protokołu BB84 i innych np. B92, SARG04) 
o Prędkości transferu klucza praktyczne dla połączenia z systemem Vernama OTP (w celu zapewnienia bezwarunkowego 

bezpieczeństwa komunikacji, a nie jedynie warunkowego, co ma miejsce przy połączeniu systemów QKD z kryptosystemami 
klasycznymi typu symetrycznego-permutacyjnego, np. AES, 3DES) 

o Zasięg połączeń nawet do 100 km (co umożliwi w przyszłości łączenie ośrodków zlokalizowanych w różnych miastach). Cena ok. 
1 mln zł.  

 

 Oferta konkurencyjna 2: 
o Firma: MagiQ Technologies Inc. (Stany Zjednoczone) 
o Produkt: QPN 5505™ (cena ok. 100 tys. USD) 
o Komercyjny układ kryptografii kwantowej QKD bezsplątaniowy (realizacja protokołu BB84 i innych np. B92, SARG04) 
o Prędkości transferu klucza praktyczne dla połączenia z systemem Vernama OTP (w celu zapewnienia bezwarunkowego 

bezpieczeństwa komunikacji, a nie jedynie warunkowego, co ma miejsce przy połączeniu systemów QKD z kryptosystemami 
klasycznymi typu symetrycznego-permutacyjnego, np. AES, 3DES) 

o Zasięg połączeń nawet do 100 km (co umożliwi w przyszłości łączenie ośrodków zlokalizowanych w różnych miastach). Cena ok. 
800 tys. zł.  

 

 Oferta konkurencyjna 3: 
o Firma: SeQurenet SA (Francja) 
o Produkt: Cygnus (cena ok. 150 tys. Euro) 
o Komercyjny układ kryptografii kwantowej QKD bezsplątaniowy w modelu CVQKC (Continous Variable), tj. ciągłej przestrzeni 

zmiennych stanów kwantowych kodujących informację (zamiast pojedynczych fotonów są to pakiety fotonowe w postaci fali 
elektromagnetycznej) 

o Prędkości transferu klucza nie zostały potwierdzone ale oscylują w granicach umożliwiających praktyczne połączenie systemu z 
szyfrem Vernama OTP 

o Zasięg połączenia może przekraczać 100 km ze względu na większość odporność sygnału typu CV. Cena ok. 1 mln zł. 
 
Konkurencyjne rozwiązania implementują technologię słabych impulsów koherentnych uzyskiwanych przez tłumienie źródeł laserowych. 
Implementują tylko niesplątaniowy protokół BB84, w którym występuje fundamentalny problem tłumienia impulsów laserowych względem 
dystrybucji wielu fotonów na impuls. Zadowalającą prędkość transmisji pozwalającą uzyskać jedynie we współpracy z klasycznymi, symetrycznymi 
protokołami kryptograficznymi, takimi jak AES i 3DES oferującymi warunkowy poziom bezpieczeństwa (a nie systemem OTP one-time-pad, który w 
połączeniu z metodą kwantowej dystrybucji klucza QKD jako jedyny jest w stanie gwarantować teoretycznie bezwarunkowe bezpieczeństwo). Zasięg 
działania rozwiązań jest rzędu 100 km w światłowodach. Pomimo istnienia na rynku międzynarodowym 2 komercyjnych produktów bezsplątaniowej 
kryptografii kwantowej należy podkreślić, że rynek kryptografii kwantowej ma duży potencjał, a rozwój technologii optyki kwantowej opartej na 
splątaniu kwantowym będzie powodował obniżanie cen i rosnącą atrakcyjność systemów QKD dla rosnącej liczby instytucji, dla których ochrona 
informacji ma istotne znaczenie. 
 
Szacowane koszty wdrożenia rynkowego 

1. Stabilizację i podniesienie parametrów transmisyjnych systemów prototypowych QKD (przygotowanie 3 finalnych wersji produktowych 
gotowych do wdrożeń komercyjnych, obejmujące zakup komponentów, ich integrację oraz produkcję 3 kompletów systemów QKD 
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gotowych do sprzedaży w okresie 1 roku od inwestycji) – szacowany koszt 6 mln zł; 
2. Stworzenie możliwie zautomatyzowanej produkcyjnej linii montażowej systemów QKD 

pozwalającej na implementację co najmniej 1 układu miesięcznie – szacow. koszt 4 mln zł. 
 
W zakresie planowanej kontynuacji wdrożeniowej prac (w tym instalacji oraz konfiguracji układów kryptografii kwantowej splątaniowej w 
rzeczywistym środowisku komercyjnym w celu przygotowania produktu), przewiduje się poniesienie we własnym zakresie wnioskodawcy 
następujących kosztów: 

 Koszty wynagrodzeń dla inżynierów w zakresie instalacji i konfiguracji układów kryptografii kwantowej splątaniowej  w rzeczywistym 
środowisku komercyjnym w oparciu o wyniki zrealizowanych badań przemysłowych 

 Koszty implementacji oprogramowania w warstwie protokołowej zapewniające integrację kryptografii kwantowej z różnymi systemami i 
aplikacjami informatycznym w środowisku komercyjnym 

 Koszty wdrożenia międzynarodowej platformy internetowej komercjalizacji kryptografii kwantowej (wraz z kosztami infrastruktur 
sieciowych i serwerowych) 

 Koszty opracowania materiałów informacyjnych (przygotowanie merytoryczne, projekt i druk broszur informacyjnych, wydanie 
dokumentacji technicznych) 

 
Inwestycje zaplanowane w ramach prac wdrożeniowych w projekcie obejmują następujące elementy: 
 

 Zakup wyposażenia oraz infrastruktur technicznych dla tworzonego działu produkcyjnego, zajmującego się realizacją wdrożeniową 
splątaniowych układów kryptografii kwantowej w postaci produktów rynkowych 

 Zakup komponentów składowych dla montażu splątaniowych zestawów kryptografii kwantowej stanowiących oferowane na rynku 
produkty wg konfiguracji zgodnych z wynikami zrealizowanych prac badawczych (środki trwałe i powiązane wartości niematerialne i 
prawne, w postaci licencji, dokumentacji technicznej komponentów) 

 Zakup systemów informatycznych sterowania i zarządzania komponentami składowymi zestawów produktowych kryptografii kwantowej 
w postaci komputerowych stacji roboczych i systemów operacyjnych (środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, w tym licencje i 
dokumentacja techniczna) 

 Zakup usług w zakresie wytworzenia wzornictwa przemysłowego dla komercjalizowanego produktu splątaniowej kryptografii kwantowej 
w ramach instalacji układów opartych na specjalistycznych komponentach zewnętrznych dostawców (w tym opracowanie opakowania 
produktowego, wizualnych znaków identyfikacji, etc.) 

 Koszty inwestycyjne związane z rejestracją wzorów przemysłowych (wartości niematerialne i prawne) 

 Koszty wdrożenia kampanii informacyjno-promocyjnej (w tym zakup emisji reklamowych w mediach) 
 
Ze względu na wysoce specjalistyczny charakter produktu oraz ograniczoną grupę potencjalnych odbiorców sprzedaż zaplanowana do realizacji w 
ramach możliwej kontynuacji projektu (tj w fazie wdrożeniowej realizowanej we własnym zakresie) będzie prowadzona w wymiarze bezpośrednich 
kontaktów na szczeblu zarządów i władz potencjalnie zainteresowanych wdrożeniem układów kryptografii kwantowej instytucji oraz w ramach 
składania indywidualnych ofert wdrożeniowych. W pierwszej kolejności oferty takie kierowane będą do instytucji takich jak:  

 banki (w szczególności w zakresie infrastruktur szkieletowych łącz między centrami obliczeniowymi RTGS w ramach systemu SWIFT 
rozliczeń międzybankowych, a centrami backupu i archiwizacji danych rozliczeniowych, jak również inne instytucje finansowe, np. 
instytucje ubezpieczeniowe, giełdy papierów wartościowych, etc.) 

 podmioty administracji publicznej i samorządowej  

 organizacje państwowe związane z bezpieczeństwem i obronnością kraju, 

 krajowe służby wywiadu i kontrwywiadu (w zakresie zabezpieczenia krytycznych łącz komunikacyjnych pomiędzy centrami przetwarzania 
danych wywiadowczych) 

 duże przedsiębiorstwa gospodarcze (w zakresie ochrony newralgicznych łącz szkieletowych pomiędzy oddziałami zlokalizowanymi w 
różnych miastach w celu podniesienia poziomu ochrony przed szpiegostwem gospodarczym). 

 
W ramach drugiej płaszczyzny planowanego wdrożenia wyników prac B+R, ważnym elementem zaplanowanych działań będzie sprzedaż usług w 
postaci zaawansowanych szkoleń praktycznych i warsztatów w laboratorium praktycznej kryptografii kwantowej. Szkolenia skierowane będą przede 
wszystkim do specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informatyczne w organizacji (w szczególności do pracowników administracji 
publicznej i samorządowej, pracowników instytucji finansowych, pracowników instytucji bezpieczeństwa publicznego i obronności kraju, wojska, 
centrów reagowania kryzysowego, etc.). W tym obszarze planowana także będzie szeroka kooperacja z uczelniami wyższymi w kraju w celu 
zaoferowania uzupełnienia realizacji specjalistycznych kursów w zakresie ochrony informacji i zarządzania bezpieczeństwem informatycznym w 
ramach udziału studentów w praktycznych zajęciach laboratoryjnych w obszarze kryptografii kwantowej (funkcjonującej w środowiskach 
laboratoryjnych zbliżonych do uwarunkowań komercyjnych wdrożeń). 
 
Planowane działania promocyjne 
 
W ramach akcji promocyjnej (w szczególności w modelu B2B przy kontaktach bezpośrednich z działami bezpieczeństwa IT zidentyfikowanych w 
wyniku realizacji usług wsparcia innowacji grupy potencjalnych odbiorców) planowanej jako konieczny element działań wdrożeniowych 
wnioskodawca przewiduje szeroką promocję technologii kryptografii kwantowej z wykorzystaniem nowoczesnych kanałów reklamowych (w 
szczególności kanału internetowego, za pośrednictwem kontekstowo i demograficznie kierowanych emisji reklamowych w przetargowych systemach 
reklamy internetowej typu Google AdWords i sieciach partnerskich, a także kanału reklamowego prasy specjalistycznej). Ważną cechą planowanej 
kampanii reklamowej będzie jej ukierunkowanie na wąską grupę specjalistów bezpieczeństwa informatycznego oraz decydentów (w tym członków 
zarządów, dyrektorów i kadr kierowniczo-menadżerskich) zatrudnionych w potencjalnie zainteresowanych instytucjach (głównie w skali krajowej, ale 
także poza granicami państwa).  
 
Przekaz w ramach planowanej kampanii informacyjno-promocyjnej będzie koncentrował się w obszarze unikalnych właściwości kryptografii 
kwantowej, pozwalających na zaoferowanie teoretycznie bezwarunkowego (absolutnego) poziomu bezpieczeństwa informatycznego w oparciu o 
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fundamentalne prawa mechaniki kwantowej w zakresie krytycznych zastosowań mających na celu ochronę integralności, poufności i wiarygodności 
danych. 
 
W działaniach informacyjno-promocyjnych skierowanych bezpośrednio do potencjalnie zainteresowanych instytucji konstruowane będą 
zindywidualizowane oferty wdrożeniowe, przewidujące pakiety kompleksowej obsługi wdrożonych rozwiązań w skali długoterminowej w połączeniu 
z usługami towarzyszącymi (np. programami szkoleniowymi dla kadr tych instytucji). 
 
Ważnym elementem planowanych działań informacyjnych będzie ich komplementarność z obecnie realizowanymi projektami szkoleniowymi. 
Wnioskodawca od stycznia 2009 roku do lipca 2012 roku realizuje m.in. ogólnokrajowy projekt szkoleniowy POKL działania 5.2.1 w ramach umowy z 
MSWiA z zakresu rozwoju technologii administracji elektronicznej w zgodzie z programami IDABC/ISA Komisji Europejskiej dla ponad 1000 
pracowników administracji publicznej w kraju – istotną częścią programu szkoleniowego jest tematyka nowoczesnych systemów bezpieczeństwa 
informatycznego, w tym przede wszystkim właśnie kryptografii kwantowej (Projekt POKL 5.2.1: eAdministracja [www.eadministracja.pl]: “Wsparcie 
podnoszenia jakości działania urzędów administracji samorządowej poprzez program szkolenia kadr w zakresie kluczowych kompetencji technologii 
informacyjno komunikacyjnych (ICT)”. 
 
Analiza finansowa wdrożenia rynkowego 
 
We wstępnej analizie finansowej zakłada się średnioterminowy, 5-letni okresu komercjalizacji kryptografii kwantowej.  
Zakładane w tym okresie dochody, uwzględniające koszty wdrożeń, wynoszą ponad 50 mln zł (zakładane przychody stanowią 100 mln zł). 
Dochody (tj. przychody z wdrożeń po ujęciu kosztów stanowiących w przyjętym modelu sprzedaży połowę ceny wdrożenia) wynoszą w kolejnych 
latach odpowiednio:  

 1 mln zł w I roku komercjalizacji 
o Pierwsze i drugie wdrożenie komercyjnego systemu seQre QKD Aurora (przychód 2 mln zł – dochód 1 mln zł) 

 5 mln zł w II roku komercjalizacji 
o 6 kolejnych wdrożeń komercyjnego systemu seQre QKD Aurora (dochód 3 mln zł) 
o 4 wdrożenia systemu B+R seQre QKD Eclipse (dochód 0,5 mln zł) 
o 6 wdrożeń systemu B+R seQre QKD Crystal (dochód 1,5 mln zł) 

 8 mln zł w III roku komercjalizacji 
o 12 wdrożeń komercyjnego systemu seQre QKD Aurora (dochód 6 mln zł) 
o 8 wdrożeń systemu B+R seQre QKD Eclipse (dochód 1 mln zł) 
o 4 wdrożenia systemu B+R seQre QKD Crystal (dochód 1 mln zł) 

 16 mln zł w IV roku komercjalizacji 
o 24 wdrożenia komercyjnego systemu seQre QKD Aurora (dochód 12 mln zł) 
o 16 wdrożenia systemu B+R seQre QKD Eclipse (dochód 2 mln zł) 
o 8 wdrożeń systemu B+R seQre QKD Crystal (dochód 2 mln zł) 

 ponad 20 mln zł w V roku komercjalizacji 
o ponad 30 wdrożenia komercyjnego systemu seQre QKD Aurora (dochód ponad 15 mln zł) 
o ponad 20 wdrożeń systemu B+R seQre QKD Eclipse (dochód 2,5 mln zł) 
o ponad 10 wdrożeń systemu B+R seQre QKD Crystal (dochód 2,5 mln zł) 

 

 

                                                           
8  Typologia innowacji wg Podręcznika Oslo Manual, wydanie trzecie, OEDC/Eurostat, s. 49-55. Fragment podręcznika zawierający opis 
poszczególnych typów innowacji stanowi Załącznik nr 1  niniejszego formularza. 

E. WSKAŹNIKI PRODUKTU, REZULTATU 

E1. WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
wskaźnika 

 
Wartość 
bazowa 

mierzona przed 
rozpoczęciem 

realizacji 
projektu 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika 

Wartość 
wskaźnika 

osiągnięta od 
początku 
realizacji 
projektu 

Stopień 
realizacji 

wskaźnika 
(%) 

 1 2 3 4 5 6=(5/4)*100 

1. liczba rozwiązań 
technologicznych o 

o charakterze innowacji procesowej8 
szt. 0 0 0  
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7 Jeśli opracowane rozwiązanie technologiczne ma charakter mieszany (zarówno procesowy, jak i projektowy), należy wpisać je w obu wierszach. 
9 Usługi doradcze w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 

października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum 

Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 215 poz. 1411), rozdział 5, § 28.1. Należy wpisać łączną liczbę sztuk zakupionych usług, a nie liczbę umów na usługi. W 

ramach jednej umowy może zostać zakupionych kilka usług.  
10

 Usługi wsparcia innowacji w rozumieniu Rozporządzenia MNiSW z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy 

publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 215 poz. 1411), rozdział 5, § 28.2. 
11 Na podstawie Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2012 r.  w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą 

punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach. Opis kategorii A, B i C z Komunikatu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego formularza. 

potencjale 
innowacyjnym 
przygotowanych do 
wdrożenia7 

o charakterze 
innowacji 
produktowej 

produkty nowe 
szt. 0 1 1 100% 

produkty 
udoskonalone 

szt. 0 0 0  

liczba innych 
rozwiązań o 
potencjale 
innowacyjnym 

o charakterze innowacji marketingowej 
szt. 0 0 0  

o charakterze innowacji organizacyjnej 
szt. 0 0 0  

2. TYLKO DLA ŚCIEŻKI 
HI-TECH 

liczba zakupionych usług doradczych  
w zakresie innowacji9 

szt. 0 1 1 100% 

wartość zakupionych usług doradczych  
w zakresie  innowacji 

zł. 0 45 000 zł 45 000 zł 100% 

3. TYLKO DLA ŚCIEŻKI 
HI-TECH 

liczba zakupionych usług wsparcia 
innowacji10 

szt. 0 1 1 100% 

wartość zakupionych usług wsparcia 
innowacji 

zł. 0 25 000 zł 25 000 zł 100% 

4. 
liczba publikacji z kategorii A, B i C11 
powstałych/przekazanych do druku  
w wyniku realizacji projektu 

kategorii A 
szt. 0 2 2 100% 

kategorii B 
szt. 0 0 0  

kategorii C 
szt. 0 0 0  

łącznie kategorie A, B i C 
szt. 0 0 0  

5. liczba publikacji pozostałych (w wymiarze międzynarodowym) szt. 0 0 10 
Wartość 

dodana 

6. liczba publikacji pozostałych (w wymiarze krajowym) szt. 0 0 1 
Wartość 

dodana 

7. 
liczba międzynarodowych konferencji, na których zaprezentowano 
oddzielne wyniki badań 

szt. 0 2 5 250% 

8. 
liczba międzynarodowych zaproszonych referatów 
konferencyjnych 

szt. 0 0 2 
Wartość 

dodana 

9. 
liczba platform internetowych, na których udostępniane są wyniki 
badań 

szt. 0 1 1 100% 

E2. WSKAŹNIKI REZULTATU 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
wskaźnika 

 
Wartość 
bazowa 

mierzona przed 
rozpoczęciem 

realizacji 
projektu 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika 

Wartość 
wskaźnika 
osiągnięta 

od początku 
realizacji 
projektu 

Stopień 
realizacji 

wskaźnika 
(%) 

 1 2 3 4 5 6=(5/4)*100 
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* – utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.2006.90.631 j.t.) oraz wynalazki (patenty), wzory użytkowe, wzory przemysłowe, 
znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku 
(Dz.U.2003.119.1117 j.t.).   

**  – krajowy, regionalny, międzynarodowy 

 
 

F. SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA WYNIKÓW PROJEKTU, PROMOCJI 
np. publikacje w czasopismach recenzowanych (należy podać: nazwisko i imię autora, tytuł publikacji, "tytuł czasopisma" rok 
wydania, numer czasopisma, numery stron); wystąpienia konferencyjne i seminaria (należy podać: nazwisko i imię autora, tytuł 
wystąpienia, nazwa konferencji, miejsce konferencji, referat/plakat); inne (nie wymienione powyżej np. materiały promocyjne, 
informacyjne, szkoleniowe, edukacyjne) 

1. Platforma internetowa projektu „SEQRE” 

2. 
Udział i prezentacja wyników badań na międzynarodowej konferencjach: 

 2nd Annual Conference on Quantum Cryptography QCRYPT 2012, Wrzesień 2012, Singapur 

                                                           
12 Współpraca rozumiana jako realizacja zadań w projekcie w zakresie prac merytorycznych. Wskaźnik ten odnosi się do współpracy pomiędzy 
jednostkami badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorcami w ramach realizacji zadań w projekcie w zakresie prac merytorycznych. Do tego typu form 
współpracy można zaliczyć zarówno współpracę w ramach konsorcjum, jak i inne formy zakupu usług merytorycznych. 
13 Należy wpisać łączną liczbę zawiązanych form współpracy. Przykładowo – jeżeli w skład konsorcjum wchodzi jeden przedsiębiorca i trzy jednostki 
B+R, są to trzy zawiązane formy współpracy. 
14 Dotyczy pojedynczych rozwiązań, w skład których wchodzić może kilka zgłoszeń. Należy wpisać jedynie liczbę rozwiązań. 
15 W przypadku, kiedy dane zgłoszenie złożono zarówno w UPRP jak i za granicą, należy wpisać je dwukrotnie, w części dotyczącej zgłoszeń 
krajowych i zagranicznych. 

1. liczba zawiązanych form współpracy12  jednostek B+R  
z przedsiębiorcami 

szt. 0 1 1 100% 

w tym: 

1a. w ramach konsorcjum13  
(tylko dla ścieżki In-Tech) 

szt. 0 0 0  

1b. poza konsorcjum  
(dla ścieżki In-Tech oraz ścieżki Hi-Tech) 

szt. 0 1 1 100% 

2. liczba nowych miejsc pracy (etatów) utworzonych w 
przedsiębiorstwach realizujących projekt 

szt. 0 2 2 100% 

w tym w komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za 
prowadzenie prac B+R 

szt. 0 2 2 100% 

3. liczba rozwiązań14 zgłoszonych do objęcia ochroną praw własności 
przemysłowej. 
(w przypadku osiągnięcia wskaźnika, należy poniżej wyszczególnić 
zgłoszenia rozwiązań objętych ochroną prawa własności przemysłowej) 

szt. 0 0 0  

1. (rodzaj zgłoszenia*; nr zgłoszenia, data zgłoszenia/przyznania, twórca, tytuł zgłoszenia, obszar ochrony**, właściciel – jeśli inny niż twórca) 

... 
 

w tym 
zgłoszenia 
krajowe (w 
UPRP) 

patenty 
szt. 0 0 0  

wzory użytkowe 
szt. 0 0 0  

wzory przemysłowe 
szt. 0 0 0  

topografie układów scalonych 
szt. 0 0 0  

w tym 
zgłoszenia 
zagraniczne15 

patenty 
szt. 0 0 0  

wzory użytkowe 
szt. 0 0 0  

wzory przemysłowe 
szt. 0 0 0  

topografie układów scalonych 
szt. 0 0 0  

4. liczba komitetów naukowych (powołanych na podstawie umowy o 
współpracy jednostek B+R z przedsiębiorstwami) 

Szt. 0 1 1 100% 
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 3rd international conference on quantum cryptography QCRYPT 2013, Wrzesień 2013, Waterloo, Kanada) 

 1st Quantum Cryptography Standardization Symposium, Quantum-Safe-Crypto Workshop, Wrzesień 26 - 27, 2013, ETSI headquarters, 
Sophia Antipolis, Francja 

 5th LFPPI Symposium on Progress in Quantum Cryptography "seQre2014", 27-28 styczeń 2014 

 4th International Conference on Advanced Communications and Computation INFOCOMP 2014 July 20 - 24, 2014 - Paris, France, 
zaproszony referat oraz przesłana praca która otrzymała nagrodę najlepszej pracy na konferencji - Best Paper Award 

3. Publikacje o zasięgu międzynarodowym 

4. Publikacje o zasięgu krajowym 

5. 
Bezpośrednie działania informacyjno-promocyjne dotyczące technologii objętej projektem oraz organizowanych wydarzeń (emaile 
informacyjno-promocyjne, broszury, ulotki), korespondencja i rozmowy z potencjalnymi partnerami i klientami (venture-capital, sektor 
finansowy, instytucje rządowe); otwarte szkolenie z zakresu kryptografii kwantowej w ramach seQre2014, WUT, Wrocław 

6. 
Organizacja i promowanie międzynarodowego sympozjum zrealizowanego w styczniu 2014 r. (V Sympozjum LFPPI - seQre2014 - Progress in 
Quantum Cryptography, zorganizowane przez realizatora projektu we współpracy z LFPPI/NLTK/PWr. w dniach 27-28 stycznia 2014 roku na 
Politechnice Wrocławskiej) 

7. 

Zaproszenie koordynatora projektu do Komitetu Programowego INFOCOMP 2015, 5th International Conference on Advanced 
Communications and Computation (Czerwiec 21 - 26, 2015 – Brussels), jako konsekwencja wyróżnienia publikacji z wynikami projektowymi 
na poprzedniej edycji tej konferencji nagrodą „Best Paper Award”, skutkująca włączeniem w program kolejnej konferencji obszerniejszej 
naukowej dyskusji wyników projektu oraz dziedzin naukowych kryptografii kwantowej i topologii informacji w podejściu grup 
warkoczowych. 

8. 

Założenie międzynarodowego Konsorcjum Monitoringu Badań i Rozwoju Kryptografii Kwantowej CMQCRD (Consortium for Monitoring of 
Quantum Cryptography Research and Developement) składające się z przedstawicieli polskich oraz zagranicznych środowisk naukowych (w 
tym sieci naukowej LFPPI, sieci Narodowego Laboratorium Kryptografii Kwantowej, polskich Uniwersytetów i Akademii), polskich oraz 
zagranicznych partnerów komercyjnych, przedstawicieli instytucji finansowych oraz administracyjnych zainteresowanych rozwojem i 
wdrażaniem rozwiązań bezpieczeństwa kwantowej kryptografii dla zastosowań komercyjnych oraz dedykowanych w systemach 
komunikacji informatycznej. Konsorcjum ma na celu monitorowanie międzynarodowego postępu w obszarze kwantowej informatyki oraz 
kwantowych technologii komunikacyjnych zarówno w sferze badań jak i implementacji, szczególnie w kierunku adaptacji technologii 
kwantowej kryptografii oraz promowanie krajowych dążeń w związanych obszarach. 

 

G. INFORMACJA O KONTROLACH PRZEPROWADZONYCH W MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU I SPOSOBACH 
WDROŻENIA ZALECEŃ POKONTROLNYCH 

 

Lp. 
 

Rodzaj kontroli 
 

Podmiot 
kontrolujący 

 
Data kontroli 

 
Zalecenia 

pokontrolne 

 
Czy zastosowano 

się do zaleceń 
pokontrolnych 

 

1.      
…      

 

H. DOFINANSOWANIE PROJEKTU PRZEKRACZA 2 MLN ZŁ  

 
 

Tak 

W przypadku projektu o dofinansowaniu przekraczającym 2mln zł – wymagany jest załącznik: Egzemplarz sprawozdania z 
audytu zewnętrznego, o którym mowa w § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 
2011 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. 
U. Nr 207, poz. 1237). Przepisy dotychczasowe tj. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 września 2007 
r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 
170, poz. 1197) dot. przeprowadzania audytu zewnętrznego, mają zastosowanie wyłącznie do audytów rozpoczętych i 
niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowego Rozporządzenia, tj. przed dniem 2 października 2011 r. 

 

 

Nie 

 

X  



 
 
 

 
Strona 29 z 31 

 
 

 

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym raporcie są zgodne ze stanem faktycznym. 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 Kodeksu karnego, dotyczącej 

poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.  

 

 
Osoba odpowiedzialna 
za sporządzenie raportu 
końcowego 

Imię i nazwisko: Wojciech Donderowicz 

Telefon: 600 279 913 

e-mail: wojciech.donderowicz@compsecur.pl 

podpis: 
 

 
 

Pieczęć firmowa 
Wykonawcy/Lidera 

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej 
do reprezentowania Wykonawcy/Lidera 

Podpis Kierownika projektu 
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Załącznik nr 1 – typologia innowacji według klasyfikacji Podręcznika Oslo Manual, wydanie trzecie, 

OEDC/Eurostat, s. 49-55. 

 

TYP INNOWACJI 

 

OPIS INNOWACJI 

INNOWACJA 

PRODUKTOWA 

Wyrób lub usługa, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie 

swych cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod 

względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, 

wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech 

funkcjonalnych. 

INNOWACJA 

PROCESOWA 

Nowa lub znacząco udoskonalona metoda produkcji lub dostawy. Do tej 

kategorii zalicza się znaczące zmiany w zakresie technologii urządzeń oraz/lub 

oprogramowania. Innowacje w obrębie procesów mogą mieć za cel obniżenie 

kosztów jednostkowych produkcji lub dostawy, podniesienie jakości, 

produkcję bądź dostarczanie nowych lub znacząco udoskonalonych 

produktów. Przykładem nowych metod produkcji jest wdrożenie nowych 

urządzeń automatyzujących proces produkcyjny w ramach linii produkcyjnej 

czy wdrożenie wspomagania komputerowego na potrzeby opracowania  

i rozwoju produktów. 

INNOWACJA 

ORGANIZACYJNA 

Nowa metoda organizacyjna w przyjętych przez firmę zasadach działania,  

w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem. Celem innowacji 

organizacyjnych może być osiągnięcie lepszych wyników poprzez redukcję 

kosztów administracyjnych lub kosztów transakcyjnych, podniesienie 

poziomu zadowolenia z pracy (a tym samym wydajności pracy), uzyskanie 

dostępu do aktywów niebędących przedmiotem wymiany handlowej (takich 

jak nieskodyfikowana wiedza zewnętrzna czy obniżenie kosztów dostaw). 

INNOWACJA 

MARKETINGOWA 

Nowa metoda marketingowa wiążąca się ze znacznymi zmianami  

w projekcie/konstrukcji produktu lub w opakowaniu, dystrybucji, promocji 

lub strategii cenowej. Cechą wyróżniającą innowacje marketingowe wśród 

innych zmian w zakresie instrumentarium marketingowego firmy jest to, że 

polegają one na wdrożeniu metody marketingowej niestosowanej dotychczas 

przez daną firmę. Musi być ona elementem nowej koncepcji lub strategii 

marketingowej stanowiącej znaczące odejście od metod marketingowych 

stosowanych dotychczas. 
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Załącznik nr 2 – Fragment Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2012 

r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w 

tych czasopismach.  

 

 
Wykaz czasopism naukowych stanowiący załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego16 z dnia 20 grudnia 2012 roku składa się z trzech części: 
 

1. 

 
Części A – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających 
współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) 
– 10230 czasopism naukowych 
 

2. 

 
Części B – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych 
nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) – 1854 czasopism naukowych 
 

3. 

 
Części C – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących 
się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) – 4337 czasopism naukowych 
 

 

                                                           
16 Treść komunikatu oraz wykazy czasopism z części A, B i C można odnaleźć pod adresem: 
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-wykazu-czasopism-
naukowych_31733.html 

 

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych_31733.html
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych_31733.html

