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Dlaczego warto
zrozumieć blockchain?
Julia Krysztofiak-Szopa, Prezes Zarządu, Startup Poland

„Internet połączył świat, a blockchain go rozliczy” –

rozpoczął prace nad piaskownicą regulacyjną, która

wróżą autorzy pierwszej polskiej książki o technologii

pozwoliłaby monitorować potrzeby i wyzwania prawne

blockchain, Michał Grzybkowski i Szczepan Bentyn .

m.in. przedsiębiorstw blockchainowych.

1

Obietnica ta wydaje się niemalże utopijna, toteż często
budzi sceptycyzm, ostrożność, a niekiedy – pobłażanie.

Tymczasem rządy innych państw wyprzedzają Polskę
zarówno symbolicznymi gestami zrozumienia biznesu

Odkąd kapitalizacja rynkowa bitcoina – największej kryp-

opartego o blockchain (Malta, Wielka Brytania, Singa-

towaluty na świecie – przekroczyła w 2017 roku dwieście

pur), pakietami przepisów skrojonych pod jego potrzeby

miliardów dolarów, technologia blockchain, o którą bitcoin

(Szwajcaria), jak i wykorzystaniem blockchainów do

jest oparty, zaczęła przykuwać uwagę publiki. Niestety

administrowania państwem (Zjednoczone Emiraty

sprawiło to także, że wielu mylnie utożsamia blockchaina

Arabskie, Estonia). To właśnie te państwa wygrywają

z bitcoinem, podczas gdy sama technologia to dużo więcej

konkurencję o talent technologiczny, który potrzebuje

niż kryptowaluta i bitcoinowi milionerzy.

stabilnych ram regulacyjnych do budowania nowych
przedsiębiorstw.

Rozproszone rejestry, smart kontrakty, zdecentralizowane aplikacje i organizacje – to tylko przykłady zastoso-

Blockchain nie jest łatwą technologią, a ponieważ wciąż

wań technologii, których rewolucyjną wartość dostrze-

dynamicznie się rozwija, trudno nauczyć się go w kilka

gają startupy, przedsiębiorstwa i rządy krajów, które

dni, czytając jeden podręcznik. Dlatego pracując nad

dedykowanymi ramami regulacyjnymi rywalizują

niniejszą publikacją, postawiliśmy sobie trzy główne

o przyciąganie biznesu opartego o blockchain.

zadania:

W narracji polskiej administracji publicznej przeważały

Po pierwsze – pokazać, jakie przełomowe wizje już

dotychczas negatywne, zniechęcające sygnały. Temat

realizują związane z Polską startupy. Ich założycielami

blockchaina zgłębiano m.in. w styczniu 2017 roku, gdy

są Polacy, którzy budują i rozwijają firmy niejednokrotnie

pod auspicjami Ministerstwa Cyfryzacji opublikowano

poza granicami: w Niemczech, Dubaju lub na Malcie. Jak

stanowisko strumienia Blockchain i kryptowaluty w spra-

pokazuje coroczne badanie Polskie startupy fundacji Star-

wie kierunków ewentualnych prac legislacyjnych oraz

tup Poland, to właśnie startupy blockchainowe należą do

działań regulacyjnych instytucji publicznych2. Jednak

najbardziej transgranicznych oraz międzynarodowych

najsilniej podkreślonym wnioskiem publikacji było to,

pod względem składu zespołów.

że „nie ma w chwili obecnej uzasadnienia dla wysuwania
propozycji albo podjęcia prac nad założeniami odręb-

Po drugie – przedstawić problemy, jakie z pomocą

nego aktu prawnego poświęconego blockchainowi lub

blockchaina już rozwiązuje w Polsce duży biznes.

walutom cyfrowym” . Dopiero w połowie 2018 roku (po

O doświadczenia w tym zakresie zapytaliśmy czterech

blisko półtora roku od ukazania się wyżej wspomniane-

działających w Polsce liderów – BIK, Mastercard, Atende

go stanowiska) Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

i Microsoft. Firmy te nie tylko wykorzystują technologię

3
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blockchain lub dostarczają infrastrukturę do ich wykorzystania, lecz inwestują także w edukację technologiczną rynku.
Po trzecie – pokazać, jak blockchain traktuje administracja publiczna innych państw. Rządy na całym
świecie konkurują o biznes blockchainowy nie tylko
przyjaznymi regulacjami dla przedsiębiorców, ale także
usprawniając zarządzanie państwem przy pomocy tej
technologii. Przedstawiamy mniej i bardziej znane ramy
prawne oraz przykłady zastosowań blockhaina za granicą. Tym samym mamy nadzieję, że zainspirują one polski
sektor publiczny do głębszego zastanowienia nad tym,
jak blockchain może usprawnić nasz kraj.
Last but not least, przyświecał nam cel wskazania ekspertów – nie tylko zagranicznych, ale przede wszystkim
polskich, którzy mają na swoim koncie praktykę pracy
z technologią blockchain, dostrzegają jej wyzwania
i potrafią o niej rzetelnie mówić. W ciągu trzech miesięcy

Gdyby blockchain istniał sto lat
temu, prawdopodobnie nie byłoby
bloku wschodniego za żelazną
kurtyną. Nie byłoby również afery
reprywatyzacyjnej, bo zapisy
w księgach wieczystych byłyby
niezaprzeczalne i jednoznaczne.
Nie byłoby afery Art-B, bo
rozliczenia międzybankowe
uniemożliwiałyby double spend.
Nie byłoby afery GetBacku, bo
spółki akcyjne miałyby obowiązek
przeprowadzania emisji obligacji
na transparentnym blockchainie.

przeprowadziliśmy ponad pięćdziesiąt wywiadów
z założycielami startupów blockchainowych, prawnikami,
przedstawicielami korporacji i instytucji publicznych –
w Polsce i za granicą. W Blockchain Compass 2018 zebraliśmy ich wiedzę i doświadczenia, wierząc, że zachęcimy
do inwestycji w zrozumienie blockchaina wszystkich
tych, którzy podchodzą do niego ze wspomnianą dozą
przesadnej ostrożności, sceptycyzmu lub pobłażania.

Blockchain to technologia
wolności i powszechnego dostępu
do wartości. Być może jest utopią,
być może bańką spekulacyjną,
a być może nieodległą przyszłością.
Nie możemy jednak wyrokować
na jej temat bez wcześniejszego
zrozumienia, jak działa.

Michał Grzybkowski, Szczepan Bentyn, Kryptowaluty. Dlaczego jeden bitcoin wart będzie milion dolarów?, wydawnictwo Crypto-Logic, Warszawa 2018.
Konrad Zacharzewski, Krzysztof Piech, program Od papierowej do cyfrowej Polski, strumień Blockchain i kryptowaluty, 19.01.2017,
https://www.gov.pl/documents/31305/52168/przeglad_polskiego_prawa_w_kontekscie_zastosowan_technologii_rozproszonych_rejestrow_oraz_walut_cyfrowych.pdf/f6e74ce0-09e5-776d-bd3b-c21fca96cce2, dostęp 6.11.2018.
3.
Tamże, s. 12.
1.

2.
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Jak dobrze
rozumiesz blockchain?
Jeśli nie wiesz
o blockchainie nic a nic,
to dzięki poniższemu
testowi zaznajomisz
się z podstawowymi
faktami i pojęciami.
Jeżeli natomiast masz
już jakąś, mniej lub
bardziej intuicyjną,
wiedzę, to test pozwoli
ci obiektywnie sprawdzić,
w których obszarach
twoje zrozumienie
tematu bazuje na często
powtarzanych mitach.

8

Test ten oczywiście nie wyczerpuje całej dziedziny,
a wyjaśnienia formułujemy wysoce nietechnicznym
i potocznym językiem. Stuprocentowe, rzetelne zrozumienie możliwości i ograniczeń blockchaina wymaga
bowiem prawdziwie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu teorii gier, kryptografii, algorytmiki, finansów i nauk
społecznych. Bez wątpienia więc jest to trudna dziedzina,
ale może właśnie dlatego – tak fascynująca!

Sprawdź swoją wiedzę
W każdym pytaniu tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Odpowiedzi znajdziesz na końcu publikacji.

1.

2.

Co to jest blockchain?
a.

rodzaj kryptowaluty

b.

największa na świecie giełda kryptowalutowa

c.

scentralizowany rejestr danych w sieci P2P

d.

rozproszony rejestr danych w sieci P2P

Co to znaczy P2P?
a.

password to password

b.

peer-to-peer

c.

product to product

d.

private key to public key
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3.

4.

Które z poniższych zdań są prawdziwe o publicznym
blockchainie jako o bazie danych?

Co to jest Hyperledger?
a.

projekt Linux Foundation umożliwiający
tworzenie rozproszonych rejestrów

a.

Blockchain jest póki co najszybszą transakcyjną
bazą danych.

b.

b.

Transakcje w sieci blockchain są, technicznie
rzecz biorąc, nieodwracalne.

protokół szyfrowania transakcji w blokach na
Ethereum

c.

zamknięty blockchain należący w całości do IBM

c.

Im więcej transakcji zapisanych w danej sieci
blockchain, tym większe ryzyko ataku hakerskiego.

d.

startup słynny z największego ICO w historii

d.

W blockchainie można zapisać tylko
21 milionów transakcji.

7.

Gdzie najlepiej sprawdza się technologia blockchain?
a.

5.

6.

Tam, gdzie potrzebna jest bardzo szybka baza
danych.

b.

Tam, gdzie nie ma stałego dostępu do energii
elektrycznej.

c.

Tam, gdzie strony w transakcjach mają do siebie
ograniczone zaufanie.

d.

Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe.

8.

Czy blockchain jest w pełni publiczny?
a.

Tak.

b.

Nie.

c.

To zależy.

9.

Kto wymyślił bitcoin?
a.

Vitalik Buterin

b.

Satoshi Nakamoto

c.

naukowcy z MIT w USA

d.

Samsung

Ile bitcoinów może być maksymalnie w obrocie?
a.

Nieskończenie wiele.

b.

4,6 miliona.

c.

21 milionów.

d.

Zależy od konkretnych regulacji państwowych.

Co to znaczy wykopać blok w publicznym blockchainie?
a.

Wygrać zakład o przyszły kurs bitcoina
na giełdzie.

b.

Zgadnąć numer kryptowaluty będącej
przedmiotem ostatniej transakcji.

c.

Dodać kolejną pulę transakcji do blockchaina
poprzez wykonanie złożonego obliczenia.

d.

Podłączyć nowy komputer (np. koparkę) do
sieci blockchain.

9
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10. Dlaczego opłaca się być górnikiem w sieci Bitcoin?
a.

Bo za każdą dodaną do sieci Bitcoin transakcję
górnik otrzymuje 1 bitcoin.

b.

Bo wykopanie bloku jest równoznaczne
z wykopaniem nowych bitcoinów
i otrzymaniem opłaty (ang. mining fee).

c.

Bo za kopanie bitcoinów otrzymuje się tzw. ether.

d.

Bo górnicy otrzymują stałą opłatę
na utrzymywanie koparek.

11. Jak można nabyć kryptowaluty?
a.

W bankomacie kryptowalutowym.

b.

Na giełdzie kryptowalut.

c.

W indywidualnej transakcji.

d.

Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe.

12. Jak można przechowywać kryptowaluty?
a.

Na pendrive’ie lub płycie CD.

b.

W portfelu kryptowalutowym.

c.

Na kartce papieru.

d.

We wszystkich powyższych miejscach.

14. Co to są koparki (ang. miners)?
a.

zaufane serwery w serwerowni blockchaina

b.

algorytmy, które przewidują kolejne bloki
w sieci blockchain

c.

algorytmy, które szyfrują dane osobowe właścicieli bitcoinów przy pomocy funkcji SHA-256

d.

komputery, które walidują i przetwarzają
transakcje na blockchainie poprzez złożone
obliczenia

15. Co to jest fork w blockchainie publicznym?
a.

stworzenie nowej kryptowaluty w oparciu
o kod już istniejącej

b.

zmiana w oprogramowaniu określającym
zasady zawierania transakcji w sieci blockchain

c.

rozdzielenie się istniejącego blockchaina na
dwa niezależne

d.

wszystkie powyższe

16. Co to jest funkcja hashująca (ang. hash function)?
a.

funkcja biorąca na wejściu zbiór danych,
np. parametry transakcji, i generująca na
wyjściu ciąg znaków o stałym rozmiarze

b.

podstawowy element technologii DLT/Blockchain, funkcja kodująca kolejne bloki w sieci
bloków

c.

inaczej funkcja skrótu, funkcja pozwalająca
na ustalenie sygnatur dla dowolnie dużych
zbiorów danych

d.

wszystkie powyższe

13. Co to jest węzeł (ang. node)?

10

a.

wynik obliczenia przez koparkę w sieci blockchain

b.

inaczej licencjonowana giełda kryptowalutowa

c.

komputer w sieci P2P

d.

portfel na giełdzie kryptowalut
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17. Na czym polega ICO (ang. initial coin offering)?
a.

Na jakimkolwiek zbieraniu pieniędzy przez
internet.

b.

Wyłącznie na emisji tokenów inwestycyjnych
(ang. security tokens).

c.

Wyłącznie na emisji tokenów płatniczych

20. Które kraje explicite sankcjonują posiadanie i obrót
kryptowalutami (według stanu z października 2018)?
a.

Na przykład Algieria, Egipt i Bangladesz.

b.

Wyłącznie Rosja i Chiny.

c.

Między innymi Polska.

d.

Nigdzie nie jest to w tej chwili explicite nielegalne.

(coinów) lub inwestycyjnych.
d.

Na emisji tokenów płatniczych, inwestycyjnych
lub użytkowych.

18. Czy bitcoin jest instrumentem finansowym w świetle
prawa UE (według stanu z października 2018)?
a.

Tak, zgodnie z dyrektywą MiFID II.

b.

Nie, żadne unijne prawo tego nie reguluje.

c.

Tak, zgodnie z dyrektywą o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy AML.

19. Czy bitcoin jest instrumentem finansowym w świetle
prawa polskiego (według stanu z października 2018)?
a.

Oficjalnie tak i podlega nadzorowi UKNF.

b.

Nie, jak na razie jedyna definicja walut wirtualnych znajduje się w ustawie o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w której są one definiowane jako cyfrowe
formy odwzorowania wartości.

c.

Tak, ale wyłącznie w obrocie gospodarczym
pomiędzy podmiotami biorącymi udział
w piaskownicy regulacyjnej UKNF.

d.

Nie, zgodnie z dyrektywą unijną MiFID II.

11
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Rozdział 01:
O blockchainie
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Blockchainy publiczne,
blockchainy prywatne
Tomasz Kozar – Cloud Technology Strategist – Microsoft Polska

Blockchain to rewolucja o podobnej skali co wynalezie-

(np. dzięki wykorzystaniu kontraktów inteligentnych –

nie e-maila – skok od internetu danych, gdzie prze-

tzw. smart contract). Warto wspomnieć, że smart contract

syłana była informacja, do internetu wartości, gdzie

to cyfrowa reprezentacja umowy zawieranej dzisiaj na

wymienianą wartością jest pieniądz elektroniczny

papierze, która w postaci kodu binarnego wykonywana

w postaci pliku, tożsamość czy też inteligentny kon-

jest na węzłach blockchaina w sposób automatyczny

trakt. To w pełni zautomatyzowany proces bezpiecz-

i bez konieczności odwoływania się do pośredników.

nego przekazania wartości (tożsamości, dokumentów

Z uwagi na szybki rozwój technologii może pojawić się

lub pieniędzy) przez nadawcę odbiorcy, bez udziału

pytanie, czy polskie prawo i regulacje są na to gotowe.

pośredników, ale z pełną i automatyczną gwarancją

Jak do kontraktów inteligentnych będą podchodziły pol-

prawdziwości realizacji tej transakcji. To wyjątkowy

skie sądy, administracja publiczna itp.? Jest jeszcze wiele

atrybut tego rozwiązania, powodujący, że tworzona

kwestii do wyjaśnienia, jeśli chodzi o legalność i bezpie-

jest forma cyfrowego, zaufanego notariatu. To spełnie-

czeństwo takich umów. To tylko niektóre z powodów

nie marzenia o internecie wartości, o którym przez lata

niewprowadzania jeszcze większości takich inicjatyw

opowiadały firmy konsultingowe, często wskazując na

do produkcji. Projektów komercyjnych jest w związku

kolejną rewolucję internetową.

z tym w Polsce mało. Wiele rozwiązań opartych na blockchainie wymaga również zmiany modelu biznesowego

Jednocześnie technologia blockchain to „paliwo” dla

przedsiębiorstwa. Przykładowo transakcje zawierane są

rozwoju rynku opartego na innowacjach i nowych mode-

bezpośrednio pomiędzy uczestnikami rynku. Wydłuża to

lach biznesowych, zarówno dużych przedsiębiorstw, jak

czas wdrożenia i adaptacji usługi. Małym firmom ciężko

i startupów. Technologia blockchain to dla nich szansa

jest więc inwestować w projekty długoterminowe, gdyż

na zbudowanie modelu biznesowego, który będzie

nie uzyskają szybkiego zwrotu z inwestycji. Dlatego też

odpowiadał na wyzwania rynku i wspierał transformację

najchętniej w technologię blockchain inwestują dzisiaj

cyfrową przedsiębiorstwa zarówno w obszarze obsługi

duże firmy.

klienta, jak i tworzenia nowych produktów. Blockchain
można zastosować tam, gdzie mówimy o braku zaufania,

Warto zwrócić uwagę na podstawowe różnice pomiędzy

a transakcje zawierane są pomiędzy wieloma stronami.

blockchainem publicznym, na którym działają kryptowa-

Z wykorzystaniem technologii blockchain można zrobić

luty, a blockchainem prywatnym, który znajduje zastoso-

coś taniej, bezpieczniej, a co najważniejsze – można

wanie w firmach komercyjnych. Jedną z nich jest sposób

dzięki niej zapewnić pełną transparentność procesu.

zatwierdzania transakcji (np. consensus proof of work vs

Zapewnia to przewagę konkurencyjną oraz obniżenie

proof of authority). W blockchainie prywatnym nie ma

kosztów operacyjnych, przykładowo poprzez automaty-

tzw. kopania kryptowalut, zamiast tego są dedykowane

zację procesów sprzedażowych lub eliminację papieru

węzły obliczające funkcje hashujace. Jednocześnie na
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blockchainie prywatnym można zapewnić niezaprzeczalność transakcji na nie gorszym poziomie niż w blockchainie publicznym, np. przez dodanie węzłom obserwatora.
Dostawca infrastruktury, na której działa blockchain
prywatny, zapewnia ochronę infrastruktury i autoryzuje
poszczególnych użytkowników systemu na poziomie
dostępu do sieci. Szybko można wyeliminować stronę,
która zaczyna konsumować w sposób „nielegalny”
moc obliczeniową. Blockchain prywatny uruchomiony
w chmurze obliczeniowej nie jest podatny na ataki DDoS,
np. na koszty „kopania kryptowalut”. Bardzo istotnym
elementem blockchainu prywatnego jest zarządzanie
tożsamością wezłów. Innymi słowy, mamy w nim pełną
kontrolę nad tym, kto z niego korzysta, co w wielu miejscach jest zgodne z regulacjami branżowymi i polityką
bezpieczeństwa przedsiębiorstw.
Rok 2018 to dopiero początek monetyzacji technologii
i budowy rozwiązań komercyjnych w Polsce. Na rynku
za chwilę będą potrzebni nowi gracze – startupy, dla
których będzie sporo pracy i z którymi będą chciały
współpracować światowe marki. Jest to ogromna szansa
dla młodych spółek również z Polski, ponieważ firmy
będą poszukiwać rozwiązań wykorzystujących technologię blockchain.

14
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Co to jest blockchain?
Tomasz Kolinko – założyciel Trivial.co oraz Eveem.org

Blockchain jest publicznym systemem przechowywania

są w stanie ocenić, który jest wartościowy, a który nie,

wartości. To niezmienialna baza danych, która funkcjo-

i ostrzec innych potencjalnych zainteresowanych ich

nuje w oparciu o jasne reguły. Przechowuje informacje

kupnem.

o tym, kto ile posiada jednostek wartości. Przykładowo, w pewnym uproszczeniu, możemy mówić o bazie

Blockchain – co to zmienia?

danych, która informuje, że adres X ma 5 jednostek
etheru, 10 DAI i 4 nowak-tokeny w danym dniu,

Blockchain jest porównywalny do ustawy Wilczka, która

o danej godzinie, a adres Y ma przykładowo

wprowadziła kapitalizm. Gospodarka centralnie plano-

tylko 2 DAI.

wana określała zasady funkcjonowania oraz dozwolone
działania, a potem wszystko się odwróciło – nagle to, co

Korzyścią tego, że blockchain jest publiczny, jest podgląd

nie było zabronione, stało się dozwolone. Oczywiście

konta i wszystkich transakcji, czyli transparentność

taka postawa z jednej strony otworzyła puszkę Pandory,

portfela aktywów. Ponadto każdy z nas ma prawo zbu-

umożliwiając powstawanie nowych bytów, które nad-

dować system informatyczny na blockchainie, co jest

użyły zaufania rynku, z drugiej jednak strony przyniosła

radykalnym odejściem od tradycyjnego modelu, który

rozwój i zmiany gospodarcze, których efekty widzimy

nie oferuje narzędzi do zbudowania systemu poprawnie

w polskim społeczeństwie.

wyświetlającego, jaki jest stan konta danego inwestora
na giełdzie. To mechanizm odwrotny do systemu banko-

Gdy pojawił się internet, bardzo zmienił się rynek prasy.

wego, w którym nikt, oprócz właścicieli konta, nie wie,

Wcześniej wydawnictwa były strażnikami dostępu do

co dzieje się z pieniędzmi tam zgromadzonymi.

treści drukowanych, odpowiadały za nie swoją reputa-

W blockchainie nie korzysta się z identyfikacji użytkowni-

cją. Dystrybucja informacji była szalenie ograniczona.

ka poprzez adres e-mail ani nie podaje się innych danych

Internet to zmienił. Wydawcy, którzy nie dopasowali się

osobowych do logowania. Tutaj użytkownik jest tylko

na czas do zmian, jakie wprowadził internet, musieli za-

kodem i tylko przez ten kod jest rozpoznawalny.

mknąć biznes. Teraz w branży blockchain i świecie finansów sytuacja wygląda podobnie. Banki i giełdy, strażnicy

Tak jak serwisy blogowe kilkanaście lat temu dały

tradycyjnego systemu, mówią, że ważne jest bezpieczeń-

internautom możliwość tworzenia treści, tak blockchain

stwo, gwarantują jakość – podobnie jak kiedyś wydawcy.

umożliwia im dziś tworzenie własnego tokenu bez barier
wejścia. Trudnością natomiast jest przekonanie ludzi, że

W 1994 roku internet otworzył się na działania komer-

nasz token jest wartościowy. Tworzą się mechanizmy

cyjne. Wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby ktoś wte-

zabezpieczeń, które mają za zadanie identyfikować

dy powiedział: „Słuchajcie, jest za duże ryzyko hakerskie.

nieautentyczne tokeny, coraz więcej jest też ludzi, którzy

Wprowadźmy ograniczenie, że tylko i wyłącznie firmy
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posiadające licencję mogą budować serwer. Pozyskanie

Oczywiście są w tym systemie nieuczciwe podmioty,

licencji potrwa 6 miesięcy. To nam zagwarantuje, że nikt

które będą zachwalać swój kontrakt, a potem się okaże,

nie zrobi dziwnej strony internetowej”. To się dziś wydaje

że małym druczkiem zapisano w nim możliwość wy-

absurdalne. Gdyby były takie licencje, to nie mielibyśmy

prowadzenia środków. W tym miejscu chcę podkreślić,

Instagrama czy Facebooka, w Polsce nie powstałoby

że całe środowisko pracuje, aby filtrować i ostrzegać

Gadu-Gadu, a Onet narodziłby się w Niemczech.

właśnie przed takimi przypadkami. Niestety ujawnia
to, jak słabą edukację ekonomiczną mamy w Polsce i na

Smart contracts – czyli zasady logiki
w praktyce

świecie. Ci, którzy dzisiaj padają ofiarą kryptooszustów,
kiedyś naiwnie ufali nieuczciwym praktykom rynku Forex.
Rozwiązaniem jest edukacja i lepsze mechanizmy

Blockchain oferuje smart contract – program kompute-

ostrzegawcze.

rowy zapisany w kodzie, który mówi: „Jeśli otrzymam
od osoby X 1 ether, a od osoby Y 1 DAI, to wtedy im to
roześlę”. Jeśli A, to B. Definiuje reguły gry na zasadach
określonych przez użytkowników. W niezmienialny sposób określa, co się wydarzy ze środkami finansowymi
w danym miejscu.
Dwie osoby spisały kontrakt i sprawdziły, czy ma on dla
nich sens. Od tej pory działanie programu jest poza kontrolą stron umowy. Czegokolwiek by nie robiły, wszystko
zależy od zapisanego kodu. To daje poczucie bezpieczeństwa w tym sensie, że nic nie zależy już od człowieka. To jest umowa, która jest jednocześnie wykonawcą.
Nie ma sądu, który orzeknie, że była niezgodna
z prawem. Umowa została zrealizowana i dzięki temu nie
trzeba już nikogo pozywać, żeby faktycznie ją wykonał.
Koncepcja blockchaina opiera się na zasadzie trustlessness, czyli nie wymaga osoby zaufanej. Nie ma takiej
potrzeby, gdyż w przypadku kodu smart contract nie jest
ważna motywacja ani dobre lub złe intencje tego, kto go
napisał – a jedynie treść. Inaczej niż w tradycyjnej umowie, gdzie w równym stopniu interesuje mnie podmiot,
z którym podpisuję umowę, oraz jej treść.

16

R01 O blockchainie

BLOCKCHAIN COMPASS 2018

Blockchain 2019
Trendy i oczekiwania
Mateusz Mach – CEO Nextrope

Rok 2018 to bardzo wymagający egzamin dla
całej społeczności blockchain. Od jego wyników
zależeć będą dalsze perspektywy rozwoju tej
branży. Pomimo że końcowe rezultaty zostaną
zweryfikowane w perspektywie kolejnych lat, już
teraz można stwierdzić, iż przedsiębiorcy tworzący sektor blockchainowy podjęli się tego wyzwania w pełni przygotowani.

Jest on definiowany jako dostępny publicznie blockchain,
wykorzystywany przez firmy lub użytkowników prywatnych. Ponadto autorzy zestawienia Invest in Blockchain
wzięli pod uwagę czynniki takie jak początkowy plan produkcyjny przedstawiony nabywającym tokeny projektu,
historię wydanych wersji oraz zrealizowane do tej pory
założenia zespołu założycielskiego.
Jednym z przedsięwzięć, które doskonale odzwierciedla

Blockchain w MŚP – priorytetyzacja
rozwoju produktu

trend priorytetyzowania rozwoju produktu nad działaniami związanymi z marketingiem, jest polski projekt
Golem. Jest to platforma do współdzielenia zasobów

Maraton, którego celem jest wdrażanie na rynek skalo-

obliczeniowych, która wersję MainNet (główna sieć

walnych i zoptymalizowanych produktów blockchaino-

blockchain) swojego protokołu wydała w kwietniu

wych, bez wątpienia nie był ograniczany przez problemy

2018 roku. W nieco ponad miesiąc Golem przekonał

finansowe startujących w nim zawodników. W samym

ponad 1000 dostawców do udostępnienia mocy oblicze-

2018 roku startupy, które zdecydowały się na pozy-

niowej swoich urządzeń, przyczyniając się do populary-

skanie finansowania w modelu ICO (initial coin offering)

zacji blockchaina jako technologii gotowej na skalowalne

zebrały ponad 7 mld dolarów1. To blisko 15% więcej niż

i globalne wdrożenia.

w roku ubiegłym, identyfikowanym z największą popularnością zbiórek ICO.

ICO: I CO dalej?

Dynamicznie rosnące kwoty zbiórek, coraz bardziej

Pomimo mieszanych opinii na temat zbiórek ICO to

skomplikowane obietnice składane inwestorom oraz

dzięki nim oraz zainteresowaniu mediów, które wygene-

brak spełniających tych wizji produktów stanowiły

rowały, blockchain stał się nieodzowną częścią rewolucji

największe znaki zapytania dla branży blockchain

fintech. Ten odłam branży dojrzewał najszybciej wraz

w 2017 roku. Niemniej pierwsze pozytywne efekty tak

z dynamicznie zmieniającymi się standardami oraz ocze-

łatwego dostępu do kapitału widoczne są już teraz.

kiwaniami inwestorów. Ewolucję ICO można podzielić

Spośród 100 największych projektów finansowanych

na trzy główne etapy.

przez metodę ICO 36 posiada funkcjonujący produkt .
2

1
2

Funds raised in 2018, https://www.icodata.io/stats/2018, dostęp 2.11.2018.
Cryptocurrencies in the Top 100 With Working Products That Are In-Use, 14.10.2018, https://www.investinblockchain.com/top-cryptocurrencies-working-products/, dostęp 2.11.2018.
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Fazy ewolucji ICO
opracowane przez Nextrope

Faza 1

Faza 2

Inwestorzy prywatni

Pierwsi inwestorzy
instytucjonalni

Ruch z prywatnych
sieci reklamowych
Brak kapitału
instytucjonalnego

Ruch z prywatnych sieci
reklamowych łączony z wyższej
jakości ruchem z social mediów

Anonimowość

Więcej transparentności

Brak metryk
do weryfikacji projektów

Standaryzacja rynku

Faza 3

Zbiórki prywatne
i fundusze instytucjonalne

Faza pierwsza to okres, w którym główne źródło kapitału

W fazie drugiej swoją gotowość inwestycyjną wyraziły

stanowili inwestorzy prywatni. Były to przeważnie

pierwsze fundusze instytucjonalne. To właśnie one, wraz

młode osoby, tworzące branżę na samym początku jej

z syndykatami (grupami prywatnych inwestorów wspie-

rozwoju. O projektach zazwyczaj dowiadywały się z pry-

rającymi wyselekcjonowane projekty), wprowadziły na

watnych sieci reklamowych będących jedną z niewielu

rynek standardy typowe dla środowiska venture capital.

metod dotarcia do osób zainteresowanych tematyką

Aby uniknąć sytuacji podobnych do tej w Tezos, czas

kryptowalut. Rynkiem rządziła wówczas pełna anoni-

weryfikacji spółek blockchainowych przez inwestorów

mowość, a obojętność inwestorów instytucjonalnych

wydłużył się, a decyzje na temat potencjalnych inwestycji

wpływała na brak metod weryfikacji projektów i oceny

nie były już podejmowane w ciągu kilku dni. Świadomi za-

ich potencjału inwestycyjnego.

chodzących zmian założyciele projektów byli gotowi na
wydłużoną weryfikację już od chwili rozpoczęcia popula-

Taka sytuacja doprowadzała do wielu nadużyć. W tym

ryzacji zbiórek prywatnych. Zakładały one informowanie

kontekście jednym z najbardziej rozpoznawalnych przy-

funduszy o ICO przed otwarciem zbiórek publicznych

kładów jest ICO firmy Tezos. Po sprzedaniu tokenów

i z reguły były inwestycjami łączącymi nabycie tokenów

o wartości 230 milionów dolarów podczas ICO nieświa-

oraz udziałów w projekcie.

domi wcześniej kupcy dostrzegli, że 8,5% całości kwoty
trafiło do zespołu założycielskiego, tak jak i 10% wyemi-

Taka postawa firm doprowadziła do większej transpa-

towanych tokenów. Było to pierwsze nadużycie na tak

rentności w branży. Nowym standardem stały się doku-

dużą skalę i jeden z pierwszych sygnałów alarmowych

mentacje projektów (znane w branży pod nazwą white

dla branży, który zainicjował szereg zmian w procesie

paper), zbliżone do prospektów emisyjnych spółek gieł-

przeprowadzania zbiórek.

dowych, skupione zarówno na detalach finansowych, jak
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i technologicznych. Miejsce ograniczonych pod wzglę-

decydują się na przeprowadzanie ICO w krajach takich

dem wielkości ruchu prywatnych sieci reklamowych,

jak: Malta, Singapur czy Gibraltar. Dla polskich firm bez

które generowały do współpracujących z nimi platform,

wątpienia pozytywną informacją jest ostatnia decyzja

zaczęły zastępować droższe, choć lepsze jakościowo,

Komisji Nadzoru Finansowego dotycząca powołania

media społecznościowe takie jak Facebook, Twitter czy

sandbox (piaskownicy regulacyjnej), który na podstawie

Instagram. Rozpoczął się proces standaryzacji rynku,

bliskiej współpracy z innowacyjnymi spółkami realizują-

rozciągający się na fazę trzecią.

cymi projekty blockchainowe ma na celu wypracowanie
regulacji w branży.

Obecnie większość zbiórek to zbiórki prywatne.
Nie wynika to już jednak tylko i wyłącznie z chęci umoż-

Niemniej jednak zbiórki ICO to nie wszystko. Kolejne

liwienia inwestorom szybszego dostępu do wybranych

miesiące oraz lata to również praca nad regulacjami

projektów. Ze względu na wciąż niejasną sytuację

dotyczącymi technologicznych aspektów blockchaina.

prawną związaną z przeprowadzaniem zbiórek ICO to

Wraz z rozwojem produktów opartych na zdecentralizo-

właśnie zbiórki prywatne pozwalają na przyjmowanie

wanej infrastrukturze pojawia się wiele pytań, które nie

środków od akredytowanych inwestorów. Faza 3, która

stanowiły problemów w przypadku scentralizowanych

trwa do dziś, to również rosnąca rola regulacji, które

rozwiązań. Mowa tu między innymi o:

ułatwiają przedsiębiorcom podejmowanie kluczowych
decyzji dotyczących rozwoju ich projektów.

•

bezpieczeństwie danych: kto jest stroną odpowiedzialną za naruszenia w przypadku rozproszonych

Blockchain a regulacje
Dotychczas najgorętszym tematem związanym

rejestrów takich jak IPFS czy 0chain;
•

prywatności: jakie standardy powinny zostać

z regulacjami w branży blockchain była kwestia ustanda-

obrane w przypadku zdecentralizowanych platform

ryzowania prawnych aspektów przeprowadzania zbiórek

zarządzającymi danymi użytkownika.

ICO. Obecnie standardem są: procedura KYC (know your
customer – weryfikacja tożsamości inwestorów partycy-

Te oraz inne kwestie stanowią pole do rozważań dla eks-

pujących w zbiórkach), wallet compliance (analiza źródła

pertów z dziedziny prawa, jednocześnie wpisując się

pochodzenia środków po zakończeniu procesu zbierania

w ogólny problem dostosowania i aktualizowania obec-

funduszy), a w przypadku wielu podmiotów amerykań-

nie istniejących regulacji, tak aby były one w stanie do-

skich – rejestracja w SEC (United States Securities

trzymać kroku rewolucji technologicznej, której jesteśmy

and Exchange Commision, czyli w amerykańskim odpo-

obecnie świadkami.

wiedniku naszej Komisji Nadzoru Finansowego) lub
w innych instytucjach finansowych, w zależności od kraju,
z którego wywodzą się poszczególne projekty. Przedsiębiorcy świadomi wartości regulacji i jasnych wytycznych
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Blockchain w korporacjach

Egzamin, który czeka branżę w 2019 roku, wydaje się
być jeszcze bardziej skomplikowany niż test z roku 2018.

O tym, jakiego tempa nabierze i jaki kształt przyjmie

W niedalekiej przyszłości możemy oczekiwać kolejnych

branża blockchain w kolejnych latach, z pewnością nie

wdrożeń blockchaina wśród największych graczy, któ-

będą decydowały tylko startupy. Aktualnie coraz więcej

rymi są korporacje. Jednocześnie sprzyjają temu rozwój

korporacji otwarcie eksperymentuje z blockchainem.

technologiczny opartych na blockchainie projektów,

Powstaje coraz więcej korporacyjnych działów innowacji

wzrost potencjału skalowalności, a także optymalizacja

skupionych na tej technologii, a także podejmowane są

kosztów transakcyjnych oraz utrzymania infrastruktury

próby pierwszych wdrożeń. Przykładem zasługującym

blockchainowej. Ponadto dokładniejsze regulacje w tym

na uwagę jest PKO BP, które wraz z firmą Coinfirm, za-

sektorze wpływają na wzrost zainteresowania wdraża-

implementowało technologię trwałego nośnika opartego

niem produktów rozwijanych przy użyciu tej technologii

na blockchainie. Trwały nośnik oparty na sieci Ethereum

czy też pozyskaniem kapitału dzięki ICO. Branża block-

został również wdrożony w Alior Banku, który swoją

chain jeszcze nigdy nie miała tak dużego pola do rozwoju.

misję „cyfrowego buntownika” realizuje w wielu inno-

Na to, czy potencjał zostanie wykorzystany, będą mieli

wacyjnych obszarach, w tym w zakresie implementacji

wpływ zarówno przedsiębiorcy indywidualni, instytucje,

technologii opartych na blockchainie.

jak i prawodawcy.

Jedną z ostatnich inicjatyw na polskim rynku był
hackathon francuskiej firmy Suez, która to właśnie Polskę, a konkretnie Warszawę, traktuje jako pole eksperymentów do wdrażania tej technologii. Suez, dzięki wykorzystaniu blockchaina Corda, chce stworzyć platformę
dla firm oraz gmin, której celem jest optymalizacja oraz
zmniejszenie kosztów wywozu odpadów.
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Rozdział 02:
Startupy
blockchainowe
z Polski
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Agata Kowalczyk
– dziennikarka zajmująca się tematyką
nowych technologii i przedsiębiorczości

Wizjonerzy, fascynaci technologii, pragmatyczni

I choć wielu rozmówców chciałoby odciąć swoje

biznesmeni – przeprowadzając wywiady z najciekaw-

projekty od kryptowalutowego rodowodu, to trzeba

szymi polskimi przedsiębiorcami blockchainowymi,

się zgodzić, że gdyby nie sieć Bitcoin, nie byłoby tych

spotkałam ich wszystkich. W zalewie „innowacyjnych

wszystkich firm, tego raportu ani Was, zainteresowa-

rozwiązań” i „przełomowych technologii” przypo-

nych nim czytelników.

mnieli mi, że te słowa mają jeszcze znaczenie. Jeśli
więc szukacie przykładów na to, że technologia może

Jestem przekonana, że aby zrozumieć nowe pokolenie

być motorem wielkich zmian, oraz ludzi, którzy potra-

obywateli i inwestorów oraz mechanizmy dziejącej

fią o nich nie tylko dywagować, dobrze trafiliście.

się na naszych oczach blockchainowej zmiany, trzeba
zrozumieć świat kryptowalut. Opowiada on historię

Wszystkie rozwiązania, o których opowiadali mi roz-

wychowanego w czasach szerokopasmowego interne-

mówcy, opierają się na głównych zaletach technologii

tu pokolenia, które nigdy nie stało w kolejce do okienka

blockchain: demokratyzacji, decentralizacji i transpa-

w banku czy urzędzie. I stać w niej nie zamierza.

rentności. Zaskakuje jednak wachlarz pomysłów, które
stworzyli na ich bazie – różnorodnych, biznesowo

Ponieważ rozmawiamy o blockchainie, a ja tu jestem

dojrzałych i, wreszcie, rozwiązujących realne proble-

wyłącznie pośrednikiem, to oczywiście znikam,

my współczesnego świata. I to właśnie ten potencjał

zostawiając Was z niesamowitymi historiami polskich

zmiany jest w tych projektach najciekawszy. Każdy

innowatorów.

z nich odpowiada na jakąś potrzebę współczesnego
świata i robi to szybciej, taniej i prościej niż wszystkie

Inspirującej lektury!

dotychczasowe rozwiązania. Wielokrotnie podczas
tych rozmów drapałam się w głowę, myśląc, „że też nikt
tego wcześniej nie wymyślił”.
Większość zaprezentowanych w tej części raportu firm
działa w branży finansów i to właśnie tutaj technologia
blockchain znajduje najwięcej ciekawych zastosowań.
Jest ku temu powód: blockchain powstał, rozwijał się i
dojrzewa w świecie kryptowalut. Ten nowy sposób przechowywania wartości – czy, jak chcą niektórzy, całkiem
nowa cyfrowa wartość – przekonała do siebie miliony ludzi, którzy chcą ją mieć, wymieniać i płacić nią w sklepach.
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Pieniądz elektroniczny
– blockchain na usługach państwa
Billon Group

Jaki problem rozwiązuje Billon?
Rozwiązujemy problem wymiany wartości w świecie
cyfrowym. Przez lata był do tego potrzebny notariusz,
który potwierdzał wartość dokumentów, oraz banki, któ-

Billon zmienia technologiczne podstawy
bezpiecznego funkcjonowania danych oraz
ich obiegu w skali globalnej. Stworzyliśmy
rewolucyjny system zapisywania dowolnej
wartości oparty na rozproszonej księdze
głównej.
www.billongroup.com

re przechowywały pieniądze i przenosiły z jednej osoby
na drugą prawo do dysponowania nimi. Billon buduje
system, który eliminuje tych pośredników. Pozwalamy
ludziom dzielić się różnymi formami wartości bezpośrednio ze sobą.
Stworzyliście swój prywatny blockchain, niezależny od
publicznych łańcuchów bloków stojących np. za krypto-

Założyciele

walutami. Dlaczego?
Założyciele Billona już w 2010 roku zaczęli analizować
Andrzej Horoszczak
Andrzej.horoszczak@billongroup.com

to, co działo się na rynku systemów rozproszonych,
i niespecjalnie podobał im się kierunek, w którym szły
blockchainowe pomysły. Próbowały one zanegować
zabezpieczenia wypracowane przez rynek finansowy.

Robert Kałuża
Robert.kaluza@billongroup.com

Przykładem może być mechanizm nowojorskiej giełdy,
który chroni użytkowników przed nagłymi drastycznymi
zmianami cen akcji. Jeśli następuje zaskakująco mocne

Rok rozpoczęcia działalności firmy

2012

wahnięcie, to po prostu wstrzymuje się notowanie.
Tymczasem twórcy pierwszych blockchainów uważali,
że jeśli ludzie są świadomi ryzyka, to powinni móc sami

Liczba pracowników obecnie

80

podejmować decyzję, czy chcą działać ryzykownie.
Ta koncepcja nie do końca podobała się twórcom Billona,
więc zaczęli rozwijać własny system rozproszony.

Lokalizacja siedzib firmy

Polska i Anglia

Czym Wasze rozwiązanie różni się od innych blockchainów?
Tak jak inne blockchainy jest pozbawione administratora,

Ważni klienci

bo każdy jest w nim właścicielem swoich danych czy warBiuro Informacji Kredytowej,
Mitsui Knowledge Industry

tości. Nasz system od początku był jednak projektowany
tak, żeby znalazło się w nim miejsce dla osoby czy instytucji, która zarządza wkładaniem danych lub wartości
do tej sieci. Jeżeli mówimy o pieniądzu elektronicznym,
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to taką instytucją jest Narodowy Bank Polski, który

Po co blockchain w karcie magnetycznej?

determinuje, ile powinno go być w obiegu. Chcemy,

Nie jest oczywiście potrzebny do stworzenia samego

żeby było w tym systemie miejsce na instytucję, która

nośnika. Zresztą takie rozwiązanie bez blockchaina dzia-

będzie mogła zareagować na uwarunkowania makroeko-

łało w Polsce już dawno temu. Ci, którzy korzystali

nomiczne i na przykład „dosypać pieniądza”, gdy zajdzie

z budek telefonicznych, na pewno pamiętają, że w kio-

taka potrzeba.

skach kupowało się kartę, na której były zapisane punkty
do wykorzystania na rozmowy telefoniczne. Nie było

Wspomniałeś o pieniądzu elektronicznym. Jakie waluty

żadnego serwera, więc nikt nie wiedział, ile kto z tej karty

narodowe znajdują się w Waszym obrocie?

wygadał.

Obecnie bijemy funta brytyjskiego i polską złotówkę jako
narodowe waluty cyfrowe.

Brzmi jak niezłe pole do przekrętów…
I tak było. Ludzie sczytywali punkty i zapisywali je jeszcze

Naprawdę mamy już cyfrowego funta i złotówkę?

raz. Nie było żadnego świadectwa mówiącego o tym,

Nasz blockchain spełnia regulacyjne wymogi pieniądza

że ktoś kupił punkty, lub informacji, czy przypadkiem ich

elektronicznego, dlatego możemy na nim zapisywać

w jakiś sposób nie powielił. Właśnie tu przydają się me-

waluty narodowe. W 2012 roku Unia Europejska

chanizmy kryptograficzne, które daje technologia block-

ogłosiła dyrektywę dotyczącą pieniądza elektronicz-

chain. Bo w blockchainie, jeżeli podpisuję jakąś złotówkę

nego i opisała, w jaki sposób powinien być zakodowany

swoim kluczem kryptograficznym, to wszyscy wiedzą,

pieniądz lub token, żeby nazwać go narodową walutą.

że jest moja, i mogą sprawdzać, co z nią robię.

Polska jako jeden z pierwszych krajów tę dyrektywę
zaimplementowała, a my dopasowaliśmy się do opisanej

Blockchain to przyszłość systemów informatycznych?

tam architektury. Obecnie wydajemy w Polsce pie-

Systemy centralne będą coraz trudniejsze w zarządzaniu,

niądz elektroniczny na licencji Plus Banku, a w Wielkiej

dlatego ludzie pokochają prostotę procesów bizneso-

Brytanii mamy tzw. małą licencję, dzięki której możemy

wych w rozproszonej strukturze blockchaina.

tworzyć elektronicznego funta brytyjskiego.
Czy, prowadząc biznes w Polsce, napotykacie jakieś
Czym różni się pieniądz elektroniczny od kryptowaluty?

bariery?

Główna różnica polega na tym, że pieniądz elektroniczny

Biznes w Polsce zmaga się z trzema rodzajami ograni-

regulowany jest walutą narodową, Jest to po prostu trze-

czeń. Pierwszy problem stanowi mała liczba odważnych

cia forma pieniądza, po gotówce i pieniądzu bankowym.

inwestorów zainteresowanych ambitnymi przedsięwzię-

Pieniądz elektroniczny to instrument płatniczy, który

ciami, które przyniosą zysk długofalowo. Drugie ograni-

jest przechowywany w sposób cyfrowy nie w banku,

czenie związane jest z licencją potrzebną do wydawania

a na urządzeniu elektronicznym (bądź karcie magnetycz-

cyfrowej waluty. Teraz korzystamy z licencji Plus Banku,

nej) samego użytkownika.

ale nie wystarczy ona do spełnienia naszych celów –
Polska nie ma regulacji tak korzystnych dla innowacyjnych
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firm, jak Wielka Brytania, Singapur czy Estonia.

BLOCKCHAIN DLA PIĘCIOLATKA

Dlatego ubiegaliśmy się o licencję w Wielkiej Brytanii,
żeby móc wydawać funta brytyjskiego na blockchainie
jako jedyna firma na świecie. Trzecim wyzwaniem są
klienci. Ci, u których oparcie modeli biznesowych
o blockchain ma największy sens – czyli ci z największą
liczbą transakcji i procesów biznesowych, to filie zagranicznych przedsiębiorstw. Prowadzimy ciekawe projekty
z Philipem Morrisem, potentatami branży FMCG
[produktów szybko zbywalnych – przyp. red.], ale
w większości przypadków, żeby zapadła decyzja
o sprzedaży, musimy dotrzeć do centrum decyzyjnego,
które jest poza Polską.

Blockchain to taki internet,
który pozwala nam
przenosić wartość. Możemy
w nim zakodować coś, co
przedstawia dla nas wartość
– jeśli ja to mam, ktoś inny
tego nie ma. Dla każdego
wartościowe jest co innego:
plik mp3 albo pieniądz.
Możesz zakodować mp3
w blockchainie i masz
pewność, że ta mp3 jest twoja.
Ale jeśli chcesz, możesz się
podzielić nią z inną osobą.
Tak samo z pieniądzem lub
każdymi innymi danymi.
Nowy blockchainowy
internet będzie nam pozwalał
wymieniać zdalnie różne
wartości.

fot: Billon
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Miliony osób będą płaciły kryptowalutami, nawet o tym nie wiedząc
Jaki problem rozwiązuje Coinfirm?

Coinfirm

Kiedy tworzyliśmy Coinfirm, chcieliśmy rozwiązać problem, który wydawał nam się największą przeszkodą na
drodze do masowej adaptacji blockchaina, czyli problem

Naszą misją jest dostarczanie technologii
rozwiązującej problemy z obszarów AML
i compliance, zwiększając transparentność
i zaufanie cyfrowej gospodarki walutowej

zgodności proponowanych rozwiązań z obowiązującym
prawem. Wiele projektów rozbija się o compliance,
a w szczególności AML [przepisy dotyczące zapobiegania praniu brudnych pieniędzy, ang. anti-money laundering
– przyp. red.]. Chcieliśmy zmienić sposób, w jaki w ogóle

www.coinfirm.com

robiony jest AML, bo blockchain pozwala zwiększyć
Założyciele

efektywność i zautomatyzować tradycyjne rozwiązania.
AML oraz compliance w tradycyjnym systemie są bardzo
nieefektywne. W samej tylko Unii Europejskiej każdego roku duże firmy wydają ponad 20 mld dolarów na
procesy związane z AML compliance i zatrudniają do tego

Paweł Kuskowski
CEO

Paweł Alexander
CIO

Grant Blaisdell
CMO

tysiące osób. Cały proces jest nadal bardzo manualny
i daje efektywność na poziomie 1 proc.
Jak to rozwiązaliście przy pomocy blockchaina?
Kiedy zrozumiesz specyfikę technologii blockchain
i kryptowalut i wiesz, jak zaaplikować pewne schematy,

Jakub Fijołek
CTO

Maciej Ziółkowski
Co-Founder

Rok rozpoczęcia działalności firmy

2016
Liczba pracowników obecnie
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jak je analizować, to możesz wyciągnąć z nich informacje niemożliwe do pozyskania w tradycyjnym systemie.
Jesteśmy w stanie zautomatyzować cały proces AML
compliance i dowieść skuteczności na poziomie powyżej
90 proc.
Kto korzysta z tego rozwiązania: firmy ze świata kryptowalut czy stare podmioty?

Lokalizacja siedzib firmy

Londyn, Warszawa, Toruń

Postrzegamy Coinfirm jako bardzo ważny most łączący
świat kryptowalut ze światem tradycyjnych finansów.
Dobrze pokazuje to różnorodność naszych klientów:

Ważni klienci

m.in PKO BP, Circle, Token Market,
Solaris Bank i Bitwa.la, Infinito Wallet

to zarówno największy bank w Japonii, jak i ponad sto
firm, które zebrały kapitał w sieci, robiąc ICO. Tradycyjne
podmioty używają naszych rozwiązań (raportów oceny
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ryzyka AML) podczas podejmowania decyzji o przyjęciu

Naszym zdaniem warto, aby regulatorzy w Polsce

(bądź nie) środków pochodzących ze świata kryptowalut.

analizowali sposób, w jaki tymi zagadnieniami zajmują

AML to dość złożony temat. Da się to zautomatyzować?

Szwajcaria, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania czy

Tak. Nasze rozwiązanie wygląda jak panel monitorujący

Niemcy. Ponadto spora część „tokenizacji” odbywa się

transakcje. Większość klientów pracuje z nami, udostęp-

obecnie w ramach regulacji dotyczących papierów

niając nam swoje API, więc technicznie jest to bardzo

wartościowych – czasem nie potrzeba nowych regulacji,

proste i nie wymaga udziału ludzi. Mamy blisko

tylko odpowiednich definicji, które połączą nowe proble-

200 algorytmów, które reprezentują różne „podejrzane”

my, możliwości technologiczne z istniejącymi przepisami.

się ich odpowiednicy w takich krajach, jak Japonia,

zachowania i w czasie rzeczywistym identyfikujemy
adresy i transakcje, w których takie wzorce występują.

Dlaczego jesteście w Polsce?
Nasz zespół operacyjny pracuje tutaj, ale siedzibę mamy

Czy musieliście przeanalizować regulacje dotyczące AML

w Londynie. Dlaczego w Polsce? Jesteśmy Polakami –

w każdym z krajów, żeby stworzyć odpowiadające dane-

ja również, choć urodziłem się w Stanach. Ponad 70 osób

mu prawu raporty ryzyka?

w naszym zespole to Polacy. No i w Polsce mamy pod

Pomimo iż chodzi o różne jurysdykcje dotyczące AML,

ręką świetne talenty technologiczne, pracujemy w kom-

to generalnie podejście jest takie: jeśli stworzysz wystar-

fortowym środowisku, mamy dobre połączenia z innymi

czająco wysoki standard oceny ryzyka, to jesteś w stanie

krajami. To dobry wybór, zarówno jeśli chodzi o optymali-

objąć nim ponad 90 proc. całego rynku globalnego.

zację kosztów, jak i dostęp do pracowników z wyjątkowymi kompetencjami.

Jak wielu Waszych klientów wywodzi się ze świata
kryptowalut?

Napotykasz jakieś bariery rozwoju Waszego biznesu

Obecnie nasi klienci to głównie regulowane firmy, które

w Polsce?

widzą olbrzymi potencjał w efektywności, jaką może za-

Jesteśmy firmą globalną i rozumiemy to, że otwartość

pewnić blockchain. Jeszcze rok temu te firmy w ogóle nie

na nowe technologie i przepisy umożliwiające masową

były zainteresowane tym obszarem działalności, a na-

ich adopcję pojawiają się w różnych miejscach na świecie

szymi klientami były głównie firmy związane z sektorem

w różnym czasie. Działamy wszędzie tam, gdzie ludzie są

kryptowalut. W ciągu ostatnich 12 miesięcy wszystko

gotowi. W Polsce mamy szczęście do współpracy

uległo zmianie i dziś rozmawiają z nami również tradycyj-

z kilkoma bardzo innowacyjnymi organizacjami, które

ne instytucje finansowe.

nie boją się pionierskich wdrożeń – chociażby PKO BP.
To, co robimy wspólnie z nimi, stanowi innowację w skali

Wszyscy zgadzają się, że rynek emisji tokenów na block-

globalnej – zarówno jeśli chodzi o rozwiązania, które

chainie trzeba uporządkować. W którą stronę, Twoim

stosujemy, jak i ich skalę.

zdaniem, pójdzie polski regulator? Są jakieś sygnały?
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Myślisz, że środowisko chce regulacji? Często mówi się,

BLOCKCHAIN DLA PIĘCIOLATKA

że ten rynek się rozwija tak dynamicznie właśnie dlatego,
że jest nieuregulowany.
My patrzymy na to inaczej – blockchain rozwiązuje wiele
problemów, które są bezpośrednio związane z istniejącymi regulacjami.
Kto się boi blockchaina?
Myślę, że ludzie boją się technologii blockchain jak każdej
rzeczy, której nie rozumieją. Wiele osób boi się kryptowalut ze względu na ich historyczną zmienność.
Da się, Twoim zdaniem, te dwa światy oddzielić?
Ideologicznie na pewno tak, technologicznie nie za
bardzo. Czasami my budujemy swoje rozwiązanie na
blockchainie Hyperledger i tam czasami formalnie nie
jest potrzebne coś takiego jak coin. W ogóle uważam,
że powinniśmy prezentować rozwiązania, a nie block-

Wyobraź sobie, że ktoś
zapisuje coś na kartce papieru
i na podstawie tego, co napisał
ktoś inny, musi coś zrobić.
Wszyscy w szkole mogą
zajrzeć do tej kartki w tym
samym momencie
i zdecydować, czy to, co
zostało zapisane, jest
w porządku, czy nie.

chain. Bez sensu jest chodzić po rynku i krzyczeć: „Hej,
potrzebujesz blockchaina? Ja mam blockchain”. To tak nie
działa. Tu chodzi o rozwiązania biznesowe, a to, czy stoi
za nimi blockchain, to jest drugorzędna sprawa. Myślę,
że za jakiś czas będą setki milionów ludzi, którzy będą
używali kryptowalut, nawet o tym nie wiedząc. Tak, jak
nie obchodzi ich to, co tak naprawdę robi PayPal.
Dla klienta ważne jest to, że robi „bip” i nim płaci.
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Na złej sławie blockchaina
tracą dobre rozwiązania
FEAT Sp. z o.o.

Jaki problem rozwiązuje Featly.io?
Jestem zaangażowany w akcelerator Startup Spark
z Łodzi i tam zauważyłem, że startupy dużą część marketingu opierają na działaniach związanych z lojalnością konsumencką albo z programami referencyjnymi

Featly to marketplace lojalności
konsumenckiej. Tokenizujemy istniejące
programy lojalnościowe i dostarczamy
protokół do tworzenia nowych.

[nagrody za polecenie produktu lub usługi – przyp. red.].
Przychodziły do nas młode firmy z takimi pomysłami
na marketing i okazywało się, że zbudowanie programu
lojalnościowego od podstaw jest drogie i najczęściej nie

www.featly.io

mieści się w ich budżecie. Zrobiliśmy przegląd dostępnych na rynku rozwiązań i okazało się, że są w większości

Założyciele

przestarzałe i oderwane od realiów.
Znaleźliście niszę. Jak chcecie ją zagospodarować?
Kamil Kociszewski
kamil@feat.team

Postanowiliśmy stworzyć rozwiązanie, które będzie pozwalało wygenerować program lojalnościowy. Taka była pierwotna idea. W kolejnym etapie dołożyliśmy do niej element

Marek Pietrucha
marek@enginearch.com

marketplace’u, który dałby użytkownikowi korzystającemu
z lojalności konsumenckiej możliwość wymiany punktów
zebranych w jednym programie na punkty w drugim.

Rok rozpoczęcia działalności firmy

projekt: 2017, rejestracja spółki: 2015
Liczba pracowników obecnie
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Czyli taka giełda punktów lojalnościowych?
Tak. Ten marketplace rozwiązuje kolejny problem związany z lojalnością konsumencką: okazuje się, że chociaż
zbieramy różne punkty, to ich nie wykorzystujemy.
W samych Stanach do końca 2017 roku 100 mld dolarów
leżało sobie w niewykorzystanych punktach lojalnościo-

Lokalizacja siedzib firmy

wych. Można pomyśleć, że taka sytuacja jest OK
Łódź

dla tych, którzy te punkty emitują – w końcu zaoferowali
lojalność konsumencką, za którą nie muszą płacić. Jednak

Ważni klienci

te programy działają tylko wtedy, gdy ktoś rzeczywiście
Trwają zaawansowane prace w obszarze
new business, obecnie informacje jeszcze
nie są publiczne.

coś za te punkty dostanie. My rozwiązujemy to tak: jeśli
konsument ma ochotę pójść do kina, a wcześniej tankował paliwo, to wymienia na giełdzie punkty ze stacji X na
zniżkę do kina Y.
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Czy nie da się tego załatwić, dając lojalnym klientom

że budujemy lojalność konsumencką z wykorzystaniem

pieniądze, za które sobie kupią, co tylko im przyjdzie

blockchain. Kiedy pojawią się pierwsze business case’y,

do głowy?

będzie o czym rozmawiać.

Okazuje się, że tak jesteśmy skonstruowani, że wolimy
nagrody od pieniędzy.

Podobno wystarczy, żeby projekty zająknęły się
o blockchainie, a portfele inwestorów otwierają się

Do czego potrzebna jest w Featly.io technologia blockchain?

niczym Sezam…

Wykorzystujemy blockchain Ethereum w aspekcie

Nie powiem nic odkrywczego, gdy przyrównam całą

marketplace’u. Żeby w tym systemie wszyscy uznawali

sytuację do bańki dotcomowej. Ten rynek jest tak samo

punkty innych, muszą zgodzić się co do ich wartości.

niedojrzały jak ten, w którym pojawiały się pierwsze biz-

Dzięki temu użytkownik będzie wiedział, że za pięć toke-

nesy internetowe, które gigantyczne wyceny uzyskiwały

nów X może dostać dziesięć tokenów Y. Dzięki block-

tylko dlatego, że miały w nazwie „.com”. Tu jest podobnie

chainowi możemy to zrobić bez konieczności wprowa-

– największe ICO zebrało 4 mld dolarów na rozwój pro-

dzania pośrednika, który będzie te wartości potwierdzał

duktu. To są już sumy kosmiczne, które ciężko zgroma-

i pełnił rolę operatora transakcji. To pozwala odróżnić

dzić jakiemukolwiek startupowi podczas którejkolwiek

nasz system od rozwiązań takich jak Payback, który jest

z rund finansowania. Oczywiście ICO EOS-a, o którym

tą trzecią stroną. Oprócz wartości ważne jest też to, żeby

tutaj mowa stanowi pewien wyjątek, natomiast finanso-

ścieżka danego tokena była transparentna. Musi być wia-

wanie na poziomie kilkudziesięciu czy nawet kilkunastu

domo, gdzie, komu i za co został on inicjalnie przyznany –

milionów dolarów z reguły, w normalnych relacjach

w blockchainie jest widoczny adres portfela, który dostał

startup – grupa inwestorów VC, zarezerowane jest na

dany token, a potem cała historia tego, na co i z kim go

późniejsze niż zalążkowa rundy finansowania.

wymieniał. W blockchainie taki rejestr tworzy się automatycznie. Mówiąc o tym rozwiązaniu, nie afiszujemy się

Gdzie w tym systemie są kryptowaluty i czy są niezbęd-

jednak z tym, że stoi za nim blockchain, bo teraz czasy dla

nym elementem działania Featly.io?

tej technologii nie są dobre.

Nie są niezbędne i w zasadzie nie ma dla nich miejsca
w tym pomyśle. Chyba że ktoś uzna emitowane przez

Złe czasy dla blockchaina?

firmy w naszym systemie tokeny za kryptowaluty.

Blockchain, oprócz wszystkich dobrodziejstw technolo-

My tak nie uważamy, bo te tokeny nie będą licytowane

gii, ma też i gorszą prasę. Panuje przekonanie, że jest to

poza naszym marketplace, na ogólnodostępnych gieł-

jakaś superskomplikowana technologia wykorzystywana

dach, marki nie będą też robiły przy ich pomocy ICO.

niejednokrotnie do różnego rodzaju nadużyć. Startupy
wyciągają środki z ICO i znikają, tworzone są rozwiązania, które wykorzystują blockchain jako buzzword itp.
Jest to problematyczne dla takich projektów jak nasz,
dlatego jakoś specjalnie obecnie nie afiszujemy się z tym,
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Czy rozwijając projekt – mam na myśli szczególnie tę

BLOCKCHAIN DLA PIĘCIOLATKA

część związaną z blockchainem – napotykacie jakieś
bariery prawne?
Nie jesteśmy instytucją finansową, nie realizujemy żadnych płatności, więc dla nas istotny jest jedynie ogólny
klimat wokół firm wykorzystujących blockchain. Są kraje,
w których ten klimat jest gorszy lub lepszy. Nie bez powodu różne spółki z Polski przeniosły się do miejsc,
w których ten ekosystem jest bardziej rozbudowany.
Na pewno w Polsce można myśleć o tego typu przedsięwzięciach, jest to pod kątem prawnym do ułożenia.
Wśród osób zajmujących się blockchainem panuje jednak
przekonanie, że sytuacja w naszym kraju jest niepewna
i zawsze może się coś wydarzyć. Nie ma jasnych wytycznych odnośnie tego, co jest dozwolone.
Sama sprawa podatku od obrotu kryptowalutami na
pewno położyła się cieniem na całym rynku, bo urzędnicy w pierwszej fazie dość niekorzystnie dla niego zinterpretowali przepisy podatkowe. Zgodnie z tą interpretacją każdy obracający kryptowalutami musiałby przywieźć
tira z dokumentami skarbowymi, żeby rozliczyć się
zgodnie z prawem. Potem w wyniku rozmów udało się
to rozsądnie rozwiązać, ale jakiś element niepewności
pozostał.

Obiecujemy dziecku,
że jeśli posprząta pokój,
to dostanie nagrodę.
Listę zadań do wykonania
spisujemy na kartce
w kilku kopiach. Mają je
dziadek, babcia, ciocia i wujek
i zgadzają się na to, że te
czynności wystarczą, żeby
dostać nagrodę. Tymczasem
przychodzi rodzic i mówi, że
przypomniało mu się,
że trzeba zrobić jeszcze coś.
Jednak nie może dołożyć
dziecku obowiązków, bo
umowa była inna i cała
rodzina może to poświadczyć.

fot: Featly.io
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Popracuj sobie
na czyichś komputerach
Jak bardzo zaawansowany jest projekt Golem?

Golem Factory GmbH

W kwietniu tego roku wypuściliśmy pierwszą wersję
oprogramowania, które umożliwia korzystanie z podstawowych funkcjonalności dla renderingu, czyli używania

Tworzymy zdecentralizowany rynek
mocy obliczeniowej.

golem.network

mocy obliczeniowej komputerów do tworzenia grafiki
komputerowej. Użytkownicy mogą więc wykonywać
pracę na czyichś komputerach.
Dlaczego oferujecie swoją pierwszą usługę właśnie
grafikom?

Założyciele

Jeżeli ktoś jest artystą, freelancerem, architektem lub
pracuje np. nad animacją komputerową, to zazwyczaj
najpierw tworzy coś na własnym komputerze w niskiej
rozdzielczości. Kiedy jednak chce przejść do warstwy
Julian Zawistowski

Piotr Janiuk

produkcyjnej, a ma na przykład do przeliczenia złożone
sceny w animacji, to rendering na własnym komputerze
zajmie mu godziny albo nawet dni. Pojawia się więc
potrzeba wsparcia dodatkową mocą obliczeniową
i ta moc może pochodzić z Golema. Za pośrednictwem

Andrzej Regulski

Aleksandra Skrzypczak

naszego rozwiązania można znaleźć kogoś, kto policzy
to na swoim komputerze, i zapłacić mu naszym natywnym

contact@golem.network

tokenem, który funkcjonuje na blockchainie Ethereum.

Rok rozpoczęcia działalności firmy

2016
Liczba pracowników obecnie
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Jak to wygląda od strony użytkownika? Co trzeba zrobić,
żeby mieć dostęp do mocy obliczeniowej innych użytkowników Waszej sieci?
Wystarczy ściągnąć naszą aplikację i zainstalować ją na
komputerze. Ona łączy się z siecią i za jej pośrednictwem

Lokalizacja siedzib firmy

można wysłać swoje zadanie obliczeniowe i wybrać
Zug, Szwajcaria

komputery, które mogą to zadanie wykonać. Maszyny
po dokonaniu obliczeń wracają z nimi do użytkownika,
a on płaci za wykonaną pracę naszymi tokenami.
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Na czym polega decentralizacja tego rozwiązania?

Nie jesteście zarejestrowani w Polsce. Dlaczego?

Opracowany przez nas system jest zbudowany

Oryginalna koncepcja projektu została stworzona przez

w architekturze peer-to-peer: nasze oprogramowanie

kilka osób z Polski, czyli założycieli Golema. Obecnie

służy użytkownikom do interakcji między sobą i kupowa-

w Polsce mamy trzon zespołu deweloperskiego, lecz

nia bezpośrednio od siebie czasu swoich komputerów.

ze względu na sposób sfinansowania projektu kwatera

Posiada więc cechy właściwe dla większości projektów

główna firmy znajduje się w Szwajcarii.

blokchainowych.
Dlaczego Szwajcaria?
Wykorzystujecie istniejące blockchainy?

Projekt został sfinansowany w ramach crowdfundingu

Tak. Do warstwy transakcyjnej wykorzystujemy block-

na blockchainie Ethereum w 2016 roku. Szwajcaria,

chain Ethereum. Jak wspomniałem, budujemy system

w przeciwieństwie do Polski, posiada rozwiązanie regula-

zdecentralizowany, a blockchain jest jedynym istniejącym

cyjne umożliwiające przeprowadzenie takiej zbiórki.

zdecentralizowanym systemem płatniczym.
Ale działacie na polskim rynku?
Jaki jest długoterminowy scenariusz dla Golema?

Co to znaczy „działać na polskim rynku”? Jeśli mówimy

Chcemy stworzyć uniwersalny rynek obliczeniowy,

o technologiach zdecentralizowanych, to one działają

dzięki któremu można będzie wykorzystywać Golema

albo na rynku niczyim, albo na wszystkich rynkach.

nie tylko do obliczeń typu rendering, lecz także do

My działamy na niskim poziomie infrastrukturalnym,

obsługi serwisów działających w czasie rzeczywistym,

więc to jest tak, jakbyś zapytała, czy protokół TCP IP

na przykład aplikacji użytkowych. Powiedzmy, że twórca

albo UDP działa na jakimś konkretnym rynku.

komunikatora zdecyduje, że zamiast odpalać go w chmurze Amazona czy Google’a zrobi to na Golemie. To może

Jednak macie w swoim rozwiązaniu element transakcyjny.

mieć szereg interesujących konsekwencji. Duży rynek

Jakiej regulacji podlega?

z dużą liczbą maszyn może zaoferować niższe ceny.

My nie jesteśmy stroną tych transakcji. Jesteśmy odpo-

Może też być bardziej audytowalny dla użytkownika, dać

wiedzialni za zaimplementowanie technologii rozlicze-

mu poczucie kontroli. To odróżnia nasze rozwiązanie od

niowej. Natomiast to, w jaki sposób użytkownicy to sobie

istniejących chmur, które działają jak zamknięte czarne

opodatkują, to jest, mówiąc delikatnie, ich problem.

skrzynki. Tutaj nie ma jednego tworu, który siedzi na

Nasze rozwiązanie w żaden sposób nie dotyka finansów

wszystkich danych i procesach. One dzieją się na czyichś

czy tradingu, co zresztą dość mocno odróżnia nas od

komputerach, w różnych konfiguracjach, które się stale

większości firm prezentujących rozwiązania na polskiej

zmieniają. Powoduje to, że przechwycenie informacji,

scenie. W moim odczuciu problemy rozmów z regulato-

wykorzystanie ich czy zablokowanie usługi stają się

rem w Polsce wynikają właśnie z tego, że jedynym part-

praktycznie niemożliwe.

nerem do nich są ludzie zajmujący się kopaniem kryptowalut, spekulacją i kantorami. Trudno, żeby regulator
w takiej sytuacji sam z siebie złapał jakiś szerszy kontekst
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tej technologii. Mam wrażenie, że do świadomości
regulatorów dopiero zaczyna się przebijać fakt, że
w blockchainie istnieje coś więcej niż bitcoin. Te technologie są pasjonujące i mają duży potencjał głębokiej zmiany wcale nie ze względu na to, że są tam jakieś tokeny,
które mają ceny którymi można handlować. Jest tysiąc
innych powodów. Ale te powody wymykają się regulacji.
Potrzebne są, Twoim zdaniem, jakieś regulacje dla
rozwoju technologii blockchain?
Mówiąc szczerze, myślę, że – w szczególności w takim
kraju jak Polska, która ma tendencje do dramatycznego
przeregulowywania różnych rzeczy – brak regulacji
może być lepszy. Myślenie zdecentralizowane oparte
jest na założeniu, że tak zaprojektowane systemy są
w wielu aspektach lepsze niż scentralizowane. Trudno
je efektywnie kontrolować. Są oczywiście obszary, które
powinny być kontrolowane, żeby przeciwdziałać oszustwom takim jak scam ICO, ale akurat do tego mamy
już aparat prawny.
fot: Golem

fot: Golem
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fot: Natalia Mroszczyk
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Chciałbym wystawić
fakturę w kryptowalutach
InPay SA

Czym zajmuje się InPay?
InPay zaczynał jako procesor płatności Bitcoin. W tej
chwili jest kantorem kryptowalut. Z procesora płatności
korzysta około 600 podmiotów, a z usług wymiany kilkuset tysięcy użytkowników miesięcznie. Działamy

Procesor płatności Bitcoin
i kantor kryptowalut

od 2014 roku. W międzyczasie zaczęliśmy inwestować
też w inne projekty i w ten sposób powstały trzy dodatkowe firmy, m.in. centrum badawczo-rozwojowe zwią-

www.inpay.pl

zane z wykorzystaniem blockchaina w energetyce oraz
fintechowy startup umożliwiający masowe płatności,

Założyciele

automatyzację wszystkich operacji bankowych i integrację różnych kanałów wypłat. Ostatnio również rozwijaLech Wilczyński
lech.wilczynski@inpay.pl

my projekt HeatMiner, który obniża koszty ogrzewania,
redukując niską emisję budynków dzięki wykorzystaniu
ciepła generowanego przez urządzenia do miningu walut
cyfrowych.

Sławomir Więch
slawomir.wiech@inpay.pl

Kto korzysta z kantora kryptowalut?
Wśród naszych klientów są m.in. osoby pracujące

Rok rozpoczęcia działalności firmy

2014

za granicą, które nie chcą płacić za każdy transfer
5,5-procentowej prowizji PayPalowi. Są to również
osoby dokonujące zakupów w sklepach internetowych

Liczba pracowników obecnie

12

akceptujących kryptowaluty lub ci, którzy chcą dokonać
płatności z zachowaniem prawa do prywatności.
Oczywiście nie brakuje klientów, którzy traktują

Lokalizacja siedzib firmy

kryptowaluty stricte inwestycyjnie.
Warszawa, Londyn, Estonia

Czy w Polsce jest problem z kierowaniem środków pochodzących z obrotu kryptowalutami na rachunki bankowe?
Praktycznie wszystkie firmy miały od 2013 roku kłopoty
z rachunkami bankowymi. Nasilenie problemu nastąpiło
w 2017 roku, kiedy KNF i NBP wydały oświadczenie
ostrzegające przed ryzykami związanymi z kryptowalutami. Banki zaczęły wypowiadać firmom z branży kryptowalutowej umowy rachunków. Takie sytuacje miały

36

R02 Startupy blockchainowe z Polski

BLOCKCHAIN COMPASS 2018

miejsce w 15 bankach. Było to duże obciążenie dla firm,

cyjne i wprowadzają konieczność bardzo szczegółowej

które zamiast zajmować się biznesem, musiały zająć się

weryfikacji klientów. Firmy zamieniają się więc w policję

poszukiwaniem rachunków bankowych będących w sta-

finansową. To powoduje, że onboarding klienta bizneso-

nie je obsłużyć. Według KNF banki źle zinterpretowały

wego w branży fintech staje się skomplikowany

ostrzeżenie. Komisja oczekiwała, że dochowają większej

i kosztowny.

staranności w monitorowaniu klientów, a nie tego, że

Drugi obszar to regulacje antyfraudowe. W skrócie:

wypowiedzą im umowy rachunków.

jeśli Twoja babcia zainstaluje sobie wirusa na komputerze i ten wirus wykona przelew bankowy, to instytucja

Jak sytuacja wygląda teraz?

finansowa będzie musiała zwrócić babci pieniądze.

Widać pierwsze jaskółki zmian: Crédit Agricole oficjalnie

Te wszystkie obowiązki zwiększają koszty usług dla

oświadczył, że jeżeli zostaną spełnione odpowiednie

klienta końcowego i wydłużają proces, więc coraz trud-

procedury, to rachunki firm kryptowalutowych będą

niej będzie firmom zaoferować klientom tanie i szybkie

bezpieczne. Prawdopodobnie też firmy z branży będą

płatności. Kłóci się to trochę z ideą startupów fintech,

musiały posiadać licencję instytucji płatniczych.

które dążą do tego, aby operacje finansowe były mało
uciążliwe i powolne.

Jak wyobrażasz sobie Wasz biznes za pięć lat?
Jeśli chodzi o kantor kryptowalut i działalność InPaya,

Wiele problemów w kontaktach środowiska block-

to mam nadzieję, że nie będzie już potrzebna. Na razie

chainowego ze stroną publiczną wynika ze skojarzenia

jesteśmy pośrednikiem, który łączy ze sobą dwa niekom-

tej technologii ze światem kryptowalut…

patybilne światy: starego systemu finansowego i świata

Moim zdaniem nie da się tego rozdzielić ani stworzyć

walut cyfrowych. Idea polega na tym, żeby całkowicie

poza blockchainami działającymi w świecie kryptowa-

zdecentralizować przesył pieniądza i dążyć do modelu

lut takiej technologii, która zaoferuje decentralizację,

peer-to-peer, bez udziału walut fiducjarnych.

zaufanie, odporność na zmiany i trwałość. Publiczne
blockchainy kryptowalutowe są najbardziej trwałe, bo

Obsługujecie lub planujecie obsługiwać zagranicznych

ich istnienie nie jest uzależnione od kilku osób czy firmy,

klientów?

tylko od globalnej społeczności.

To jest paradoks: działamy w branży, która jest związana
z globalną walutą, ale przez bariery klasycznej bankowo-

Jakie masz oczekiwania wobec polskiej administracji?

ści nasz zasięg jest ograniczony.

Otwarcia ścieżki, która doprowadzi do tego, że krypto-

Działamy w Unii Europejskiej, bo tu można dokonać

waluty będą traktowane jak akceptowalny środek

przelewów SEPA. Myślę, że generalnie problemy związa-

płatniczy. Chcielibyśmy też, żeby zostały uwzględnione

ne z ograniczeniami bankowości będą się pogłębiać,

w ustawie dewizowej tak, abyśmy mogli wystawiać

bo na instytucje finansowe nakłada się coraz większą od-

fakturę w kryptowalutach, tak jak dziś możemy to zrobić

powiedzialność. Obostrzenia dotyczące przeciwdziałania

w euro. Kolejne oczekiwanie dotyczy tego, żeby w Polsce

praniu brudnych pieniędzy zmniejszają limity transak-

można było bezpiecznie, zgodnie z prawem,
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przeprowadzić ICO. Ważne jest przy tym to, żeby

BLOCKCHAIN DLA PIĘCIOLATKA:

regulacje dotyczące tego obszaru nie sprawiły, że ICO
stanie się dla firm tak samo kosztowne jak wejście na
giełdę papierów wartościowych. Chcielibyśmy też, żeby
wszedł w życie projekt polskiej spółki akcyjnej, który
zakłada, że będzie ona mogła emitować swoje akcje na
blockchainie. Oczekiwalibyśmy od administracji również
tego, że gdy zgłaszamy się do UOKiK-u czy rzecznika
praw obywatelskich – jak to było w sytuacji, gdy banki
zamykały rachunki firmom kryptowalutowym – to te
tematy będą traktowane poważnie, a nie zamiatane pod
dywan. Ostatnia kwestia dotyczy podatków: uważamy,
że powinniśmy pod tym względem być konkurencyjni
wobec większych i bardziej rozwiniętych od nas krajów.
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Pięciolatek bawi się
z koleżankami i kolegami
w głuchy telefon i ustalają
zasady tak, żeby każdy
zrozumiał dokładnie
to samo. Nawet zakładając,
że niektóre osoby będą
złośliwie przekręcać,
sposobem na to, żeby każdy
usłyszał to samo, może być
wykorzystanie blockchaina.
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Stokenizować świat

Fifth Force GmbH (operator platformy Neufund)

Jaki problem rozwiązuje Neufund?
Neufund jest odpowiedzią na ociężały i mało dostępny
świat instrumentów finansowych, ze szczególnym naciskiem położonym na inwestycje w firmy i startupy.
W dzisiejszym świecie, aby zainwestować na giełdzie,

Neufund to kompleksowe rozwiązanie umożliwiające tokenizację i przeprowadzenie ofert
zasobów świata rzeczywistego, jak np. udziałów.

jesteś zmuszony skorzystać z co najmniej kilku pośredników. Izby rozliczeniowe, brokerzy czy depozytariusze
to aktualnie zło konieczne. Wszyscy oni pojawili się
w odpowiedzi na realne potrzeby, ale mogą być z powo-

www.neufund.org

dzeniem zastąpieni przez zdecentralizowany system
Założyciele

dystrybucji informacji, który jest bardziej efektywny
(jest w stanie samodzielnie wykonywać większość operacji), tańszy (ponieważ nie ma tylu pośredników) i w pełni
transparentny (historia operacji jest zdecentralizowana
i dostępna dla wszystkich, nie ma jednej centralnej bazy).
Zoe Adamovicz
CEO

Marcin Rudolf
CTO

Sporo wyzwań. Od czego zaczynacie?
Na pierwszym etapie rozwoju naszego produktu skupia-

Kontakt

Media i sektor publiczny:
jeremi.jak@neufund.org lub
ula.lachowicz@neufund.org
Rok rozpoczęcia działalności firmy

2016

my się na świecie venture capital. Blockchain z powodzeniem może przyspieszyć rundy inwestycyjne i otworzyć
ten świat na nowe grupy inwestorów, w tym inwestorów
detalicznych. W niedalekiej przyszłości jednak, korzystając z już stworzonej infrastruktury technologicznej
i prawnej, Neufund planuje tokenizację nieruchomości

Liczba pracowników obecnie

i szerszej gamy instrumentów finansowych.

30

Jak rozwiązujecie ten problem?

Lokalizacja siedzib firmy

Neufund to z jednej strony protokół, który umożliwia
Berlin, Niemcy

tokenizację dowolnego zasobu świata rzeczywistego
(np. nieruchomości czy udziału w spółce), a z drugiej

Ważni klienci

Partnerzy: Binance, BitBay, Malta Stock
Exchange, Blocktrade, MAMA
Inwestorzy: KKR, Innogy, Sunstone,
Freigeist, Innovation Nest, Mangrove VC,
Fabian Vogesteller (współtwórca ERC-20)

strony – platforma, która umożliwia przeprowadzenie
w pełni legalnej oferty publicznej lub prywatnej, adresowanej do szerokiego grona inwestorów z całego świata.
Już teraz na naszej platformie jest zarejestrowanych
ponad trzy tysiące inwestorów. To, co wyróżnia Neufund
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na tle naszej konkurencji, to unikalna architektura tech-

Jednym z największych wyzwań stojących przed branżą

nologiczno-prawna, która umożliwia stworzenie legalnie

blockchain jest zbudowanie odpowiednich ram legislacyj-

obowiązującego połączenia pomiędzy zasobem ze świata

nych. Czy angażujecie się jakoś w ten proces?

rzeczywistego a jego blockchainową reprezentacją

Blockchain, będąc na początkowych etapach rozwoju,

w formie tokena.

wciąż pozostaje w dużej mierze nieuregulowany. Zaś
regulacyjna niepewność to dodatkowe ryzyko ciążące

Dlaczego jest do tego potrzebny właśnie blockchain?

na firmach opierających produkty na tej technologii

Blockchain umożliwia przeprowadzenie skomplikowa-

i pośrednio na ich inwestorach. Jako Neufund jesteśmy

nych operacji bez zbędnych pośredników. Użytkownik

zaangażowani w tworzenie ram prawnych w kilku krajach

musi zawierzyć jedynie systemowi, który samodzielnie

Europy, ale zanim zostaną uchwalone czytelne regulacje,

przeprowadza wszystkie operacje przewidziane

minie jeszcze sporo czasu. Dlatego wszystkie nasze aktu-

w programie (token, smart contract). Takie rozwiązanie

alne rozwiązania opieramy na już istniejących przepisach

nie byłoby możliwe bez zdecentralizowanej dystrybucji

i pozostajemy w ciągłym kontakcie z instytucjami regulu-

informacji, a tę gwarantuje jedynie blockchain.

jącymi rynek finansowy w Niemczech.

Jakie są największe sukcesy Waszej firmy?

Czym za pięć lat będzie Wasza firma, jeżeli wszystko

W ciągu ostatnich dwóch lat światło dzienne ujrzała

pójdzie po Waszej myśli?

seria projektów open source stworzonych przez Neufund.

Idealny scenariusz to w pełni inkluzywny system finanso-

Nasz Employee Stock Option Plan to pierwszy na świecie

wy, w którym każdy będzie mógł inwestować w innowa-

stokenizowany plan udziałowy, ICO Monitor oceniał

cyjne firmy czy nieruchomości i będzie mógł to robić na

transparentność ofert publicznych przeprowadzonych

takich samych warunkach co najbardziej prominentne

na blockchainie i został zauważony przez międzynaro-

firmy kapitałowe. Jeśli wszystko potoczy się wedle planu,

dową prasę, w tym „Forbesa”. W ubiegłym roku rozpo-

za pięć lat Neufund będzie w pełni zdecentralizowanym

częliśmy aktywnie działać na rzecz pozytywnej zmiany

ekosystemem.

regulacji, publikując pierwszy na świecie raport na ten
temat pt. Blockchain Policy Report. Od tamtego czasu

Czy robicie biznes w Polsce?

zostaliśmy zaproszeni m.in. przez rządy Niemiec i Malty

Nie operujemy w Polsce, ale nasza platforma umożliwia

do doradztwa w tworzeniu regulacji. Nasze starania

przeprowadzenie oferty publicznej również firmom

zostały też docenione przez ponad tysiąc inwestorów

z Polski.

z całego świata, którzy w trakcie naszego Initial Capital
Building Mechanism przeznaczyli ekwiwalent ponad

Dlaczego wybraliście Niemcy jako miejsce rejestracji

12 mln euro na przyszłe inwestycje.

firmy?
Mieszkam w Berlinie od kilkunastu lat, zespół założycielski Neufundu także jest tutaj od lat. Niemcy były więc dla
nas naturalnym wyborem.
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Jak szukacie i skąd przyciągacie specjalistów do pracy
w Waszej firmie?
Nasi pracownicy pochodzą z całego świata – w około
trzydziestoosobowym zespole mamy aktualnie osoby
ośmiu narodowości, które mówią w dwunastu językach.
W trakcie rekrutacji zwracamy szczególną uwagę na
dzielenie wspólnych wartości z pracownikami – to podstawa dobrej komunikacji i efektywnej współpracy.
Jak się „nauczyliście blockchaina”? Skąd czerpiecie wiedzę o technologiach blockchain?
Nasz CTO Marcin Rudolf obserwował rozwój tej
technologii już od 2012 roku. Blockchain tworzy się na
naszych oczach, więc żeby się go nauczyć, najlepiej się
po prostu zaangażować. Dynamicznie zmieniająca się
rzeczywistość tej technologii sprawia, że najlepszą nauką
jest praktyka. Repozytoria na GitHubie są najlepszym
źródłem wiedzy technologicznej, zaś portale takie jak
CoinDesk czy Cointelegraph regularnie raportują na
temat zmieniających się regulacji i postępów poszczególnych projektów.

fot: Neufund
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Wirtualna tożsamość obywatela
w transparentnym państwie
Nextrope / Next Enterprises sp. z o.o.

Czym zajmuje się Nextrope?
To blockchain house, który pomaga startupom i instytucjom publicznym wdrażać technologię blockchain.
Pracowaliśmy m.in. nad projektem dla instytucji publicznej zajmującej się nieruchomościami w Dubaju. Zrobi-

Wdrażamy rozwiązania blockchainowe
dla SMEs oraz instytucji rządowych

liśmy też kilka ICO, dzięki którym nasi klienci sprzedali

www.nextrope.com

Na czym polega Wasz blockchainowy projekt w Dubaju?

tokeny o wartości ponad 30 mln dolarów.

Jest to projekt oparty na blockchainie Hyperledger, który
Założyciele

ma na celu stworzenie zdecentralizowanej tożsamości
kupców i sprzedawców nieruchomości.
Mateusz Mach
mm@nextrope.com

Czemu ma służyć taki blockchain dla nieruchomości?
Tworzymy wirtualną tożsamość każdej osoby, która
chce kupić lub sprzedać nieruchomość w Dubaju. Dzięki

Rok rozpoczęcia działalności firmy

2016
Liczba pracowników obecnie

12

temu przejdzie ona jednokrotną weryfikację i nie będzie
musiała każdorazowo składać dokumentów, potwierdzać
zdolności kredytowej i dopełniać innych formalności.
Taki rejestr pozwoli też uniknąć nielegalnej sprzedaży
nieruchomości czy sprzedaży po zawyżonych cenach.
Ten projekt to część szerszej strategii Dubaju, który
do 2022 roku chce przenieść na blockchain wszystkie

Lokalizacja siedzib firmy

Gdynia
Ważni klienci

najważniejsze rejestry publiczne.
Jakie są plusy stworzenia takiej wirtualnej, opartej na

Instytucje rządowe w Dubaju

blockchainie tożsamości?
Główną zaletą jest transparentność urzędów, które
zdecydują się udostępnić dane na blockchainie. Mówimy
o stworzeniu publicznych, ogólnodostępnych rejestrów.
W przypadku rynku nieruchomości będzie to rejestr
konkretnych transakcji, bez upubliczniania danych osobowych kupców i sprzedawców.
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Gdzie jeszcze w sferze publicznej można znaleźć ciekawe

Kiedy urzędnicy powinni w ogóle brać pod uwagę block-

zastosowania dla technologii blockchain?

chain jako dobre rozwiązanie mające na celu usprawnie-

Ciekawym kierunkiem jest blockchain w kontekście

nie działania instytucji?

smart cities [inteligentne miasta przyszłości – przyp.

Wtedy, gdy mają do czynienia z wszelkiego rodzaju

red.]. Chodzi o programy lojalnościowe dla mieszkańców

rejestrami. To przede wszystkim rejestry, które nie zaj-

miast, które – dzięki blockchainowi – mogłyby zaktywi-

mują dużo przestrzeni – to głównie dane tekstowe, nie

zować lokalną społeczność, chociażby ułatwiając jej ko-

zdjęcia czy inne duże pliki. Powinny to być również dane

rzystanie z miejskich atrakcji. Pracujemy nad projektem

bezpośrednio powiązane z konkretnymi użytkownikami,

programu lojalnościowego, w którym stworzymy wirtual-

bo wtedy można wykorzystać transparentność, którą

ną tożsamość mieszkańców, Będą dostawać punkty

daje blockchain. Ważne jest też to, żeby to były rejestry,

za odwiedzanie festiwali, teatrów i innych instytucji.

których jakąś część można upublicznić – tak, żeby każdy

Te punkty będą mogli wymienić na dodatkowe atrakcje

użytkownik internetu mógł mieć do nich dostęp.

– bilety, zniżki na komunikację miejską itp. To transparentna, bezpieczna alternatywa dla programów lojalno-

Czy napotkałeś w Polsce jakieś bariery prawne podczas

ściowych oferowanych przez sklepy.

pracy nad swoimi projektami blockchainowymi?
Niekoniecznie. Sektor kryptowalutowy z giełdami i ICO

Pracujesz z polskimi miastami i władzami Dubaju.

jest o wiele bardziej ryzykowny prawnie niż to, czym my

Czy podejście przedstawicieli instytucji publicznych

się zajmujemy. Szczególnie dużo wątpliwości generuje

do blockchaina jest podobne?

ICO, ponieważ brakuje klarownych regulacji dotyczących

W Polsce na pewno bardziej ostrożnie podchodzimy do

metod przeprowadzania tego typu zbiórek kapitału.

implementowania blockchaina. Ma to jednak swoje za-

Pomimo tych utrudnień są już podmioty, które w Polsce

lety. Widzę, że zainteresowane tą technologią instytucje

takie zbiórki przeprowadziły. Mamy też sandbox KNF-u

bardzo poważnie analizują cały proces wdrożeń. Zdają

[piaskownica regulacyjna – przyp. red.], w którym można

sobie sprawę, że oznaczają one bardzo duże zmiany

poeksperymentować z różnymi innowacyjnymi pro-

i nie da się wszystkiego zrobić od razu. Uważam, że

jektami fintechowymi [fintech – technologie dla świata

w Polsce nie jest źle, jeśli mówimy o podejściu do samej

finansów – przyp. red.], w tym blockchainowymi.

technologii blockchain, a nie do środowiska kryptowalutowego. Są organizowane hackathony, wspierane przez
Ministerstwo Cyfryzacji, podczas których deweloperzy
próbują znaleźć blockchainowe rozwiązania problemów
stojących przed instytucjami publicznymi. Na jednym
z nich pojawił się na przykład pomysł stworzenia na blockchainie niepodważalnego rejestru wirtualnych testamentów.
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Czy uważasz, że Polska jest liderem technologii blockchain?

BLOCKCHAIN DLA PIĘCIOLATKA:

Biorąc pod uwagę potencjał naszego rynku deweloperskiego, rosnącą liczbę software house’ów zaangażowanych w realizację projektów blockchainowych, można
stwierdzić, że kompetencje na naszym rynku rosną.
Świetnym przykładem jest rynek kryptowalut, gdzie dużą
i aktywną część społeczności zgromadzonej wokół ethereum [jednej z najpopularniejszych obecnie kryptowalut
– przyp. red.] stanowią polscy deweloperzy. Jeśli chodzi
o zaplecze programistyczne, to na pewno mamy szansę
stać się liderem tej technologii.

Wyobraź sobie, że sprzedajesz
lemoniadę i swoje pierwsze
zarobki notujesz w zeszycie.
Gdy taki zeszyt się zgubi,
to masz duży kłopot.
Przy małych budżetach
kontrola każdej złotówki jest
oczywiście bardzo ważna.
Blockchain to zeszyt, który
automatycznie kopiuje się
i zapisuje w wielu miejscach.
Nie możesz z tego zeszytu
niczego wymazać, a to, co
w nim zapiszesz, na zawsze
w nim pozostanie.

fot: Blockchain NeXt Conference
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Bitcoin połączył miliony ludzi
w całkiem nową ekonomię
Pracownia Nowych Technologii sp. z o.o.

Czym jest Pracownia Nowych Technologii?
Czym się zajmujecie?
Firma powstała w grudniu 2016 roku w odpowiedzi
na potrzeby rynkowe. Po rozmowach z przedstawicielami Grupy Pracownia Finansowa, posiadającej farmy

Budowa i zarządzanie blockchain data
center, rozwój technologii chłodzenia
zanurzeniowego.

www.pnt24.pl

wiatrowe, postanowiliśmy wspólnie zrealizować projekt
połączenia odnawialnych źródeł energii z nowoczesnymi
serwerowniami. Elektrownie wiatrowe borykały się wtedy z ogromnymi problemami rentowności, więc połączenie ich z komputerami potrzebującymi taniej energii do
generowania mocy obliczeniowej, czyli zabezpieczania

Założyciele

transakcji w blockchainie, miało być złotym środkiem.
Zbudowaliśmy kilka rozwiązań, które wykorzystują prąd
Szczepan Bentyn
Szczepan.b@pnt24.pl

z odnawialnych źródeł energii do zasilania data center.
Gdy właściciel serwerowni dogaduje się bezpośrednio
z producentem energii, to uzyskuje dużo lepsze warunki

Maciej Musiał
maciej.m@pracownia-finansowa.pl

niż w wypadku działania z udziałem operatora energetycznego. To ładnie zagrało. Aż do momentu, w którym
zmieniły się po raz kolejny przepisy w tej branży i elektrownie wiatrowe wolały jednak sprzedawać prąd

Rok rozpoczęcia działalności firmy

do sieci.

2016

Zablokowały Was zmiany przepisów?
Liczba pracowników obecnie

10

Tylko w tym roku prawo w dotyczącym nas obszarze
zostało zmienione trzykrotnie. Najciekawsze jest to, że
dwie pierwsze zmiany nie były związane z blockchainem,

Lokalizacja siedzib firmy

tylko z rynkiem mocy i odnawialnych źródeł energii.
Warszawa, Rzeszów, Łódź

Trzecią zmianę przyniosła dyrektywa unijna, która dopuściła do handlu uprawnieniami do emisji CO2 fundusze
inwestycyjne. Sprawiło to, że – urządzając sobie pole do
bitwy spekulacyjnej na nowym instrumencie – fundusze
wywindowały ceny prądu tak, że sprzedawanie go do
sieci stało się znów opłacalne.
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Ścieżka związana z połączeniem technologii blockchain

Dlaczego potrzebujemy bitcoina?

z rynkiem energetycznym się zamknęła.

Z tego samego powodu, dla którego banki potrzebują

Co dalej z Pracownią Nowych Technologii?

złota. Bitcoin jest idealnym miejscem do przechowywa-

Nie zamknęła się, tylko znajdujemy się obecnie w dołku cy-

nia wartości, bo nie da się go poddać inflacji.

klu koniunkturalnego, który prędzej czy później się odwróci.

Może jeszcze tego nie widzimy, ale bardzo wielu ludzi

Od początku zakładaliśmy, że budujemy rozwiązania, które

uważa, że bitcoin jest cyfrowym złotem. W moim przeko-

będą na rynku niezrozumiałe i z góry będą postrzegane

naniu, jeżeli banki centralne już po cichu nie zaczynają

– jako wywodzące się z branży kryptowalut – jako podej-

go skupować, to będą to niedługo robić.

rzane. Liczyliśmy się z tym, że zaczną być implementowane
w perspektywie co najmniej pięciu lat, dlatego Pracownia

Jednak wartość bitcoina jest teraz bardzo chwiejna…

Nowych Technologii dalej normalnie funkcjonuje.

Tradycyjnie rozumiana wartość nie ma znaczenia w tym
aspekcie, o którym mówię. Wartość bitcoina jest w tym,

Podobno planujecie przenieść projekt za granicę. Dlaczego?

że w ogóle powstało takie coś, czego nie da się wyłączyć,

Chociażby dlatego, że nasze data center musieliśmy

nie da się zmienić. Coś, co połączyło miliony ludzi w nową

przenosić w samej Polsce już trzykrotnie, bo zmieniały

ekonomię, która działa w oderwaniu od obecnego sys-

się przepisy. Jednym z powodów, dla których kolejny raz

temu. Ci ludzie funkcjonują w oparciu o jeden wspólny

musimy przenieść serwerownię jest to, że blok energe-

protokół pozwalający na zaufane transakcje bez trzeciej

tyczny, z którym mieliśmy podpisaną umowę, musiał nam

strony. Jest to tak niesłychany wynalazek, że nieważne,

ją wypowiedzieć. Nowe przepisy dotyczące rynku mocy

ile bitcoin będzie wart, to i tak niesamowicie wpłynie

zmusiły go do tego, żeby sprzedawać prąd wyłącznie na

na losy świata.

giełdzie. Jednak póki co nie zmieniamy siedziby.
Gdzie potrzebny jest blockchain?
Może to połączenie energetyki z kryptowalutami działa

Wszędzie tam, gdzie trzeba wyeliminować trzecią stronę,

odstraszająco? Po co inwestować w sektor, jeśli nie mamy

czyli tam, gdzie są sędziowie, notariusze, rządy, zarządy,

pewności, że będzie się rozwijał…

banki itp. Jeśli się zrozumie, jak działa otwarty blockchain

Pytanie brzmi: czy my, jako świat w ogóle, potrzebujemy

i jakie rzeczy są w nim możliwe, to zapowiedzi rządów,

czegoś takiego jak kryptowaluty? To, czego dokonał

że chcą coś robić na blockchainie brzmią jak komunikat

bitcoin, to coś, czego nigdy wcześniej ludzkość nie

poczty o tym, że wprowadza rewolucyjną usługę e-maila.

miała. Mamy teraz coś, czego jest ograniczona liczba
i dokładnie w tej sekundzie wiemy, ile tego jest. Wiemy

Bierzesz jednak udział w różnych rozmowach z regulatorem…

też, ile tego będzie za dziesięć minut, za rok i za sto lat

Robiłem to przez kilka lat – próbowałem, nawoływałem,

i nie da się już tego zmienić. Ta niezmienność bitcoina

jeździłem z dobrą nowiną do różnych instytucji, a teraz

jest jego największą wartością. On już tak się rozrósł, jest

oddaję pałeczkę. Do grupy w KNF-ie nie zostałem zapro-

tak zdecentralizowany, że nikt nie może go zmienić ani

szony, a udziału w zespole parlamentarnym odmówiłem.

zatrzymać.

Myślę, że gdy bitcoin osiągnie cenę 100 tys. dolarów,
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to wszystko zostanie uregulowane. Prawda jest taka,

BLOCKCHAIN DLA PIĘCIOLATKA:

że nie byłoby tej rozmowy ani tego raportu, gdyby nie
to, że bitcoin w pewnym momencie przekroczył barierę
20 tys. dolarów.
Co takiego zadziało się na polskim rynku, że mówi się
o złej atmosferze wokół kryptowalut?
Chociażby to, że z dnia na dzień KNF wciągnął na listę
ostrzeżeń największą giełdę kryptowalut w Polsce.
Wylądowała ona obok spółki Amber Gold tylko z tego
powodu, że pojawił się nowy przepis, którego giełda nie
spełniła. Jeśli tak szybko wprowadza się regulacje, to
trzeba dać rynkowi czas na dostosowanie się. Sprawdzić,

Blockchain to sposób
wymiany informacji, który nie
wymaga zaufania do nikogo.
Jeżeli musimy mieć zaufanie
do kogokolwiek w tej sieci, to
już nie jest to blockchain.

czy w ogóle firma wie, że takie coś istnieje. Teraz ta giełda
działa na Malcie.
Co jest barierą porozumienia sektora publicznego
z branżą blockchainową? Niewiedza?
Na tym etapie to ja chyba nawet bardziej boję się tej
wiedzy. Gdy oni wreszcie się obudzą i dotrze do nich,
ile ich ominęło i ile mogli zyskać, to dopiero zaczną się
problemy sektora publicznego.

R02 Startupy blockchainowe z Polski

47

BLOCKCHAIN COMPASS 2018

Banki potwierdzą
transakcje świata krypto
Ramp Network sp. z o. o.

Czym zajmujecie się w projekcie Ramp Network?
Łączymy infrastrukturę bankową z blockchainem, umożliwiając użytkownikom bezpieczną i szybką wymianę
kryptowalut i tokenów na waluty narodowe w modelu
peer-to-peer. Wykorzystujemy do tego infrastrukturę

Łączymy świat blockchainów z bankami.

technologiczną, która powstaje dzięki ruchowi otwartej
bankowości. W Europie rozwija się on szczególnie do-

www.ramp.network

brze, ponieważ Unia Europejska wprowadziła dyrektywę
PSD2. Prawo to obliguje wszystkie europejskie banki do
otwarcia swojej infrastruktury licencjonowanym pod-

Założyciele

miotom. To oznacza, że firmy takie jak Ramp mogą – za
zgodą użytkownika i po uzyskaniu odpowiedniej licencji
Szymon Sypniewicz
szymon@ramp.network

– odpytywać bank z listy wykonanych transakcji,
a w niektórych wypadkach również zlecać w imieniu
użytkownika przelewy. My wykorzystujemy te informacje do rozliczania transakcji przy pomocy tzw. smart

Przemysław Kowalczyk
przemek@ramp.network

contracts – działających na blockchainie skryptów, które
pozwalają użytkownikowi na samodzielne utworzenie
konta escrow [rachunku powierniczego – przyp. red.].

Rok rozpoczęcia działalności firmy

2017
Liczba pracowników obecnie

10

Takie konto przechowuje sprzedawane kryptoaktywa
i przesyła je do nabywcy dopiero wtedy, kiedy smart
contract odbierze sygnał od banku potwierdzający, że
dana transakcja została zrealizowana. To powoduje, że
przelewy mogą być wykonywane bezpośrednio pomiędzy użytkownikami, a transfer kryptoaktywów dokonuje
się przez utworzony przez użytkowników, zaudytowany

Lokalizacja siedzib firmy

Warszawa

przez nasz smart contract. Uważamy, że jest to lepsze
rozwiązanie niż scentralizowane giełdy, które dzisiaj
są głównym sposobem nabywania kryptoaktywów za
gotówkę.
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Dlaczego taki model ma być lepszy niż zakup tokena na

niego zapłaty. Cały proces, mimo że technologicznie

zwykłej giełdzie?

zaawansowany, dla użytkownika jest bardzo prosty.

Ironią jest to, że wszystkie furtki dostępowe do świata
krypto stanowią dziś scentralizowane podmioty typu

Jak długo trwa taka transakcja?

Coinbase, Kraken czy Bitfinex, podczas gdy miał być to

W krajach z tak zaawansowaną infrastrukturą, jaką ma

świat, który będzie bardziej zdecentralizowny, peer-to-

Wielka Brytania, trwa to od pięciu do piętnastu minut,

-peer. Tymczasem giełdy działają w taki sposób, że wciąż

czyli dużo szybciej niż w porównywalnych rozwiązaniach.

jest w nich jakaś zaufana trzecia strona, która nie tylko
rozlicza transakcje i pozwala na skontaktowanie się

Dlatego na pierwszy ogień poszła Wielka Brytania?

z odbiorcą, ale również przetrzymuje środki. Wysyłamy

Na pewno mają lepszą niż w Polsce infrastrukturę otwar-

im swoje pieniądze i wierzymy, że dostaniemy za nie

tej bankowości. Oni nad tymi rozwiązaniami pracują od

kryptoaktywa. My chcemy tę dynamikę odwrócić

2015 roku, a u nas ten ruch rozpoczął się dopiero teraz.

i, wykorzystując open banking, efektywnie wyeliminować

W Wielkiej Brytanii nasze rozwiązanie jest już zintegro-

pośrednika. Cały proces będzie przez to o wiele prostszy

wane z szesnastoma największymi bankami.

i bezpieczniejszy, bo wyklucza chociażby ryzyko związane z atakiem hakerskim na giełdę.

Jak sytuacja z wdrożeniem dyrektywy PSD2 wygląda
w Polsce?

Jakie dokładnie procesy są obsługiwane w tym modelu

Oprócz krajów niemieckojęzycznych i Wielkiej Brytanii

przez Ramp Network?

te systemy są jeszcze w powijakach w większości krajów

W przyszłości nasze rozwiązanie ulegnie pełnej decen-

europejskich. Polska nie jest tu wyjątkiem – do tej pory

tralizacji, ale dziś zaczynamy od częściowo scentralizo-

rodzimym bankom udało się tylko otwarcie sandboxów,

wanego modelu. Obecnie dostarczamy stronę, na którą

czyli testowych interfejsów, na których startupy mogą

można wejść, powiedzieć „chcę sprzedać krypto”

testować swoje rozwiązania.

i połączyć się przez nas ze swoim bankiem w Wielkiej
Brytanii. My dostarczamy użytkownikowi instrukcji, jak

Jak się zostaje licencjonowanym podmiotem, który może

przy pomocy prostego interfejsu stworzyć smart contract

mieć wgląd do kont bankowych?

i zainstalować go na blockchainie. Taki smart contract

Jeśli chodzi o sam wgląd, to potrzebny jest wpis do reje-

przechowuje jego kryptoaktywa, które mają

stru, który w Polsce można uzyskać od Komisji Nadzoru

zostać sprzedane. My mamy połączenie z tym kon-

Finansowego. My na razie korzystamy z infrastruktury

traktem, ale ono jest tak skonstruowane, że możemy

podmiotu trzeciego, który jest licencjonowany w Wielkiej

wyłącznie „przepchnąć” transakcję. Oznacza to, że mamy

Brytanii. W Polsce, z tego, co wiemy, będziemy jednym

jedynie dwie opcje: albo zwrócić sprzedawcy środki

z pierwszych podmiotów, który złoży wniosek o taki wpis.

w przypadku braku aktywności na koncie bankowym kupującego, albo przesłać je odbiorcy po dokonaniu przez
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Czy obracanie kryptowalutami, tokenami itp. niesie ze

BLOCKCHAIN DLA PIĘCIOLATKA:

sobą jakieś ryzyko prawne dla Ramp Network?
Mamy świadomość, że niektóre tokeny i kryptoaktywa
to oczywiste oszustwa. Wykorzystujemy naszą wiedzę
na temat tej branży i staramy się wbudować w nasz produkt środki zapobiegawcze chroniące naszych klientów.
Co do ryzyk czysto regulacyjnych na szczęście w Europie, inaczej niż np. w Stanach Zjednoczonych, tokenów
powszechnie nie uznaje się za instrumenty finansowe.
Niemniej mamy świadomość, że to nowa technologia
i regulatorzy bacznie się jej przyglądają.
My jesteśmy po „jasnej stronie mocy” i robimy wszystko,
by dostosować się do obowiązującego prawa, mimo że
jest ono często niejasne.

Wyobraź sobie, że grupa dzieci
dostaje po cukierku, ale może je
zjeść dopiero wieczorem, przed
umyciem zębów. Do tego czasu
cukierki będą leżeć w szklanej
misce. Blockchain to technologia,
która sprawia, że tej miski nie
pilnuje jedno dziecko zamknięte
samo w pokoju, które mogłoby
podjadać cukierki, lecz każde
dziecko widzi miskę stojącą na
środku wspólnego pokoju i może
jej pilnować. W interesie każdego
jest to, żeby nikt tych cukierków
wcześniej nie wyjmował.
W świecie dorosłych takich
miejsc, gdzie czekają cukierki
i pilnuje ich jedno dziecko, jest
bardzo wiele, dlatego blockchain
jest tak ważnym przełomem.

fot: Ramp
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Blockchain otwiera rynek globalnych
inwestycji dla Nowaka i Kowalskiego
Tokenbridge

Jaki problem rozwiązuje TokenBridge?
Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że dostęp do
rynków finansowych na świecie jest dziś dla przeciętnego człowieka bardzo utrudniony. Wcale nie jest łatwo
kupować akcje z rynków zagranicznych. Nasz startup

Umieszczamy akcje, obligacje, udziały
i ETF-y w blockchainie. Pomagamy
w tokenizacji papierów wartościowych
i tworzeniu ICO.
www.tokenbridge.co

ma przeprowadzić transmisję akcji, obligacji, ETF-ów
i udziałów na blockchain, co pozwoli kupić stokenizowane aktywa spółek z całego świata wszystkim osobom posiadającym kryptowaluty. Dzięki temu otworzymy rynek
inwestycyjny na ogromną grupę młodych osób, która do
tej pory rzadko inwestowała w te aktywa.

Założyciele

Jakie bariery na rynku finansowym utrudniają,
Twoim zdaniem, teraz zakup aktywów?
Arkadiusz Regiec
arkadiusz.regiec@tokenbridge.co

Jeżeli mam na przykład ethereum albo bitcoin i chcę
kupić akcje Facebooka czy CD Projektu, to muszę te kryptowaluty wymienić najpierw na kryptogiełdzie na dolary,

Witold Sosnowski
witold.sosnowski@tokenbridge.co

euro czy złotówki. To wiąże się oczywiście z kosztami
i czasem. Gdy już mam te pieniądze, to żeby móc kupić akcje, muszę założyć konto w biurze maklerskim. Są w Polsce
biura maklerskie, do których trzeba pójść, na miejscu otwo-

Rok rozpoczęcia działalności firmy

2017

rzyć rachunek i podpisać umowę. Wielu osobom po prostu
szkoda na to wszystko czasu. TokenBridge ma skracać ten
proces do jednego kroku: wpłacam ether i dostaję akcje.

Liczba pracowników obecnie

To ma się zadziać za pomocą jednego kliknięcia.

8

Jak w grze komputerowej?

Lokalizacja siedzib firmy

Łatwość tej ścieżki ma wbrew pozorom duże znaczenie.
Warszawa

Gdy widzę, że załamuje się kurs kryptowalut, to chcę
przeczekać w bezpiecznej przystani. Mogę oczywiście

Ważni klienci

Jesteśmy w akceleratorze Let’s Fintech
banku PKO BP.

wtedy moje kryptowaluty spieniężyć i trzymać w gotówce. Jednak chciałbym, żeby te pieniądze pracowały, więc
wolę w tym czasie szybko kupić obligacje, na przykład
rządu Stanów Zjednoczonych. Jeśli bitcoin czy ether
pójdzie w górę, płynnie mogę wrócić na ten rynek.
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Czyli chcecie otworzyć tradycyjne giełdy dla osób

Co ciekawe bardzo duża część handlu akcjami, obliga-

obracających kryptowalutami?

cjami czy ETF-ami odbywa się dziś też poza rynkiem

Tak, skracamy proces zakupu akcji, obligacji, ETF-ów

giełdowym. Banki handlują nimi na potęgę między sobą,

czy udziałów dla ludzi ze świata kryptowalut.

ale to jest poziom nieosiągalny dla Kowalskiego. To jest
świat, w którym dzwoni na przykład gość z J.P. Morgan

Co pozwala Wam skrócić ten proces?

do kogoś w PKO SA i mówi: „Słuchaj, kup mi za milion

Nasza platforma jest mechanizmem, który wykonuje za

dolarów akcje CD Projektu. Mam chętnego klienta,

użytkownika wszystkie czynności niezbędne do zakupu

który kocha Wiedźmina”.

akcji przy użyciu kryptowalut. To my integrujemy proces

Ten świat jest zamknięty dla zwykłych ludzi.

z brokerami i biurami maklerskimi. Naszą rolą jest też
wymiana ethereum na złotówki i zakup aktywów,

Budujecie więc platformę, na której spotkałabym się ja,

a potem trzymanie ich w depozycie. Wszystko to dzieje

zainteresowana kupnem jednej akcji CD Projektu,

się online. Drugą ważną rolą TokenBridge jest umożli-

z Tobą, który chcesz ją sprzedać?

wienie, przy pomocy naszej platformy, przedostania się

Właśnie tak. Dziś nie wiadomo za bardzo jak takiego

stokenizowanych akcji do ogromnego środowiska osób,

klienta na konkretne akcje znaleźć. Tymczasem

które obracają tokenami w technologii blockchain.

w TokenBridge mamy stokenizowane akcje, więc posiadacz akcji zyskuje nagle setki możliwości na pozbycie się

Wyjaśnijmy jeszcze, czym jest stokenizowana akcja,

akcji albo handlowanie nimi. Ma dostęp do całej block-

którą dostajemy w zamian za kryptowaluty.

chainowej społeczności, która już dziś obraca między

Token jest cyfrowym kwitem poświadczającym, że jego

sobą kryptowalutami. To są miliony ludzi, którzy mówią

posiadacz jest właścicielem akcji. My ten kwit wpinamy

tym samym językiem, bo używają jednej technologii.

w ekosystem blockchainowy pomiędzy TokenBridge

Dla nich blockchain jest naturalny i zrozumiały. Nie jest

a właściciela tokena. Jest to możliwe, ponieważ token

natomiast zrozumiały świat, w którym akcja leży na

jest rodzajem smart contract, czyli zapisaną na block-

koncie w biurze maklerskim. W ekosystemie block-

chainie, niemożliwą do zmiany umową. Ten kontrakt

chainowym ta akcja staje się „żywa”.

mówi, że w dowolnej chwili nasza spółka może wymienić
token na zdeponowaną u nas akcję. Dlatego właśnie

Czy możemy sprzedać komuś kawałek tokena, kawałek

to rozwiązanie jest rewolucyjne: dziś, jeżeli kupię akcje,

akcji jakiejś spółki?

to w biurze maklerskim zapisane jest, że jestem ich

Token, z racji tego, czym jest, może być podzielny.

właścicielem. Mogę te akcje sprzedać na giełdzie, albo

W związku z tym, jeśli ktoś kupi od nas jedną stoke-

– co ciekawe – mogę sprzedać je Tobie, bo ludzie mogą

nizowaną akcję CD Projektu, to będzie ją mógł sobie

handlować akcjami pomiędzy sobą. Tak się jednak nie

podzielić na przykładowo sto części. Co więcej, on do

dzieje, bo jako klienci indywidualni nie mamy dostępu do

tych podzielonych stu części będzie mógł dokleić sobie

ekosystemu, gdzie to jest proste i możliwe, dziś do tego

inne akcje – Facebooka, KGHM-u, kawałek Etheru, a na

służy giełda..

dokładkę obligację rządu Stanów Zjednoczonych. Stwo-
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rzy swój własny smart contract. To jest kolejna rewolucja.

ogromny. Mogą o tym świadczyć wielkości kwot zbiera-

Ja jako klient indywidualny mogę dzięki niej zacząć się

nych za pośrednictwem ICO.

bawić tymi akcjami. Mogę tworzyć swój własny token
oparty o stworzoną przez mnie wartość, zbudować miks

TokenBridge wykorzystuje już istniejący ekosystem i tech-

stokenizowanych rzeczy, które, moim zdaniem, razem

nologię blockchain czy budujecie coś swojego?

wygenerują największy zwrot. Mogę stworzyć taki miks

W tej chwili nie tworzymy swojego blockchaina, choć

dla kogoś, kto chce inwestować tylko w rynek gier, budu-

oczywiście przy bardzo dużej skali taki ruch może mieć

jąc token zawierający akcje wszystkich notowanych na

sens. Teraz budujemy nasze rozwiązania na ERC20, będą-

świecie spółek growych. Tworzę w ten sposób swojego

cym standardem dla tokenów na blockchainie Ethereum.

prywatnego globalnego ETF-a z akcjami ze 148 giełd na

Na etapie początkowym skorzystanie z technologii, która

świecie.

już istnieje, jest najlepszym wyjściem. Stworzenie własnego blockchaina jest drogie i czasochłonne, a co najważ-

Myślisz, że dzięki tym rozwiązaniom więcej osób zacznie

niejsze: oddzieliłoby nas to od ekosystemu i całej społecz-

inwestować w aktywa?

ności. Wolę więc wspierać ten ekosystem. Dzisiaj nie ma

Na pewno. Giełdy nie są teraz atrakcyjne dla młodych

sensu narzucać swojego standardu. Lepiej podłączyć się

ludzi. Dzieje się tak z wielu powodów: młodzi nie znają

pod system, który istnieje.

tego rynku, ale też dysponują za małymi budżetami.
Jeśli mam 500 złotych, to tak naprawdę nie mam na

Dlaczego wybraliście akurat blockchain Ethereum?

giełdzie zbyt wielu możliwości zdywersyfikowania swo-

Uważamy, że ta technologia działa obecnie najlepiej.

jego kapitału. W TokenBridge za tę kwotę można mieć

Jest intuicyjna, prosta i skalowalna. Widzimy też, że cały

rozproszenie na sto spółek.

świat finansów idzie albo w stronę tworzenia własnych
blockchainów, albo robi emisje w oparciu o technologię

Co nie byłoby możliwe w TokenBridge, gdyby nie techno-

Ethereum. Przykładem jest rząd austriacki, który robi

logia blockchain?

w tej chwili emisję rządowych obligacji właśnie w Ethe-

Nie byłoby całego ekosystemu. Co tak naprawdę jest

reum. Podobnie Europejski Bank Centralny, który zlecił

rewolucją w blockchainie? Bardzo często, odpowiadając

bankowi australijskiemu wykonanie tego w tej technologii.

na to pytanie, skupiamy się na technologii. Ale to jest
tylko jeden element. Prawdziwa rewolucja polega na

Kiedy będzie można skorzystać z usług TokenBridge?

tym, że blockchain stworzył na rynku finansowym nową

Platforma inwestycyjna to nie jest cała nasza działalność.

kategorię inwestora – inwestora globalnego.

Dziś spółka zarabia na obsługiwaniu emisji innych pod-

To jest coś, czego nigdy dotąd nie było. Wiele giełd ma

miotów – piszemy smart contracts, jesteśmy w stanie na

wyłączenia, że na przykład nie mogą na nich kupować

życzenie zrobić dla kogoś ICO, emisję akcji, obligacji czy

obywatele konkretnych krajów. W ten sposób kraje

ETF-ów na blockchainie. Jeśli chodzi o samą platformę

w pewnym stopniu bronią się przed uciekaniem od nich

inwestycyjną, to technologicznie jesteśmy przygotowani.

kapitału. Ale potencjał globalnego rynku inwestorów jest

Moglibyśmy za pomocą jednego kliknięcia odpalić stronę
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już dziś. Czekamy jednak na kwestie legislacyjne. Tak

Czy takie inicjatywy jak grupa ds. blockchaina w KNF-ie

naprawdę to jest głównym naszym wyzwaniem w tym

są potrzebne?

projekcie.

Są ważne. Po pierwsze, rozładowują pewnego rodzaju
napięcie i umożliwiają dialog. Gdy przychodzę do instytu-

Jesteście w stanie prowadzić ten biznes zgodnie z obowią-

cji jako przedsiębiorca, przestaję mieć wrażenie, że stoję

zującym w Polsce prawem?

przed budynkiem, w którym klamka znajduje się na wy-

My już wyznaczyliśmy sobie ścieżkę prawną, którą podą-

sokości trzech metrów i muszę wskoczyć na kolegę, żeby

żamy. Jeśli miałbym wskazać na jedną z najważniejszych

wejść. Nie kłaniam się też przed dębowym biurkiem,

wartości TokenBridge’a, to byłoby nią właśnie to, że

tylko widzę po jego drugiej stronie człowieka, z którym

wiemy, jak to zrobić. Uważamy, że zmiany legislacyjne nie

mogę porozmawiać. Samo to ma bardzo duże znaczenie.

są potrzebne, a polskie prawo jest dobrze dostosowane.

Bardzo często młodzi ludzie otwierają biznes

Potrzebny jest tylko czas. Oczywiście, gdybym miał takie

i okazuje się, że coś w ich modelu jest niezgodne z pra-

rozwiązania jak TokenBridge opisane w prawie

wem. Nie ma w tym żadnych złych intencji. Założycielami

i mógłbym się wprost odnosić do konkretnych zapisów,

są często fascynaci technologii, którzy uważają, że jest

to byłbym zadowolony. Ale nie ma cudów. Legislacja nie

ona najważniejsza. Mnie też do głowy by nie przyszło,

jest w stanie wyprzedzać pewnych zjawisk i nadążać za

że nie mogę sprzedawać obywatelom amerykańskim

rozwojem technologii. Często w prawie jest tak, że mamy

polskich akcji. Kontakt i wymiana informacji z instytucja-

zapisane pewne ramy i jeśli się w nich poruszamy, to

mi i regulatorem są więc potrzebne, żebyśmy nie wpadali

wiemy, że nie łamiemy obowiązującego prawa.

w wilcze doły, których sami nie widzimy.
Uważam też, że – aby ułatwić ten dialog – instytucje po-

Dobrze, ale musi nadejść moment, w którym prawo dogo-

winny zassać ludzi z rynku i mieć specjalistów od techno-

ni technologię i zacznie bardziej szczegółowo opisywać

logii rozproszonych rejestrów. Problemem w rozmowach

takie rozwiązania jak Wasze. Co, Twoim zdaniem, byłoby

o nowych rozwiązaniach jest zawsze strach, a strach się

potrzebne, żeby kolejne biznesy działające w oparciu

bierze z niezrozumienia.

o blockchain nie musiały samodzielnie przecierać legislacyjnych szlaków?

Myślisz, że za dziesięć lat rozwiązania blockchainowe,

Nie są potrzebne duże zmiany w prawie. Oczekuję od

sprzedaż tokenów w sieci to będą ważne części świata

lokalnych KNF-ów [Komisja Nadzoru Finansowego –

finansów? Zastanawiam się, czy instytucjom publicznym

przyp. red.] dobrego wykonywania swojej pracy.

opłaca się inwestować w specjalistów…

Żeby na przykład kontaktowały się z firmą, zanim wlepią

Absolutnie się opłaca! Przyszłość będzie wyglądać tak,

karę. Mam raczej oczekiwania odnośnie typu kontaktu

że wszystkie emisje obligacji i akcji będą na blockchainie.

instytucji z przedsiębiorcami, a nie związane stricte

Blockchain jest świetny wszędzie tam, gdzie jest brak

z przepisami.

zaufania różnych stron. A gdzie jest największy brak
zaufania różnych stron?
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W finansach. Użyjmy przykładu GetBacku: firma w ciągu

chaina i kryptowalut. To jest możliwe. Mamy do tego

kwartału przygotowała bodajże ponad dwieście emisji

odpowiednie środki i zasoby.

zamkniętych. Krótko mówiąc, między raportami spółka
wyemitowała obligacje, zadłużyła się u inwestorów,

Dlaczego uważasz, że to właśnie blockchain jest nowym

a inwestorzy nie mieli o tym pojęcia. Ich niewiedza była

rozdaniem na rynku finansów?

podstawowym problemem. Oni nie wiedzieli, co się dzie-

Siedem lat temu ten rynek był wart 5 mld dolarów, dziś

je w tej firmie pomiędzy kolejnymi kwartalnymi raporta-

jest wart ponad 200 mld. To jest skokowy rozwój i coś,

mi. Jeśli te emisje – nawet zamknięte – byłyby robione na

co jest nie do zatrzymania. Zgromadziła się odpowiednia

blockchainie, nie doszłoby do takiej sytuacji.

masa krytyczna ludzi na całym świecie, nowy rynek glo-

Stawiam tezę, że w przyszłości będzie tak, że spółki

balnych inwestorów. Technologia blockchain nie wyewo-

publiczne będą musiały na blockchainie robić wszystkie

luowała przecież gdzieś w korporacyjnym funduszu.

emisje akcji i obligacji. Wtedy inwestor w każdej chwili

Ta rewolucja wyrosła z realnej potrzeby prawdziwych

będzie miał dostęp online do aktualnej sytuacji danej

ludzi. Jest odpowiedzią na brak przejrzystości i nierów-

spółki. On nie musi wiedzieć, kto kupił akcje czy obligacje,

nowagę sił w świecie finansów. Uważam, że regulator

ale ma pełen przegląd, ile było tych emisji. I taka formuła

powinien wspierać rozwój tej technologii i tym samym

nie jest wcale kosztowna z punktu widzenia spółki, nie

stanąć po stronie Kowalskiego i Nowaka. Na tym,

wymaga żadnych specjalnych wysiłków informacyjnych,

otwierając swoje oddziały w innych krajach, mogłyby też

ten rejestr robi się w blockchainie sam.

skorzystać nasze banki, które nie mają szans stać się globalnymi graczami. Blockchain może być również dla nich

Dlaczego raj taki jak Malta chce przyciągać blockchaino-

szansą na zbudowanie realnej przewagi konkurencyjnej.

we biznesy?
Malta nie ma silnego rynku kapitałowego. Ma za to małą
wyspę i bardzo wielu wykształconych ludzi z dyplomami
brytyjskich uniwersytetów. Wartość, jaką wnoszą, wynika z pracy mózgu, z innowacji, które wymyślą.
Jesteśmy jako Polska w takiej samej sytuacji?
W podobnej. Jesteśmy ubogim rynkiem kapitałowym.
Przewag powinniśmy szukać więc tam, gdzie coś jest
ultranowoczesne, a wymaga małych nakładów. Polską
racją stanu jest szukanie tematów nie tam, gdzie wszyscy
już są, tylko tam gdzie rodzi się nowe i koszt wejścia
jest najmniejszy. Blockchain to nowe rozdanie na rynku
finansowym i tu powinniśmy znaleźć dla siebie szansę.
Moglibyśmy być największym środowiskiem dla block-

R02 Startupy blockchainowe z Polski

„Blockchain to technologia,
która jest tania, niezawodna,
można ją łatwo powielać.
Jest też prosta – średnio
wykształcony człowiek jest
w stanie na poziomie
takiej bardzo szyfrowanej,
nienaruszalnej technologii
robić wspaniałe rzeczy”.
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Brokerzy
pokochają tokeny
Trivial.co

Jaki problem rozwiązuje Trivial?
Jedną z ważniejszych idei ekonomii związanej z blockchainem jest transparentność. Tymczasem, jeżeli popatrzymy na kryptoaktywa, to brakuje wiarygodnych informacji
na ich temat. Znajdujemy jakąś stronę, czasem artykuł,

Trivial.co – platforma umożliwiająca
samodzielną analizę tokenów ERC-20.
Dostarczamy wiedzy i danych niezbędnych
do podejmowania świadomych decyzji
w „krypto” świecie.

społeczność na Reddicie, która jest zresztą zwykle moderowana przez twórców danego projektu.
Nagle okazuje się, że wcale tej transparentności nie ma.
Jak chcecie rozwiązać ten problem?

www.trivial.co

Tworzymy platformę, na której w jednym miejscu będą
wyczerpujące informacje na temat dowolnego tokena.

Założyciele

Pozwoli to wykonać podstawowy due diligence [weryfikacja projektu – przyp. red.]. Będą linki do strony i mediów
społecznościowych projektu, pokażemy zbiór naszych
Łukasz Baksik
l.baksik@trivial.co

autorskich analiz, a także wykonanych przez inne portale.
Pracujemy też nad różnymi metrykami, takimi jak daily
active users (to naszym zdaniem jedna z ważniejszych
metryk będących w stanie mierzyć aktywność danego

Kontakt

PR i media: k.wabik@trivial.co
Rok rozpoczęcia działalności firmy

2017
Liczba pracowników obecnie

5

tokena). Prezentujemy cenę tokena, jej zmianę w czasie
i kapitalizację rynkową, ale też np. informacje o zespole
tworzącym dany produkt, aktywność tego zespołu w mediach społecznościowych (zdarza się, że jest ona bardzo
duża w czasie ICO, a potem nagle komunikacja z inwestorami umiera). Dajemy inwestorom więcej informacji
o tokenach, niż mają inwestorzy w świecie tradycyjnych
finansów.

Lokalizacja siedzib firmy

Warszawa

Co nie byłoby w tym projekcie możliwe, gdyby nie technologia blockchain?
W ogóle nie przyszedłby nam ten projekt do głowy. Jeśli
zaś chodzi o znaczenie tej technologii w samym naszym
produkcie, to wiele informacji o tokenach pozyskujemy
z blockchaina. Gdyby nie one, nie mielibyśmy metryk
dotyczących struktury właścicielskiej ani nie moglibyśmy

56

R02 Startupy blockchainowe z Polski

BLOCKCHAIN COMPASS 2018

śledzić ruchów w projektach emitujących tokeny. Dane

Nowy system obrotu aktywami będzie lepszy?

z blockchaina pozwalają nam też pokazać inwestorom,

Tak, bo zakłada z jednej strony transparentność, a z dru-

czy dany token cieszy się zainteresowaniem i śledzić na

giej wykluczenie potężnego pośrednika, któremu teraz

bieżąco związane z nim transakcje. Przykładowo, jeśli

jesteśmy zmuszeni ufać. Jeśli mamy szukać analogii do

jakiś adres posiada 25 proc. tokena i nagle zaczyna go

rynku finansowego, handel elektroniczny był wprowa-

wyprzedawać, to jest to istotny sygnał dla inwestorów.

dzany z podobnymi hasłami, zmiana miała nam przynieść
transparentność. I faktycznie, w jakimś stopniu to się

Kim są obecnie osoby inwestujące w tokeny?

udało. Wciąż jednak jest tak, że to, co się dzieje na serwe-

Uważamy, że dokonuje się bardzo duża zmiana, jeśli cho-

rach giełd, wiedzą tylko giełdy. W przypadku blockchaina

dzi o podejście do inwestowania. Coraz młodsi ludzie za-

mamy obietnicę, że będziemy mieć wszyscy dostęp do tej

czynają się interesować inwestowaniem pieniędzy i coraz

samej informacji.

więcej z nich myśli o projektach, które są finansowane
przy pomocy tokenów emitowanych na blockchainie.

Na ile ważny dla rozwoju nowego typu inwestowania
jest ogólny klimat na rynku krajowym? Inwestorzy na to

Wierzysz, że tradycyjni brokerzy będą kiedyś handlować

patrzą?

blockchainowymi tokenami?

Jeśli nie patrzą, to powinni. Myślimy o tym, żeby przy

Mam background finansowy, pracowałem przez trzyna-

tokenach w portalu Trivial znajdowała się informacja,

ście lat na rynkach finansowych. Gdy zaczynałem, więk-

gdzie twórca danego tokena jest zarejestrowany. To jest

szość giełd nie była nawet zelektronizowana, lwia część

informacja o ryzyku. Chcielibyśmy podawać przy tym

tradingu odbywała się na parkiecie i była obsługiwana

status danej jurysdykcji dotyczący tokena. Jeśli podmiot

manualnie. Widziałem, jak przebiegała elektronizacja

działa niezgodnie z obowiązującymi w danym kraju regu-

rynków finansowych i jak szybko się dokonała, chociaż

lacjami, to nie ma co inwestować w projekt, który może

wiele osób twierdziło, że to nie ma sensu. Najśmielsi

za chwilę zostać zamknięty przez regulatora. Atmosfera

śmiałkowie wieszczyli, że połowa handlu będzie zelektro-

wokół tego rynku ma ogromne znaczenie i wpływa na

nizowana, a druga – obsługiwana na parkiecie. Mówiąc

nastroje inwestorów.

to, odwołuję się głównie do rynków kontraktów terminowych, bo to była platforma, na której działałem. Teraz

Nasi politycy, jeśli już mówią o kryptoaktywach i toke-

98 proc. handlu stanowi trading elektroniczny. Myślę,

nach, to z reguły straszą…

że z tokenami będzie podobnie.

Politycy mówią teraz różne rzeczy, tak jak przedstawiciele wielkich firm. Wierzę w to, że istnieje jakaś agenda,

Ale mówimy o zastąpieniu całego rynku czy współdziele-

która pracuje już nad adaptacją nowych rozwiązań

niu go z tradycyjnym tradingiem?

i stworzeniem nowych warunków. Doraźnymi hasłami

Myślę, że dojdzie do zastąpienia.

polityków nie chciałbym się w naszym serwisie zajmować. To straszenie jest szczególnie dziwne, jeśli spojrzymy na to, co działo się w naszym kraju w ostatnim czasie:
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Amber Gold, GetBack, SKOK-i – te afery wydarzyły się

BLOCKCHAIN DLA PIĘCIOLATKA:

w uregulowanym świecie finansów. Tylko te trzy sytuacje
spowodowały straty dla klientów porównywalne do tych
poniesionych przez globalne ataki hakerskie na wszystkie giełdy kryptowalut.
Waszym klientem docelowym jest klient globalny, ale
zdecydowaliście się prowadzić firmę z Polski. Może nie
jest tak źle?
Myślę, że gdyby kierować się prawem czy ogólną
atmosferą wokół tego rynku, to pewnie lepiej byłoby
wyjeżdżać. Jednak, kurczę, pracujemy głównie z polskim
zespołem i chcielibyśmy budować coś tutaj, a nie znowu
kupować tu tanią siłę roboczą i sprzedawać ludziom na
Zachodzie. Poza tym musimy pamiętać o nowatorskich
rozwiązaniach, które są u nas rozwijane, np. prostej
spółce akcyjnej.
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Ludwik pożycza Jasiowi zabawkę
i umawiają się, że Jaś odda tę
zabawkę w poniedziałek. Jeżeli
Ludwik ma zaufanie do Jasia, to
wierzy, że stanie się tak, jak się
umówili. Jeżeli nie do końca mu
ufa, poprosi panią Sandrę, żeby
w razie czego rozwiązała konflikt.
Pani Sandra ma jednak pod opieką
sporo dzieci i może lubić bardziej
Jasia niż Ludwika albo zapomnieć,
na co się umówili. Ludwik musi więc
zaufać i Jasiowi, i pani Sandrze.
Jeśli będziemy mieli większą liczbę
dzieciaków i każdy z nich zapisze
w swoim zeszycie, że Ludwik
pożyczył Jasiowi autobus i Jaś
odda go w poniedziałek, to wiemy,
że nawet gdy ktoś zgubi jeden
zeszyt, popełni błąd w zapisie
lub będzie chciał zrobić komuś
psikusa, to będziemy mieli kilka
innych zeszytów, żeby to sprawdzić.
Dodałbym jeszcze, że w tych
zeszytach można pisać tylko
długopisem, nigdy ołówkiem.
Na tym polega blockchain.
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Rozdział 03:
Blockchain
w biznesie

60

R03 Blockchain w biznesie

BLOCKCHAIN COMPASS 2018

Magdalena Jagieło
– pełnomocnik zarządu ds. rozwoju biznesu, Startup Poland

Blockchain to nie tylko „nowa era internetu”, ale

projektów realizowanych na rodzimym rynku to wciąż

przede wszystkim diametralne zredefiniowanie

projekty pilotażowe. Potrzeba nie lada odwagi, decy-

procesów i relacji biznesowych. Ma on szansę roz-

zyjności oraz czasu, aby przejść do fazy wdrożenia.

wiązać problemy m.in. z obszarów obsługi klienta
oraz tworzenia nowych produktów, a także wpłynąć

Małe firmy nie mają możliwości finansowania takich

pozytywnie na obniżenie kosztów i zwiększenie tech-

projektów z uwagi na wydłużony okres zwrotu z inwe-

nologicznej przewagi konkurencyjnej. Blockchain nie

stycji. W efekcie większość polskich startupów wskazu-

powinien być jednak dla firm celem samym w sobie,

je, że ich główni klienci to firmy zagraniczne, mające

lecz narzędziem wykorzystywanym w celu osiągnięcia

większą skłonność do takich transakcji. W Polsce domi-

określonych założeń. Ważne jest, aby osoby decyzyj-

nuje tymczasem podejście „nikt nie podejmie decyzji,

ne nie ulegały jedynie trendom, a dokładnie rozważy-

jeśli nikt na świecie wcześniej podobnej nie podjął”.

ły, czy wykorzystanie blockchaina jest dobrą decyzją
biznesową.

W niniejszym rozdziale przedstawimy przykłady firm,
które wdrożyły już rozwiązania oparte na blockchainie

Polski rynek charakteryzuje w tym zakresie ostrożne

lub przyczyniają się do upowszechniania oraz utrzyma-

podejście korporacji. Dostrzegają one już co prawda

nia infrastruktury blockchainowej.

potencjał technologii blockchain w wielu branżach,
takich jak finanse, energetyka, logistyka czy medycy-

Mamy nadzieję, że pomimo dozy ostrożności, jaka

na, lecz wydaje się, że są cały czas na początku drogi.

panuje w Polsce, w niedalekiej przyszłości będziemy

Pierwszymi krokami podjętymi w kierunku właściwej

mogli pochwalić się dziesiątkami przykładów wdrożeń

adopcji technologii mogą pochwalić się firmy z branży

blockchain wśród największych graczy.

finansowej – BIK (we współpracy z Billonem), PKO BP
(we współpracy z Coinfirm) czy Mastercard. Warto
wspomnieć też rozwiązania Atende oraz gigantów
technologicznych, takich jak Microsoft i IBM.
Cieszy fakt, że duzi gracze coraz częściej korzystają
z usług blockchainowych startupów. Jednak o tym, jak
ukształtuje się cała branża w następnych latach, zadecydują nie tylko startupy, lecz również korporacje.
To ogromne wyzwanie, ponieważ pomimo coraz
więszego zainteresowania blockchainem większość
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Agnieszka Szopa-Maziukiewicz
– dyrektor zarządzająca obszarem IT
Biuro Informacji Kredytowej

Platforma Blockchain BIK to pierwszy krok do wprowa-

Wspólny projekt połączył pasję i wizję startupu Billon

dzenia masowego wykorzystania technologii rozproszo-

z naszym doświadczeniem, sprawdzonymi rozwiązaniami

nej księgi głównej blockchain (DLT – distributed ledger

oraz znajomością wymagań klientów BIK. Razem udało

technology) w zakresie zarządzania dokumentami,

nam się stworzyć produkt, który nie tylko jest innowa-

w tym wymiany dokumentów pomiędzy instytucjami

cyjny pod względem technologicznym, lecz spełnia także

a ich klientami. Dzięki takim atrybutom jak niezaprze-

wysokie wymagania stawiane przez jego odbiorców.

czalność, bezpieczeństwo, pewność transakcji, niezmien-

Wykorzystanie technologii blockchain pomoże sektorowi

ność oraz pełna audytowalność wszystkich operacji

finansowemu zoptymalizować i unowocześnić efektyw-

technologia ta może zostać wykorzystana do spełnienia

ną komunikację z klientem. Platforma Blockchain BIK

wymogów regulacyjnych i innych potrzeb biznesowych

pozwala też na realizację wielu innych funkcjonalności

w zakresie trwałego nośnika informacji.

biznesowych, np. usług elektronicznego potwierdzenia
doręczenia oraz zdalnego zawierania umów online.

BIK aktywnie poszukuje nowych rozwiązań oraz nowych
obszarów działania. W ich ramach nawiązujemy współ-

Brak uregulowanego otoczenia prawnego skutkuje

pracę z różnymi podmiotami, w tym ze startupami.

koniecznością szukania własnych interpretacji łączących

Potrzeba związana z wdrożeniem trwałego nośnika

innowacyjne rozwiązania z aktualnym stanem legisla-

informacji skłoniła nas do kooperacji z firmą Billon,

cyjnym. Jest to wyzwanie zarówno dla zespołów IT, jak

która stała się naszym dostawcą technologii. Dzięki

i zespołów prawnych, ponieważ ścisła współpraca oraz

niej powstaje projekt, jakim jest wspomniana Platforma

głębokie zrozumienie aspektów technicznych okazują się

Blockchain BIK.

w tym kontekście nieodzowne. Dodatkowym wyzwaniem jest specyfika projektów zaliczających się do klasy

Bezpieczeństwo jest niezwykle istotnym elementem

innowacyjnych, dla których business case nie zawsze jest

Platformy Blockchain BIK. Przechowywane są w niej

znany w momencie rozpoczęcia projektu.

całe dokumenty odpowiednio szyfrowane i fragmentaryzowane przy użyciu zaawansowanych algorytmów
matematycznych. Każdy dokument posiada swój unikalny klucz, a więc nie opiera się na centralnych uprawnieniach. Pliki są replikowane na wiele węzłów, co wzmacnia
odporność systemu na różnego rodzaju awarie. Takie
rozwiązanie gwarantuje niezmienialność oraz nieusuwalność dokumentów.
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Aleksander Naganowski
– dyrektor ds. rozwoju nowego biznesu
w polskim oddziale Mastercard Europe

Mastercard jest firmą technologiczną, zatem to natural-

Mastercard zaangażował się już w konkretne przedsię-

ne, że interesujemy się wszystkimi technologiami, które

wzięcia, wnosząc swoje doświadczenie, wiedzę technicz-

pojawiają się w naszym otoczeniu. Blockchain jest przez

ną i gotowość współpracy z partnerami na całym świecie.

wielu uważany za przełom, który wyprze dzisiejszych

Zainwestowaliśmy w Digital Currency Group, która

płatniczych graczy, pozbawi banki kontroli nad walutami

przeprowadziła już ponad 50 inwestycji w obszarach

i uwolni bogactwo obywateli spod rządów państw.

blockchain oraz bitcoin, dzięki czemu mamy możliwość

To potoczne, bardzo przerysowane rozumienie. Nieste-

instytucjonalnego wsparcia ciekawych przedsięwzięć.

ty w publicznej dyskusji często umyka faktyczna treść

Aby osiągnąć skalę, niezbędna jest współpraca z firmami,

przemian, które blockchain umożliwia. Dzięki bardzo sze-

które pomogą ją zbudować. Dlatego wierząc, że warto

rokiej wiedzy o wielu obszarach działalności biznesowej

angażować się w grupy robocze, w roku 2017 wstąpili-

oraz ciągłej współpracy z naszymi partnerami widzimy

śmy do Enterprise Ethereum Alliance.

obszary, w których zastosowanie „rozproszonej księgi”
zapewni bardzo dużą wartość oraz pozwoli na jeszcze

W ramach Mastercard Labs pracujemy nad prototypami

bliższą i bezpieczniejszą współpracę.

różnych rozwiązań i ich zastosowań. Wynikiem jest

Tak naprawdę jesteśmy dopiero na początku drogi.

go poprzez API w ramach Mastercard Developers Zone.

Widzimy olbrzymi potencjał technologii blockchain

Mogą z niego korzystać zarówno podmioty zewnętrzne

w wielu obszarach, takich jak energia, medycyna czy

– dzięki czemu współtworzymy zupełnie nowe koncepty

żywność. Widzimy tam też dużą rolę Mastercard jako

rynkowe – jak i może być on wykorzystywany w testo-

podmiotu zapewniającego nowym rozwiązaniom

wych realizacjach z naszymi partnerami.

m.in. implementacja prywatnego blockchaina dostępne-

m.in. dostęp do faktycznej transakcji płatniczej. Kryptowaluty będą się rozwijały w swoim tempie, lecz dzisiaj

Jeszcze innym ciekawym przykładem współpracy ze

jedynym globalnym, masowym narzędziem płatniczym

społecznością blockchain jest bezpośrednie zaangażo-

są karty. Podobnie jak miało to miejsce przy innych

wanie w rozwój startupów – tak jak miało to miejsce

zmianach technologicznych, zanim rozwiązania doty-

w przypadku spółki AID:tech. Jest to firma skupiająca

czące kryptowalut „ujrzą światło dzienne” i będą mogły

się na wykorzystaniu blockchaina do monitorowania

być powszechnie stosowane w płatnościach, upłynie

dystrybucji pomocy humanitarnej na świecie. AID:tech

jeszcze sporo czasu. Potrzeba będzie m.in. wiele pracy

został zakwalifikowany do programu StartPath Global,

w obszarach regulacji i standardów (wpływ na dzisiejsze

dzięki czemu zyskał wsparcie biznesowe i eksperckie

otoczenie biznesowe), procesów biznesowych (integra-

Mastercard Labs.

cja z procesami istniejącymi w otoczeniu) rzeczywistości
prawnej (wykorzystanie technologii jako podstawy nowych
mechanizmów prawnych) oraz jakości samej technologii.
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Jacek Szczepański
– wiceprezes ds. operacyjnych
Atende

Atende specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych

przechodzące przez istniejący system ich obiegu są trwale

rozwiązań informatycznych z zakresu infrastruktury IT

zapisywane w ChainDoc. Utrwalonych w ten sposób plików

oraz innowacyjnego oprogramowania.

nie można modyfikować, podmieniać czy usuwać. Powstał
w pełni audytowalny proces zarządzania dokumentami.

Od kilkunastu miesięcy na rynku IT dużo uwagi poświęca
się technologii blockchain. Ta znana za sprawą bitcoina

W połowie 2018 roku ChainDoc został wykorzystany

technologia, mimo swej dziewięcioletniej obecności na

także na rynku nieruchomości – przez polski startup i plat-

rynku, właśnie dziś skupia uwagę jako przełomowa dla

formę online ShareSpace do wynajmu biur serwisowanych

wielu sektorów rynku.

i coworkingowych – w celu zapewnienia bezpieczeństwa
transakcji pomiędzy firmami BusinessLink oraz Ricoh.

Mam przyjemność pracować w polskiej spółce IT, dzięki

O realizację projektu zgodnie z obowiązującym prawem

której w sierpniu 2018 roku blockchain przekroczył próg

zadbała międzynarodowa kancelaria Hogan Lovells.

teoretycznych możliwości i przełożył się na korzyści

ChainDoc w procesie realizacji umów najmu daje stronom

w praktyce. W ramach pionierskiego w polskim sektorze

pewność odnośnie powziętych uzgodnień.

publicznym projektu Toruńskie Centrum Usług Wspólnych (TCUW), będące samorządową jednostką organi-

ChainDoc może być zintegrowany praktycznie z dowol-

zacyjną Miasta Toruń, zastosowało w swoich systemach

nym systemem, np. CRM (utrwalanie momentów kontaktu

oparte na blockchain rozwiązanie ChainDoc. Jego celem

z klientem), ERP (utrwalanie skanów dokumentów),

jest uwierzytelnianie przekazywanych w sposób elektro-

procesach technologicznych produkcji (utrwalanie etapów

niczny dokumentów. ChainDoc to autorskie rozwiązanie

procesu) itd. Może być też szczególnie cennym rozwiąza-

Atende, które eliminuje konieczność przekazywania

niem dla firm, które wysyłają dokumenty do klientów na

dokumentów w formie papierowej. Dzięki zastosowaniu

trwałym nośniku (np. ubezpieczyciele, banki lub operato-

technologii blockchain dokumenty są znakowane czasem

rzy telekomunikacyjni).

oraz niezaprzeczalne w swojej formie i treści.
Jednak w Atende nie poprzestajemy na Chaindoc. Już dziś
Celem TCUW jest podniesienie efektywności działania

dla kilku branż dysponujemy rozwiązaniami prototypowymi,

oraz optymalizacja kosztów jednostek podległych Gminie

wykorzystującymi blockchain. Przykładowo zastosowanie tej

Miasta Toruń poprzez świadczenie wspólnych usług finan-

technologii w łańcuchu dostaw może uwiarygodnić pocho-

sowo-księgowych. Dedykowane systemy informatyczne,

dzenie produktu, a w ubezpieczeniach stwarza możliwość

umożliwiające m.in. elektroniczny obieg dokumentów

zbudowania całkowicie nowych produktów. Jestem głęboko

i ich zatwierdzanie pomiędzy jednostkami obsługiwany-

przekonany, że dzięki swym unikalnym właściwościom tech-

mi a jednostką obsługującą, są kluczowe dla sprawności

nologia rozproszonych rejestrów na dobre rozpowszechni

działania TCUW. W wyniku wdrożenia ważne dokumenty

się w IT i dokona rewolucyjnych zmian na rynku.

64

R03 Blockchain w biznesie

BLOCKCHAIN COMPASS 2018

Tomasz Kozar
– Cloud Technology Strategist
Microsoft Polska

Blockchain to szybko rozwijająca się technologia, niosąca

Podczas ostatniej edycji tego wydarzenia partner Micro-

ogromny potencjał do budowania nowych modeli bizne-

soft – startup JMMJ – wygrał konkurs, tworząc w dwa

sowych, generowania większych przychodów, zwięk-

dni prototyp rozwiązania na blockchainie Corda i Azure.

szenia transparentności prowadzonego biznesu czy
eliminacji nadużyć. Pomimo dużego zainteresowania tą

Mamy już kilka bardzo ciekawych wdrożeń ze świata.

technologią znakomita większość prowadzonych dzisiaj

Przykładem jest Maersk, który wykorzystuje blockchain

projektów to projekty pilotażowe, a tylko nieliczne z nich,

Corda na Azure do ubezpieczania przewozów morskich.

dzięki odwadze i determinacji wdrażających ją przedsię-

Projekt był realizowany przez Microsoft wspólnie z part-

biorstw, przeszły do fazy produkcji. Dzieje się tak głów-

nerem EY oraz startupem z Estonii, Guardtime. Smart

nie ze względu na brak wiedzy na temat technologii, brak

contracts oraz połączenie technologii Azure Blockchain,

zasobów do jej wdrożenia oraz dużych kosztów wejścia.

IoT oraz AI przyniosły firmie Maersk oszczędności dzięki
automatyzacji procesu ubezpieczeń, eliminacji papieru

Brak wiedzy to także brak odpowiedniej liczby programi-

oraz redukcji błędów w umowach ubezpieczeniowych.

stów z kompetencjami w dziedzinie pisania kontraktów
gotowych do wdrożenia. W Polsce mamy tylko dwa star-

Microsoft w Polsce prowadzi już wdrożenia pilotażowe

tupy, które mają wiedzę i certyfikaty z Corda R3, mimo że

w energetyce, sektorze finansowym i farmaceutyce.

na świecie jest to jeden z popularniejszych blockchainów

Ciekawym przykładem jest projekt badawczo-rozwojo-

w bankach. Czas wdrożenia typowego pilota – PoC – to

wy, który Microsoft wspólnie z partnerem Billon realizo-

kilkanaście tygodni, a koszt zaczyna się od kilkudziesięciu

wał w PGNiG Polskie Innowacje. Jednym z zastosowań

tysięcy złotych. Często jest to bariera nie do przejścia dla

technologii blockchain w tym projekcie jest platforma

innowacyjnego modelu biznesowego.

obsługi klienta indywidualnego, obejmująca płatności
za gaz, podpisywanie umów z klientami oraz publikację

Chcemy te przeszkody wyeliminować, a przynajmniej

dokumentów takich, jak regulaminy lub cenniki. Kolej-

znacząco obniżyć dzięki edukacji rynku i budowaniu

nym jest blockchainowa giełda energii, pozwalająca na

kompetencji partnerów. Świadomość możliwości, jakie

rejestrację transakcji i zapisywanie ich historii na block-

dają gotowe rozwiązania osadzone w chmurze Micro-

chainie oraz rozliczanie ich za pomocą regulowanego pie-

soft, to znaczna redukcja kosztów, a poszerzanie wiedzy

niądza elektronicznego. Trzecie rozwiązanie to platforma

na ten temat w całej sieci partnerów firmy jest kluczem

płatności w systemach elektromobilności. Takie projekty

do wdrażania tej technologii. W tym celu Microsoft,

Microsoft realizuje dzięki bliskiej współpracy z potężnym

razem z partnerami EY i Senfino, uruchomił Startberry

ekosystemem wyspecjalizowanych partnerów.

– polski akcelerator startupów napędzany technologią

To właśnie dzięki niej już wkrótce będziemy mogli

Microsoft, w którym odbywają się m.in. szkolenia

opowiedzieć o kolejnych projektach wykonywanych

w zakresie kodowania smart contracts oraz hackathony.

dla naszych klientów.
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Magdalena Beauchamp
– dyrektor ds. polityk publicznych, Startup Poland

Nowe technologie stawiają przed rządami nie lada

Podejść jest kilka. Jedne bardziej ostrożne, inne

wyzwanie. Dają im pole do stworzenia zupełnie nowe-

va banque. Są zarówno takie, które mają korzenie

go porządku regulacyjnego dla rynku, który dopiero

w ataku hackerskim na serwery państwowe, jak i te

kiełkuje. To jednak niełatwe zadanie. Tak jest również

zbudowane na przewadze konkurencyjnej opartej na

w przypadku technologii blockchain. Na wczesnym

skali państwa i jego położeniu geograficznym. Zgro-

etapie mało kto ją rozumie i wie, do jakich celów

madziliśmy wiedzę o zdecydowanie wyróżniających

zostanie wykorzystana. Natomiast od polityków

się działaniach inicjowanych przez gospodarki Malty,

wymaga się, żeby od razu się w niej orientowali

Wielkiej Brytanii, Francji i Szwajcarii. Dotarliśmy

i, co najważniejsze, podejmowali słuszne decyzje.

również do ciszej komentowanych w mediach przedsięwzięć Chin, Tajwanu i Japonii, które zaskakują swoim

Mają nie przeszkadzać przedsiębiorcom i działać

wyważeniem, a jednocześnie są wyraźnie odmienne

ex post, aby nie zdusić rozwoju innowacji w zarodku.

od siebie.

Prawo, które stanowią, ma być mądrym uzupełnieniem
w momencie, kiedy „niewidzialna ręka rynku” napotyka

Co łączy narodowe strategie blockchainowe?

na problemy, a regulacje mają przywrócić zaufanie i ten

Ostrożność, uważne obserwowanie dynamiki rynku

rynek wzmocnić. Uważnie wczytując się w wypowiedzi

kryptofinansów i blockchaina oraz skupienie uwagi

międzynarodowych ekspertów, którzy w niniejszym

ustawodawcy na korzyściach dla społeczeństwa.

rozdziale opowiadają o podejściu w ich krajach, odnosi

Pomimo to, sam fakt, że zagadnień do opisania w tym

się wrażenie, że te zasady są uniwersalne.

rozdziale było wiele, świadczy o tym, iż mariaż administracji państwowych i blockchaina nabiera realnych

Na ustawodawcy spoczywa ogromna odpowiedzial-

kształtów.

ność. Polega ona na wyważeniu trzech zmiennych.
Po pierwsze, tego, co dobre i bezpieczne dla obywateli – Nowaków, Smithów i Blanchardów, którzy będą
konsumować nowe technologie. Po drugie, rolą rządów
jest uważne śledzenie ewolucji rynku i zapewnienie
przewidywalnych, stałych zasad gry, które pozwolą
przedsiębiorcom rosnąć. Po trzecie, jest nią zabezpieczenie swojego własnego interesu, czyli skuteczne konkurowanie z innymi jurysdykcjami o najtęższe umysły
– najlepszych specjalistów od blockchaina, którzy
rozumieją go lepiej niż inni i podejmą ryzyko, żeby
zbudować na nim firmy.
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UNIA EUROPEJSKA

Czy połączy nas EuroChain?
Benedikt Blomerey – Policy Officer, Allied for Startups
Odpowiada za prace nad rozwiązaniami legislacyjnymi dotyczącymi startupów i jednolitego rynku cyfrowego (digital
single market) w międzynarodowej organizacji Allied for Startups. Magister stosunków międzynarodowych i ekonomii
Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa.

Potencjalny wpływ ekonomiczny i społeczny DLT

Kwestię DLT należy również rozważać w świetle innych

(z ang. distributed ledger technology, technologia rejestrów

propozycji legislacyjnych, takich jak prawo dotyczące

rozproszonych) przyciąga uwagę unijnych decydentów

crowdfundingu oraz ICO, czyli emisji tokenów.

w Brukseli. W miarę, jak rośnie poziom zrozumienia kwe-

W ostatnim czasie Komisja zleciła wykonanie studium

stii technicznych związanych z DLT w niewielkim gronie

wykonalności Ogólnoeuropejskiej Infrastruktury Block-

zainteresowanych tematem europejskich parlamentarzy-

chainowej (EuroChain).

stów i przedstawicieli Komisji, dojrzewa również debata
publiczna na ten temat.

Gra toczy się o dużą stawkę, ponieważ instytucje unijne
są na etapie formowania swoich opinii na temat przyszło-

Jeśli chodzi o unijne przepisy, DLT to zagadnienie zupełnie

ści DLT. Ponadto zbliżające się wybory do Parlamentu

nowe. Dlaczego? Politycy uważają, że technologia dopiero

Europejskiego oznaczają, że nie można się spodziewać

ewoluuje, a jej zastosowania jeszcze nie są do końca do-

żadnych nowych inicjatyw w nadchodzącym roku. Nastąpi

pracowane. Stąd bardzo powszechne wśród europosłów

w związku z tym opóźnienie w tworzeniu nowych regula-

ostrożne podejście do procesu legislacyjnego, który, ich

cji. Wybory okażą się swoistym barometrem nie tylko dla

zdaniem, na tym etapie powinien umożliwiać technologii

DLT, lecz także dla ogółu innowacji i nowych technologii.

DLT rozwój w startupach, bez szczegółowych regulacji na
poziomie całej wspólnoty.

Antanas Guoga – poseł
do Parlamentu Europejskiego

Co zrobiono do tej pory? Żeby zachować kontrolę nad
rozwojem DLT, Komisja Europejska uruchomiła EU Blockchain Observatory and Forum. Jest to centrum skupiające
informacje na temat trwających inicjatyw ustawodaw-

Technologia blockchain może posłużyć jako fundament

czych, którego celem jest wypracowanie wyczerpującego

w budowie zupełnie nowych narzędzi gwarantujących uczci-

wspólnego stanowiska dla Europy. Ponadto w paździer-

wość wyborów powszechnych, transakcji finansowych, zarzą-

niku 2018 roku przyjęta została rezolucja Parlamentu

dzania łańcuchem dostaw, udostępniania danych medycznych

Europejskiego w sprawie blockchain. Poseł Parlamentu

i wielu innych dziedzin. Instytucje polityczne i rządowe

Europejskiego Antanas Guoga podczas dyskusji o block-

mogą ją wykorzystywać, aby nadać moc sprawczą w struktu-

chain i DLT mówił: „Technologia ta nadal jest we wczesnej

rach miejskich.

fazie rozwoju, dlatego najważniejszą rzeczą z punktu widzenia decydentów jest stworzenie ram prawnych, które

Wszyscy powinniśmy pracować wspólnie, aby zagwaranto-

będą otwarte i przyjazne innowacji”.

wać, że korzyści płynące z zastosowania technologii blockchain są odpowiednio rozumiane, komunikowane i wykorzystywane w możliwie najlepszy sposób.
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AUSTRIA

Aukcje rządowych obligacji na Ethereum
we współpracy z Ministerstwem Skarbu Republiki Austrii

Rainhard Fuchs
– dyrektor ds. relacji
z sektorem publicznym
Pioneers.io

Rainhard prowadzi relacje Pioneers.io z austriackim sektorem publicznym
oraz działania organizacji pod szyldem GovTech-initiatives. Zawodowo
koncentruje się na wprowadzaniu innowacji do sektora publicznego.

Max Kintisch
– starszy konsultant
ds. innowacji
Pioneers Discover

Max Kintisch ma wieloletnie doświadczenie w projektowaniu produktów
z obszaru analizy opartej na wiedzy dla organizacji międzynarodowych,
instytucji europejskich, ministerstw i miast. Uzyskał podwójny tytuł magistra
Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu oraz London School of Economics.

Zachęcamy ustawodawców, aby dostrzegli olbrzymie możliwości, jakie niesie ze
sobą technologia blockchain, ale jednocześnie, by w swoich działaniach kierowali się
rozsądkiem bardziej niż idolatrią. Cytując Traktat o reformie monetarnej (1923),
to „absolutyści kontraktu społecznego (…) są prawdziwymi ojcami rewolucji”.
Austriacki rząd wykorzystał blockchain Ethereum do po-

Nowy sposób uwierzytelniania danych polega na ich

twierdzenia danych w raportach związanych z aukcją rzą-

szyfrowaniu poprzez wygenerowanie identyfikatora,

dowych obligacji o wartości 1,15 mld euro. Aukcja odbyła

tzw. hasha. Hash jest jednoznacznie przypisywalny do

się 2 października 2018 roku i jest pionierskim krokiem

oryginalnego dokumentu, ale sam w sobie nie umożliwia

w kierunku podniesienia i tak już wysokich standardów

odczytania jego zawartości. Co ważne, uwierzytelnianie

bezpieczeństwa w procesie aukcjonowania obligacji.

przy pomocy blockchain nie zostało wykorzystane do
emisji stokenizowanych obligacji, a jedynie jako sposób

Wdrożenie tego opartego na technologii blockchain

na dodatkowe zabezpieczenie (potwierdzenie) procesu

rozwiązania motywowane jest zamiarem usprawnienia

aukcyjnego.

procesu, w którym dane dotyczące aukcji są uwierzytelniane przez banki aukcyjne. Technologia zapewnia dodat-

Proces uwierzytelniania opartego na blockchainie będzie

kowe zabezpieczenie systemu aukcyjnego ADAS (Austrian

od tej pory stosowany podczas każdej aukcji obligacji

Direct Auction System). Od 1998 roku cała procedura

Republiki Austrii. W przyszłości planowane są już dalsze

aukcyjna odbywa się drogą elektroniczną w ramach ADAS

usprawnienia. Istnieje również pomysł, aby wdrożyć

stworzonego i zarządzanego przez Oesterreichische Kon-

narzędzie weryfikacji online dla uczestników aukcji, które

trollbank AG (OeKB). W fazie składania ofert przez ADAS

również będzie się opierało na generowaniu hashy.

wzięło udział 21 uczestników aukcji. Rejestracja ofert
tradycyjne jest już bardzo sprawna i bezpieczna, a nowa

Aukcję rządowych obligacji Republiki Austrii w imieniu

usługa oparta o technologię blockchain dodatkowo pod-

Ministerstwa Skarbu (OeBFA) przeprowadza bank OeKB.

nosi istniejące standardy.

OeBFA to działający w imieniu i na rzecz suwerena organ
zarządzający długiem Republiki Austrii.
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CHINY, TAJWAN, JAPONIA

Narodowa strategia blockchain
w rozumieniu azjatyckim
Max Wang – COO i współzałożyciel, CryptoNord AB
Inwestor, współzałożyciel CryptoNord, banku inwestycyjnego dla branży krypto.

Rządy azjatyckie w końcu zrozumiały, że blockchain

blockchain i stąd inne podejście: rozwijajmy blockchain,

może być elementem przewagi konkurencyjnej krajów

zakazując tokenów.

regionu. Blockchain będzie postrzegany jako równie
ważny co big data, AI i komputery kwantowe. W Azji

Opublikowany latem tego roku przez Chińską Partię

patrzymy na blockchain z innej perspektywy, niż ma to

Komunistyczną Blockchain Textbook for Communist

miejsce w Europie. Tu rządy skupiają się głównie na kon-

Leaders to sygnał, że blockchain odegra ważną rolę

troli prawnej nadużyć związanych z ICO (tak jak Chiny

w chińskim ekosystemie innowacji. Co więcej, w tym

i Tajlandia), ochronie konsumentów i inwestorów indy-

roku opublikowano również liczne dyskusje poświęcone

widualnych uczestniczących w obrocie kryptowalutami

oficjalnej kryptowalucie – RMB. To kolejny znak, że Chiny

(Japonia) oraz działaniach z nimi powiązanych, którym

rozważają wprowadzenie strategii blockchain na pozio-

towarzyszy dosyć innowacyjna koncepcja budowy tech-

mie ogólnokrajowym, która mogłaby zostać włączona

nologii no-coin/no-token blockchain (Chiny). W tym czasie

w plany cyfryzacji Chin, obok istniejących strategii big

w Europie trwają prace nad tworzeniem ram prawnych

data, AI i wdrożonego już programu oceny obywateli

dla gospodarki tokenowej (Liechtenstein), regulacjami

(Social Credit System). To podejście znacznie różni się

dla ICO i technologii rejestrów rozproszonych (Malta)

od postaw innych krajów Azji.

i rozwojem przemysłu krypto jako główną strategią rozwoju całych regionów (Dolina Krypto, Zug, Szwajcaria).

Rząd Japonii nie ma jeszcze tak obszernego planu,
podchodzi do kwestii blockchain systematycznie i powoli,

Chiny, lider globalnego rynku blockchain, nadal nie wpro-

z pozytywnym nastawieniem. Japońskie władze, w tym

wadziły przepisów regulujących tę technologię. Posiłkują

Urząd ds. Regulacji Rynków Finansowych (FSA –

się jedynie doraźnymi rozporządzeniami i istniejącymi

Financial Services Authority), traktują kryptowaluty jako

przepisami finansowymi i w ten sposób kontrolują biznes

aktywa osobiste, a technologię blockchain jako część

kryptowalut, zapobiegając oszustwom i przestępstwom

branży fintech. Japoński rząd włączył kryptowaluty

finansowym. Tego rodzaju podejście i perspektywa praw-

w system prawny dotyczący płatności w maju 2016 roku,

na opierają się na złych doświadczeniach i malwersacjach

przepisami, które weszły w życie 1 kwietnia 2017 roku.

popełnianych w Chinach w branży kryptofinansów

FSA udzielił 16 licencji giełdom kryptowalutowym, celem

w latach 2016–2017.

objęcia branży nadzorem pod względem AML, opodatkowania, ochrony konsumenta i innych działań finansowych

Jednocześnie chińskie władze zrozumiały, że blockchain

(takich jak emisje ICO). Niemniej, po pół roku prowadze-

to zaawansowana technologia, której państwo powinno

nia obserwacji i kilku przypadkach ataków hakerskich,

poświęcić więcej uwagi i na którą powinno przeznaczyć

FSA zacieśnia kontrolę nad giełdami i rozważa dostoso-

więcej środków. Chińczycy wierzą też, że tokeny nie

wanie ustaw o instrumentach finansowych i giełdach

są nieodłącznym i niezbędnym elementem technologii

do potrzeb branży krypto.
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Władze na Tajwanie, w tym Komisja Nadzoru Finansowego (FSC – Financial Supervisory Commission), nie
wprowadziły żadnych regulacji dotyczących technologii
blockchain ani branży kryptowalut. Na początku tego
roku zadeklarowały, że wszelka działalność biznesowa
i finansowa musi spełniać wymagania KYC/AML, niezależnie od tego, czy są to działania związane z kryptowalutami lub blockchainem, czy jakikolwiek inny rodzaj
fintech. FSC oficjalnie poinformowała, że rząd Tajwanu na
początku lata 2019 roku ogłosi regulacje dotyczące ICO.
Władze azjatyckich państw prezentują różny stosunek
do wspomnianych wyżej technologii. Na tym etapie nie
należy oceniać, które podejście jest lepsze, gdyż blockchain i kryptofinanse to zagadnienia na tyle nowe, że nikt
nie wie, dokąd zaprowadzą nasze społeczeństwa i jak
bardzo zmienią nasze życie.
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CYPR

Krajowa grupa robocza
ds. blockchain
Stavriana Kofteros – dyrektor ds. transformacji cyfrowej i innowacji,
Zgromadzenie Demokratyczne, współzałożycielka i prezes Startup Cyprus
Dyrektor transformacji cyfrowej i innowacji Zgromadzenia Demokratycznego, partii rządzącej na Cyprze, oraz aktywna
orędowniczka usprawniania ekosystemu startupowego na Cyprze i w Europie poprzez prowadzenie otwartej polityki
i wspomaganie rozwoju.

Aby umożliwić dalszy rozwój technologii na Cyprze,

jak blockchain, i umożliwi utworzenie odpowiedniego

Rada Ministrów Republiki Cypryjskiej ustanowiła Krajo-

środowiska legislacyjnego opartego na wiedzy.

wą Grupę Roboczą ds. Blockchain (Blockchain Working
Group, BWG) z udziałem interesariuszy sektora prywatnego i publicznego, w tym przedstawicieli Ministerstwa

Deklaracja współpracy w ramach
European Blockchain Partnership

Finansów, Parlamentu, Cypryjskiego Banku Centralnego,
Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd,

Cypr, w ramach Europejskiego Partnerstwa Blockchain-

Izby Adwokackiej, Stowarzyszenia Audytorów

owego (European Blockchain Partnership – EBP), pod-

i przedstawicieli sektora prywatnego, umożliwiając

pisał deklarację współpracy. Odbyło się to 10 kwietnia

w ten sposób pozyskanie eksperckiej wiedzy i pogodze-

2018 roku, w Dniu Cyfryzacji (Digital Day) zorgani-

nie różnych interesów. Część mandatu BWG polega na

zowanym w trakcie bułgarskiej prezydencji. Celem

ocenie warunków i potencjalnych zagrożeń oraz ułożeniu

partnerstwa jest zapewnienie na Cyprze ponadnarodo-

w ciągu sześciu miesięcy krajowego planu rozwoju tech-

wych cyfrowych usług publicznych z wykorzystaniem

nologii blockchain na Cyprze.

technologii blockchain i wszystkich korzyści, które ona
niesie, przy jednoczesnym uniknięciu fragmentarycznego

BWG podlega nadzorowi prezesa Izby Adwokackiej oraz

regulowania kwestii blockchain przez poszczególne pań-

Ministra Finansów. W obowiązującym na Cyprze syste-

stwa członkowskie. Uczestnicy partnerstwa są zgodni,

mie podziału władzy to dowód na konkretną wolę współ-

że należy budować EBP z perspektywą rozwoju europej-

pracy pomiędzy gałęzią wykonawczą a ustawodawczą.

skiej infrastruktury blockchain, która pozwoli ulepszyć
oparte na rzeczywistej wartości, zaufane i skupione na

Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

celach użytkowników cyfrowe usługi ponad granicami,

(Cyprus Securities and Exchange Commission – CySEC)

w ramach jednolitego rynku cyfrowego (digital single

w 2018 roku utworzyła Centrum Innowacji FinTech

market). Należy się spodziewać, że do końca 2018 roku w

i RegTech w celu ustanowienia dwukierunkowego kanału

ramach partnerstwa powstanie model nadzorowania

komunikacji pomiędzy zainteresowanymi stronami

i plan rozwoju europejskiej infrastruktury blockchain.

a CySEC.
Centrum posłuży jako rodzaj piaskownicy dla innowacyjnych produktów finansowych korzystających z dobrodziejstw technologii rejestrów rozproszonych, takich
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ESTONIA

Spójność e-państwa dzięki
infrastrukturze blockchain
Sandra Särav – dyrektor ds. globalnych, Government CIO Office
Ministerstwo Spraw Ekonomicznych i Komunikacji Estonii
Prowadzi projekty związane z międzynarodową współpracą i komunikacją w zakresie technologii informatycznych.
Przed objęciem stanowiska, w trakcie estońskiej prezydencji w UE, koordynowała proces legislacyjny dotyczący
technologii cyfrowych w Estonii.

Dziś i jutro technologia blockchain może dawać rządom to, co ma najlepszego –
gwarantować spójność systemów informatycznych. Do czasu, kiedy zostaną
opracowane nowe zastosowania tej technologii, nie należy jednak traktować
blockchaina jako panaceum na wszystkie bolączki administracji publicznej.
Estońska technologia KSI Blockchain pomaga chronić

i nadużyciami przechowywanych danych. Po drugie

krajowe e-usługi, w tym elektroniczny rejestr danych

zapewnia stuprocentową gwarancję zaufania do danych

o zdrowiu e-Health Record, bazę recept e-Prescription,

rządowych. Niezależnie od sytuacji jest to podstawowa

prawną e-Law, system sądowy e-Court, systemy e-Police,

funkcja każdego państwa. Blockchain umożliwia trwały,

e-Banking, rejestry e-Business oraz e-Land. Najważ-

weryfikowalny zapis tego, jak dane były przetwarzane,

niejsze systemy w państwie nie opierają się jednak na

który w każdej chwili można poddać audytowi.

technologii blockchain. KSI Blockchain umożliwia utrzymanie spójności danych pomiędzy systemami. Dane są

Ze strony agencji rządowych za projekt i wdrożenie re-

rejestrowane w technologii blockchain, która służy jako

gulacji odpowiadał Urząd ds. Systemów Informatycznych

podstawa zaufania gwarantująca ich integralność.

podlegający pod Ministerstwo Spraw Ekonomicznych
i Komunikacji Estonii. Urząd ds. Systemów Informatycz-

Rząd Estonii zaczął testować technologię blockchain

nych Estonii (RIA), jako wewnętrzny dostawca usług dla

w 2008 roku w odpowiedzi na cyberataki przeprowa-

rządu, gwarantuje dostęp do sieci blockchain agencjom

dzone w rok wcześniej. Celem tego była obrona przed

rządowym poprzez infrastrukturę X-road. W tym celu

kolejnymi atakami od wewnątrz. Estonia była pierwszym

Estonia wykorzystuje technologię KSI Blockchain Guard-

państwem na świecie, które wdrożyło blockchain w sys-

time. Guardtime to estońska firma, światowy lider wśród

temach swojej administracji, uruchamiając w 2012 roku

dostawców technologii blockchain. Technologia oparta

Rejestr Spadkowy w Ministerstwie Sprawiedliwości.

na jakości gwarantowanej odpowiednią umową
i z ograniczonym dostępem zapewnia integralność,

Rząd Estonii, wdrażając technologię blockchain, kieruje

interoperacyjność i niezależną weryfikację wartości

się dwoma podstawowymi celami. Po pierwsze daje

całego systemu.

on możliwość narzucenia integralności danych rządowych, a w jej następstwie zapewnienie ochrony przed
wewnętrznym zagrożeniem związanym z manipulacją
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FRANCJA

Obrót papierami
wartościowymi na blockchainie
Carole Vachet – zastępca dyrektora Jednostki ds. Oszczędności i Rynku Kapitałowego
French Treasury, Ministerstwo Gospodarki i Finansów
Odpowiedzialna za kwestie związane z innowacjami na rynkach kapitałowych. Koordynowała niedawny proces legislacyjny
dotyczący blockchain i kryptoaktywów.

Francja stawia czoła wyzwaniom, jakie niosą ze sobą przełomowe technologie na
rynkach kapitałowych, wprowadzając innowacyjne ramy prawne. Takie podejście ma na
celu utrzymanie delikatnej równowagi pomiędzy wspieraniem innowacji a pilnowaniem
dobrych praktyk.
8 grudnia 2017 roku rząd francuski przyjął dekret,

Francja od miesięcy nieustannie pracuje nad pionierską

którym ustanowił Paryż pierwszym centrum finansowym

strategią innowacji na rynku finansowym, stawiając czoła

w Europie zezwalającym na legalny transfer papierów

skomplikowanej kwestii kryptoaktywów. Plan d’action

wartościowych poprzez blockchain. Rozpoczęta w ten

pour la croissance et la transformation des entreprises

sposób reforma dotyczy papierów wartościowych,

(PACTE) pozwoli stworzyć opcjonalną wizę dla ICO oraz

w przypadku których europejskie prawo nie wymaga

opcjonalne licencje dla pośredników na rynku aktywów

centralnego depozytu, a w szczególności jednostek

cyfrowych, kładąc w ten sposób fundamenty pod ramy

funduszy, instrumentów rynku finansowego i nienoto-

prawne dla osób uczestniczących w tych rynkach

wanych na giełdzie akcji i obligacji. Dekret ten do końca

w sposób pragmatyczny i proporcjonalny do potrzeb.

2018 roku zostanie jeszcze uzupełniony przepisami

Swoją propozycją Francja zamierza zbudować bardziej

wykonawczymi, po czym nowe prawo wejdzie w życie.

bezpieczny dla inwestorów rynek, jednocześnie wspierając innowacje i zasilając europejskie bazy wiedzy

Przed wprowadzeniem tych przepisów władze w Paryżu

o wykorzystaniu blockchaina na rynku finansowym.

przeprowadziły dwa etapy konsultacji publicznych,
których wyniki zostały uwzględnione przy tworzeniu
treści dokumentu. W szczególności cenne okazały
się dyskusje z rzeczywistymi interesariuszami, które
pomogły zidentyfikować kluczowe obszary wymagające
reakcji ustawodawcy, do których należą w szczególności
edukacja i bezpieczeństwo prawne.
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LIECHTENSTEIN

Ustawa o blockchain
Max Wang – COO i współzałożyciel, CryptoNord AB
(www.cryptonord.com)
Inwestor, współzałożyciel CryptoNord, banku inwestycyjnego dla branży krypto.

Przedsiębiorcom, przedsiębiorstwom i regulatorom należy zapewnić przestrzeń
do eksperymentów.
Urząd ds. Rynków Finansowych Księstwa Liechten-

a raczej wprowadza ramy prawne, do których większość

stein (FMA – Financial Market Authority) pracuje nad

firm działających w różnych sektorach biznesowych block-

projektem ustawy dotyczącej systemów transakcyjnych

chain będzie mogło się dostosować. Ustawa o blockchain

opartych na technologiach rejestrów rozproszonych.

opracowywana w Liechtensteinie skupia się głównie na

Projekt nazywany jest również Blockchain Act, czyli usta-

kwestii własności i transferze aktywów cyfrowych, regulu-

wą o blockchain. Przewidywany termin jej wejścia

je proces emisji, przechowywania i wymiany oraz ochrony

w życie to 2019 rok.

prawnej aktywów cyfrowych. Mówi też o stronach tego
procesu, od emitentów przez dostawców usług po organy

Obserwujemy gwałtowny rozwój firm blockchainowych,

odpowiedzialne za kontrolę kwestii związanych z ustawą.

któremu ustawodawcy różnych krajów próbują dotrzy-

Jej ustawy jest dostosowanie relatywnych nowinek, jakimi

mać kroku, jednak rynek zawsze postępuje szybciej niż

są blockchain i tokeny, do wymagań istniejącego systemu

prawo. Dla przykładu, Francja i Malta wdrożyły regulacje

finansowego i spowodowanie, aby technologia działała

dotyczące ICO w tym roku, kiedy rynek ten przeżywa

w ramach istniejącego rynku.

już pierwsze załamanie. Całkowita wartość emisji ICO
w trzecim kwartale 2018 roku to zaledwie kilka procent

Celem ustawy o blockchain jest zapewnienie podstawy

wartości emisji z samego tylko stycznia 2018 roku.

zastosowania technologii w przemyśle usług finansowych
Liechtensteinu bez nieproporcjonalnych ograniczeń

Głównym wyzwaniem w gospodarce tokenowej są transak-

lub zbytniej ingerencji władz. Takie podejście zapewnia

cje na aktywach cyfrowych. Wiele startupów block-

korzystne ramy prawne dla przedsiębiorców i firm, które

chainowych nie może znaleźć źródeł finansowania,

dzięki temu mogą analizować różne modele biznesowe.

a liczące się fundusze przestają inwestować w tokeny
i zamiast tego skupiają się na inwestycjach udziałowych. Emisje

Ustawa ponadto jasno definiuje, czym są:

typu ICO stały się mniej atrakcyjne nie tylko dla inwestorów

•

token (zgodnie z ustawą to informacja zapisana

instytucjonalnych, lecz także osób prywatnych. Z tej perspek-

w systemie trustworthy technologies, która może

tywy widzimy pozytywne podejście władz do powiązanego

reprezentować wymienialne roszczenie lub prawa

z tym tematem procesu legislacyjnego w Liechtensteinie.

członkowskie osoby, dobra lub inne prawa względne
lub bezwzględne przypisane do jednego publiczne-

Rząd Liechtensteinu 28 sierpnia 2018 roku opublikował
raport z konsultacji dotyczących nowej ustawy o block-

go klucza lub większej ich liczby),
•

własność (zgodnie z ustawą własność przypisana

chain, związanej z tematem kryptowalut, ICO i wymiany

do aktywów cyfrowych określana jest posiadaniem

tokenów. Dokument ten nie narzuca żadnych regulacji

tokenu).

bezpośrednio na tokeny czy technologię blockchain,
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MALTA

Wyspa Blockchain
dr Terence Cassar
– Senior Associate, Afilexion Alliance / GTG Advocates
Członek Maltańskiej Izby Adwokackiej; specjalizuje się, między innymi, w zakresie prawa własności intelektualnej,
ochronie danych, blockchainie i kryptowalutach.

dr Bernice Saliba
– Junior Associate, Afilexion Alliance / GTG Advocates
Bernice Saliba ukończyła Uniwersytet Maltański z tytułem doktora prawa. Jej praktyka skupia się głównie na tematyce
DLT, kryptowalut i prawa korporacyjnego. Pracowała w Komisji Europejskiej jako stażystka w Dyrekcji Generalnej
ds. Sieci Komunikacyjnych (DG Connect).

dr Ian Gauci
– Partner, GTG Advocates oraz Afilexion Alliance
Członek Zespołu Strategicznego ds. Blockchaina (Blockchain Taskforce), której zadaniem jest doradzanie rządowi Malty
w zakresie narodowej strategii blockchain. Wykładowca Uniwersytetu Maltańskiego.

Nowoczesne ramy prawne Malty
wprowadzają prawidłową równowagę
pomiędzy interwencją legislacyjną,
konieczną w celu zabezpieczenia
interesów konsumentów i inwestorów,
a przestrzenią dla innowacji.

Pierwsze w swoim rodzaju obszerne ramy prawne
regulujące kwestię kryptowalut i technologii rejestrów
rozproszonych (DLT) wprowadzono i ogłoszono właśnie
na Malcie, która, jako lider w zakresie innowacyjnej
legislacji, została nazwana Wyspą Blockchain. Przepisy
weszły w życie 1 listopada 2018 roku i w szerokiej perspektywie zawierają trzy osobne regulacje, w tym Virtual
Financial Assets Act (ustawa o wirtualnych aktywach
finansowych) – Prawo Republiki Malty, rozdział 590
(dalej VFAA), Digital Innovation Authority Act (ustawa
o urzędzie ds. cyfrowej innowacji) – Prawo Republiki
Malty, rozdział 591 (dalej ustawa MDIA), oraz Innovative
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Technology Arrangements and Services Act (ustawa o inno-

Na Malcie powstał również Zespół Strategiczny

wacyjnych technologiach i usługach) – Prawo Republiki

ds. Blockchaina (Blockchain Taskforce). Jego zadaniem

Malty, rozdział 592 (dalej ITASA).

jest wspieranie rządu Malty w budowaniu narodowej
strategii blockchain, która w przyszłości ma zostać roz-

Ramy prawne na Malcie mają na celu ochronę konsu-

szerzona o kwestie sztucznej inteligencji oraz technologii

mentów, wspieranie odpowiedzialnej i transparentnej

związanych z tzw. internetem rzeczy.

kultury biznesu i jednoczesne promowanie innowacji
technologicznych poprzez naturalne podejście do rozwo-

Warto również zwrócić uwagę na działający na Malcie

ju technologii. VFAA reguluje kwestie kryptowalut, emisji

think tank: Maltańskie Stowarzyszenie Blockchain – The

ICO i związanych z nimi usług oraz ich dostawców, pod-

Blockchain Malta Association. Liczne informacje związa-

czas gdy ITASA daje podstawy prawne dalszej regulacji

ne z przywoływanymi wyżej regulacjami można odnaleźć

oraz dobrowolnej certyfikacji inteligentnych kontraktów,

również na stronach MFSA i MDIA.

cyfrowych organizacji autonomicznych i elementów
składowych technologii rejestrów rozproszonych (distributed ledger technology – DLT). Ustawa MDIA ustanawia
za to Maltański Urząd ds. Cyfrowej Innowacji, którego
zadaniem będzie regulacja DLT i promocja Malty jako
centrum doskonałości w zakresie innowacji technologicznej. Warto zauważyć, że nadzór nad ICO i wirtualnymi aktywami finansowymi spoczywa w rękach Maltańskiego Urzędu ds. Usług Finansowych (Malta Financial
Services Authority – MFSA).
Ramy prawne proponowane przez sekretarza parlamentu
Malty ds. usług finansowych, gospodarki cyfrowej
i innowacji oraz liczne wytyczne, normy posiłkowe
i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania publikowały zarówno MFSA, jak i MDIA. Szczególnie ciekawym
narzędziem w tym względzie jest test instrumentów finansowych ustanowiony przez MFSA (Financial Instrument
Test), którego umożliwia potwierdzenie zgodności wirtualnych aktywów finansowych ze stosownymi regulacjami.
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SINGAPUR i AZJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

Edukacja i otwarty dialog
Joshua Chong – dyrektor Singapore Fintech Association

W grudniu 2017 roku „Financial Times” w ramach cyklu

Edukacja to nie tylko świat nauki. Niedawne deklara-

FT Confidential Research opublikował artykuł, w którym

cje Monetary Authority of Singapore (MAS) odnośnie

szczegółowo omawia sytuację w rozwijających się kra-

rozwoju blockchain i kryptowalut, świadczą o tym, że

jach . Azja Południowo-Wschodnia odegrała w raporcie

ustawodawcy w prawidłowy i proaktywny sposób szu-

jedną z głównych ról, a sam artykuł przewidywał, że

kają wiedzy na temat modeli biznesowych oraz lepszych

technologia blockchain i znaczenie kontroli regulacyjnej

sposobów na to, jak okiełznać technologię w służbie

nad projektami blockchainowymi w regionie znacznie

edukacji finansowej przyszłości.

1

wzrosną.
W czasie niedawno zakończonego Singapore Consensus
Blockchain zadziałał na wyobraźnię tamtejszych rządów i

2018 MAS przedstawiło jasne stanowisko względem

polityków, którzy zdecydowanie nie chcą się znaleźć

różnych rodzajów tokenów, w odniesieniu do nieodłącz-

w sytuacji, w której znów musieliby technologicznie

nej charakterystyki każdego z nich. Dyrektor

doganiać Europę i Amerykę. W całym regionie block-

ds. ekosystemu i infrastruktury fintech w MAS, Damien

chain został oceniony jako jedna z najpilniejszych

Pang, zwrócił uwagę na to, że jego instytucja będzie się

potrzeb gospodarczych, wykraczających poza kwestie

bardziej skupiała na kontrolowaniu celu samego tokena

związane wyłącznie z ekonomią kryptowalut. Poniżej

niż na regulowaniu technologii blockchain, na jakiej

wymieniam niektóre projekty demonstrujące, jak Singa-

będzie się on opierał2. W podobnym tonie wypowiadał

pur i inne kraje Azji Południowo-Wschodniej dotychczas

się w wywiadzie dla „Bloomberg Asia” dyrektor zarządza-

implementowały technologię blockchain.

jący MAS, Ravi Menon, który stwierdził, że ustawodawca
jest skłonny przyjąć rolę mediatora pomiędzy bankami

Edukacja nadal jest podstawą tego, jak Singapur dostoso-

a kryptowalutowymi startupami z branży fintech, żeby

wuje się do zmieniających się warunków ekonomicznych

wspierać je w nawiązaniu porozumienia³.

na świecie. Biorąc to pod uwagę, Institute of Blockchain
Singapore wykonał ważny pierwszy krok w kierunku

Na wzór singapurskiego projektu Ubin także Tajlandia

włączenia tematu blockchaina w curriculum instytucji

prowadzi własne przedsięwzięcie o nazwie Project

edukacyjnych, opracowując programy nauczania skupia-

Inthanon, internetową platformę rozliczeniową kiero-

jące się na tematach takich jak smart contracts, kryptogra-

waną przez Bank of Thailand, w której wykorzystana

fia czy bezpieczeństwo blockchain. Ponadto, we współ-

jest cyfrowa waluta banku centralnego. Dotychczasowi

pracy z fundacją NEM, instytut pracuje nad możliwością

partnerzy projektu to Bangkok Bank, Siam Commercial

zapisywania cyfrowych podpisów studentów w ramach

Bank, Standard Chartered Thai Bank i Krug Thai Bank4.

NEM Blockchain.
Southeast Asia ready to embrace blockchain, https://www.ft.com/content/d24498de-d9a9-11e7-a039-c64b1c09b482, dostęp 7.11.2018.
Singapore Moves to Help Crypto Startups Receive Banking Services, 10.10.2018, https://www.coindesk.com/singapore-moves-to-help-crypto-startups-receive-banking-services, dostęp 7.11.2018.
3
Singapore Will Help Crypto Firms Set Up Local Bank Accounts, 10.10.2018, https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-10/singapore-aids-crypto-firms-seeking-banks-while-staying-vigilant,
dostęp 7.11.2018.
4
Project Inthanon: Bank of Thailand to Issue National Digital Currency, 28.08.2018, https://blockonomi.com/thailand-digital-currency, dostęp 7.11.2018.
1
2
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Indonezja z pewnością będzie stanowiła świetny poligon
do badania skalowalności platform blockchainowych5.
Indonezyjska firma Online Pajak jest jednym z przedsiębiorstw, które podejmują wyzwanie skalowania takich
technologii. Jej oparta o blockchain aplikacja umożliwia klientom przekazywanie zaszyfrowanych danych
podatkowych do instytucji centralnych, takich jak Bank
Centralny Indonezji i biura urzędów podatkowych
i skarbowych.

Indonesia looks to blockchain to fix its dodgy data challenges, 4.05.2018, https://www.reuters.com/article/us-indonesia-blockchain/indonesia-looks-to-blockchain-to-fix-its-dodgy-data-challenges-idUSKBN1I503R, dostęp 7.11.2018.

5
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SZWAJCARIA

Tokeny jako środek płatniczy
Pavel Vasilevski – Legal & Compliance Officer, FERZ SA
Prawnik, założyciel FERZ SA w Lozannie, firmy doradczej świadczącej usługi prawne dla startupów fintech
na terenie Szwajcarii.

Artykuł powstał przy wsparciu Pawła Sobotkowskiego i Espeo Blockchain, dostawcy szytych na miarę
rozwiązań blockchain i doradztwa w zakresie technologii blockchain.
Jedno z pierwszych badań wczesnych zastosowań

za zobowiązanie przekazania prawa własności do innych

technologii blockchain zostało opublikowane przez

środków płatniczych lub gdy w ramach systemu płatno-

rząd szwajcarski w ramach Federal Council Report już

ści dochodzi jedynie do zakupu dóbr lub usług, stanowi

25 czerwca 2014 roku1. Wykorzystanie technologii

właśnie jeden z wyjątków. Co więcej, przyjmowanie

blockchain na rynku finansowym ograniczało się wtedy

płatności do wysokości 1 mln franków szwajcarskich bez

do kwestii związanych z kryptowalutą bitcoin.

posiadania licencji bankowej jest zgodne z prawem, pod

Z perspektywy szwajcarskiego prawa finansowego

warunkiem spełnienia kilku dodatkowych warunków.

kryptowaluty kwalifikuje się jako środek płatniczy.

Ponadto środki przyjmowane na nieoprocentowane

Ta kwalifikacja prawna kryptowaluty jako środka płatni-

tzw. rachunki operacyjne również z punktu widzenia

czego determinuje zastosowanie do niej następujących

prawa nie stanowią depozytów publicznych.

regulacji:

Ustawa o bankowości
(The Banking Act – BA)

Ustawa o giełdzie papierów wartościowych
(Stock Exchange Act – SESTA)2
Operacje wykonywane przy użyciu środków płatniczych

Każdy, kto w ramach działalności zawodowej publicznie

(bitcoina i podobnych) nie podlegają pod ustawę SESTA.

przyjmuje depozyty od innych osób, teoretycznie musi

Jednak nie można wykluczyć, że pod SESTA podlegają

uzyskać licencję bankową. Definicja „zawodowej działal-

sprzedawcy tokenów – jako oferujący formę papierów

ności” zostaje spełniona w momencie przyjęcia więcej

wartościowych (securities) lub operatorzy platform

niż 20 depozytów od nieznanych osób lub w chwili, gdy

umożliwiający zakup i sprzedaż tokenów.

osoba świadcząca takie usługi ogłosi to publicznie.

W takiej sytuacji należałoby kwalifikować token jako

W związku z tym osoby, które prowadzą działalność

formę papierów wartościowych w znaczeniu określonym

związaną z obrotem elektronicznym środkiem płatni-

w ustawie. Zgodnie z ustawą o giełdzie (SESTA) zdema-

czym, mogą być zobowiązane do uzyskania licencji.

terializowane lub emitowane we własnym zakresie, nie-

Istnieje jednak kilka wyjątków od tej reguły, według

certyfikowane papiery wartościowe nie podlegają regu-

których depozyt może nie być publiczny, co pozwala na

lacji, nawet jeśli kwalifikują się jako papiery wartościowe

wyjęcie takiej działalności spod prawa bankowego. Przy-

w znaczeniu określonym przez FINMA (Urząd Nadzoru

padek, gdy przedsiębiorca przyjmuje fundusze w zamian

nad Rynkami Finansowymi Szwajcarii). To samo tyczy się

Rapport du Conseil fédéral sur les monnaies virtuelles en réponse aux postulats Schwaab (13.3687) et Weibel (13.4070), 25.06.2014,
https://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/35353.pdf, dostęp 7.11.2018.
Federal Act on Stock Exchanges and Securities Trading,
https://www.six-group.com/exchanges/download/participants/participation/education/sesta-stock-exchange-act-en.pdf, dostęp 7.11.2018.

1

2
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publicznego oferowania takich papierów wartościowych

W związku z powyższym startupy, których zamiarem jest

osobom trzecim. Natomiast tworzenie i publiczna emisja

emisja tokenów płatniczych, nie podlegają ustawie AML

instrumentów pochodnych (derywatyw) jest regulowane

pod warunkiem, że emitowanych przez nie tokenów nie

(art. 3 § 3 rozporządzenia o giełdzie papierów wartościo-

będzie można przekazywać poprzez blockchain. Zatem

wych, SESTO) . Publiczne gwarantowanie i emitowanie

w okresie przed sprzedażą, kiedy startupy zbierają

na rynku pierwotnym tokenów stanowiących udziały

fundusze w zamian za roszczenia związane z mającymi

w podmiotach trzecich jest z kolei działalnością licencjo-

dopiero powstać tokenami, działania te nie podlegają

nowaną (przepis art. 3 § 2 SESTO).

ustawie AML, gdyż nieistniejące tokeny nie mogą być

3

przekazywane przez blockchain. Należy jednak pamięEmitowanie tokenów stanowiących formę udziałów

tać, że w takiej sytuacji istnieje obowiązek wykonania

lub obligacji może również wiązać się z obowiązkiem

odpowiednich czynności sprawdzających względem

publikacji prospektu emisyjnego zgodnie ze szwajcar-

wszystkich inwestorów (włącznie z inwestorami, którzy

skim Kodeksem obligacji. FINMA nie jest bezpośrednio

przekazali fundusze w okresie przed rozpoczęciem

odpowiedzialna za kwestie z tym związane, ale oczekuje,

sprzedaży) przed umożliwieniem transferu tokena

że organizatorzy emisji ICO dopełnią stosownych wyja-

poprzez blockchain.

śnień we własnym zakresie.
Startupy, które planują działalność związaną z zarzą-

Ustawa o przeciwdziałaniu
praniu brudnych pieniędzy
(Anti-Money Laundering Act – AML)

dzaniem tokenami lub kryptowalutami (w formie giełdy
kryptowalut lub podobnej), również podlegają ustawie
AML i powinny prowadzić działalność w taki sposób,
który umożliwi im ochronę systemu finansowego przed

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy

procederem prania brudnych pieniędzy i finansowania

ma zastosowanie, kiedy istnieje techniczna możliwość

terroryzmu.

dokonania transferu tokenów z wykorzystaniem infrastruktury blockchain. W takim przypadku token jest
kwalifikowany wyłącznie jako środek płatniczy, a jeśli
dodatkowo spełnia przesłanki innej kategorii, jest traktowany jak token hybrydowy.

Ordinance of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on Stock Exchanges and Securities Trading,
https://www.six-group.com/exchanges/download/participants/participation/education/sesto-finma-stock-exchange-ordinance-en.pdf, dostęp 7.11.2018.

3
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Klasyfikacja tokenów

Tokeny, które gwarantują prawo dostępu do usług
w przyszłości, kwalifikowane są jako tokeny użytkowe.

W celu uporządkowania struktury istniejących regulacji
i wymogów rynku finansowego władze klasyfikują tokeny

Tokeny, które reprezentują dług lub dają możliwość rosz-

w ramach trzech klas: tokeny płatnicze (payment tokens),

czenia udziału w instytucji, która jest ich emitentem, są

tokeny użytkowe (utility tokens) i tokeny udziałowe (asset

kwalifikowane jako tokeny udziałowe. Ten rodzaj tokenów

tokens).

gwarantuje ich posiadaczom możliwość, np. roszczenia
sobie praw do części przychodów (dywidend) lub jakiejś

Powyższa klasyfikacja tokenów jest istotna, jeśli chcemy

części aktywów danej instytucji. Są one analogiczne do

określić, czy dane prawo może mieć zastosowanie

akcji, obligacji czy instrumentów pochodnych.

w danym przypadku gromadzenia funduszy, jak również
wobec przyszłych relacji pomiędzy posiadaczem i emi-

FINMA publikuje wszelkie informacje istotne z punktu

tentem tokena. Szwajcarski urząd FINMA opublikował

widzenia projektów blockchain na rynku finansowym

swoją klasyfikację tokenów po raz pierwszy 16 lutego

(fintech) na swojej stronie internetowej. Ponadto istnieje

2018 roku, w wytycznych do zapytań o ramy prawne

specjalna jednostka odpowiedzialna za fintech, z którą

emisji tokenów podczas ICO (initial coin offerings) .

można się konsultować za pośrednictwem odpowiednie-

4

go formularza na stronie FINMA5.
Tokeny, które technicznie mogą być przekazywane poprzez blockchain i tym samym mogą być wprowadzone
do obrotu, są uznawane za środek płatniczy.

Guidelines for enquiries regarding the regulatory framework for initial coin offerings (ICOs), 16.02.2018,
https://www.finma.ch/en/~/media/finma/dokumente/dokumentencenter/myfinma/1bewilligung/fintech/wegleitung-ico.pdf?la=en, dostęp 7.11.2018.
FinTech financial services providers, https://www.finma.ch/en/authorisation/fintech/, dostęp 7.11.2018.

4

5
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WIELKA BRYTANIA

Miękka legislacja
i piaskownica regulacyjna
Paolo Tasca – dyrektor Centrum Technologii Blockchain
University College London
Ekonomista specjalizujący się w systemach finansowych P2P. Jako doradca w zakresie technologii blockchain wspiera
Parlament Europejski i Organizację Narodów Zjednoczonych. Wcześniej pełnił rolę głównego ekonomisty ds. walut
cyfrowych i systemów finansowych P2P w Deutsche Bundesbank we Frankfurcie.

Wielka Brytania była jednym z pierwszych krajów, które

wu kryptoaktywów oraz możliwych korzyści wynikają-

rozpoczęły pracę nad regulacją kryptowalut. Mimo to do

cych z zastosowania DLT w sektorze usług finansowych,

chwili obecnej nie powstały takie przepisy.

a w konsekwencji – ocena potrzeby wprowadzenia
bardziej rygorystycznej regulacji prawnej1. W 2015 roku

Co więcej, w odróżnieniu od Stanów Zjednoczonych,

FCA zainicjowała też swoistą regulacyjną piaskownicę,

gdzie Komisja ds. Papierów Wartościowych i Giełd

która umożliwia firmom testowanie innowacyjnych

(Security Exchange Commission, SEC) od czerwca

rozwiązań w warunkach rynkowych z udziałem prawdzi-

2017 roku odegrała w procesie legislacyjnym znaczącą

wych klientów.

rolę w procesie legislacyjnym, brytyjski Urząd Regulacji
Rynków Finansowych (Financial Conduct Authority,

W obecnej chwili, do momentu ustanowienia spójnego

FCA) podjął jedynie kilka odizolowanych, wstępnych kro-

prawa, regulacje opierają się głównie na „miękkich”

ków w tym kierunku. Jako organ posiadający odpowied-

regulacjach, a środowisko prawne jest bardzo dynamicz-

nie kompetencje do zajęcia się kwestią usług i produktów

ne. Bardziej wyczerpującym temat dokumentem jest

finansowych opartych na technologii blockchain FCA

datowany na 2017 rok Discussion Paper on DLT.

zaczął od publikacji wytycznych, opracowań, oświad-

W odniesieniu do ryzyka operacyjnego FCA wezwało

czeń, ostrzeżeń i komunikatów w zakresie technologii

do „odpowiedniego zarządzania ryzykiem jako kluczowej

rejestrów rozproszonych i ich zastosowań w branży

kwestii w realizacji korzyści operacyjnych”. To oznacza,

finansowej. FCA działa w imieniu organu regulacyjnego

że odpowiedzialność za wdrożenie odpowiednich syste-

niezależnego od rządu Wielkiej Brytanii.

mów i wielopoziomowej kontroli w obecnej sytuacji leży
po stronie firm.

Poza tymi pojedynczymi działaniami kanclerz skarbu
ogłosił w marcu tego roku uruchomienie dedykowanej

Należy pamiętać, że niektóre ważne inicjatywy podej-

temu zagadnieniu grupy roboczej jako części rządowej

mowano w celu lepszego zrozumienia tego środowiska.

strategii dla sektora fintech (Fintech Sector Strategy).

Na przykład Blockchain Technology for Algorithmic

Grupa łączy działania brytyjskiego Ministerstwa Skarbu

Regulation and Compliance (BARAC) to oddolna inicja-

(Her Majesty’s Treasury, HM Treasury), FCA oraz Bank

tywa wykorzystująca studia przypadków do zbierania

of England, a jej celem jest badanie potencjalnego wpły-

informacji i tworzenia wytycznych dla ustawodawców

Fintech Sector Strategy launched at International Fintech Conference, 22.03.2018,
https://www.gov.uk/government/news/fintech-sector-strategy-launched-at-international-fintech-conference, dostęp 7.11.2018.

1

R04 Polityki blockchainowe na świecie

83

BLOCKCHAIN COMPASS 2018

poprzez identyfikowanie problemów i powiązanych

że „derywatywy kryptowalutowe […] mogą być trakto-

z nimi możliwych rozwiązań.

wane jako instrumenty finansowe zgodnie z dyrektywą
Markets in Financial Instruments Directive II (MIFID II),

Jeśli chodzi o kwestię kryptowalut, ustawodawca

jednak nie uznajemy kryptowalut jako walut lub walorów

zaznacza, że „waluty cyfrowe jako alternatywa lub

zgodnych z regulacją MiFID II”2.

uzupełnienie tradycyjnych mechanizmów, mogą, przy
odpowiednich wysiłkach związanych z zarządzaniem ry-

Biorąc pod uwagę całokształt działań w procesie legi-

zykiem, usprawnić dostawę usług finansowych na rynku

slacyjnym, ramy prawne pozostają niejasne. Nawet jeśli

brytyjskim z korzyścią dla konsumentów”.

dotychczasowe działania służyły jako punkt odniesienia,

Działalność związaną z „wydobywaniem” kryptowalut

który pozwalał informować obywateli o ryzykach i możli-

oraz giełdy pozwalające na wymianę bitcoina na dobra

wych korzyściach wynikających z technologii DLT, prace

i usługi są wyłączone z VAT. Dodatkowo FCA oświadczy-

związane z tworzeniem regulacji prawnych dla branży

ła, że giełdy muszą spełniać wymagania dotyczące prania

finansowej w rzeczywistości dopiero się rozpoczęły.

brudnych pieniędzy i unikania działań niedozwolonych.
W rzeczywistości emisje ICO niosą za sobą ryzyka
technologiczne, finansowe i regulacyjne, niemniej do tej
pory pozostają one w Wielkiej Brytanii niemal całkowicie
nieuregulowane.
Władze Wielkiej Brytanii podkreśliły wszelkie zagrożenia związane z inwestowaniem w tokeny w komunikacie
dla konsumentów w sprawie ICO z września 2017 roku,
w którym opisano je jako inwestycje wysokiego ryzyka
o spekulatywnej naturze, narażone na różnego rodzaju
nieuczciwe praktyki. Sytuację pogarsza fakt, że nieregulowane przez FCA inwestycje w ICO nie zapewniają
inwestorom ochrony wynikającej z przepisów dotyczących Funduszu Gwarancyjnego dla Usług Finansowych
(Financial Services Compensation Scheme) ani wsparcia
rzecznika finansowego. Pomimo to FCA oświadczyła,

Przywołane oświadczenie o derywatywach kryptowalutowych w dalszej części zawiera twierdzenie, że niektóre tokeny – kontrakty terminowe, kryptowalutowe kontrakty na różnice
kursowe, opcje kryptowalutowe – będą w przyszłości wymagały autoryzacji FCA. Odwołuje to wcześniejsze stanowisko SEC z lipca 2017 roku w sprawie DAO.
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Rekomendacje dla

administracji publicznej
Julia Krysztofiak-Szopa – prezes zarządu Startup Poland

Gdy w styczniu tego roku w Davos premier Mateusz

Jednak, jak pokazaliśmy w naszym raporcie, blockchain

Morawiecki w wywiadzie dla Bloomberga stwierdził,

to nie tylko kryptowaluty. Z perspektywy globalnych

że w Polsce kryptowaluty będą albo zakazane, albo

trendów technologicznych blockchain jest z roku na

uregulowane1, branża startupów blockchainowych

rok coraz istotniejszy. Dla rozwoju tej branży jest

w Polsce przyjęła tę zapowiedź z pełnym niepewno-

niesłychanie ważne, aby sektor publiczny dał wyraźny

ści oczekiwaniem. W wielu krajach na świecie trwają

sygnał, że rozumie różnicę między blockchainem

obecnie debaty na temat kształtu strategii i regulacji

a kryptowalutami oraz chce prowadzić dialog z sekto-

dotyczących technologii blockchain i niepokój związany

rem prywatnym. Do tej pory takiego sygnału nie było.

z kierunkiem, który obierze sektor publiczny w Polsce,
jest jak najbardziej zrozumiały, zwłaszcza że tematyka

Postulowane cele strategiczne dla rządu

blockchaina wywołuje wiele niejasności.
Startup Poland stoi na stanowisku, że strategia polskieW interesie wszystkich przedsiębiorców, którzy opie-

go rządu dotycząca blockchaina powinna dążyć

rając się na blockchainie, budują rzetelne i rewolucyjne

do zrealizowania trzech głównych celów:

projekty, jest oddzielenie dyskusji o blockchainie od
debaty o kryptowalutach. Niektórzy zresztą

1.

Zagwarantować konkurencyjne ramy rozwojowe

w wywiadach do niniejszego raportu wprost wskazują

dla przedsiębiorców, którzy budują produkty,

na tę potrzebę. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że

opierając się na technologii blockchain, w środo-

moda na kryptowaluty i ICO wydała na świat liczne

wisku międzynarodowym

projekty noszące znamiona piramid finansowych
i scamów. Wystarczy wspomnieć choćby o ostatnim

Talent technologiczny nie zna granic, a zwłasz-

przykładzie piramidy DasCoin, w której Centralne

cza ten blockchainowy. Badania Startup Poland

Biuro Śledcze Policji w październiku 2018 roku

(raport Polskie startupy 2018) potwierdzają, że

zabezpieczyło ponad 11 mln dolarów2.

startupy blockchainowe są z definicji globalne –

Co więcej, blockchain jest na tyle skomplikowaną dzie-

zarówno pod względem geograficznego rozkładu

dziną, że przeciętnemu Nowakowi i Kowalskiej trudno

klientów, jak i inwestorów czy pracowników. Jeżeli

na podstawie faktów ocenić ryzyka związane

szeroko pojęty „klimat dla blockchaina” w Polsce

z inwestycjami w tokeny.

nie będzie bardziej przyjazny niż oferta innych
państw, stracimy jako kraj możliwość zagospodarowania tego talentu w polskich przedsiębiorstwach.

Premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla Francine Lacqui: Polish PM Asks if Euro is Part of Solution or Problem, Bloomberg, 24.01.2018,
https://www.bloomberg.com/news/videos/2018-01-24/polish-pm-asks-is-euro-part-of-the-solution-or-the-problem-video, dostęp 12.11.2018.
Alan Wass, Polish Police Recover $11.6 Million from Alleged DasCoin Crypto Scam, 29.10.2018,
https://www.cryptoglobe.com/latest/2018/10/polish-police-recover-11-6-million-from-dascoin-crypto-scam, dostęp 12.11.2018
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2.

Zwiększyć transparentność przepływów

możliwości sprawdzenia, czy rejestr jest rzeczywi-

kapitałowych

ście blockchainem, czy nie, a w związku z tym, czy
transakcje w nim są rzeczywiście nieodwracalne.

Zastosowania blockchaina, z uwagi na trwałość
i nieodwracalność raz zapisanych w łańcuchu trans-

W przypadku smart contracts zagrożeniem dla stron

akcji, umożliwiają tworzenie narzędzi gwarantują-

takiej umowy może być zarówno sam jego kod (czy

cych zaufanie w relacjach, w których naturalnie go

rzeczywiście odzwierciedla interesy stron, czy nie

brak. Już wdrożone zastosowania w Estonii, Dubaju,

zawiera bugów), jak i sposób wyrokowania o speł-

czy Austrii, o których piszemy w naszym raporcie,

nieniu warunków kontraktu (czy jest wystarczająco

pokazują, w jaki sposób jest to możliwe w relacjach

zabezpieczony przed potencjalnymi atakami).

między urzędami a obywatelami czy między stronami transakcji. Karuzele VAT to modelowy przykład
problemu, który można rozwiązać narzędziami

Rekomendowane narzędzia
realizacji celów

opartymi na blockchainie. Tokenizacja papierów
wartościowych lub obligacji to natomiast modelowy

1.

„Miękkie prawo”

przykład wykorzystania blockchaina do wprowadzenia przejrzystości w przepływy kapitałowe.

Analizując działania, jakie podejmują inne państwa
w tym obszarze, widać wyraźnie, że dominującym

3.

Minimalizować ryzyka oszustw związanych

sposobem jest tzw. miękkie prawo (ang. soft law),

z emisjami tokenów, blockchainami prywatnymi

czyli paleta instrumentów, które nie mają wiążącej

i smart contracts

mocy prawnej albo których moc prawna jest słabsza
niż obowiązujących przepisów, ale wyznaczają prak-

Zagrożenia, które dziś dostrzegamy w obszarze

tykę określonego postępowania i promują pożądane

blockchaina, wiążą się głównie z kryptowalutami

standardy działania. W ramach „miękkiego prawa”

i ICO. Ryzyka te polegają przede wszystkim na

stosuje się np. dobrowolne certyfikaty wydawane

budowie piramid finansowych, wyłudzeniach

przez państwowe urzędy po spełnieniu określonych

i oszustwach, rzadziej – na praniu brudnych pienię-

kryteriów, które nie są wymagane przez przepisy

dzy. Podkreślamy, że te same zagrożenia wiążą się

prawa do prowadzenia konkretnego modelu bizne-

z pieniądzem jako płynnym nośnikiem wartości

sowego. Przedsięwzięcia, które nie posiadają takich

w ogóle.

certyfikatów, obniżają swoją wartość w oczach
inwestorów i klientów. Aby jednak administracja

88

W przyszłości, wraz z upowszechnianiem się tech-

była w stanie komfortowo wyznaczać standardy

nologii blockchain, pojawią się zagrożenia dotyczą-

działania i posiłkować się „miękkim prawem”, musi

ce tzw. blockchainów prywatnych o zamkniętym

zainwestować w dogłębne zrozumienie rynku block-

źródle. W ich przypadku użytkownik de facto nie ma

chainowego.
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APELUJEMY o rozważenie następujących

możliwość otwarcia rachunku bankowego

działań:

w celu zbierania kapitału w drodze ICO.

•

Komunikacja jasnej intencji regulacyjnej

•

Udział urzędników i przedstawicieli mini-

Czy tokeny w moim startupie zostaną potrakto-

sterstw w konferencjach i wydarzeniach

wane w przyszłości jako instrument finansowy?

branży blockchain

Czy przed wprowadzeniem takiej interpretacji

Aby wypracować odpowiednie standardy i sa-

będę miał czas, aby się do niej dostosować, czy

modzielnie wyrobić sobie opinię, administracja

też będę musiał natychmiast zamknąć firmę?

publiczna powinna dogłębnie poznać techno-

Czy nowa interpretacja nałoży na mnie wstecz-

logię i uczestników tej branży. Z przykrością

nie obowiązki podatkowe? Czy, wymieniając

obserwujemy, że przedstawiciele sektora

tokeny na inne tokeny, będę musiał zapłacić

publicznego praktycznie nie biorą udziału

podatek? Czy regulator narzuci na mój bank

w najważniejszych dla branży blockchainowej

obowiązek zamknięcia mi rachunku bankowe-

wydarzeniach. W interesie owocnego dialo-

go? Czy regulator uniemożliwi mi tokenizację

gu jest udział w tego typu merytorycznych

udziałów w spółce?

konferencjach nie tylko urzędników z Komisji

Takimi, między innymi, wątpliwościami dzielą

Nadzoru Finansowego i Ministerstwa Cyfry-

się startupy blockchainowe, które zwyczajnie

zacji, lecz także z resortów przedsiębiorczości

obawiają się braku stabilności regulacyjnej

i technologii, inwestycji i rozwoju, finansów,

i przez to często decydują się na prowadzenie

sprawiedliwości, energetyki, zdrowia czy spraw

działalności w obrębie innej jurysdykcji,

wewnętrznych i administracji. Wszystkie te ob-

w której co najmniej intencja regulatora jest

szary bowiem mogą zostać usprawnione przez

jasna i przewidywalna. Obecne tempo wprowa-

technologie oparte na blockchainie.

dzania w Polsce zmian w przepisach i krótkie

Dlatego apelujemy do szefów tych resortów

okresy na ich wdrożenie dodatkowo wzmacnia-

o zachęcenie urzędników do zdobywania

ją niepokoje przedsiębiorców.

wiedzy o technologii i poznawania przedsiębiorców technologii blockchain w Polsce.

•

Rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem
dobrowolnych licencji dla tokenów
Projekty oficjalnie licencjonowane przez Urząd
Komisji Nadzoru Finansowego silnie przyciągałyby inwestorów i użytkowników, natomiast
szansa powodzenia projektów nielicencjonowanych zostałaby mocno ograniczona. Uzyskanie dobrowolnej licencji mogłoby gwarantować
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2.

Identyfikacja obszarów działania sektora

•

rejestry ubezpieczeń społecznych

publicznego, które można usprawnić przy pomocy

•

rejestry VAT

blockchaina

•

ochrona danych osobowych

•

pieniądz cyfrowy

Przyjęta 3 października 2018 roku rezolucja

•

ewidencja i obrót papierami wartościowymi

Parlamentu Europejskiego w sprawie technolo-

•

emisje obligacji

gii rozproszonego rejestru i łańcuchów bloków³

•

obrót energią

podkreśla, że istnieje szeroka gama zastosowań

•

utrzymanie sieci energetycznych

opartych na technologii blockchain, które mogą

•

eksploatacja i ochrona środowiska.

mieć wpływ na wszystkie sektory gospodarki.
Dokument wyodrębnia obszary, w których, zdaniem
Parlamentu Europejskiego, blockchain może wpro-

3.

Aktywny udział w dialogu międzynarodowym
na temat blockchaina

wadzić wręcz systemową rewolucję we wszystkich
państwach członkowskich:

Wziąwszy pod uwagę, że Parlament Europejski

•

energia i zastosowania przyjazne środowisku

przyjął wyżej wymienioną rezolucję dotyczącą

•

transport

blockchaina, wzywającą Komisję Europejską do

•

sektor opieki zdrowotnej

konkretnych działań, można spodziewać się,

•

łańcuchy dostaw

że w niedalekiej przyszłości państwa członkowskie

•

edukacja

czekają wdrożenia stosownych unijnych dyrektyw

•

sektor kreatywny i prawo autorskie

lub obowiązujących bezpośrednio rozporządzeń,

•

sektor finansowy.

a także programy finansujące rozwój technologii.

APELUJEMY o powołanie specjalnego, międzyre-

Dla Polski oznacza to, że może zaangażować się na

sortowego zespołu strategicznego (Blockchain task

bardzo wczesnym etapie w projektowanie unijnego

force), który odpowiadać będzie za spójną i szczegó-

prawa dotyczącego technologii blockchain oraz

łową strategię usprawniania administracji publicznej

programów finansujących jej rozwój, a w konse-

i budowania wartości dla obywateli, w szczególności

kwencji – zabezpieczyć swoje interesy jako gospo-

w następujących obszarach:

darki konkurencyjnej dla przedsiębiorców z całego

•

rejestry katastralne

świata. Jeśli nie chcemy, żeby kwestie związane

•

rejestry stanu cywilnego

z blockchainem zostały niedostatecznie bądź

•

rejestry zdrowia

niewłaściwie z naszego punktu widzenia uregulo-

•

rejestry ruchu drogowego

wane na poziomie unijnym, sami musimy już teraz

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie technologii rozproszonego rejestru i łańcuchów bloków: budowanie zaufania do przepływów funduszy z pominięciem pośrednictwa bankowego,
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0373+0+DOC+XML+V0//PL, dostęp 12.11.2018.
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aktywnie wpływać na odpowiedni kształt konkret-

Podsumowanie

nych regulacji dotyczących technologii blockchain.
Wierząc w racjonalne i intencjonalne działania sektora
APELUJEMY o zaangażowanie przedstawicieli

publicznego w reakcji na nową technologię, jaką jest

sektora publicznego w prace The European Union

blockchain, mamy nadzieję na produktywny dialog

Blockchain Observatory and Forum4 powołanego

o przyszłości branży. Nie apelujemy o to, by Polska stała

pod auspicjami DG CONNECT (Dyrekcji General-

się rajem podatkowym dla entuzjastów kryptowalut.

nej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii

Nie apelujemy również o wprowadzenie „ustawy block-

Komisji), a także w dialog z instytucjami odpowie-

chainowej” i wyregulowanie rynku w zgodzie

dzialnymi za regulacje dotyczące blockchaina

z interesami konkretnych graczy.

w poszczególnych państwach członkowskich.

4

Tylko proaktywny udział w tworzeniu strategii

Apelujemy o sformułowanie przez rząd jasnej, inter-

blockchainowej Unii Europejskiej zagwarantuje

dyscyplinarnej strategii dla blockchaina w Polsce,

nam podmiotowość, dzięki której nie będziemy jako

która pozwoli tym nowatorskim startupom racjonalnie

kraj zmuszeni do wyłącznie reaktywnych działań.

podjąć decyzję o rozwijaniu biznesu tu, w kraju.

Strona organizacji: https://www.eublockchainforum.eu.
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Opinie ekspertów

Jacek Czarnecki

dr hab. Iwona Karasek-Wojciechowicz

– Legal Counsel w MakerDAO, koordynator projektu
blockchainowego w Koalicji na rzecz Polskich Innowacji

– członek i ekspert w EU Blockchain Observatory and Forum;
partner i radca prawny w kancelarii Karasek & Wejman;
współpracuje od strony prawnej przy realizacji projektów
blockchainowych i AI, projektowaniu smart contracts
i tokenizacji dóbr

Aby uwolnić potencjał blockchaina w Polsce,
potrzebujemy wprowadzenia w życie trzech postulatów. Po pierwsze, wyprzedzających, a nie wyłącznie reaktywnych działań instytucji publicznych.
Po drugie, jasnego sygnału ze strony polskiego
rządu, że blockchain – nie tylko w wydaniu dużych
korporacji – jest wspierany przez państwo. Po trzecie, otwartości i transparentności działań sektora
publicznego, co najlepiej będzie służyć usuwaniu
wątpliwości prawnych.

W celu wypracowywania podejścia regulacyjnego
odnoszącego się do blockchaina i DLT niezbędna
jest współpraca na możliwie szerokim szczeblu
międzynarodowym. Projekty oparte na tej technologii mają znacznie wyższy transgraniczny potencjał niż bazujące tylko na klasycznym internecie.
Nadmiernie restrykcyjne regulacje krajowe nie zahamują tej technologii oraz jej wykorzystania przez
krajowych użytkowników i inwestorów; zahamują
jedynie krajowy rynek przedsiębiorczości opartej
na DLT, wypychając nasz potencjał innowacyjności
za granicę.
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Anna Streżyńska

Marcelina Szwed-Ziemichód

– prezes zarządu MC2 Solutions,
była minister cyfryzacji

– adwokat, doradca podatkowy, MSZtax

Innowacyjne państwo buduje relacje z obywatelem
i przedsiębiorcą na zasadzie zaufania i partnerstwa. Oznacza to, że przedsiębiorca może liczyć na
dialog w duchu szacunku zarówno o planowanych
regulacjach i ich przyczynach, popełnionych przez
siebie błędach i możliwości wycofania się z nich,
jak i o skutkach wprowadzonych regulacji oraz
wynikach cyklicznych analiz ich wpływu na rozwój
gospodarki i branży. Przedsiębiorcy nie potrzebują
też, żeby państwo im coś dawało i czyniło z nich
uzależnionych od jego uznaniowej władzy klientów.

Administracja podatkowa powinna być otwarta.
W zakresie regulacji ważna jest otwartość na
potrzeby rynku i zachowanie równowagi pomiędzy
interesem fiskalnym państwa a prawami podatników. W zakresie funkcjonowania administracji
skarbowej kluczowe jest wykorzystanie technologii
w celu usprawnienia całego systemu.

Ważniejsze jest, żeby państwo nie zabierało; z pozostałymi wyzwaniami biznes da sobie radę sam.
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Odpowiedzi
do testu ze strony 8
1.

Co to jest blockchain?

Blockchain jako rozproszona baza danych jest bardzo

d.

powolny i niewydajny. Im więcej transakcji zapisanych

rozproszony rejestr danych w sieci P2P

w sieci blockchain, tym mniejsze ryzyko double spend,
Mimo że wielu stosuje terminy „blockchain” i „bitcoin”

czyli wielokrotnego wydatkowania tych samych jedno-

zamiennie, są to dwie różne rzeczy. Rodzajem kryptowa-

stek wartości. 21 milionów to maksymalna liczba bit-

luty jest bitcoin, a blockchain jest technologią. Najwięk-

coinów, które mogą znajdować się w obrocie.

szą w tym momencie (pod względem wolumenu) giełdą
kryptowalutową jest Binance, choć należy pamiętać,

4.

Gdzie najlepiej sprawdza się technologia blockchain?
c.

że miejsca w czołówce bardzo dynamicznie się zmieniają.

Tam, gdzie strony w transakcjach mają do
siebie ograniczone zaufanie.

2.

Co to znaczy P2P?
b.

peer-to-peer

Prędkość przetwarzania transakcji to jedna z największych kontrowersji wokół publicznych blockchainów:

Peer-to-peer to ten sam sposób komunikacji i wymiany

dla przykładu Bitcoin przetwarza średnio 7 transakcji

danych pomiędzy komputerami, jaki znamy np. z torren-

na sekundę, a Ethereum – 15. Istnieją nowe blockchainy

tów, czyli systemu ściągania plików z internetu. Kiedy

(jak EOS czy Ripple), które pod względem prędkości

mówimy, że blockchain to rejestr danych rozproszonych

dorównują już takim sieciom jak Visa czy PayPal. Dlatego

w sieci peer-to-peer, to możemy wyobrazić go sobie jako

zasadniczo blockchain nie jest szybką bazą danych.

bazę, która w identycznym kształcie zapisana jest na
bardzo wielu maszynach jednocześnie i do której wgląd

Zatwierdzanie transakcji w blockchainie wymaga skom-

ma dowolna osoba.

plikowanych obliczeń, te zaś – wysokiej mocy obliczeniowej, czyli de facto energii elektrycznej. Dlatego tam, gdzie

3.

Które z poniższych zdań są prawdziwe o publicznym

utrudniony jest dostęp do energii elektrycznej, zamiast

blockchainie jako o bazie danych?

blockchaina lepiej po prostu zastosować zeszyt.

b.

Transakcje w sieci blockchain są, technicznie
rzecz biorąc, nieodwracalne.

5.

Czy blockchain jest w pełni publiczny?
c.

To zależy.

Należy pamiętać, że nieodwracalność wynika z technicznej trudności, jakiej wymagałoby zmienienie i nadpisanie

Blockchainy takie jak Bitcoin czy Ethereum są w pełni pu-

historii transakcji – musiałoby być szybsze niż dodanie

bliczne i każdy może być w nich uczestnikiem transakcji

kolejnego bloku. Im więcej bloków dodanych do łańcu-

lub sprawdzić ich kod źródłowy. Istnieją jednak także

cha „ponad” daną transakcją, tym pewniejsze jest, że nie

blockchainy prywatne, należące do konkretnych firm czy

zostanie ona zmieniona.

konsorcjów. O tym, kto i na jakich zasadach może uczestniczyć w transakcjach w blockchainach prywatnych,
decydują ich właściciele.
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CZY MOŻNA WYKORZYSTYWAĆ TEN TEST?
Test Jak dobrze rozumiesz blockchain? został opracowany przez Fundację Startup Poland i udostępniony na licencji Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0).
To znaczy, że Startup Poland wyraża zgodę na wykorzystywanie i adaptowanie niniejszego testu i klucza pod warunkami: uznania autorstwa (test należy
odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać, jeśli zostały dokonane w nim zmiany), użycia niekomercyjnego (nie należy wykorzystywać utworu
do celów komercyjnych) oraz udostępniania na tych samych warunkach (modyfikując test, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje
dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał).
Pełna treść licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl

6.

Co to jest Hyperledger?

Kopanie bloków (ang. mining) polega na wydatkowaniu

a.

projekt Linux Foundation umożliwiający

mocy obliczeniowej, aby rozwiązać problem matema-

tworzenie rozproszonych rejestrów

tyczny, który dodaje kolejny blok do rejestru. Każdy blok
zawiera m.in. dane poprzedniego bloku, pulę nowych

W 2015 roku Linux Foundation oraz kilkadziesiąt kor-

transakcji oraz proof-of-work, czyli trudny do obliczenia

poracji technologicznych i finansowych (m.in. IBM, Intel,

problem matematyczny, unikalny dla każdego bloku.

J.P. Morgan, Accenture) udostępniło na zasadach open

Nowy blok można dodać do łańcucha tylko wówczas, gdy

source pełną infrastrukturę blockchainową do tworzenia

zawiera rozwiązanie problemu z bloku poprzedniego.

rejestrów rozproszonych.

W ten sposób bloki łączą się w łańcuch – blockchain.

7.

10. Dlaczego opłaca się być górnikiem w sieci Bitcoin?

Kto wymyślił bitcoin?
b.

Satoshi Nakamoto

b.

Bo wykopanie bloku jest równoznaczne
z wykopaniem nowych bitcoinów

Satoshi Nakamoto to autor artykułu Bitcoin: A Peer-to-

i otrzymaniem opłaty (ang. mining fee).

Peer Electronic Cash System – tzw. oryginalnego white
paper kryptowaluty bitcoin, opublikowanego w 2008 roku

Górnicy są wynagradzani za poświęcanie mocy obliczenio-

na liście e-mailingowej o kryptografii. Do dziś tożsamość

wej (de facto energii elektrycznej) na dodawanie nowych

autora nie jest znana i nie wiadomo, kim był Nakamoto –

bloków do łańcucha przy pomocy opłat transakcyjnych

choć wielu się za niego podaje. Vitalik Buterin natomiast

(ang. mining fees) oraz nowych bitcoinów (ang. block reward)

to Rosjanin, twórca sieci Ethereum i waluty ether.

– dlatego mówi się potocznie o „kopaniu bitcoinów”. Opłaty
transakcyjne są elastyczne i zależą od tego, jak wiele skłonni

8.

Ile bitcoinów może być maksymalnie w obrocie?

są zapłacić uczestnicy transakcji na blockchainie za dodanie

c.

swoich transakcji do łańcucha. To tak, jakby klient i sprze-

21 milionów.

dawca w sklepie mogli zgodzić się, ile chcą zapłacić Visie za
Bitcoin został tak matematycznie zaprojektowany, aby

to, że przetworzy ich transakcję. Nagroda blokowa nato-

uniemożliwić „dodrukowanie” waluty. Dlatego w sumie

miast zmniejsza się o połowę co 210 tysięcy bloków. I tak

może zostać wykopanych maksymalnie 21 milionów

wykopanie pierwszego bloku było nagrodzone 50 bitcoina-

bitcoinów. Regulacje państwowe nie mają wpływu na to,

mi, a obecnie (przy 550 tysiącach wykopanych już bloków) –

jak działa matematyka. Obecnie (październik 2018)

12,5 BTC. Nagroda blokowa za ostatnie 210 tysięcy bloków

w obrocie znajduje się ok. 17 milionów bitcoinów.

będzie wynosiła mniej niż jedną dziesiątą bitcoina. Kiedy
zostanie wykopanych wszystkie 21 milionów bitcoinów, nie

9.

Co to znaczy wykopać blok w publicznym blockchainie?
c.

będzie już nagrody blokowej w takiej formie.

Dodać kolejną pulę transakcji do blockchaina
poprzez wykonanie złożonego obliczenia.
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11. Jak można nabyć kryptowaluty?
d.

Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe.

oferowanym przez firmy jak Coinbase czy Blockchain.
info. Przechowując kryptowaluty w wirtualnym, gorącym
portfelu, należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ

Na świecie w chwili obecnej jest kilka tysięcy bankoma-

często są one celami ataków hakerskich i phishingowych.

tów kryptowalutowych. Także w Polsce spotkamy kilka
takich maszyn w największych miastach. Nie zawsze
jasna jest struktura kosztów, jakie poniesiemy, korzysta-

13. Co to jest węzeł (ang. node)?
c.

komputer w sieci P2P

jąc z takich urządzeń. Pośród giełd kryptowalutowych
najbardziej znane to Binance, Coinbase, Kraken, BitBay

„Węzeł” to techniczne pojęcie odnoszące się do maszyny

oraz upadła w 2014 roku Mt.Gox, z której „zniknęło”

połączonej w sieć peer-to-peer. W sieci Bitcoin węzły mogą

850 tysięcy bitcoinów. Aby nabyć kryptowalutę w indy-

być pełne, czyli przechowujące kopię całego blockchaina

widualnej transakcji, wystarczy, by sprzedawca przesłał

i wszystkich bloków wraz z transakcjami, lub częściowe –

ją na adres twojego portfela.

czyli przechowujące tylko część całego łańcucha.

12. Jak można przechowywać kryptowaluty?

14. Co to są koparki (ang. miners)?

d.

We wszystkich powyższych miejscach.

d.

komputery, które walidują i przetwarzają transakcje na blockchainie poprzez złożone obliczenia

Posiadać kryptowalutę to – tak jak w przypadku jakiejkolwiek wartości – nic innego jak mieć do niej dostęp i móc

Nie istnieje nic takiego, jak serwerownia blockchaina ani

nią dysponować. W obiegowym języku mówi się często

tym bardziej zaufane serwery. Kolejne bloki w łańcuchu

o „hasłach do bitcoinów”, podczas gdy to, co umożliwia

nie są przewidywane, a po prostu dołączane.

dysponowanie kryptowalutą, to klucz prywatny przypisa-

Bloki w blockchainie bitcoina nie przechowują w żaden

ny do indywidualnego adresu blockchainowego (zwane-

sposób danych osobowych właścicieli kryptowalut.

go czasem też potocznie portfelem). Taki klucz prywatny

Koparki to po prostu komputery, które dołączają kolejne

to po prostu długi ciąg znaków. Można go zapisać na

bloki do łańcucha.

dowolnym nośniku pamięci, z kartką papieru włącznie,
przy czym nie każdy taki nośnik gwarantuje, że klucz nie
trafi w niepowołane ręce. Można zapisać sobie klucz na

15. Co to jest fork w blockchainie publicznym?
d.

wszystkie powyższe

dysku komputera, co jest bardzo niebezpiecznym sposobem przechowywania.

Fork to bardzo pojemne pojęcie, pochodzące od angielskiego słowa oznaczającego rozwidlenie. W block-

Można zapisać go w specjalnym „portfelu kryptowaluto-

chainie to rozwidlenie może polegać na stworzeniu

wym” – albo fizycznym i niepodłączonym do sieci

nowej kryptowaluty w oparciu o już isteniejącą (jak fork

(ang. cold storage), który wygląda jak pendrive, albo

bitcoin cash od bitcoina), na zmianie w oprogramowaniu

wirtualnym i podłączonym do internetu (tzw. hot wallet),

określającym zasady zawierania transakcji (np. zwiększe-
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nie liczby transakcji, które mieści jeden blok) albo nawet

18. Czy bitcoin jest instrumentem finansowym w świetle

na rozdzieleniu się całego blockchaina na dwa niezależne

prawa UE (według stanu z października 2018)?

– gdy do ostatniego bloku dołączone są równolegle dwa

b.

Nie, żadne unijne prawo tego nie reguluje.

kolejne, początkujące nowe łańcuchy.
Według stanu z października 2018 roku żadne unijne
16. Co to jest funkcja hashująca (ang. hash function)?
d.

wszystkie powyższe

Funkcja hashująca to po prostu funkcja kryptograficzna,

prawo nie klasyfikuje explicite kryptowalut jako instrumentów finansowych.
19. Czy bitcoin jest instrumentem finansowym w świetle

która zbiorowi jakichś danych przyporządkowuje ciąg

prawa polskiego (według stanu z października 2018)?

znaków o stałym rozmiarze (hash). Charakterystyczne

b.

Nie, jak na razie jedyna definicja walut wirtu-

jest to, że niewielka zmiana w danych wejściowych da

alnych znajduje się w ustawie o przeciwdzia-

zupełnie inny hash.

łaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu

Dlatego w blockchainie funkcji hashującej używa się do –

terroryzmu, w której są one definiowane

mówiąc w uproszczeniu – kodowania kolejnych bloków

jako cyfrowe formy odwzorowania wartości.

w sieci bloków.
Według stanu z października 2018 roku kryptowaluty
17. Na czym polega ICO (ang. initial coin offering)?
d.

nie mają definicji w żadnym polskim akcie prawnym.

Na emisji tokenów płatniczych,
inwestycyjnych lub użytkowych.

20. Które kraje explicite sankcjonują posiadanie i obrót
kryptowalutami (według stanu z października 2018)?
a.

ICO skrótem nawiązuje do angielskiego terminu IPO,

Na przykład Algieria, Egipt i Bangladesz.

oznaczającego debiut firmy na giełdzie, czyli initial public
offering. I mimo że często słyszymy o gigantycznych kwo-

W Algierii od końca 2017 roku karalne są zakup, sprzedaż,

tach zebranych przez startupy poprzez ICO, to nie każda

posiadanie i korzystanie z walut wirtualnych.

zbiórka pieniędzy przez internet stanowi ICO.

W Egipcie, zgodnie z traktatem religijnym wydanym przez

ICO to inaczej emisja i sprzedaż tokenów, te z kolei mogą

Dar al-Ifta, handel z użyciem kryptowalut jest haram (zaka-

reprezentować udziały w firmie (tokeny inwestycyjne),

zany w prawie muzułańskim). Bank centralny Bangladeszu

dawać prawa do skorzystania z usług lub produktów de-

natomiast ostrzegł w 2017 roku obywateli, że transak-

biutującej spółki (tokeny użytkowe) lub reprezentować

cje z udziałem kryptowalut mogą być traktowane jako

wyłącznie umowną wartość (tokeny płatnicze, inaczej

naruszenie regulacji dotyczących przeciwdziałaniu praniu

kryptowaluty). Choć istnieją scamy i mechanizmy wyłu-

brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu1.

dzania pieniędzy od indywidualnych inwestorów przez
ICO, to wiele rzetelnych projektów technologicznych
finansuje się właśnie w ten sposób.

Regulation of Cryptocurrency Around the World, Library of Congress,
https://www.loc.gov/law/help/cryptocurrency/world-survey.php, dostęp 7.11.2018.

1
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Słownik pojęć związanych
z technologią blockchain
Jakub A. Bartoszewski – ekspert Nextrope

altcoin – skrót od bitcoin alternative, wszystkie krypto-

DAO (decentralized autonomous organization) – zdecentra-

waluty podobne do Bitcoina, aczkolwiek oferujące inne

lizowana autonomiczna organizacja; rodzaj organizacji,

możliwości; przykładem altcoina jest litecoin

np. projektu ICO, której reguły funkcjonowania kontrolowane są przez komputer, a wszelkie dane przechowywa-

AML (anti-money laundering) – zestaw procedur, praw

ne są na blockchainie

i regulacji mających na celu zapobieganiu działaniom
związanym z praniem pieniędzy

dApp (decentralized application) – aplikacja działająca
w oparciu o zdecentralizowaną sieć P2P, przeciwieństwo

ASIC (application specific integrated circuit) – układ scalony

tradycyjnych aplikacji działających w oparciu o centralny

zaprojektowany do realizowania określonego działania,

serwer

np. egzekwowanie algorytmu funkcji hashującej w „kopaniu” bitcoinów

Ethereum – platforma do tworzenia smart contracts oraz
budowy dApps stworzona przez Vitalika Buterina; wyko-

bitcoin – pierwsza kryptowaluta, stworzona w 2009 roku

rzystuje ona coin ETH

przez Satoshi Nakamoto, czyli osobę bądź też grupę
osób o nieznanej do dziś tożsamości; najmniejsza część

fee – opłata nałożona na transakcje w sieci Bitcoin,

bitcoina to jednostka o nazwie satoshi (od imienia twór-

przekazywana „górnikom”, których urządzenie potwier-

cy), 1 satoshi jest równy 0,00000001 BTC

dzi daną transakcję; po potwierdzeniu transakcja jest
realizowana; im wyższa opłata (wynagrodzenie), tym

blockchain – zdecentralizowana baza danych, w której

szybciej potwierdzona jest dana transakcja

dane są zapisane w formie grup transakcji (blocks); grupy
te są ze sobą połączone przy użyciu metod kryptograficz-

fiat (fiat money) – popularne wśród użytkowników kryp-

nych, tworząc chronologicznie ustawiony łańcuch (chain);

towalut określenie stosowane w odniesieniu do pienią-

blockchain posiada architekturę P2P, co oznacza brak cen-

dza fiducjarnego, takiego jak np. złotówka, dolar, euro

tralnych (zarządzających) komputerów w tym rejestrze
FOMO (fear of missing out) – w kontekście inwestycyjnym
blockchain prywatny – rejestr blockchain, w którym obo-

zjawisko psychologiczne polegające na chęci zakupu

wiązuje regulacja poziomów dostępu; dostęp do niego

danego aktywa, np. kryptowaluty, po zauważeniu dużych

wymaga uprzedniej autoryzacji

wzrostów jego wartości, tak aby nie stracić potencjalnych zysków, w których już partycypują inni uczestnicy

blockchain publiczny – rejestr blockchain, który jest

rynku; jest to poniekąd mechanizm napędzający bańki

w pełni transparentny oraz do którego dostęp ma każdy

spekulacyjne
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fork – modyfikacja sposobu potwierdzania transakcji lub

klucz prywatny (private key) – ciąg cyfr i liczb będący

bloków transakcji w danym blockchainie, skutkująca

kluczem dającym dostęp do danego portfela; poufny

w podziale łańcucha na dwie „ścieżki”; dzieli się na soft
fork, aktualizację o charakterze wstecznie kompatybil-

kopanie (mining) – proces, w którym transakcje są wery-

nym, oraz hard fork, zmianę reguł transakcji niekompaty-

fikowane i dodawane do blockchaina; obejmuje rozwią-

bilną z dotychczasowymi

zywanie problemów kryptograficznych w bazie danych
przy użyciu mocy obliczeniowej komputerów; użyt-

funkcja hashująca – funkcja konwertująca początkowe

kownicy („górnicy”) udostępniający moc obliczeniową

dane w ciąg cyfr i liter o określonej długości, czyli hash;

swoich urządzeń („koparki”) mają szansę na otrzymanie

jest to narzędzie kryptograficzne stosowane w technolo-

wynagrodzenia w postaci kryptowaluty

gii blockchain
kryptowaluta – rodzaj waluty cyfrowej oparty o technihodl – angielskie słowo hold z błędem ortograficznym,

ki kryptografii zastosowane w technologii blockchain;

powszechnie używane przez użytkowników kryptowalut

kryptowaluty są przesyłane bezpośrednio pomiędzy ich

w kontekście trzymania danej kryptowaluty, pomimo

użytkownikami, bez pośrednictwa systemu bankowego,

wahań jej kursu, aż do wzrostu jej wartości do oczekiwa-

działają w pełni niezależnie od banku centralnego; każda

nego poziomu

kryptowaluta ma swój trzyznakowy skrót, np. BTC;
kryptowaluty można podzielić na coiny oraz tokeny:

Hyperledger – projekt blockchain open source stworzony

coiny w założeniu mają uniwersalne zastosowanie, tak

z inicjatywy Linux Foundation

jak np. złotówka, i domyślnie mogą być wykorzystywane
do wszelkiego rodzaju transakcji; tokeny są związane

ICO (initial coin offering) – sposób zbierania kapitału na

z konkretnymi projektami (ICO) i w założeniu mogą

realizację pomysłu startupowego poprzez stworzenie

być wykorzystywane tylko do transakcji na konkretnej

tokena uprawniającego do wykonywania transakcji na

platformie; coiny są zazwyczaj wymienialne na pieniądz

danej platformie, a następnie jego sprzedaż za pieniądze

fiducjarny (klasyczny); wymiana tokenów na pieniądz

fiducjarne inwestorom

fiducjarny odbywa się przez coiny

IPFS (InterPlanetary File System) – protokół stworzony

KYC (know your customer) – procedura należytej sta-

z intencją stworzenia trwałej i zdecentralizowanej metody

ranności polegająca na identyfikacji oraz weryfikacji

przechowywania oraz udostępniania plików w modelu P2P

inwestorów podczas zbiórki ICO celem spełnienia odpowiednich regulacji prawnych związanych z sektorem

klucz publiczny (public key) – ciąg cyfr i liczb będący ofi-

finansowym; źródłem regulacji związanych z KYC są in-

cjalnym adresem danego portfela; ogólnodostępny

stytucje nadzoru finansowego, takie jak np. US Securities
and Exchange Commission (SEC)
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P2P (peer-to-peer) – architektura sieci komputerowej

token personalny – token związany z konkretną osobą

polegająca na bezpośredniej wymianie danych pomiędzy

oraz jej aktywnością biznesową

użytkownikami, bez pośrednictwa serwera
white paper – dokument przedstawiający ogólny zarys
portfel (wallet) – potocznie software, w którym przechowywana jest dana kryptowaluta, choć de facto kryptowaluty, np. bitcoin, przechowywane są w zdecentralizowanym rejestrze
proof of stake – alternatywa mechanizmu proof of
work łącząca zdolność do „kopania” oraz potwierdzania
nowych bloków transakcji z ilością kryptowalut posiadanych przez danego „górnika”
proof of work – mechanizm łączący zdolność do
„kopania” z mocą obliczeniową; nowy blok transakcji
jest dodawany po obliczeniu hasha przez „górników”’;
jest to system wykorzystywany w sieciach Bitcoin oraz
Ethereum
Quorum – stworzona przez J.P. Morgan infrastruktura
blockchain dla przedsiębiorstw związanych z sektorem
finansowym
smart contract – umowy między stronami, których
zasady działania są zapisywane i realizowane przez komputer; w przeciwieństwie do „tradycyjnych” kontraktów
spisywanych na papierze smart contract może być automatycznie egzekwowany przez system obliczeniowy,
co jest istotą jego innowacyjności
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Polecane źródła
Lista skompilowana na podstawie zamieszczonych w niniejszej publikacji wywiadów z blockchainowymi
startupami i ekspertami korporacyjnymi.

Kursy online

K. Piech,
Podstawy korzystania z walut cyfrowych,

Princeton University

Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2017

Bitcoin and Cryptocurrency Technologies

https://www.gov.pl/documents/31305/436699/Podsta-

https://www.coursera.org/learn/cryptocurrency

wy+walut+cyfrowych.pdf/

IBM Blockchain Course

D. Tapscott, A. Tapscott,

Blockchain Essentials

Blockchain. Rewolucja,

https://cognitiveclass.ai/courses/blockchain-course/

Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2018

The Linux Foundation
Blockchain for Business – An Introduction to Hyperled-

Raporty w języku angielskim:

ger Technologies
https://www.edx.org/course/blockchain-for-business-an-in-

Distributed Ledger Technology: beyond block chain,

troduction-to-hyperledger-technologies

The UK Government Chief Scientific Adviser
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/492972/

Książki i raporty w języku polskim:

gs-16-1-distributed-ledger-technology.pdf

V. Dhillon, D. Metcalf, M. Hooper,

Realizing the Potential of Blockchain. A Multistakeholder

Zastosowania technologii blockchain,

Approach to the Stewardship of Blockchain and

Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2018

Cryptocurrencies,
World Economic Forum, 2017

M. Grzybowski, S. Bentyn,

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Realizing_Poten-

Kryptowaluty. Dlaczego jeden bitcoin wart będzie

tial_Blockchain.pdf

milion dolarów?,
Crypto-Logic, Warszawa 2018

The State of the Token Market. 9 month into 2018,
Fabric Ventures, 2018

P. Oksanowicz,

https://www.fabric.vc/report

Biała księga blockchain,
Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2018
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Książki i artykuły w języku angielskim:

Portale internetowe:

S. Ammous,

The Block – globalna społeczność entuzjastów blockchaina

The Bitcoin Standard: The Decentralized Alternative

https://www.theblockcrypto.com

to Central Banking, Wiley, 2018
Blockchain at Berkley – blockchainowa organizacja
An introduction to Hyperledger,

studencka Uniwersytetu w Berkeley

The Linux Foundation

https://blockchainatberkeley.blog

https://www.hyperledger.org/wp-content/
uploads/2018/08/HL_Whitepaper_IntroductiontoHyper-

CoinDesk – aktualności z branży blockchain

ledger.pdf

https://www.coindesk.com

A. M. Antonopoulos,

CCN – aktualności z branży blockchain

Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies,

https://www.ccn.com

O’Reilly Media, 2014
Diar.co – tygodnik instytucjonalny analizujący waluty
P. De Filippi, A. Wright,

cyfrowe i regulacje

Blockchain and the Law: The Rule of Code,

https://diar.co

Cambridge Massachusets, Harvard University Press,
2018

Ethereum Foundation Blog – blog fundacji Ethereum
https://blog.ethereum.org

P. Franco,
Understanding Bitcoin: Cryptography, Engineering and

EU Blockchain Observatory and Forum – inicjatywa

Economics, Wiley, 2014

Komisji Europejskiej i źródło wiedzy o blockchainie
w Unii Europejskiej

S. Nakamoto,
Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 2008
https://nakamotoinstitute.org/static/docs/bitcoin.pdf
(oryginalny white paper bitcoina)
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O Startup Poland
Maciek Kołtoński – dyrektor ds. komunikacji i strategii Startup Poland

Wybierając nazwę niniejszej publikacji, zdecydowaliśmy

W tym roku już po raz czwarty opublikowaliśmy raport

się na Blockchain Compass 2018. Dlaczego? Ponieważ

Polskie startupy. Dzięki szerokim relacjom z ekosystemem

mówiąc o rejestrach rozproszonych, mamy do czynienia

innowacyjnej przedsiębiorczości, co roku Startup Poland

z materią, którą swobodnie porównać można do niezba-

przeprowadza ogólnopolskie badanie młodych przed-

danego jeszcze akwenu wodnego. Celem Startup Poland

siębiorstw. Jest to jedyne badanie sektora firm tech-

od lat jest badanie i pomoc w eksplorowaniu tego typu

nologicznych w Polsce, realizowane na tak dużą skalę.

nieznanych wód nowych technologii.

W 2018 roku zostało ono przeprowadzone na próbie
przeszło 1100 firm.

Jako największy polski think tank naukowo-technologiczny działamy na wielu polach. Dbamy o to, aby inicjować

Współpracując z biznesem, prowadzimy również działa-

współpracę dużych spółek ze startupami, popularyzować

nia scoutingowe dla funduszy i korporacji oraz łączymy

inwestycje business angels oraz otwierać polski eko-

je ze startupami. Do grona naszych klientów należą

system na nowe rynki eksportu. Nasze działania mają

m.in. Ericsson, ING, Boston Consulting Group, Roche,

również na celu przyciąganie do Polski zagranicznego

Grupa Azoty czy PGE Ventures. Nasze usługi business

kapitału inwestycyjnego, a także profesjonalizację krajo-

intelligence w zakresie monitoringu innowacji pozwalają

wego rynku venture capital. Jesteśmy autorem pierwszej

klientom korporacyjnym podejmować lepsze decyzje na

w Polsce publikacji dokonującej estymacji rodzimych

temat współpracy z innowacyjnymi przedsiębiorstwami.

funduszy VC (Złota księga venture capital 2018). Swoimi

Prowadzimy warsztaty korporacyjne w zakresie nowych

działaniami wskazujemy też kierunki rozwojowe przed-

trendów w technologiach informacyjnych, skutecznych

stawicielom dużego biznesu, startupom oraz reprezen-

modeli współpracy ze startupami i najlepszych praktyk

tantom administracji publicznej. Opracowujemy liczne

inwestycyjnych. Dbając o rozwój ekosystemu, wraz

ekspertyzy, takie jak porównanie światowych rozwiązań

z naszymi ambasadorami i lokalnymi partnerami orga-

dotyczących polityk wizowych dedykowanych startu-

nizujemy cykl Startup Poland Camp – networkingowych

pom. Jesteśmy też aktywnym członkiem

spotkań edukacyjnych na terenie całej Polski. Jesteśmy

i współorganizatorem wydarzeń o charakterze eduka-

również członkami międzynarodowych organizacji Allied

cyjno-promocyjnym. Przykładem takiego działania jest

for Startups i European Startup Network.

współorganizowane wraz z Kancelarią Prezydenta RP
prestiżowe wydarzenie Startupy w Pałacu. Dzięki sieci

Podsumowując, jako organizacja staramy się, podobnie

naszych ambasadorów działamy na wielu szczeblach,

jak tytułowy kompas, wskazywać odpowiednie kierunki

od ekosystemów lokalnych począwszy, a na szczeblu

rozwojowe. Mam nadzieję, że lektura Blockchain

międzynarodowym i unijnym kończąc. Jako podmiot po-

Compass 2018 pomoże czytelnikowi w zrozumieniu

wołany do życia przez grono młodych polskich przedsię-

zawiłości związanych z funkcjonowaniem w tej nowej,

biorców – jesteśmy głosem polskich startupów w dialogu

„rozproszonej” rzeczywistości oraz przyczyni się do

z rządem, parlamentem, Komisją Europejską, samorząda-

obrania przez niego odpowiedniego kursu biznesowego.

mi oraz biznesem.
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Podziękowania
Blockchain Compass 2018 nie powstałby bez zaangażo-

Jesteśmy bardzo wdzięczni oficjalnym partnerom

wania kilkudziesięciu osób, które zgodziły się podzielić

raportu, którzy objęli projekt mecenatem.

z nami swoją ekspercką wiedzą. Tematyka rejestrów roz-

Są nimi: Biuro Informacji Kredytowej oraz The Heart.

proszonych jest wciąż swoistą ziemią niczyją, na której
spotkać można poświęconych jej eksploracji pionierów.

Dziękujemy także Fundacji Impact, która jako wyłączny

Jest to zadanie trudne, wymagające ogromnych nakła-

community partner zagwarantowała nam możliwość

dów pracy.

zorganizowania premiery publikacji oraz policy roundtable z reprezentantami sektora publicznego podczas

Tym bardziej doceniamy cenny czas, który nasi rozmów-

konferencji Impact Fintech ‘18, odbywającej się

cy gotowi byli nam poświęcić.

28–29 listopada 2018 w Łodzi.

Zespół Startup Poland pragnie serdecznie podziękować

Dziękujemy firmom i korporacjom, które wsparły projekt

przedsiębiorcom działającym na co dzień w obszarze

również wiedzą swoich ekspertów:

blockchain, którzy poświęcili kilkadziesiąt godzin na
rozmowy i wywiady, rzucając światło na zawiłości funk-

Microsoft i panu Tomaszowi Kozarowi, cloud technology

cjonowania branży. Za niesamowicie ciekawe dyskusje

strategist

dziękujemy startupom:

Atende i panu Jackowi Szczepańskiemu, wiceprezesowi
ds. operacyjnych

Billon

Mastercard Europe i panu Aleksandrowi Naganowskiemu,

Coinfirm

dyrektorowi ds. rozwoju nowego biznesu

Featly.io
Golem

Za ekspercki punkt widzenia oraz wkład merytoryczny

inPay

w szczególności dziękujemy Państwu:

Neufund
Nextrope

Mateuszowi Machowi (Nextrope)

Pracowni Nowych Technologii

Jakubowi Bartoszewskiemu (Nextrope)

Ramp

Jackowi Czarneckiemu (MakerDAO)

TokenBridge

Iwonie Karasek-Wojciechowicz (EU Blockchain

Trivial.co

Observatory and Forum)
Tomaszowi Kolince
Annie Streżyńskiej (MC2 Solutions)
Agnieszce Szopie-Maziukiewicz (BIK)
Marcelinie Szwed-Ziemichód (MSZtax)
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Chcielibyśmy również podziękować naszym ekspertom

Last but not least, składamy podziękowania:

spoza Polski, dzięki którym Blockchain Compass 2018 jest
publikacją wzbogaconą o zagraniczne przykłady i inne

Agacie Kowalczyk za przeprowadzenie szeregu świet-

punkty widzenia. Swoją wiedzą wsparli nas Państwo:

nych wywiadów…
Urszuli Drabińskiej za wnikliwą korektę tekstów…

Rainhard Fuchs (Pioneers.io)

Tomaszowi Jurkowi za tłumaczenia treści anglo-

Max Kintisch (Pioneers Discover)

języcznych…

Max Wang (CryptoNord AB)

Łukaszowi Mazurkowi oraz zespołowi Interleo za opra-

Stavriana Kofteros (Startup Cyprus)

cowanie graficzne…

Sandra Särav (Ministerstwo Spraw Ekonomicznych
i Komunikacji, Estonia)

oraz wszystkim osobom, które dołożyły swoją cegiełkę

Carole Vachet (Ministerstwo Gospodarki i Finansów,

do powstania tej publikacji.

Francja)
Terence Cassar (Afilexion Alliance/GTG Advocates)
Bernice Saliba (Afilexion Alliance/GTG Advocates)

Dziękujemy!
Zespół Startup Poland

Ian Gauci (GTG Advocates/ Afilexion Alliance)
Joshua Chong (Singapore Fintech Association)
Pavel Vasilevski (FERZ SA, Szwajcaria)
Benedikt Blomerey (Allied for Startups)
Antanas Guoga (Parlament Europejski)
Paolo Tasca (University College London)
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