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Streszczenie: Ekonomia i technologia to dziedziny w ciągłym progresie, które w najbliższym czasie 

staną się sobie bliższe niż kiedykolwiek wcześniej. Dokonają tego łańcuchy bloków, już teraz 

proponujące ich użytkownikom nowatorskie rozwiązania biznesowe, użytkowe czy administracyjne. 
Niniejsze opracowanie ma na celu zbadanie konstruktów technologii blockchain oraz przedstawienie jej 

charakterystyki w sposób przystępny dla osób chcących zaimplementować ją do swojej działalności 

biznesowej  lub rozpocząć programowanie w jej strukturach. W publikacji zaprezentowano zagadnienia 

związane z łańcuchami bloków i systemami zdecentralizowanymi, jak również przedstawiono 
konkretne ich zastosowania wraz z potencjałem. W tekście dokonano analizy literatury specjalistycznej, 

publikacji internetowych, a także trendów związanych z technologią blockchain. 

Słowa kluczowe: łańcuch bloków, system zdecentralizowany, token, IoT, nft 

BLOCKCHAINS NEW ECONOMY 

Abstract: Economics and technology are fields in constant progression which will soon become closer 
to each other than ever before. This will be done by blockchains, already offering innovative business, 

utility or administrative solutions to their users. This study aims to explore the constructs of blockchain 

technology and to present its characteristics in an accessible way for those wishing to implement it into 
their business operations or begin programming in its framework. The publication presents issues related 

to blockchain and decentralized systems, as also provides concrete applications of them along with their 

potential. The text analyzes specialized literature, online publications, and trends related to blockchain 

technology. 
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1. Wprowadzenie  

Technologia łańcuchów bloków to temat, który rzadko występuje w pracach 

naukowych. Wiele osób kojarzy blockchain jedynie z kryptowalutą Bitcoin i jej spekulacyjnym 

wymiarem, pomijając całkowicie kryjący się za nim aspekt technologiczny. Bitcoin był 

pierwszym projektem stworzonym w zdecentralizowanej infrastrukturze łańcucha bloków, lecz 

od momentu jego powstania cały sektor blockchain zrobił wiele kroków naprzód i obecnie 

rozwija się w wielu kierunkach, przejawiając wysoką wartość dla społeczeństwa. Niesie on za 

sobą nie tylko korzyści ekonomiczne, ale i rozszerza nasze pojęcie własności, globalizacji                     

i współpracy. 

2. Charakterystyka łańcucha bloków i systemu zdecentralizowanego  

W celu lepszego poznania struktury technologicznej blockchain, warto rozbić 

sformułowanie „łańcuch bloków” na czynniki pierwsze. „Bloki” to pogrupowane w pakiety                  

i skompresowane dane, gdzie każdy blok zawiera ich odgórnie zdefiniowaną wielkość.           

Funkcję „łańcucha” łączącego ze sobą bloki pełni natomiast odpowiednio zaprojektowany do 

pracy w zdecentralizowanym środowisku algorytm. Bloki danych są przechowywane                              

w węzłach, czyli jednostkach centralnych korzystających z określonego łańcucha – głównie                   

w komputerach użytkowników lub na oddzielnych serwerach. Pełny węzeł jest urządzeniem, 

które zawiera w swej pamięci kompletną kopię danych, wraz z historią ich dołączenia do 

łańcucha oraz modyfikacji. Wszystkie węzły są połączone w sieci i nieustannie wymieniają ze 

sobą najnowsze dane tworząc zdecentralizowaną infrastrukturę blockchain. W ten sposób 

przechowują, rozpowszechniają i chronią umieszczone w łańcuchu informacje (Drescher, 

2017). 

Aby móc jeszcze dokładniej zrozumieć pojęcie „łańcuch bloków” należy wskazać, iż Internet 

(powstały oficjalnie w 1969 r.) nie jest tożsamy z siecią WWW (w oparciu o którą w 1990 r. 

powstała pierwsza strona internetowa). Sieć WWW, na której umieszczone są wszystkie strony 

internetowe, jest w dużym uproszczeniu „nakładką” na Internet, z przeznaczeniem 

udostępniania i wykorzystywania informacji. Podobną „nakładką” jest blockchain, dodatkowo 

mogący łączyć ze sobą poszczególne węzły czy też inne urządzenia z dostępem do 

zdecentralizowanej sieci, a także nadawać i przechowywać wartość.  

Sieć WWW nie mogłaby istnieć bez Internetu – to samo dotyczy łańcuchów bloków. Nie są to 

jednak dwie całkiem odrębne sfery, a raczej wzajemnie się uzupełniające. Jeden świat nie 

wyklucza istnienia drugiego, a aplikacje sieciowe można przepisać, aby działały jednocześnie 

w sieci WWW i w łańcuchu bloków. Standardowe aplikacje sieciowe stałyby się aplikacjami 

hybrydowymi i używałyby sieci zdecentralizowanej jedynie w określonych aspektach swojej 

działalności, np. do zabezpieczania danych lub przeprowadzania płatności.  

Blockchain wykazuje także podobieństwo do samego Internetu. Tak łańcuchy bloków, jak i 

Internet, występują w wersji publicznej i kilku odmianach prywatnych, z tą różnicą, że ów 
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pierwsze mają też swoje odmiany publiczno-prywatne, projektowane w zależności od 

charakteru wykorzystania łańcucha. Podstawową różnicą pomiędzy nimi jest fakt, iż publiczne 

blockchainy mają zazwyczaj ogólny cel działania i są zasadniczo tańsze w eksploatacji. 

Prywatne łańcuchy zaś mają bardziej konkretne zastosowania i są stosunkowo droższe do 

skonfigurowania i utrzymania, ponieważ koszty rozkładają się na mniejszą liczbę 

użytkowników. 

Różnice występują również pomiędzy nowymi a dotychczasowymi rozwiązaniami. 

Łańcuchy bloków nie łączą się w jedną spójną sieć - jak to ma miejsce w standardzie WWW - 

a w nieograniczoną ilość luźno ze sobą połączonych sieci. Każdy blockchain różni się czymś 

od innych. Można je umieszczać w sieci WWW, aby działały jako zdecentralizowane strony 

lub platformy, lecz możliwe jest także takie ich zaprogramowanie by działały całkowicie 

niezależnie – podobnie do programów komputerowych. W jednym łańcuchu możemy złączyć 

elementy konieczne do wykonania określonych funkcji, w drugim całkiem inne, a niektóre 

łańcuchy możemy dodatkowo zespoić ze sobą nawzajem celem wykonywania bardziej 

złożonych zadań (Bashir, 2018). W niedalekiej przyszłości zaczną powstawać przeglądarki 

internetowe dostosowane do kilku najpopularniejszych blockchainów, umożliwiające 

przejrzyste i intuicyjne wykorzystywanie ich funkcjonalności oraz tworzenie w ich strukturach. 

W systemie opartym o technologię blockchain nie występuje również centralny punkt 

awarii, ponieważ algorytm konkretnego łańcucha bloków jest przechowywany na każdym                    

z węzłów jego sieci. Aby wyłączyć dany łańcuch i zakończyć jego funkcjonowanie należałoby 

usunąć jego zapis z każdej pojedynczej jednostki centralnej, która go wykorzystuje –                          

lub wykorzystywała w przeszłości. Takie rozwiązanie istniejące w systemie 

zdecentralizowanym stwarza wiele możliwości wykorzystania i rozwoju, a także jest 

bezpieczniejsze pod względem występowania awarii czy ataków hackerskich.    

Łańcuchy bloków, choć mogą funkcjonować jako element struktury scentralizowanej, same 

w sobie mają konstrukcję rozproszoną i są systemami zdecentralizowanymi. Podstawową 

różnicą pomiędzy tymi modelami jest brak fizycznych pośredników w tym drugim. 

Przykładowo, proces przelania kwoty 10 zł z jednego konta bankowego na inne konto można 

opisać w 3 krokach: 

1. Bank A będący właścicielem bazy danych A potwierdza, że posiadamy na koncie co 

najmniej 10 zł i wysyła dyspozycje do instytucji rozliczeniowej SWIFT (Society for 

Worldwide Interbank Financial Telecommunication) 

2. SWIFT za pomocą swojego międzynarodowego systemu obrotu transakcjami przetwarza 

dyspozycję banku A i wysyła ją do banku B  

3. Bank B będący właścicielem bazy danych B otrzymuje dyspozycje od SWIFT i potwierdza, 

że posiadacz jednego z ich kont może otrzymać przelew w wysokości 10 zł.  

W opisanej sytuacji działa aż trzech pośredników: bank A, bank B oraz SWIFT. Ponadto 

otwierając rachunek w banku tak naprawdę przenosimy na bank uprawnienia do zarządzania 

nim. Otrzymujemy w zamian iluzję dostępu do naszego rachunku i możliwość weryfikowania 

wykonywanych na nim operacji, gdy rzeczywiste działania może jedynie wykonywać bank. 

Jest to przykład systemu scentralizowanego. Natomiast w systemie zdecentralizowanym 

obsługiwanym przez łańcuchy bloków nasze środki są zapisane w sieci w formie kodu i są 

przechowywane na osobistych portfelach sieciowych lub sprzętowych (nie w bazie danych 
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banku). Jesteśmy zatem ich jedynymi i realnymi dysponentami. Rolę SWIFT spełnia zaś 

odpowiednio zaprojektowany algorytm łańcucha bloków uwierzytelniający, zatwierdzający                        

i wykonujący transakcje, eliminując tym samym pośredników owej transakcji do zera 

(Mougayar, 2016). Ta sama koncepcja odnosi się do wszelkich aktywów cyfrowych, które 

instytucja finansowa może przechowywać w naszym imieniu (np. akcji, obligacji, kwitów 

depozytowych czy listów zastawnych).  

Ponadto z powodu braku wymienionych pośredników i skrócenia operacji do niezbędnego 

minimum, rozwiązania oparte na systemach rozproszonych są z reguły szybsze i tańsze. 

Możliwym jest, iż technologia blockchain doprowadzi do zrealizowania wizji ekonomisty, 

filozofa oraz laureata Nagrody Nobla - Friedricha Hayeka, który uważał, że sposobem na 

sprawną gospodarkę – czy też sprawne społeczeństwo – jest decentralizacja i zapewniał, że 

zdecentralizowana gospodarka jest odzwierciedleniem rozproszonego charakteru informacji 

funkcjonujących w naturalnym obiegu społecznym (Hayek, 29.01.2022). 

3. Początki łańcuchów bloków 

Technologia blockchain rozwija się stopniowo i na początku obejmowała jedynie 

zastosowania związane z obrotem pieniężnym, takie jak zdecentralizowane przelewy 

transgraniczne czy cyfrowe systemy płatności. Segment ten z czasem zyskał nazwę blockchain 

1.0, a projekty powstające w jego obrębie służyły wyłącznie jako waluty i nie były one 

jednostkami udziałów w danym przedsięwzięciu. Rozwiązania te są interesujące z punktu 

widzenia użytkownika, ponieważ zapewniają zdecentralizowaną, tanią i szybką obsługę 

transakcji. 

Kod pierwszego łańcucha bloków o nazwie Bitcoin stworzyła w 2009 r. osoba lub grupa 

osób kryjąca się pod pseudonimem Satoshi Nakamoto. Łańcuch ten składał się wtedy z 

zaledwie dwóch komputerów (węzłów) i tokena transakcyjnego (kryptowaluty). Ponieważ 

każdy mógł pobrać kod łańcucha i połączyć się z siecią jako kolejny identyczny węzeł, 

pracujący i tworzący na tym samym kodzie, łańcuch ten zaczął się rozrastać, z czasem 

przekształcając się w zdolną do samorozwoju zdecentralizowaną sieć (Ammous, 2018). Bitcoin 

był pierwszym publicznym łańcuchem bloków i zainspirował wiele innych, lecz tworzył 

rozwiązania jedynie z segmentu blockchain 1.0 mając aspiracje do stania się uniwersalną, 

globalną internetową walutą. Obecnie jednak bardziej kojarzony jest z jego spekulacyjnym 

charakterem, gdyż trudno realnie ocenić jego wartość. 

Rozbudowanie łańcuchów bloków pierwszej generacji o możliwość projektowania na 

nich inteligentnych kontraktów, mających szereg zastosowań finansowych wychodzących poza 

proste transakcje pieniężne, dała początek blockchain 2.0. O ile rozwiązania pierwszej jego 

wersji służą decentralizacji pieniądza i płatności, przeznaczeniem drugiej jest decentralizacja 

rynków i umożliwienie transferu wielu różnych klas aktywów. Ponadto kryptowaluty 

projektów drugiej i dalszych generacji nie były już tylko ograniczone do funkcji tokena 

transakcyjnego, ale również mogły być jednostkami udziału w konkretnym projekcie bądź w 

określonym jego aspekcie. Blockchain 2.0 obejmuje szeroko pojęte nadawanie wartości i jej 
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inteligentne zarządzanie, tj. generowanie akcji, obligacji, kontraktów terminowych, kredytów 

o różnym zabezpieczeniu, cyfrowych praw własności aktywów fizycznych i niematerialnych 

(inteligentna własność), syntetycznych aktywów odwzorowujących ich odpowiedniki w 

świecie rzeczywistym (tokeny naśladujące ceny złota, węgla, akcji konkretnych 

przedsiębiorstw itp. - bez konieczności nabywania ich na rynku tradycyjnym) oraz tworzenie 

inteligentnych kontraktów - które można dowolnie programować i łączyć ze sobą (Bashir, 

2018). 

Rozwiązania z zakresu blockchain 1.0 i 2.0 utrudniają życie sektorowi bankowemu, 

gdyż w dużym stopniu eliminują potrzebę jego istnienia, a już na pewno ograniczają jego 

funkcjonalność i możliwości ekspansji. Przeciętny człowiek nie potrzebuje już tak naprawdę 

konta w banku, aby móc posiadać i przesyłać środki używając zdecentralizowanego systemu 

płatności. Wystarczy mu smartfon lub jednostka centralna z dostępem do Internetu - co wciąż 

jest przeszkodą w wielu zakątkach świata, lecz znacznie łatwiejszą do pokonania niż założenie 

filii banku, pozyskiwanie nowych klientów i utrzymywanie ich kont (Swan, 2015). 

Największym pod względem wielkości i znaczenia, publicznym wielofunkcyjnym łańcuchem 

drugiej generacji, stało się - za sprawą jego dynamicznego rozwoju i przejrzystej infrastruktury 

- Ethereum. To zdecentralizowana platforma z własnymi językami programowania 

(najpopularniejszymi są obecnie Solidity i oparty o Python Vyper) służąca do tworzenia i 

publikowania rozproszonych aplikacji oraz projektowania inteligentnych kontraktów. Nie jest 

prostym łańcuchem bloków, protokołem działającym w łańcuchu bloków ani metaprotokołem 

pracującym na innych protokołach. Ethereum jest czymś więcej. To podstawowa platforma 

blockchainowa ogólnego przeznaczenia, mająca postać maszyny wirtualnej spełniającej 

kryteria kompletności Turinga (co oznacza, że może obsługiwać dowolny token, skrypt lub 

projekt kryptowalutowy). Jest fundamentalną infrastrukturą mogącą obsługiwać wszystkie 

łańcuchy bloków i protokoły niczym zunifikowana, uniwersalna platforma programistyczna. 

W każdym pełnym węźle sieci Ethereum działa Wirtualna Maszyna Ethereum (Ethereum 

Virtual Machine – EVM) umożliwiająca bezproblemowe projektowanie inteligentnych 

kontraktów oraz kreację innych łańcuchów. EVM jest częścią protokołu obsługującą stan 

wewnętrzny i obliczenia. To w pewnym sensie wielki zdecentralizowany komputer –                              

w rzeczywistości składający się z wielu urządzeń P2P – który zawiera informacje o milionach 

kont używających kodu, aktualizujących wewnętrzną bazę danych i współdziałających ze sobą 

(Buterin 29.01.2022).  

Można stwierdzić, że Ethereum jest niezależną od konkretnego łańcucha czy protokołu 

platformą programistyczną umożliwiającą pisanie własnych programów w zdecentralizowanej 

infrastrukturze, odwołujących się swoimi funkcjonalnościami i zasięgiem do wielu innych 

łańcuchów bloków, protokołów i kryptowalut. Podobnie jak większość podmiotów 

działających w branży blockchain, Ethereum udostępnia swoje oprogramowanie jako open 

source, co oznacza, że każdy ma w praktyce wgląd w treść kodu i może go wykorzystywać do 

realizacji własnych projektów lub wdrożeń. Dzięki takiemu rozwiązaniu dobre pomysły 

szybciej się rozprzestrzeniają, standaryzują i są udoskonalane z wykorzystaniem uwagi oraz 

wkładu pracy rzeszy innych programistów.  

Obecnie obserwuje się rozwój przedsięwzięć z segmentu blockchain 2.0, lecz coraz 

częściej powstają projekty określane mianem trzeciej generacji. Obejmują one inne 

zastosowania łańcucha bloków niż walutowe i finansowe, zwłaszcza w administracji 
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państwowej, ochronie zdrowia, przemyśle, mechanice, nauce, literaturze, mediach, kulturze, 

sztuce oraz rozrywce. To właśnie rozwiązania z zakresu blockchain 3.0 rozszerzają nasze 

pojmowanie pojęć takich jak własność, współpraca czy globalizacja i zostaną one szerzej 

omówione w dalszej części pracy. 

4. Zdecentralizowane konstrukty technologii blockchain 

Podstawowym konstruktem powstałym przy użyciu łańcuchów bloków jest inteligentny 

kontrakt (smart contract). To zapis funkcji mającej miejsce w sieci blockchain mogący 

zawierać rozbudowane instrukcje. Jest sposobem na wykorzystywanie zdecentralizowanej 

infrastruktury do realizacji umów zawartych z innymi osobami lub bezpośrednio z daną 

platformą. Można go określić jako program uruchamiający wykonanie konkretnych działań lub 

powstrzymujący się przed nimi w przypadku wystąpienia przewidzianych okoliczności – 

dodatkowo eliminujący potrzebę zaufania pomiędzy stronami, gdyż jego zalecenia są zarówno 

sformułowane w kodzie komputerowym, jak i egzekwowane automatycznie. Inteligentne 

kontrakty można nie tylko dowolnie rozbudowywać, ale i łączyć ze sobą. Należy jednak 

ówcześnie zdefiniować źródła weryfikacji kontraktu, np. strony skąd program ma pobierać 

dane. Może się to odbywać za pomocą inteligentnych wyroczni (oracles) będących źródłami 

danych spoza łańcucha jak i z innych łańcuchów. Smart kontrakty doskonale sprawdzają się w 

sferze interakcji z rzeczywistymi zasobami, inteligentną własnością, Internetem Rzeczy (IoT), 

a także instrumentami usług finansowych. Mają zastosowanie do niemal wszystkiego, co 

zmienia stan w czasie i czemu można przypisać wartość (Corrales et al., 2019). 

Z czasem, gdy coraz więcej aspektów naszego życia będzie przenosiło się do 

zdecentralizowanych struktur, coraz więcej umów będziemy mogli zabezpieczać i egzekwować 

za pomocą inteligentnych kontraktów. Ponadto są stosunkowo przystępne w kontekście ich 

projektowania. Napisanie prostego zapisu funkcji nie jest skomplikowane, szczególnie 

wykorzystując określony język programowania (np. Solidity w przypadku Ethereum), który 

umożliwia zapisywanie złożonych procesów za pomocą zaledwie kilku linii kodu. Programiści 

z doświadczeniem w zakresie inteligentnych kontraktów będą niedługo bardzo poszukiwani na 

rynku. Ich tworzenie nie jest jednak przeznaczone wyłącznie dla specjalistów. Nowa generacja 

smart kontraktów będzie zawierać przyjazne dla użytkownika interfejsy umożliwiające 

każdemu odbiorcy (prywatnemu bądź biznesowemu) konfigurowanie danego kontraktu (jego 

funkcji, zakresów i źródeł weryfikacji) w całości „pod siebie”. 

W miarę upływu czasu inteligentne kontrakty mogą stać się niezwykle złożone                                    

i samodzielne. Przez połączenie kilku rozbudowanych smart kontraktów za pomocą spójnej 

infrastruktury możemy otrzymać konstrukt nazywany zdecentralizowaną aplikacją (DApp). 

Określany jest tym mianem program działający w infrastrukturze blockchain, przy pełnej 

ochronie swoich użytkowników oraz rozproszeniu wykonywania operacji pomiędzy różne 

węzły sieci. W pełni zdecentralizowana aplikacja musi posiadać 3 cechy: 
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1. Musi działać na całkowicie otwartej licencji (nieograniczone, nieodpłatne, 

niedyskryminujące korzystanie), zupełnie autonomicznie, bez żadnej instytucji 

kontrolującej większość tokenów, a wszystkie jej dane i rejestry operacji muszą być 

zaszyfrowane w publicznym, zdecentralizowanym łańcuchu bloków. 

2. Musi generować tokeny według standardowego algorytmu lub zbioru kryteriów i w miarę 

możliwości rozprowadzić część z nich lub całość już na początku działalności, przy czym 

tokeny muszą być przeznaczone wyłącznie do użytku aplikacji (tokeny rozprowadzane 

przez DApp; nie dotyczy posiadaczy tokenów, którzy nabyli je na giełdzie i mogą 

dodatkowo nimi handlować). 

3. Musi mieć możliwość uwzględniania w swoim protokole proponowanych ulepszeń i opinii 

osób korzystających z sieci, ale wszystkie zmiany muszą być poparte przez ustalony                        

w algorytmie procent użytkowników (Swan, 2015). 

Kolejnym etapem rozwoju programu w strukturze blockchain jest zdecentralizowana 

autonomiczna organizacja (DAO). W przeciwieństwie do DApp, która jest zarządzana przez 

większość użytkowników, określoną grupę programistów lub osoby o odpowiedniej liczbie 

kryptowalut danego projektu, DAO jest zarządzana samodzielnie za pomocą regulujących 

inteligentnych kontraktów zwanych „autonomicznymi agentami”. Ma ona własny model 

biznesowy, kapitał, zyski, może samodzielnie dystrybuować tokeny, zaciągać pożyczki, 

obracać aktywami, ma także bardziej złożony charakter. W swojej działalności może 

wykorzystywać różne zdecentralizowane aplikacje lub zawiązywać współpracę z innymi 

autonomicznymi organizacjami. Przy tego typu strukturze nie istnieje też problem jurysdykcji, 

ponieważ DAO istnieje w sieci w postaci zapisu cyfrowego. Można je uznać za uosobienie 

decentralizacji w ramach działalności biznesowej we wszystkich jej możliwych przejawach.                                            

i wykonywać zlecane przez nią zadania, bez składania CV czy zobowiązywania się do pracy 

jedynie dla tej jednej organizacji. Odpowiednio zaprojektowany algorytm mógłby samodzielnie 

weryfikować czy prace wykonano poprawnie i przyznać użytkownikowi gratyfikację lub zlecić 

ocenę jego pracy innemu łańcuchowi o charakterze ratingowym, oceniającemu wyniki przy 

pomocy niezależnych użytkowników bądź sztucznej inteligencji. Awansowanie w strukturach 

DAO polegałoby zaś na przyznawaniu coraz większego zakresu uprawnień poszczególnym 

użytkownikom w zakresie ich działalności oraz oczywiście wynagrodzenia. Istniałaby również 

możliwość nabywania tokenów wybranych autonomicznych organizacji lub praw do części 

zysków z ich nowych projektów, których zechcemy być inwestorami (Mougayar, 2016).  

Zastanawiać może kwestia jaki zysk będą mieli programiści takich zdecentralizowanych 

platform, skoro wszelkie transakcje będą się odbywały w obiegu zamkniętym „DAO-jej 

użytkownicy”. Twórcy mają sposobność zatrzymania dla siebie określonej ilości kryptowalut 

reprezentujących wartość danej platformy i upłynnienia w każdej chwili ich części lub całości 

na otwartym rynku. Ważnym stwierdzeniem jest „reprezentujących wartość”, ponieważ,                       

w przeciwieństwie do akcji na giełdach tradycyjnych i tokenów niektórych projektów drugiej i 

dalszych generacji nie będących DAO, posiadanie większości tokenów autonomicznej 

organizacji nigdy nie reprezentuje posiadania nad nią kontroli.  

Łatwo możemy wyobrazić sobie zdecentralizowane wersje takich firm jak Amazon lub Uber w 

modelu DAO. Ich platformy łączyłyby użytkowników w obrębie danej usługi bez pobierania 
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opłat za pośrednictwo bądź w zamian za mikro kwoty przeznaczane bezpośrednio na rozwój 

organizacji. Nagle tysiące pracowników IT i obsługi klienta zatrudnianych przez Amazon czy 

Uber stałoby się zbędne, tak jak ich opłacanie przez użytkowników końcowych. 

W podobnym modelu mogłyby działać np. Google, Facebook lub YouTube 

(https://d.tube/). Ich zdecentralizowane odpowiedniki nie przypisywałyby żadnego wyniku 

wyszukiwania do naszego cyfrowego profilu tożsamości, nie śledziłyby informacji o nas, nie 

obniżałyby jakości grafik i wideo. Nie musielibyśmy się również przejmować cenzurą, 

reklamami czy bańkami informacyjnymi powstającymi w wyniku podsuwania nam 

określonych treści a utrudniania dotarcia do innych. Dostęp do raz opublikowanych na tego 

typu portalach informacji mielibyśmy już zawsze i nie byłoby możliwości ich usunięcia. 

Ponadto z uwagi na operowanie w rozproszonym środowisku wszelkie wykonywane procesy 

zajmowałyby mniej czasu, a ilość posiadanego „miejsca” na upload plików byłaby znacznie 

większa. Aby tego typu platformy nie posłużyły działalności przestępczej można wpisać w ich 

algorytm funkcje wyszukiwania użytkowników zagrażających życiu innych ludzi, a następnie 

automatycznego ich zgłaszania odpowiednim organom śledczym.  

Wciąż brak nam jednak realnych doświadczeń z zakresu funkcjonowania DAO i głębszego 

wglądu w jej realia. Z pewnością nie wszystkie autonomiczne organizacje będą powstawały                     

i działały w jeden z góry narzucony sposób. Z powodów praktycznych możliwe będzie 

zaobserwowanie wielu ich wariantów i odcieni - także dlatego, iż poza tworzeniem ich od zera 

możliwe jest włączanie rozwiązań konstrukcyjnych DAO do elementów struktury tradycyjnej 

organizacji (Mougayar, 2016). 

5. Koncepcje wykorzystania blockchain 3.0 

Łańcuchy bloków pierwszej i drugiej generacji wraz z ich walutowo-finansowymi 

zastosowaniami rozszerzają świat nowoczesnej ekonomii, jednak to rozwiązania z zakresu 

blockchain 3.0 mają szansę całkowicie go zrewolucjonizować. Jedną z koncepcji są łańcuchy 

osobiste (personal blockchains), przypisane do każdego obywatela, spełniające funkcje 

administracyjne. Zapisywałyby się na nich wszystkie informacje urzędowe czy związane                      

z wykształceniem, historią pracy, ubezpieczeniem lub stanem posiadania. Zaś to, kiedy, komu 

i jakie informacje o nas chcemy udostępnić decydowalibyśmy wyłącznie my z poziomu 

aplikacji. Zapomnielibyśmy o gromadzeniu dokumentów lub konieczności starania się                            

o konkretny ich egzemplarz w danej sytuacji, ponieważ wszystkie one dostępne byłyby                         

w ogólnych zbiorach danych, a wszelkie informacje urzędowe przypisywane automatycznie do 

naszego osobistego łańcucha bloków. Z jego pomocą głosowalibyśmy także w wyborach oraz 

wypełnialibyśmy publiczne ankiety odnośnie propozycji poprawy standardu życia w swoich 

miejscowościach i miastach. Wyniki, dostępne na ogólnym forum, mogłyby być dyskutowane 

pomiędzy mieszkańcami. Mielibyśmy ponadto pewność, że głosowanie nie zostało w żaden 

sposób zmanipulowane. Kod publiczny takiego łańcucha umieszczanoby przykładowo na 

dowodach osobistych w celu łatwego skanowania, a kod prywatny musiałby być 

https://d.tube/
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uwierzytelniany z poziomu aplikacji na innym urządzeniu połączonym wcześniej z naszym 

personalnym blockchainem. 

W podobny sposób działałyby publiczno-prywatne łańcuchy bloków zrzeszone wokół 

określonego obszaru działalności, np. medycyny. Osobiste kartoteki medyczne na publiczno-

prywatnym blockchainie byłyby możliwe do natychmiastowego wglądu w każdym 

upoważnionym przez nas szpitalu, klinice lub aptece. Dzięki temu dana jednostka miałaby 

natychmiast pełne informacje o stanie zdrowia pacjenta, jego historii medycznej, grupie krwi, 

danych dotyczących DNA, szpiku kostnego itp. Rozwiązanie sprzyja także wymianie 

informacji dotyczących leczenia pacjentów z określonymi przypadłościami i wyodrębnianiu 

najskuteczniejszych metod kuracji. Zdecydowały się je niedawno zastosować władze Estonii. 

Przy wykorzystaniu technologii bezkluczowego uwierzytelniania danych firmy Guardtime                   

w połączeniu z rejestrem rozproszonym obywatele mogą za pomocą identyfikatorów 

uzyskiwać dostęp do swoich danych medycznych oraz przekazywać uprawnienia do ich wglądu 

określonym osobom lub jednostkom medycznym w czasie rzeczywistym. Łańcuch bloków 

rejestruje wszystkich użytkowników, którzy mają wgląd w kartotekę, zapewniając jednocześnie 

zgodność z obowiązującymi procedurami. Rozwiązanie to jest stale udoskonalane i cieszy się 

pozytywnym odzewem wśród obywateli Estonii (Allison, 29.01.2022). 

Można stwierdzić, iż dzięki zastosowaniu technologii łańcuchów bloków, to zwykli ludzie 

staną się jedynymi właścicielami danych o sobie, a także instytucje, którym zdecydują się je 

udostępnić – nie zaś giganci hightech jak to ma miejsce obecnie. W oparciu o informacje, 

gromadzone przez różnego typu użytkowników na prywatnych i publicznych łańcuchach 

bloków, zaczną powstawać platformy będące w praktyce giełdami danych (data marketplaces). 

Określone jednostki handlowałyby ze sobą pakietami stokenizowanych danych i uzyskiwałyby 

w ten sposób prawa do ich wykorzystania. Mogłyby tak powstać osobne rynki danych 

marketingowych, patentowych (w tym znaków handlowych, praw autorskich czy licencji), 

maszynowych, farmaceutycznych, satelitarnych, czy personalnych. Również dane jednostki 

naukowe lub medyczne miałyby możliwość działania w ramach wspólnego łańcucha                                

i zamieszczania na nim opracowanych przez siebie danych, do których miałyby potem 

swobodny (lub odpłatny) dostęp. 

Zdecentralizowane technologie znalazłyby także zastosowanie w segmencie Internetu 

Rzeczy (IoT). Za pomocą rozproszonej sieci można połączyć określone urządzenia                                    

i zaprogramować tak, aby zgodnie współpracowały w oparciu o nakazy bazowe. Dana firma 

mogłaby przykładowo zintegrować wyprodukowane przez siebie urządzenia tak by wzajemnie 

wymieniały się informacjami i wpływały na swój stan. Mielibyśmy również możliwość 

powiązania określonych urządzeń naszym personalnym łańcuchem i dostępu do nich 

wszystkich z poziomu aplikacji. Złączylibyśmy tak nasze smartfony, laptopy, pojazdy, 

urządzenia AGD, urządzenia wykorzystywane doraźnie (np. samochody lub hulajnogi 

miejskie), ale i inteligentne mieszkania czy zdigitalizowane aktywa fizyczne lub niematerialne. 

Możliwe, że w perspektywie kilkunastu lat zobaczymy budowę, na której wszystkie maszyny 

budowlane działają autonomicznie i naliczają należności za ich wypożyczenie w czasie 

rzeczywistym, a ich praca jest od czasu do czasu nadzorowana przez inżyniera z dostępem do 

odpowiedniej aplikacji. Oparty na łańcuchu bloków Internet Rzeczy - jak i wszystkie inne 

oparte na nim konstrukty – byłby dodatkowo odporny na ataki DoS. Hakerzy są w stanie 
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atakować scentralizowany serwer lub centrum danych, jednak rozproszony charakter 

blockchain praktycznie uniemożliwia takie działania. Ponadto jeśli do Internetu wkrótce 

podłączone będą miliardy różnych urządzeń, prawie niemożliwe będzie zarządzanie 

bezpieczeństwem i aktualizacjami wszystkich tych sprzętów z poziomu tradycyjnych 

centralnych serwerów. Łańcuch bloków może stanowić rozwiązanie tego problemu, gdyż 

umożliwia urządzeniom bezpośrednie komunikowanie się, a nawet kierowanie do siebie żądań 

aktualizacji oprogramowania czy protokołu bezpieczeństwa. W sieci blockchain taka wymiana 

informacji i poleceń może być rejestrowana w niemodyfikowalny z zewnątrz sposób, co 

zapewnia integralność i przejrzystość systemu oraz łatwość prowadzenia audytów.                                  

W tradycyjnych systemach P2P taka zależność byłaby niemożliwa (Bashir, 2018).    

Interesującym zagadnieniem z punktu wykorzystania technologii blockchain zajmuje się 

również zespół projektu Golem, pracujący nad problemem współdzielenia mocy obliczeniowej 

(processing power sharing). Mają na celu stworzenie sieci zdolnej do przekierowania mocy z 

jednych węzłów do drugich. Udostępniający otrzymywaliby gratyfikację w postaci 

kryptowaluty platformy (GLM) bezpośrednio od użytkowników wymagających dużych 

zasobów mocy obliczeniowej do przeprowadzenia swoich działań. Rozwiązanie miałoby 

zastosowanie w przyśpieszaniu m.in. procesów uczenia maszynowego, opracowywania big 

data lub renderowania wysokiej jakości plików graficznych. 

Najwięcej nowych projektów powstaje jednak obecnie przy użyciu tokenów NFT (non fungible 

tokens) mających zastosowanie m.in. w cyfrowych wymiarach (metaverse) i grach 

blockchainowych (blockchain gaming). Są one unikalnymi kryptowalutami będącymi 

odzwierciedleniem w łańcuchu bloków cyfrowego prawa do posiadania konkretnego aktywa 

(fizycznego bądź niematerialnego), z czego każda z nich jest niepowtarzalna i reprezentuje inną 

wartość.  

Tokeny NFT można podzielić na 3 kategorie: 

1. Tokeny PFP (profile pictures) – najbardziej podstawowe NFT będące grafikami 

reprezentującymi przynależność do określonej społeczności. Nabywając je nabywamy 

prawo do wstąpienia w szeregi danej grupy. Są używane, aby łatwo poszerzać bazę 

kontaktów osób zainteresowanych wybraną tematyką, nawiązywać znajomości biznesowe 

lub zyskać członkostwo w elitarnym klubie. 

2. Tokeny odwzorowujące przedmioty z cyber świata – przykładowo elementy ekwipunku w 

grze, akcesoria, stroje naszej postaci (outfits), działki terenu na mapach gier czy metaverse 

itp. Takie przedmioty można również przenosić pomiędzy metaversami wyposażając w nie 

swój avatar, tj. postać w cyfrowym wymiarze reprezentującą konkretnego użytkownika.  

3. Tokeny odwzorowujące przedmioty z realnego świata – przykładowo kurtka 

Dolce&Gabbana z limitowanej serii, unikalne buty Nike, dzieło sztuki, starożytna moneta 

czy nawet patent lub przepis (wszystkie przedmioty mające aspekt kolekcjonerski                              

lub niepowtarzalności).  

Wraz z nabyciem określonego aktywa ze świata realnego bądź cyfrowego otrzymujemy 

certyfikat jego posiadania zakodowany w formie NFT. Możemy następnie dany token upłynnić 

na giełdzie, przechowywać na swoim portfelu lub używać w metaverse, gdzie będziemy mogli 
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„założyć” na naszą cyfrową postać unikalny element garderoby, trudny do zdobycia miecz                   

z gry czy też zawiesić obraz (bądź patent) w naszym cyfrowym mieszkaniu. 

Takie cyber wymiary odwzorowują wizję programisty i służą interakcji z innymi 

użytkownikami sieci. Mogą przyjąć postać dowolnie wykreowanej przestrzeni, np. dobrze 

urządzonego lokalu, willi nad jeziorem czy małej wioski w realiach starożytności.                              

Każdy użytkownik samodzielnie wybiera jakie otoczenie najbardziej przypada mu do gustu                             

i zawierać w nich znajomości z osobami o podobnych zamiłowaniach. Rozbudowany metaverse 

może być też dużym współczesnym miastem pełnym prowadzonych przez użytkowników 

biznesów w stylu komputerowej gry ekonomicznej - SimCity. Metaversowi biznesmeni mają 

możliwość wykupywania przestrzeni pod biuro czy lokal i prowadzenia swoich usług zarówno 

w świecie fizycznym jak i cyfrowym. W lokalach tych urządzane są występy prawdziwych 

wykonawców dających występy dla zgromadzonej w nich publiczności. Niszowi artyści i ci 

znani prawie wszystkim występujący w metaversowych klubach lub wystawiający swoje prace 

w galeriach są zjawiskiem, które powoli wchodzi do powszechności. Prace w cyber wymiarach 

znajdują wokaliści, zespoły muzyczne, osoby grające na różnych instrumentach, stand-uperzy, 

DJe, malarze, rzeźbiarze, graficy czy projektanci mody. 

Podobnie rozkwita aktualnie rynek blockchain gaming. Gry tworzone w sieci 

łańcuchów bloków są rozszerzone o wymiar rzeczywistej własności i dysponują otwartym 

rynkiem przedmiotów używanych w grze oraz elementów jej infrastruktury (np. działek terenu 

na mapie, na których można wykonywać określone działania związane z rozgrywką, 

wyświetlać na nich swoje logo w celach reklamowych lub odsprzedać je innemu 

użytkownikowi). Przedmioty te są przypisane w formie tokenów NFT do adresu portfela jakim 

się do niej logujemy. Każdy przedmiot jest wymienialny na token danej gry, który z kolei 

możemy upłynnić na giełdzie za walutę fiducjarną lub inną kryptowalutę.                                              

Stwarza to możliwości handlu aktywami cyfrowymi na znacznie szerszą niż dotąd skalę i 

wykreuje w niedalekiej przyszłości nowe formy aktywności zawodowej związanej z blockchain 

gaming. Już dziś powstają Gildie w łańcuchach bloków, jak Yield Guild Games, Merit Circle 

czy Avocado DAO, zrzeszające w swoich szeregach graczy zarabiających na 

zdecentralizowanych grach. Za określony procent swoich przychodów z gier członkowie 

nabywają token platformy, który potem spalają -  działa to podwójnie motywująco na wycenę 

kryptowaluty, ponieważ Gildia zwiększa kapitał jakim dysponuje w przeliczeniu na token oraz 

zmniejsza się ogólna liczba kryptowalut w obiegu. Gracze Gildii poprzez głosowanie decydują 

na jakie aktywa przeznaczą zgromadzoną kwotę. Zazwyczaj są to tokeny różnych projektów 

nabywane w celach inwestycyjnych, lecz mogą to być również nieruchomości lub grunta w 

świecie fizycznym, które następnie wynajmują. Osoby niebędące członkami Gildii mają 

możliwość nabywania ich kryptowalut w celach spekulacyjnych bądź też zamrażania w sieci 

na określony czas. W zamian za zabezpieczanie wartości tokena w taki sposób użytkownicy ci 

są wynagradzani procentem od zysków uzyskiwanym przez graczy w określonym czasie.                     

Jego wysokość jest zależna od ilości zamrażanych tokenów oraz czasu ich zastawienia. 
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6. Podsumowanie 

Niewątpliwie technologia łańcuchów bloków daje nam niesamowite możliwości oraz 

jest ważnym aspektem procesu decentralizacji, cyfryzacji i globalizacji. To jednak dopiero 

początek jej rozkwitu i jest możliwe, że najistotniejsze obszary jej zastosowania odkryjemy 

dopiero w przyszłości. W latach 90 XX w. zaledwie część firm z listy Fortune 500 miała swoją 

własną stronę internetową. Potrzeba było całego dziesięciolecia, a w tym nabicia i pęknięcia 

bańki internetowej (dot-com buble), aby większość firm z owej listy przeszła do sieci.                        

Dziś, będąc wciąż w przededniu rozwoju technologii blockchain, już możemy zaobserwować,                       

iż pytanie „czy każda osoba fizyczna i prawna chcąca uczestniczyć w globalnej sieci wymiany 

wartości będzie miała swój własny prywatny lub publiczny łańcuch bloków?” powoli zmienia 

swój charakter na „kiedy każda osoba fizyczna i prawna chcąca uczestniczyć w globalnej sieci 

wymiany wartości będzie miała swój własny prywatny lub publiczny łańcuch bloków?”. To, co 

jednak ogranicza ekspansję blockchain, to wciąż zbyt niski poziom świadomości                                      

w społeczeństwie na temat możliwych zastosowań łańcuchów bloków, kojarzenie ich jedynie 

z kryptowalutą Bitcoin i jej spekulacyjnym wymiarem oraz ograniczona liczba programistów 

tworzących w infrastrukturze blockchain. Szczęśliwie dla entuzjastów nowych technologii, 

łańcuchy bloków programuje się za pomocą języków i skryptów podobnych do szeroko 

znanych Java, Javascript, C++, Python, Scala, Rust, Go czy Haskell, co z całą pewnością 

ułatwia ich szeroką adopcję. 
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