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Jak technologia łańcucha bloków może zmienić nasze życie 

Łańcuchy bloków (ang. blockchains) są niezwykle przejrzystą i zdecentralizowaną formą rejestrowania 

wykazów transakcji. Najszerzej znanym ich zastosowaniem jest obsługa transakcji dokonywanych za pomocą 

walut cyfrowych, takich jak bitcoin, dzięki której świat poznał technologię łańcucha bloków po tym, jak media 

poinformowały, że w ciągu zaledwie jednego miesiąca w 2013 r. jej wartość wzrosła o 1000 %. Bańka szybko 

pękła, ale stabilny wzrost od 2015 r. oznacza, że wartość bitcoina jest obecnie wyższa niż kiedykolwiek.  

Istnieje wiele różnych sposobów wykorzystywania łańcuchów bloków do tworzenia nowych walut. W 

różnych celach stworzono setki takich walut mających różne właściwości. Sposób, w jaki transakcje 

przeprowadzane w walutach opartych na łańcuchach bloków zapewniają tworzenie szybkich, tanich i 

bezpiecznych rejestrów publicznych, sprawia, że technologia ta mogłaby zostać wykorzystana także do zadań 

niefinansowych, np. oddawania głosów w wyborach lub potwierdzania, że dany dokument istniał w 

określonym czasie. Łańcuchy bloków szczególnie dobrze sprawdzają się w sytuacjach, gdy konieczne jest 

sprawdzenie, jak przebiegała historia własności. Mogłyby one zatem usprawnić zarządzanie łańcuchami 

dostaw, zapewnić, by diamenty były pozyskiwane w sposób etyczny, odzież nie była szyta w zakładach 

wyzyskujących siłę roboczą, a szampan faktycznie pochodził z Szampanii. Mogłyby one również pomóc w 

rozwiązaniu problemu piractwa utworów muzycznych i audiowizualnych, jednocześnie umożliwiając 

legalne nabywanie, zbywanie, dziedziczenie i darowanie używanych mediów cyfrowych w taki sam sposób, 

jak ma to miejsce w przypadku książek, płyt winylowych czy kaset wideo. Oferują one także możliwości w 

zakresie różnych usług publicznych, takich jak opieka zdrowotna i wypłaty świadczeń socjalnych, a nawet 

planuje się wykorzystanie ich w odniesieniu do samowykonujących się umów, co może z kolei utorować 

drogę samoprowadzącym się przedsiębiorstwom, które nie wymagają interwencji człowieka. 

Łańcuchy bloków przenoszą kontrolę nad codzienną interakcją z technologią z podmiotów centralnych na 

użytkowników. W ten sposób sprawiają, że systemy stają się bardziej przejrzyste oraz, być może, 

demokratyczne. Mimo to rewolucja najprawdopodobniej nie nastąpi. Rządy i największe przedsiębiorstwa w 

branży, które inwestują znaczne kwoty w badania i rozwój w zakresie łańcuchów bloków, nie dążą do tego, 

aby same stały się bezużyteczne; ich celem jest jedynie usprawnienie świadczonych usług. Konieczne jest też 

rozważenie kilku szerszych kwestii. Przykładowo: przejrzystość łańcuchów bloków jest odpowiednia, jeśli 

chodzi o dane publiczne, takie jak księgi wieczyste, ale co z saldami rachunków bankowych i innymi danymi 

wrażliwymi? Zidentyfikowanie osób będących stronami transakcji jest możliwe (chociaż tylko w niektórych 

przypadkach, wymagając przy tym znacznego wysiłku). Może to stanowić zagrożenie dla prywatności i 

anonimowości tych osób. Chociaż niektóre łańcuchy bloków oferują pełną anonimowość, niektóre dane 

szczególnie chronione po prostu nie powinny być przekazywane w tej formie. Mimo to, choć łańcuchy bloków 

nie są rozwiązaniem dla każdego problemu i nawet jeśli nie zrewolucjonizują wszystkich aspektów naszego 

życia, mogą mieć istotny wpływ na wiele jego obszarów, w związku z czym konieczne jest przygotowanie się 

na wyzwania i możliwości, jakie oferuje ta technologia. 

Niniejsze sprawozdanie stanowi wprowadzenie dla przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i innych 

instytucji zainteresowanych rozwojem technologii łańcucha bloków i jej potencjalnym wpływem. Celem jest 

pobudzenie refleksji i dyskusji w odniesieniu do tej skomplikowanej, kontrowersyjnej i szybko zmieniającej 

się technologii. Sprawozdanie nie ma struktury liniowej, w związku z czym czytelnik może zapoznawać z się 

poszczególnymi rozdziałami w dowolnej kolejności i wedle uznania. Kolejny rozdział zawiera wprowadzenie 

do sposobu działania technologii łańcuchów blokowych. Dalsze osiem rozdziałów poświęconych jest jej 

potencjalnym zastosowaniom w różnych obszarach, istotnym aspektom oraz implikacjom dla polityki 

europejskiej. Rozdział podsumowujący zawiera uwagi ogólne i możliwe reakcje na rozwój technologii 

łańcucha bloków. 

  

http://www.xe.com/currencycharts/?from=XBT&to=EUR&view=10Y
https://coinmarketcap.com/all/views/all/
https://bitcoinmagazine.com/articles/is-bitcoin-anonymous-a-complete-beginner-s-guide-1447875283/
https://en.bitcoin.it/wiki/Anonymity
https://en.bitcoin.it/wiki/Anonymity
http://zerocash-project.org/
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Jak działa technologia łańcucha bloków? 

Dobrym punktem wyjścia do wyjaśnienia sposobu działania rejestrów opartych na łańcuchach bloków (ang. 

blockchain ledger) jest przyjrzenie się tradycyjnym księgom rachunkowym. Przez setki lat banki prowadziły 

księgi rachunkowe w celu ewidencjonowania danych o transakcjach, a administracja publiczna prowadziła 

księgi wieczyste, aby dysponować informacjami o własności nieruchomości. Istnieje podmiot centralny (bank 

lub organ administracyjny), który zarządza zmianami sposobu ewidencjonowania danych, dzięki czemu 

banki w dowolnym czasie mogą sprawdzić stan posiadania w przypadku danej osoby. Dzięki temu banki 

mogą ocenić, czy dane transakcje są legalne, czy ta sama kwota pieniędzy nie została wydana dwukrotnie 

oraz czy nieruchomości są sprzedawane przez ich faktycznych właścicieli. Jako że użytkownicy ufają 

podmiotowi zarządzającemu rejestrem i wierzą, że w należyty sposób sprawdza on transakcje, mogą zawierać 

transakcje kupna i sprzedaży między sobą, nawet jeśli nigdy się nie spotkali i nie darzą się zaufaniem. 

Pośrednik kontroluje również dostęp do informacji o samym rejestrze. Może on umożliwić każdemu 

sprawdzenie, kto jest właścicielem danej nieruchomości, ale może też określić, że saldo rachunku zna tylko 

jego właściciel. Rejestry te są scentralizowane (w obrocie występuje pośrednik, któremu ufają wszyscy 

użytkownicy, który ma pełną kontrolę nad systemem i który pośredniczy w transakcjach) oraz działają na 

zasadzie czarnej skrzynki (funkcjonowanie rejestru i zawartych w nim danych jest niewidoczne dla 

użytkowników). Cyfryzacja sprawiła, że te rejestry działają szybciej i są łatwiejsze w użytku, ale nadal są one 

scentralizowane i działają na zasadzie czarnej skrzynki.  

Łańcuchy bloków oferują te same funkcje ewidencyjne, ale ich architektura nie jest scentralizowana. Pytanie 

brzmi, w jaki sposób można uzyskać pewność, że dana transakcja jest legalna, skoro nie istnieje podmiot 

centralny, który mógłby to sprawdzić. Łańcuchy bloków rozwiązują ten problem przez rozproszenie rejestru, 

dzięki czemu każdy z użytkowników posiada jego kopię. Każdy może zażądać dodania dowolnej transakcji 

do łańcucha bloków, ale transakcje są akceptowane, wyłącznie jeśli wszyscy użytkownicy uznają, że jest to 

uzasadnione, np. wniosek pochodzi od upoważnionej osoby, sprzedawca domu nie sprzedał go już innej 

osobie lub nabywca nie wydał już danej kwoty na inny cel. Proces sprawdzania realizowany jest 

automatycznie i w sposób rzetelny w imieniu każdego z użytkowników, tworząc bardzo szybki i bezpieczny 

system ewidencyjny, który jest wysoce odporny na ingerencje. 

Każda nowa transakcja, która ma zostać zarejestrowana, jest łączona z innymi nowymi transakcjami w „blok”, 

który jest dodawany do ostatniego ogniwa długiego „łańcucha” transakcji. Łańcuch ten tworzy rejestr będący 

własnością wszystkich użytkowników. Taka działalność nazywana jest „kopaniem (ang. mining)”. Górnikiem 

(ang. miner) może zostać każdy – stara się on wtedy jako pierwszy rozwiązać skomplikowany matematyczny 

problem polegający na stworzeniu odpowiedniego, zaszyfrowanego bloku transakcji, który zostanie dodany 

do łańcucha bloków. Istnieją różne sposoby zachęcania ludzi do wykonywania takiej działalności. Najczęściej 

górnik, który jako pierwszy stworzy odpowiedni blok i doda go do łańcucha, wynagradzany jest sumą opłat 

za transakcje objęte tym blokiem. Opłaty te wynoszą obecnie około 0,10 EUR za transakcję, ale bloki dodawane 

są regularnie i obejmują tysiące transakcji. Górnicy mogą również otrzymywać nową walutę, która jest 

tworzona i wprowadzana do obrotu jako mechanizm inflacyjny.  

Dodanie nowego bloku do łańcucha oznacza aktualizację rejestru będącego własnością wszystkich 

użytkowników. Użytkownicy akceptują nowy blok, jedynie jeśli wszystkie objęte nim transakcje zostały 

zweryfikowane jako ważne. W przypadku stwierdzenia rozbieżności blok jest odrzucany. Jeśli jednak blok 

zostanie zatwierdzony, jest dodawany do łańcucha i pozostaje w nim jako trwały zapis dostępny publicznie. 

Takiego zapisu nie może usunąć żaden użytkownik. O ile zniszczenie lub uszkodzenie tradycyjnego rejestru 

wymaga ataku na pośrednika, podobne działanie w przypadku łańcucha bloków wymaga ataku na wszystkie 

kopie rejestru jednocześnie. Nie może też istnieć żaden „fałszywy rejestr”, ponieważ każdy użytkownik 

posiada własną, prawdziwą wersję, z którą można porównać inne wersje. Zaufanie i kontrola w przypadku 

transakcji opartych na łańcuchach bloków nie są scentralizowane i oparte na zasadzie czarnej skrzynki, lecz 

zdecentralizowane i przejrzyste. Łańcuchy bloków czasami określa się jako „niewymagające pozwoleń”, 

ponieważ nie istnieje podmiot, który może odmówić użytkownikowi udziału w sprawdzaniu i dodawaniu 

http://bitcoin.stackexchange.com/questions/10343/why-is-mining-necessary-for-the-bitcoin-network-system
https://blockchain.info/charts/miners-revenue?showDataPoints=true&timespan=1year
https://bitcoinfees.21.co/
https://blockchain.info/charts/median-confirmation-time?showDataPoints=true&timespan=1year
https://blockchain.info/charts/n-transactions-per-block?timespan=1year&showDataPoints=true
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transakcji. Łańcuchy bloków można także opisać jako wyraz takich wartości społecznych i politycznych jak 

przejrzystość i redystrybucja władzy. 

Możliwe jest także stworzenie łańcuchów bloków opartych na pozwoleniach, w których ograniczona liczba 

osób ma prawo dostępu do rejestru, sprawdzania jego zawartości i dodawania do niego transakcji. Umożliwia 

to podmiotom „głównego nurtu”, takim jak banki i rządy, utrzymywanie kontroli nad ich łańcuchami bloków. 

Łańcuchy bloków oparte na pozwoleniach są mniej przejrzyste i zdecentralizowane niż ich odpowiedniki 

nieoparte na pozwoleniach i jako takie odzwierciedlają nieco inne wartości społeczne i polityczne. 

1. Waluty: awangarda technologii łańcucha bloków 

Waluty to tylko jedno z możliwych zastosowań technologii łańcucha bloków – ale zdecydowanie 

najpopularniejsze. Podobnie bitcoin to tylko jedna z wielu walut opartych na łańcuchu bloków, ale 

zdecydowanie najlepiej znana. Wiele bieżących inicjatyw skupia się na szerszych możliwościach zastosowania 

technologii łańcucha bloków, ale trudno znaleźć dyskusję dotyczącą łańcuchów bloków, w której nie 

wspomniano by o bitcoinie albo co najmniej o walutach opartych na łańcuchach bloków. Jako że zastosowania 

walutowe dominują w dyskusjach o łańcuchach bloków i są najlepiej rozwiniętymi i najbardziej znanymi 

formami wykorzystania tej technologii, mają one znaczny wpływ na jej rozwój w szerszym ujęciu. Poniżej 

przedstawiono krótki opis użycia łańcuchów bloków w zastosowaniach walutowych oraz niektóre 

konsekwencje tego faktu. Niemniej jednak, jako że opracowano już kilka powszechnie dostępnych 

przewodników i omówień w tym zakresie, opis ten będzie przede wszystkim odnosił się do sposobu, w jaki 

dominacja bitcoina w obszarze łańcuchów bloków może wpłynąć na szerszy rozwój tej technologii oraz inne 

zastosowania rozproszonych rejestrów. 

Jak to działa? 

Twórcą bitcoina jest Satoshi Nakamoto – pod tym pseudonimem ukrywa się tajemniczy i niedostępny autor 

lub zespół autorów artykułu opisującego, jak kryptografia w połączeniu z rozproszonym rejestrem 

publicznym może mieć zastosowanie do wdrożenia cyfrowej waluty bez konieczności uwierzytelniania 

płatności przez organ centralny. Tradycyjnie ludzie wymieniają pieniądze z nieznanymi im osobami, 

ponieważ obie strony ufają elementowi trzeciemu lub osobie trzeciej – zazwyczaj ważności banknotu lub 

bankowi albo kantorowi wymiany walut. W systemie zaproponowanym przez Nakamoto nie ma twardej 

waluty ani pośredników – system jako taki jest wiarygodny dzięki innowacyjnemu zastosowaniu kryptografii 

oraz sieci połączeń równorzędnych. Gdy jeden z użytkowników przesyła bitcoiny innemu użytkownikowi, 

szczegóły dotyczące transakcji (np. adresy nadawcy i odbiorcy oraz kwota) przekazywane są do sieci bitcoin 

celem jej uwierzytelnienia przez wszystkich członków tej sieci. Po uwierzytelnieniu transakcja zostaje 

umieszczona w „bloku” transakcji i dodana przez zastosowanie procesu „kopania” do stale powiększającego 

się wykazu bloków, które łącznie tworzą rejestr. Wykaz ten jest przechowywany w sieci przez jej 

równorzędnych użytkowników. System umożliwia również tworzenie nowych bitcoinów i wprowadzanie ich 

do obrotu, co ma efekt inflacyjny. Nowe bitcoiny rozdzielane są pomiędzy górników (dodatkowo do sumy 

opłat od transakcji tworzących dany blok) jako nagroda za prawidłowe dodanie transakcji do łańcucha bloków. 

Kopaniem może zajmować się każdy użytkownik posiadający komputer, ale pojawili się branżowi i 

profesjonalni górnicy, którzy korzystają z komputerów stworzonych specjalnie w tym celu. Rozproszona 

struktura systemu w połączeniu z funkcjami kryptograficznymi sprawia, że bitcoin jest wyjątkowo solidnym 

rozwiązaniem. Zaufanie konieczne do realizowania transakcji wynika z faktu, że wszyscy użytkownicy są 

świadkami (chociaż jedynie w sposób zautomatyzowany) wszystkich przeszłych, teraźniejszych i przyszłych 

transakcji. 

Bitcon to najbardziej popularna waluta oparta na łańcuchu bloków, ale nie jedyna – istnieje też kilka innych 

walut nieznacznie różniących się od niej pod względem właściwości technicznych. Różnice najczęściej dotyczą 

procesu kopania, który może wymagać istotnych zasobów obliczeniowych. Niektóre waluty korzystają z 

algorytmów wymagających mniejszych zasobów niż system bitcoin. Algorytm waluty peercoin został 

https://www.fjordnet.com/conversations/the-trust-trade-off-permissioned-vs-permissionless-blockchains/
http://www.newyorker.com/business/currency/we-need-to-know-who-satoshi-nakamoto-is
http://www.newyorker.com/business/currency/we-need-to-know-who-satoshi-nakamoto-is
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
http://www.coindesk.com/information/how-bitcoin-mining-works/
https://peercoin.net/
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zaprojektowany tak, aby w miarę rozbudowywania wymagał zaangażowania coraz mniejszych zasobów. 

Waluty różnią się te z między sobą tempem i mechanizmem tworzenia i rozpowszechniania nowych środków, 

czyli monet (a zatem również inflacji). Wiele walut ma z góry ustaloną liczbę monet. Po osiągnięciu tego 

pułapu nowe monety nie będą tworzone, a górnicy będą zarabiać tylko na opłatach związanych z transakcjami. 

Niektóre waluty korzystają z algorytmów zaprojektowanych tak, aby zapobiegać „profesjonalnemu” kopaniu 

z wykorzystaniem wyspecjalizowanego sprzętu. 

Jako że koszt transakcji jest bardzo niewielki (obecnie od 0 EUR do 0,10 EUR), a transakcje są dokumentowane 

w sposób stały i bezpieczny, możliwe jest stosowanie bitcoina także do celów niefinansowych. Ten proces, 

nazywany piggybacking, może znaleźć zastosowanie w obszarach niezwiązanych z walutami, od głosowania 

do ochrony patentowej. Chociaż tego typu podejście uniemożliwia programistom tworzenie rozwiązań dla 

indywidualnych użytkowników, które mogłyby zostać wdrożone w ich własnych realizacjach opartych na 

łańcuchu bloków, to stanowi ono źródło niedrogiej, łatwo dostępnej i stabilnej infrastruktury, która jest 

doskonałym środowiskiem do testowania nowych pomysłów. Inne waluty oparte na łańcuchu bloków zostały 

stworzone z myślą o ich szerszym zastosowaniu. Ethereum to system wdrożony w oparciu o białą księgę 

Vitalika Buterina i kampanię finansowania społecznościowego (ang. crowdfunding). System ten obejmuje 

walutę (ether, określaną jako „paliwo”) oraz kod, który może być wykorzystywany do wdrażania wielu funkcji 

niefinansowych (zob. inteligentne umowy, zarządzanie prawami cyfrowymi i zdecentralizowane organizacje 

autonomiczne). 

Potencjalne skutki i możliwy rozwój sytuacji  

W 2014 r. w opinii Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego zasygnalizowano kilka rodzajów ryzyka 

związanego z walutami opartymi na łańcuchach bloków. Skrytykowano również ich bezpośrednie zalety, w 

szczególności szybkość, bezpieczeństwo i niski koszt działania, jako nieistotne dla UE, ponieważ 

konwencjonalne transfery środków są już stosunkowo szybkie, bezpieczne i tanie. Dla wielu użytkowników 

rzeczywistą zaletą walut opartych na łańcuchach bloków są – oprócz nieznacznej oszczędności czasu i 

pieniędzy – funkcje i wartości niedostępne w przypadku tradycyjnych walut. Mowa tu m.in. o niektórych 

dobrze udokumentowanych „problemach” bitcoina, takich jak znaczne i nagłe skoki cen oraz stosowanie tej 

waluty na nielegalnych rynkach działających w tzw. sieci ukrytej (ang. darknet), przy czym obie te cechy mogły 

być w rzeczywistości czynnikami przyciągającymi nowych użytkowników. Krótko mówiąc, gdyby nie było 

istotnych korzyści ze stosowania walut opartych na łańcuchach bloków w Europie, waluty te nie byłyby 

stosowane. Tymczasem waluty oparte na łańcuchach bloków są coraz powszechniejsze pomimo poważnego 

przypadku naruszenia bezpieczeństwa, który wystawił na próbę ideologię leżącą u podstaw systemu 

Ethereum.  

Waluty te stanowią awangardę zastosowania łańcuchów bloków, co może prowadzić do poważnego wstrząsu 

technologiczno-społecznego. Jeśli zrealizują swój potencjał, mogą zainicjować proces decentralizacji, który 

sprawi, że instytucje, które tradycyjnie zarządzają finansami – w tym rządy i banki – utracą część władzy. Z 

drugiej strony, te same rządy i banki finansują obecnie badania nad łańcuchami bloków i ich rozwojem w 

kierunkach odpowiadających ich potrzebom. Stworzone w ten sposób łańcuchy bloków mogą być mniej 

zdecentralizowane i przejrzyste niż inne. 

Niemniej jednak łańcuchy bloków mogą wywrzeć największy wpływ w obszarach nienależących do systemu 

finansowego. Bitcoin i inne systemy to szeroka baza użytkowników, miejsce do eksperymentów i paliwo dla 

nowych idei. Nawet jeśli bitcoin nie zrewolucjonizuje systemu finansowego, może utorować drogę 

zastosowaniom technologii łańcucha bloków oferującym korzyści np. w zakresie łańcuchów dostaw i usług 

administracji publicznej. Dyskusje o szerokich zastosowaniach łańcuchów bloków są powszechne, a waluty 

takie jak bitcoin zdominowały większość mediów i przyciągnęły uwagę do łańcuchów bloków, co może mieć 

wpływ na sposób, w jaki technologia ta będzie się rozwijać. Innymi słowy, częste odniesienia do zmieniającej 

się wartości bitcoina oraz jego wykorzystywania na czarnych rynkach mogą odwrócić uwagę głównych 

podmiotów i ogółu społeczeństwa od bardziej produktywnej debaty nad szerokim zakresem możliwości i 

wyzwań związanych obecnie z technologią łańcucha bloków. 

https://peercoin.net/minting
https://bitcoinfees.21.co/
https://en.bitcoin.it/wiki/Transaction_fees
https://www.ethereum.org/ether
https://github.com/ethereum/wiki/wiki/White-Paper
https://www.ethereum.org/ether
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf
http://www.nasdaq.com/article/this-time-bitcoins-price-increase-is-both-logical-and-sustainable-cm562649
https://www.wired.com/2015/04/silk-road-1/
https://bitcoinmagazine.com/articles/the-securities-law-implications-of-the-dao-hack-and-proposed-ethereum-hard-fork-1467215402
https://bitcoinmagazine.com/articles/the-securities-law-implications-of-the-dao-hack-and-proposed-ethereum-hard-fork-1467215402
https://blockchain.info/charts/market-price?timespan=all
https://blockchain.info/charts/market-price?timespan=all
http://gawker.com/the-underground-website-where-you-can-buy-any-drug-imag-30818160
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Kształtowanie polityki pod kątem zdarzeń przyszłych 

Waluty oparte na łańcuchu bloków wiążą się z wieloma wyzwaniami prawnymi i regulacyjnymi, w tym w 

zakresie mechanizmów ochrony konsumenta, metod egzekwowania prawa oraz możliwości prowadzenia 

bezprawnych działań, np. uchylania się od opodatkowania lub sprzedaży nielegalnych towarów. Mogą one 

mieć również określone korzyści dla obywateli, takie jak zmniejszenie kosztów, zwiększenie bezpieczeństwa 

oraz łatwiej dostępny i bardziej innowacyjny system finansowy. Te i inne kwestie zostały podniesione w 

przyjętym niedawno projekcie rezolucji Parlamentu Europejskiego, w którym zwrócono także uwagę na coraz 

większe możliwości wykorzystania technologii łańcucha bloków, „wykraczające daleko poza sektor 

finansowy”, jak również wezwano do zastosowania współmiernego podejścia regulacyjnego oraz 

zgromadzenia wystarczających zasobów i fachowej wiedzy na szczeblu UE. 

2. Treści cyfrowe: łańcuchy bloków i zarządzanie prawami 

Fałszerstwa dzieł sztuki i oszustwa mają długą historię, ale w epoce internetu mogą sprowadzać się do 

stosowania kombinacji klawiszy Ctrl+C. Treści medialne są powszechnie kopiowane i udostępniane, często 

nielegalnie, odkąd domowe systemy hi-fi umożliwiły kopiowanie płyt winylowych i nagrywanie audycji 

radiowych na kasety magnetofonowe. Internet sprawił, że piractwo stało się jeszcze łatwiejsze. Na początku 

użytkownicy organizowali globalne sieci wymiany skopiowanych płyt drogą pocztową. Gdy zwiększyła się 

przepustowość łącz i pojawiły się formaty elektroniczne, sieci udostępniania plików sprawiły, że piractwo 

stało się powszechne. Obecnie piractwo treści medialnych najczęściej ma formę tzw. „torrentów” oraz, coraz 

częściej, transmisji strumieniowych. Pomimo iż rozpowszechnianie treści medialnych w ten sposób jest 

nielegalne, praktyka ta jest tak powszechna, a ściganie sprawców tak trudne, że przestrzeganie przepisów 

często jest traktowane jako kwestia dobrowolności. W ostatnim czasie legalne usługi świadczone w oparciu o 

subskrypcję częściowo powstrzymały piractwo przez zapewnianie dostępu do mediów przy jednoczesnym 

płaceniu wynagrodzenia należnego posiadaczom praw dzięki wpływom z opłat członkowskich i reklam. 

Niemniej jednak żaden model, może z wyjątkiem łańcuchów bloków, nie umożliwił jak dotąd 

wyeliminowania nielegalnego obrotu treściami cyfrowymi w dobie internetu w sposób równoważący interesy 

autora, klientów i poszczególnych pośredników.  

Gdy konsument nabywa książkę lub płytę, wchodzi w posiadanie fizycznego przedmiotu, który może później 

sprzedać, darować lub pozostawić w spadku. Jego prawa są ograniczone – na przykład nie powinien 

rozpowszechniać kopii i powinien uiszczać opłaty licencyjne w razie nadawania określonych treści. Przy 

nabywaniu cyfrowych odpowiedników tych samych treści konsument wie, że nie wchodzi w posiadanie 

przedmiotu fizycznego, ale wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że nie nabywają również własności danego 

utworu. Zamiast tego zawierają umowę licencyjną, która jest ważna przez dany czas lub obejmuje określoną 

liczbę odtworzeń. Licencje te nie mogą być przedmiotem sprzedaży lub darowizny ani elementem masy 

spadkowej. Stworzenie legalnej kolekcji muzyki, literatury, gier czy filmów w formie cyfrowej często wiąże 

się z kosztem podobnym do zebrania kolekcji płyt i książek zawierających te same treści. Jest to znacząca 

inwestycja realizowana przez całe życie, która jednak nie podlega przeniesieniu i zostaje przerwana, gdy 

umiera osoba, która ją prowadziła. Przedstawiciele starszego pokolenia mogą znajdować przyjemność w 

ponownym przeżywaniu preferencji i doznań charakteryzujących bliskie im osoby dzięki płytom 

winylowym, książkom i grom, które owi bliscy pozostawili po sobie, natomiast współczesne dzieci mogą nie 

mieć podobnych odczuć względem treści cyfrowych swoich rodziców. Czy technologia łańcucha bloków 

może pomóc rozwiązać te i inne problemy związane z mediami cyfrowymi? 

Zarządzanie prawami cyfrowymi za pomocą łańcucha bloków 

Technologia łańcucha bloków może być wykorzystywana do zarządzania prawami konsumentów 

związanymi z produktami cyfrowymi. W większości przypadków dotyczy to masowo reprodukowanych 

utworów – cyfrowych odpowiedników płyt CD i DVD oraz książek – sprzedawanych przez ich twórcę. 

Niemniej jednak kwestia ta jest istotna także dla rozwijającego się obszaru unikalnych cyfrowych utworów 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0168+0+DOC+PDF+V0//PL
https://torrentfreak.com/pirates-switch-from-torrents-to-streaming-and-download-sites-160426/
https://torrentfreak.com/pirates-switch-from-torrents-to-streaming-and-download-sites-160426/
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/JRC96951.pdf
https://www.theguardian.com/money/2012/sep/03/do-you-own-your-digital-content
https://www.theguardian.com/money/2012/sep/03/do-you-own-your-digital-content
http://hyperallergic.com/19769/how-do-you-sell-an-animated-gif/
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graficznych, które są cyfrowymi odpowiednikami np. obrazów. W takim wypadku nabywca nie nabywa 

utworu pochodnego, jak np. pliku MP3 będącego nagraniem piosenki, ale wyłączne prawo do samego utworu. 

Łańcuchy bloków mogłyby chronić konsumentów i twórców wszelkiego rodzaju utworów cyfrowych przez 

zapisywanie historii własności tych utworów, a być może nawet egzekwowanie praw cyfrowych. 

Łańcuchy bloków mogłyby być stosowane do rejestrowania sprzedaży, najmu i innych form przeniesienia 

własności i posiadania poszczególnych utworów w formie cyfrowej. Każda transakcja jest widoczna dla 

wszystkich użytkowników i wymaga zatwierdzenia z ich strony. Podobnie jak w przypadku transakcji 

bankowych i ksiąg wieczystych, przedmioty nie mogą być przedmiotem przeniesienia, jeśli zbywca nie jest ich 

prawowitym właścicielem. Nabywca może zweryfikować, czy nabywa legalny egzemplarz pliku MP3 lub 

pliku wideo. Historia transakcji pozwala każdemu zweryfikować, czy poszczególne przypadki przeniesienia 

własności prowadzą do pierwotnego właściciela, tj. twórcy utworu. Koncepcja ta może zostać powiązana z 

inteligentnymi umowami, tak aby dostęp do treści mógł być udzielany innym osobom na określony czas przed 

automatycznym powrotem prawa dostępu do właściciela oraz aby rozporządzenia testamentowe mogły być 

automatycznie realizowane w chwili rejestracji zgonu. Aby rozwiązanie to mogło być stosowane, konieczne 

jest zadbanie o to, by w chwili przeniesienia własności z jednej strony na drugą zbywca tracił dostęp, podobnie 

jak w przypadku sprzedania płyty winylowej na rynku artykułów używanych. Określenie chwili, w której 

prawa danego użytkownika wygasają, jest równie ważne, jak określenie chwili, w której powstają prawa 

innego użytkownika. Łańcuch bloków umożliwiłby sprawdzenie, kto był właścicielem danych treści, oraz 

historii własności tych treści. Pozwoliłoby to klientom upewnić się, że nabywają legalne towary, a nie ich 

nielegalne kopie, oraz umożliwiłoby posiadaczom praw dochodzenie tych praw. Sprawdzanie własności 

mogłoby nawet być obowiązkowo realizowane za pomocą technologii dzięki urządzeniom weryfikującym 

prawo własności względem profilu użytkownika przed zezwoleniem na odtworzenie danych treści. 

Wymagałoby to stworzenia nowych kodeków i norm branżowych, jak również formatów plików łączących w 

sobie treści i uprawnienia. 

Oprócz nabywania licencjonowanych egzemplarzy utworów, takich jak piosenki w formacie MP3, możliwe 

jest również zbywanie i nabywanie oryginału utworu, tj. samej piosenki. Podobnie jak nabycie obrazu daje 

więcej praw niż nabycie jego kopii, nabywca oryginału utworu cyfrowego nabywa również wyłączne prawo 

do nadawania treści, sprzedawania jej egzemplarzy oraz podejmowania działań w stosunku do osób 

korzystających z tych treści bezprawnie. Dla nabywców kluczowe jest, by wiedzieli, czy nabywają własność 

utworu wraz z powiązanymi prawami, czy jedynie reprodukcję objętą licencją na wykorzystywanie do celów 

prywatnych. W tym wypadku łańcuch bloków może zostać wykorzystany do sprawdzenia, kto jest 

rzeczywistym właścicielem treści, czy dana wersja jest oryginałem, czy też jego legalną kopią, oraz jakie prawa 

wiążą się z daną treścią.  

Oprócz możliwości ustalenia praw zbywców i nabywców, łańcuchy bloków mogłyby być wykorzystywane 

do ochrony praw twórców, którzy zachowują określone prawa po zbyciu treści, które utworzyli. Twórcy ci 

mogą tworzyć skomplikowaną sieć osób mających częściowe prawa własności oraz uprawnienia do opłat 

licencyjnych, jeśli treść jest wykorzystywana w celach komercyjnych. Przykładowo, w przypadku utworów 

muzycznych uprawnieni mogą być autorzy tekstu, muzycy i inni artyści, jak również inżynierowie dźwięku, 

menedżerowie oraz wyspecjalizowani pośrednicy. Uprawnienia każdej z tych osób oraz warunki i sposób ich 

wynagradzania mogą zostać cyfrowo zakodowane, zwiększając pewność i skuteczność płatności. Opłaty 

licencyjne mogłyby nawet być realizowane automatycznie za pomocą inteligentnych umów. 

Potencjalne skutki i możliwy rozwój sytuacji  

Wykorzystanie technologii łańcucha bloków w opisany powyżej sposób po raz pierwszy umożliwiłoby 

konsumentom nabywanie i zbywanie cyfrowych egzemplarzy utworów na rynku wtórnym oraz ich 

darowanie, także w celach charytatywnych, czasowe użyczanie znajomym lub pozostawianie w spadku – tak 

jak miało to miejsce z płytami winylowymi i książkami – przy jednoczesnym zapewnieniu, by nie były w ten 

sposób rozpowszechniane nielicencjonowane kopie. Aby łańcuchy bloków mogły stać się podstawą metody 

zarządzania prawami cyfrowymi, musiałyby one – biorąc pod uwagę niepowodzenie wielu innych metod – 

http://hyperallergic.com/19769/how-do-you-sell-an-animated-gif/
http://musically.com/2016/05/12/can-blockchain-technology-really-fuel-music-without-the-middlemen/
http://www.rethink-music.com/news/oqqvspnbhsa2q7xil1nnsh0qtpdhie
https://medium.com/cuepoint/bc-a-fair-trade-music-format-virtual-reality-the-blockchain-76fc47699733#.qeennxhb3
https://medium.com/cuepoint/bc-a-fair-trade-music-format-virtual-reality-the-blockchain-76fc47699733#.qeennxhb3
http://musically.com/2016/05/12/can-blockchain-technology-really-fuel-music-without-the-middlemen/
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zrównoważyć prawa zbywców, nabywców oraz sieci podmiotów obejmującej twórcę oraz wszystkich 

pośredników, w tym osoby rozwijające i utrzymujące w działaniu sam łańcuch bloków. Ponieważ kwestia ta 

dotyczy skomplikowanej sieci interesów, idealizmem byłoby oczekiwanie szybkiego powstania 

niekontrowersyjnego rozwiązania w tym zakresie, pomimo iż niektórzy sugerują, że w ciągu 10–15 lat 

technologia łańcucha bloków może mieć rzeczywisty wpływ na branżę muzyczną, przy czym najszybciej 

skorzystają na tym podmioty, które jako pierwsze zdecydują się ją zastosować. 

Kształtowanie polityki pod kątem zdarzeń przyszłych 

Przepisy prawa nadal będą odgrywać istotną rolę w określaniu utworów objętych prawami autorskimi i 

rozstrzyganiu sporów. Rozwój technologii łańcucha bloków może w tym obszarze prowadzić do powstania 

licencji wieloterytorialnych oraz zwiększenia pewności prawa dla twórców i nabywców utworów, 

jednocześnie zapewniając skuteczne mechanizmy rozstrzygania sporów, w szczególności w odniesieniu do 

stawek, warunków licencji, powierzania praw internetowych do celów zarządzania oraz wycofywania praw 

internetowych. 

3. Patenty: ochrona innowatorów i zachęta do tworzenia innowacji  

Patenty zapewniają ich właścicielom wyłączne prawo eksploatacji wynalazku przez określony czas. System 

patentowy został zaprojektowany tak, aby stymulować innowacje przez zapewnienie innowatorom przewagi 

w formie zysków z ich wynalazków. Ostatecznie dlaczego innowatorzy mieliby poświęcać czas i pieniądze na 

opracowanie wynalazku, jeśli inni mogliby skopiować ten wynalazek i od razu czerpać z tego korzyści, nie 

ponosząc jakichkolwiek kosztów jego stworzenia? Niemniej jednak ochrona innowatorów nie jest tym samym 

co stymulowanie innowacji. System patentowy musi równoważyć ochronę innowatorów względem ochrony 

konkurencji. Jeśli innowatorzy nie są objęci ochroną, ekspozycja na konkurencję opartą na „pasożytnictwie” 

będzie zniechęcać do inwestowania w innowacje. Z drugiej strony jeśli konkurenci nie będą chronieni, nie będą 

chcieli inwestować w działania racjonalizatorskie i mające na celu oszczędności, a ponadto mogą nie być w 

stanie wejść na rynek i przełamać monopolu innowatora, który uzyskał patent. System patentowy jest 

zasadniczo formą wymiany, w ramach której administracja publiczna przyznaje innowatorom monopol 

(ograniczony co do czasu i zakresu) na eksploatację swojego wynalazku, a w zamian właściciele patentów 

publikują informacje o sposobie działania ich wynalazków, co pomaga innym je usprawniać i tworzyć dla nich 

alternatywy. 

System patentowy ma jednak kilka wad. Przykładowo, konkurencja może czasami eksploatować patent, zanim 

zrobi to wynalazca, ponieważ patent nie jest wystarczająco mocny albo jego właściciel nie jest w stanie bronić 

się przed jego naruszeniami. W połączeniu z kosztem uzyskania ochrony patentowej w kilku regionach 

oznacza to, że niektóre przedsiębiorstwa wolą podjąć ryzyko wprowadzenia innowacji na rynek bez 

jakiejkolwiek ochrony patentowej. Kolejnym problemem jest stopień skomplikowania systemu patentowego. 

W różnych krajach stosowane są różne strategie i systemy. Pomimo podejmowanych niedawno działań w tym 

zakresie, wciąż nie istnieje jednolity unijny system patentowy. Z drugiej strony, Europejski Urząd Patentowy 

stanowi punkt kompleksowej rejestracji patentów w systemach poszczególnych państw członkowskich, przy 

czym koszty tłumaczeń, poświadczeń i przedłużeń ochrony w kilku systemach sprawiają, że ochrona 

patentowa w Europie jest stosunkowo kosztowna. 

Innym problemem są działania tzw. „trolli patentowych”, czyli podmiotów, które nie wprowadzają innowacji, 

ale nabywają patenty w celu uzyskiwania odszkodowań za ich naruszenia. Mimo że ich roszczenia nie zawsze 

mają solidną podstawę prawną, przedsiębiorstwa często nie są w stanie albo nie chcą pokrywać kosztów 

pomocy prawnej w zakresie obrony przed tymi roszczeniami, decydując się na ugodę pozasądową. 

Europejskie organy ochrony konkurencji coraz częściej badają tego typu naruszenia patentów, w szczególności 

w sektorze zaawansowanych technologii.  

Choć wiele elementów systemu patentowego ma teraz formę cyfrową, jego struktura nie zmieniła się w istotny 

sposób od czasu rewolucji informacyjnej. Sugeruje się, że wykorzystywanie łańcuchów bloków zamiast 

http://musically.com/2016/05/12/can-blockchain-technology-really-fuel-music-without-the-middlemen
http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2014/03/article_0003.html
http://www.wired.com/2012/11/ff-steven-levy-the-patent-problem/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/581965/EPRS_ATA(2016)581965_EN.pdf
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tradycyjnych patentów mogłoby usprawnić procesy innowacyjne przez ograniczenie sporów dotyczących 

umów, a łańcuchy bloków mogłyby stworzyć możliwość usprawnienia niektórych aspektów systemu 

patentowego. W tym zakresie podejmowane są próby wyjaśnienia, w jaki sposób łańcuchy bloków mogłyby 

stać się częścią systemu patentowego i jakie mogłoby to przynieść korzyści, zanim pod rozwagę wzięte zostaną 

bardziej radykalne stwierdzenia o tym, że technologia ta mogłaby zastąpić albo wręcz zakończyć istnienie 

systemu patentowego. 

Jak technologia łańcucha bloków może usprawnić system patentowy? 

Dwa elementy technologii łańcucha bloków sprawiają, że może ona mieć zastosowanie w systemie 

patentowym: „haszowanie” i „dowód istnienia”. Haszowanie to proces, za pomocą którego dokument 

przekształcany jest w kod o określonej długości zwany cyfrowym odciskiem palca lub, częściej, „haszem”. 

Każdy hasz jest unikalny, a nawet bardzo niewielkie różnice, np. brak akcentu w jednej literze w długim 

dokumencie, skutkują powstaniem zupełnie innego hasza. Identyczny hasz powstaje jedynie w wypadku 

przeprowadzenia procesu haszowania w odniesieniu do dokładnej kopii oryginalnego dokumentu. Ponadto 

niemożliwe jest odtworzenie treści dokumentu z hasza. Z kolei dowód istnienia wiąże się z zapisywaniem 

haszów w łańcuchu bloków. Dzięki temu powstaje zapis informujący, że dany hasz istniał w danej chwili. 

Zapis ten może zostać zweryfikowany przez każdego, ale nikt nie może interpretować zawartości hasza. 

Niemniej jednak posiadacz oryginału dokumentu może udowodnić, że dokument ten istniał w chwili 

dokonania transakcji, przeprowadzając proces haszowania jego dokładnej kopii (jeśli zastosowanie tego 

samego algorytmu haszowania skutkuje powstaniem tego samego hasza, dokumenty muszą być identyczne). 

Daje to interesującą możliwość publicznego zarejestrowania faktu, że dany dokument istniał w danym czasie, 

bez konieczności ujawniania jego treści. Sugeruje się, że innowatorzy mogliby wykorzystywać ten proces do 

ochrony prac, zapisując hasza opisu ich patentu (bądź fragmentu literatury lub kodu komputerowego) w 

łańcuchu bloków. W rzeczy samej, usługi w zakresie dowodu istnienia są już dostępne w kontekście ochrony 

patentowej. W tym przypadku ma miejsce wykorzystywanie możliwości (tzw. „piggybacking”) większych 

łańcuchów bloków, w szczególności systemu bitcoin, chociaż mógłby również zostać indywidualnie 

zaprojektowany i wdrożony specjalny system do celów tworzenia i przechowywania dowodów istnienia. 

Potencjalne skutki i możliwy rozwój sytuacji 

Zastosowanie technologii łańcucha bloków w systemie patentowym mogłoby zmniejszyć nieskuteczność w 

zakresie zapisywania i uzgadniania momentu rejestracji, być może nawet w kilku systemach patentowych. 

Oparte na łańcuchu bloków usługi w zakresie dowodów istnienia mogłyby być oferowane jako pierwszy krok 

w procedurze składania wniosku patentowego. Następnie proces mógłby zostać usprawniony i 

zabezpieczony, co sprawiłoby, że poszczególne jego etapy byłyby przejrzyste dla wnioskodawcy przy 

jednoczesnym ograniczeniu możliwości korupcji. Niemniej jednak o ile usprawnienie sposobu rejestrowania 

innowacji i opatrywania ich znacznikami czasu przyniosłoby wymierne korzyści systemowi patentowemu, 

bardziej poważne problemy, takie jak działalność tzw. „trolli patentowych” czy koszty tłumaczeń, mogą 

wymagać zastosowania innych rozwiązań. 

Twierdzi się (błędnie), że patent to nic więcej niż „opatrzony pieczęcią dokument przechowywany w miejscu 

uniemożliwiającym jego podrobienie”. Sugeruje się również, że technologia łańcucha bloków mogłaby 

zastąpić system patentowy, jednocześnie umożliwiając innowatorom zachowanie prywatności. Niemniej 

jednak publikacja patentów stanowi element ich funkcji, jaką jest wspieranie innowacyjności. Publikowanie 

patentów zachęca konkurencję do opracowywania alternatywnych rozwiązań i ulepszeń, które mogą 

przełamać monopol po wygaśnięciu patentu, jednocześnie inspirując innowacje w innych, nieobjętych 

patentem obszarach. Dokumentowanie tego, kto i kiedy zarejestrował dany patent, to tylko niewielki wycinek 

pracy wykonywanej przez urzędy patentowe. Urzędnicy patentowi oceniają również, na ile nowatorskie jest 

dane rozwiązanie, sprawdzają, czy jest ono zgodne z przepisami i strategiami obowiązującymi w danym 

regionie, oraz publikują archiwa udzielonych patentów z możliwością ich przeszukiwania – wszystkie te 

czynności są istotne i nie mogą zostać zastąpione przez technologię łańcucha bloków. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/492972/gs-16-1-distributed-ledger-technology.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/492972/gs-16-1-distributed-ledger-technology.pdf
https://nexchange.com/article/4012
http://venturebeat.com/2015/03/28/4-ways-blockchain-technology-will-change-the-world/
https://www.semanticscholar.org/paper/Beyond-Bitcoin-Part-I-A-critical-look-at-Forte-Romano/fb9f09a906ad75395020e9bae5b51449fe58d49f/pdf
http://www.coindesk.com/how-block-chain-technology-is-working-to-transform-intellectual-property/
http://www.coindesk.com/how-block-chain-technology-is-working-to-transform-intellectual-property/
https://proofofexistence.com/about
https://www.linkedin.com/pulse/blockchain-smart-contracts-intellectual-property-thibault-verbiest
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Kształtowanie polityki pod kątem zdarzeń przyszłych 

Dzięki zastosowaniu technologii łańcucha bloków obecne systemy patentowe mogłyby zostać usprawnione, 

a urzędy patentowe mogłyby oferować niedrogie usługi w zakresie dowodów istnienia.  Należy jednak 

podkreślić, że dowód istnienia zapisany w łańcuchu bloków (czy też w jakimkolwiek innym systemie) nie 

może być interpretowany jako równoważny ochronie patentowej. Aby dowód istnienia przedstawiony przez 

osobę trzecią, np. korzystającą z łańcucha bloków systemu bitcoin, mógł zostać zaakceptowany jako legalny 

środek ewidencyjny, musiałby zostać zatwierdzony przez odpowiednie organy egzekwowania prawa. 

4. Głosowanie elektroniczne: rewolucja w systemie wyborczym?  

Pomimo cyfryzacji niektórych istotnych aspektów współczesnego życia, wybory są wciąż przeprowadzane 

głównie w trybie offline, tj. na papierze. Od przełomu wieków głosowanie elektroniczne uważane jest za 

obiecujący i być może nieunikniony krok, który mógłby przyspieszyć i uprościć wybory oraz ograniczyć ich 

koszty. Uważa się, że mogłoby to zwiększyć zaangażowanie wyborców i frekwencję, a nawet odbudować 

więzy pomiędzy obywatelami i instytucjami politycznymi, co jednak należy traktować z pewnym 

sceptycyzmem. Głosowanie elektroniczne może przybierać różne formy: korzystanie z internetu lub specjalnej 

sieci izolowanej; zobowiązanie głosujących do oddania głosu w lokalu wyborczym albo zezwolenie na 

głosowanie bez nadzoru; wykorzystanie istniejących urządzeń, np. telefonów komórkowych i laptopów, albo 

specjalistycznego sprzętu. Teraz pojawił się kolejny dylemat: czy należy nadal ufać organom centralnym, jeśli 

chodzi o organizację wyborów, czy też zastosować technologię łańcucha bloków w celu umożliwienia 

obywatelom głosowania za pomocą otwartego rejestru. Wielu ekspertów twierdzi, że głosowanie 

elektroniczne w wyborach krajowych wymagałoby rewolucyjnych postępów w zakresie systemów 

bezpieczeństwa. Przeprowadza się jednak również wiele innych wyborów na szczeblu regionalnym i w 

obrębie organizacji, które mogłyby zostać objęte cyfryzacją dzięki zastosowaniu łańcucha bloków, co 

umożliwiłoby większej liczbie osób udział w podejmowaniu istotnych decyzji, przyjmowaniu strategii 

długoterminowych, dokonywaniu inwestycji i wybieraniu osób na różne stanowiska. 

Możliwości wykorzystania technologii łańcucha bloków w głosowaniu elektronicznym 

Łańcuch bloków jest przejrzystym środkiem tworzenia i weryfikowania zapisów funkcjonującym w sposób 

zdecentralizowany wśród użytkowników. Tradycyjnie głosy są rejestrowane, liczone i sprawdzane przez 

organ centralny. Głosowanie elektroniczne w oparciu o łańcuch bloków (ang. blockchain-enabled e-voting, BEV) 

umożliwiłoby głosującym wykonywanie tych czynności samodzielnie przez udostępnienie im kopii ewidencji 

głosów. Dane historyczne nie mogłyby zostać zmienione, ponieważ inni głosujący widzieliby, że nastąpiła 

zmiana względem rejestrów, którymi dysponują. Niemożliwe byłoby również dodanie nieuprawnionych 

głosów, ponieważ inni głosujący widzieliby, że jest to niezgodne z zasadami (np. ponieważ dany głos został 

już zliczony lub nie jest powiązany z ważnym rekordem głosującego). BEV ograniczyłoby uprawnienia 

podmiotów centralnych takich, jak organy wyborcze, i konieczność, by im ufać, budując jednocześnie oparty 

na technologii konsensus obywatelski. 

Jednym ze sposobów wdrożenia BEV jest stworzenie nowego, specjalnie zaprojektowanego systemu, który 

będzie odzwierciedlał cechy charakterystyczne wyborów i elektoratu. Innym podejściem, które może być 

tańsze i łatwiejsze, jest wykorzystanie ugruntowanego łańcucha bloków, np. systemu bitcoin. Biorąc pod 

uwagę, że bezpieczeństwo rejestru opartego na łańcuchu bloków zależy od wielkości bazy jego 

użytkowników, podejście to może być bezpieczniejsze w przypadku mniejszej wagi wyborów 

organizacyjnych, w których bierze udział niewielka liczba głosujących, a dostępne zasoby są zbyt małe, aby 

stworzyć specjalnie zaprojektowany system. 

BEV ma największy potencjał w kontekście organizacji. Rozwiązanie to zostało już wypróbowane w wyborach 

wewnętrznych w partiach politycznych w Danii oraz w głosowaniach udziałowców w Estonii. Idąc krok dalej, 

BEV można by połączyć z inteligentnymi umowami, tak aby dane działania były automatycznie 

http://cryptorials.io/blockchain-notary-the-poor-mans-copyright/
http://cryptorials.io/blockchain-notary-the-poor-mans-copyright/
http://www.smartmatic.com/voting/electronic-voting/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556948/IPOL_STU(2016)556948_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556948/IPOL_STU(2016)556948_EN.pdf
http://www.eui.eu/Projects/EuDO-PublicOpinion/Documents/bochslere-voteeui2010.pdf
https://followmyvote.com/online-voting-technology/blockchain-technology/
https://followmyvote.com/online-voting-technology/blockchain-technology/
http://www.nationalreview.com/corner/378416/voting-online-not-foreseeable-future-hans-von-spakovsky
http://www.nationalreview.com/corner/378416/voting-online-not-foreseeable-future-hans-von-spakovsky
http://www.nationalreview.com/corner/378416/voting-online-not-foreseeable-future-hans-von-spakovsky
http://www.coindesk.com/bitcoin-explained-five-year-old/
https://followmyvote.com/blockchain-voting-the-end-to-end-process/
https://www.weusecoins.com/assets/pdf/library/blockchain-electronic-vote.pdf
https://learncryptography.com/cryptocurrency/51-attack
https://learncryptography.com/cryptocurrency/51-attack
https://tech4parties.org/case-studies/denmark-liberal-alliance-blockchain-secure-online-voting/
https://tech4parties.org/case-studies/denmark-liberal-alliance-blockchain-secure-online-voting/
http://www.zdnet.com/article/why-ripples-from-this-estonian-blockchain-experiment-may-be-felt-around-the-world/


Jak technologia łańcucha bloków może zmienić nasze życie 

13 

podejmowane w określonych okolicznościach. Przykładowo, wyniki wyborów mogłyby automatycznie 

uruchamiać wdrażanie obietnic wyborczych, inwestycji i innych decyzji organizacyjnych.  

Wielu analityków uważa, że łańcuchy bloków mogą prowadzić do głębszych zmian, np. w zakresie wirtualnej 

administracji, „systemów technodemokratycznych” oraz, w dalszej perspektywie, stosowania BEV w 

wyborach krajowych. Ambitne sugestie dotyczą możliwości wykorzystania łańcuchów bloków do 

wprowadzenia „płynnej” demokracji łączącej demokrację bezpośrednią (w której obywatele regularnie 

głosują w określonych sprawach) z systemem dopuszczającym delegację (w którym obywatele głosują w 

danej kwestii osobiście lub przekazują swoje prawo głosu innemu obywatelowi – politykowi, dziennikarzowi, 

naukowcowi albo zaufanemu przyjacielowi – zachowując prawo do odwołania lub zmiany delegacji w 

dowolnym czasie). 

Potencjalne skutki i możliwy rozwój sytuacji  

W odniesieniu do mniej istotnych wyborów i podejmowania decyzji organizacyjnych, BEV może pomóc 

wdrożyć strukturę społeczną w większym stopniu opartą na uczestnictwie i o charakterze bardziej oddolnym 

przez oferowanie stosunkowo taniego i bezpiecznego systemu głosowania elektronicznego. W kontekście 

bardziej ambitnych sugestii dotyczących wyborów krajowych stawka jest znacznie większa, a sytuacja 

bardziej delikatna. Krytycy tego rozwiązania kwestionują stopień anonimowości i dostępności oferowany 

przez BEV oraz podnoszą kwestię przymusu. Niemniej jednak wiele z tych obaw dotyczy także tradycyjnego 

systemu głosowania na papierze, a BEV ma przewagę nad tym systemem oraz nad innymi systemami 

głosowania elektronicznego. Przymus jest zagrożeniem dla każdego systemu głosowania zdalnego (np. 

pocztowego). Jedynym środkiem zapobiegającym wypaczeniom w przypadku zarówno BEV, jak i wyborów 

papierowych, jest stosowanie kabin wyborczych. Dostępność dla wszystkich głosujących to kolejny problem 

każdego głosowania. W zależności od zastosowanego interfejsu, BEV można uznać za zbyt skomplikowany 

system dla niektórych głosujących, w szczególności jeśli system jest w pełni zdecentralizowany i oferuje opcję 

dostępu do danych oraz możliwość sprawdzenia czy zastosowano odpowiednie procedury. Anonimowość jest 

często uważana za kluczowy element demokratycznych wyborów, mimo że nawet niektóre wybory krajowe 

nie są w pełni anonimowe. Na przykład w Zjednoczonym Królestwie stosowany jest system głosowania 

papierowego „pod pseudonimem”, w którym kod na karcie głosowania powiązany jest z wpisem w rejestrze 

wyborców. Wyborcy nie mają wyboru i muszą zaufać organom wyborczym, że będą one chronić ich 

prywatność. Chociaż nie byłoby łatwo ustalić, kto jak głosował, nie jest to niemożliwe. BEV także działa na 

zasadzie „pseudonimów”, więc w niektórych przypadkach możliwe jest odkrycie jak dany wyborca głosował. 

Trwają pracę nad rozwiązaniem tego problemu poprzez rozwijanie systemów BEV zapewniających pełną 

anonimowość. Inne podejście zakłada zaufanie podmiotowi centralnemu jeśli chodzi o przypisywanie 

pseudonimów w ramach BEV i zachowywanie ich w poufności, tak jak ma to miejsce obecnie w brytyjskim 

systemie głosowania tradycyjnego. Oznaczałoby to pewien stopień scentralizowania systemu, który mógłby 

jednak dzięki temu być do przyjęcia w kontekście wyborów krajowych. 

Kolejną kluczową kwestią jest zaufanie do bezpieczeństwa i prawidłowości działania systemu. Podobnie jak 

w wypadku wyborów tradycyjnych, niewystarczające jest, aby wynik był uczciwy i ważny. Cały elektorat, 

nawet jeśli jest rozczarowany wynikiem, musi zaakceptować fakt, że wybory były legalne i zostały 

przeprowadzone w sposób wiarygodny. W tym zakresie, oprócz zapewniania bezpieczeństwa i rzetelności, 

BEV musi również być źródłem pewności i zaufania. Fakt, że protokoły łańcuchów bloków są stosunkowo 

skomplikowane, może być barierą w zaakceptowaniu BEV przez obywateli. 

Oceniając potencjalny wpływ BEV, należy wziąć pod uwagę wartości i przekonania polityczne, które to 

rozwiązanie odzwierciedla. BEV to nie tylko cyfryzacja tradycyjnego procesu głosowania, ale także 

alternatywa oferująca inne wartości i podstawy polityczne. W tradycyjnym systemie władze zarządzają 

wyborami, a wybory odbywają się na zasadzie „czarnej skrzynki” – są scentralizowane i przeprowadzane 

odgórnie. W przypadku BEV sytuacja jest odwrotna. Proces jest zarządzany przez obywateli oraz jest 

przejrzysty, zdecentralizowany i przebiega oddolnie. Udział w tradycyjnych wyborach wzmacnia autorytet 

państwa, podczas gdy udział w BEV umacnia prymat obywateli. W tym kontekście nie jest zaskoczeniem 

https://bitcoinmagazine.com/articles/qa-ceo-bitnation-1412110033
https://bitcoinmagazine.com/articles/qa-ceo-bitnation-1412110033
https://www.intgovforum.org/cms/wks2015/uploads/proposal_background_paper/SSRN-id2580664.pdf
https://media.consensys.net/liquid-democracy-and-emerging-governance-models-df8f3ce712af#.q6nz6qkca
http://www.bbc.com/news/election-2015-32037520
http://www.bbc.com/news/election-2015-32037520
http://bravenewcoin.com/news/blockchain-voting-systems-offer-transparency-and-security/
http://bravenewcoin.com/news/blockchain-voting-systems-offer-transparency-and-security/
http://bitcoin-class.org/projects/voting.pdf
http://bitcoin-class.org/projects/voting.pdf
http://wwwhome.ewi.utwente.nl/~pietersw/iTrust.pdf
http://innovate.ucsb.edu/wp-content/uploads/2010/02/Winner-Do-Artifacts-Have-Politics-1980.pdf
http://innovate.ucsb.edu/wp-content/uploads/2010/02/Winner-Do-Artifacts-Have-Politics-1980.pdf
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dostrzeganie powiązań pomiędzy BEV a przejściem do demokracji bardziej bezpośredniej, 

zdecentralizowanej i opartej na podejściu oddolnym oraz ze wspomnianą wyżej „płynną” demokracją. W 

każdym razie stopień, w jakim technologia łańcucha bloków rozwinie się w odniesieniu do głosowania 

elektronicznego, zależeć będzie od tego, w jakim zakresie będzie ona odzwierciedlać wartości i strukturę 

społeczeństwa, polityki i demokracji. 

Kształtowanie polityki pod kątem zdarzeń przyszłych 

O ile różnego rodzaju organizacje mogą przeprowadzać wewnętrzne wybory z wykorzystaniem technologii 

łańcucha bloków, muszą one jednocześnie przestrzegać przepisów prawa Unii dotyczących prywatności i 

ochrony danych. Chociaż prawo europejskie nie określa zasad przeprowadzania wyborów politycznych w 

państwach członkowskich, kwestia ta jest w pewnym stopniu ujednolicona oraz podjęte zostały wysiłki w 

celu promowania głosowania elektronicznego przy jednoczesnym poszanowaniu zasad konstytucyjnych 

prawa wyborczego (głosowanie powszechne, wolne, równe, tajne i bezpośrednie). 

5. Inteligentne umowy: gdyby kod był prawem 

Rejestry oparte na łańcuchach bloków oferują nowe, interesujące możliwości w porównaniu z rejestrami 

centralnymi. Dodatkowo do możliwości zapisywania daty i szczegółów transakcji, mogą one odgrywać 

bardziej aktywną, potencjalnie autonomiczną rolę w zarządzaniu transakcjami i ich realizacji. Osadzenie 

odpowiedniego kodu w łańcuchu bloków może zapewnić automatyczne wykonanie transakcji po spełnieniu 

określonych warunków, dając tym samym „gwarancję realizacji”. Oparte na tym mechanizmie 

samowykonujące się inteligentne umowy są szybko rozwijającą się dziedziną. Powstaje jednak pytanie, co się 

stanie, gdy kod i prawo staną się jednym. 

Jak to działa? 

Pojęcie „inteligentnej umowy” odnosi się do kilku różnych koncepcji, ale definicja z 1994 r. określająca ją jako 

„skomputeryzowaną transakcję polegającą na wykonaniu postanowień umowy” wydaje się być najbardziej 

użyteczna w kontekście technologii łańcucha bloków. W wersji podstawowej warunki umowy pomiędzy co 

najmniej dwoma stronami zapisywane są w formie kodu (zestawu instrukcji), który przechowywany jest w 

łańcuchu bloków w sposób bardzo zbliżony do przechowywania innych transakcji. Gdy dane warunki 

zapisane w kodzie zostaną spełnione, automatycznie wykonywane są określone działania, które również są 

określone w kodzie. Przykładowo dostawa towarów uruchamia instrukcję dokonania zapłaty. To z kolei może 

aktywować dalsze instrukcje w innych inteligentnych umowach – np. wymianę walut lub przekazanie 

wytycznych do dalszej części łańcucha dostaw. Wiele z proponowanych możliwości zastosowania tej 

koncepcji w najbliższym czasie odnosi się do sektora finansowego. Przykładem są produkty ubezpieczeniowe, 

które wymagają znacznej liczby czynności manualnych, które mogą zostać zautomatyzowane. Inteligentne 

umowy mogłyby także zautomatyzować dziedziczenie – rozdzielenie majątku, w tym treści medialnych, 

następowałoby po zarejestrowaniu zgonu. 

Łańcuch bloków Ethereum oferuje własny język programowania oraz własną walutę, które zostały utworzone 

specjalnie do celów inteligentnych umów. Inne podejście do inteligentnych umów zakłada korzystanie z 

innych rodzajów łańcucha bloków, w tym systemu bitcoin. Na obecnym etapie tworzenie inteligentnych 

umów wciąż wymaga wysiłków i pieniędzy, w związku z czym jest to rozwiązanie lepiej nadające się do umów 

powtarzalnych niż jednorazowych. Biorąc pod uwagę ich z góry ustalony charakter, inteligentne umowy tracą 

przydatność w razie istotnych zmian zachodzących w okresie obowiązywania umowy. W rzeczy samej, ze 

względu na poziom pewności prawa rozsądne byłoby ograniczenie zastosowania inteligentnych umów do 

stosunków wysoce konsensualnych i umów, w przypadku których prawdopodobieństwo sporu jest niskie. 

Wreszcie, ponieważ inteligentne umowy działają w oparciu o bodźce cyfrowe i uruchamiają inne procesy 

cyfrowe, są najbardziej skuteczne w przypadku, gdy warunki umowne i ich konsekwencje także mają 

charakter cyfrowy – dlatego też znajdują zastosowanie w obszarze automatyzacji cyfrowej. 

https://aeon.co/essays/how-blockchain-will-revolutionise-far-more-than-money
https://aeon.co/essays/how-blockchain-will-revolutionise-far-more-than-money
https://medium.com/@ConsenSys/unpacking-the-term-smart-contract-e63238f7db65#.k39376hkv
http://szabo.best.vwh.net/smart.contracts.html
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2015/10/Digital_Economy_Outlook_Oct15_Cap1.pdf
https://bitcoinmagazine.com/articles/smart-contracts-alliance-aims-to-help-change-the-landscape-of-modern-business-1470330967
https://www.ethereum.org/
https://github.com/ethereum/wiki/wiki/The-Solidity-Programming-Language
https://www.cryptocoinsnews.com/counterparty-brings-ethereum-smart-contracts-to-the-bitcoin-blockchain/
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Potencjalne skutki i możliwy rozwój sytuacji 

Jako że rejestr oparty na łańcuchu bloków jest niezmienny, ustalony kod (a zatem i zawarta umowa) podlega 

anulowaniu lub zmianom wyłącznie na warunkach zapisanych w samym kodzie. W przypadku tradycyjnych 

umów możliwe jest wykonanie świadczenia zgodnie z umową albo niedotrzymanie jej warunków i 

poniesienie konsekwencji, w tym w formie postępowania sądowego. Niemniej jednak jeśli płatność zostanie 

zautomatyzowana za pomocą inteligentnej umowy, nie ma już takiej możliwości – umowa jest realizowana 

automatycznie. 

Radykalna interpretacja koncepcji inteligentnych umów sprowadzałaby umowę do kodu, wskutek czego kod 

stałby się prawem – samodzielnym, samowykonującym się i samoegzekwującym się. Byłoby to zbieżne z 

poglądami „ekstremistów” z ruchu na rzecz powszechności łańcuchów bloków, jako że umowy takie byłyby 

poza kontrolą struktur o ugruntowanej pozycji, takich jak państwa narodowe czy jurysdykcje prawne. W 

sytuacji, w której kod traktowany jest jak prawo, wszelkie błędy i zagrożenia także stają się częścią umowy. 

Wykorzystywanie tego typu luk do przejęcia aktywów nie mogłoby zostać uznane za kradzież, ponieważ błąd, 

który umożliwił takie działanie, jest częścią kodu, a więc z definicji częścią „prawa”. Inteligentne umowy 

mogłyby także zawierać postanowienia bezprawne, np. kod dotyczący spadku mógłby specjalnie pomijać 

podatek od spadków obowiązujący w danej jurysdykcji. 

Bardziej realistyczne podejście do inteligentnych umów zakłada, że staną się one częścią szerszego systemu 

prawnego. Podobnie jak w przypadku umów papierowych, możliwe będzie zastosowanie dodatkowych 

wymogów, a poszczególne postanowienia będą mogły być unieważniane lub interpretowane na nowo zgodnie 

z zamiarem stron oraz w szerszym kontekście przepisów prawa. Prawo krajowe zawsze ma pierwszeństwo 

przed „prawem” zapisanym w formie kodu, nawet jeśli postępowanie sądowe i egzekwowanie prawa mogą 

okazać się trudne do przeprowadzenia. W związku z tym większość ekspertów uważa, że pomimo 

usprawnień, jakie mogą one wprowadzić w niektórych obszarach, inteligentne umowy nie zastąpią 

tradycyjnego prawa zobowiązań ani prawników specjalizujących się w tej gałęzi prawa. 

W przeciwieństwie do prostszych łańcuchów bloków, które są stosowane do zapisywania transakcji, łańcuchy 

zawierające wykonywalny kod są bardziej skomplikowane i wymagają pośrednictwa. Oznacza to, że mogą 

one wymagać większej mocy obliczeniowej do realizacji procesu kopania oraz utrzymania systemu, co może 

przekładać się na wyższe koszty, także w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię. Taki 

stopień skomplikowania może również oznaczać narażenie łańcuchów bloków na zagrożenia w zakresie 

bezpieczeństwa, co w połączeniu z ideologią „kodu jako prawa” może oznaczać poważne wyzwanie 

praktyczne. Częstotliwość występowania tych problemów może spaść dzięki opracowaniu nowych norm oraz 

wraz z pojawieniem się pierwszego pokolenia „inteligentnych prawników” (tj. prawników przeszkolonych i 

doświadczonych w pracy w inteligentnymi umowami). 

Kształtowanie polityki pod kątem zdarzeń przyszłych 

Istnieje kilka obszarów prawa, które mogłyby być narażone na nadużycia w sytuacji, gdy umowa nie stanowi 

części tradycyjnego systemu prawa. Przykłady obejmują podatki (np. dochodowe, od sprzedaży, od spadków 

i od zysków kapitałowych), nadużycia (np. w zakresie umów najmu i o pracę) i przestępczość korporacyjną 

(np. zmowy cenowe i wykorzystywanie informacji wewnętrznych). Konieczne może być znalezienie nowych 

sposobów zapewniania pierwszeństwa prawa krajowego na wypadek gdyby automatyzacja związana z 

inteligentnymi umowami utrudniała egzekwowanie ich postanowień. W związku ze stosowaniem 

tradycyjnych procesów prawnych do inteligentnych umów pojawić się mogą nowe obowiązki administracji 

publicznej, np. w zakresie arbitrażu w razie stwierdzenia błędów w kodzie. Programiści przekładający umowy 

na wykonywalny kod będą podejmować decyzje co do praktycznych rozwiązań w tym zakresie, co może 

oznaczać, że będą ponosić większą odpowiedzialność prawną.  

Inteligentne umowy mogą być nieelastyczne i niezdolne do przystosowania się do zmieniających się 

okoliczności lub preferencji stron. Nie na wszystkie możliwe pytania można odpowiedzieć z góry i zawsze 

pojawią się nieprzewidziane okoliczności wymagające interpretacji sposobu wykonania postanowień 

http://www.ibtimes.co.uk/legally-enforceable-smart-contracts-debated-london-fintech-week-2016-1572084
https://bluenotes.anz.com/posts/2016/08/smart-contracts-need-smarter-lawyers/
http://www.newsbtc.com/2016/07/31/smart-contracts-automation-employment/
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umownych. Kod jest po prostu zbyt mało elastyczny, aby mógł funkcjonować jako narzędzie opisywania 

umów za pomocą algorytmów. Rozstrzyganie sporów wynikających z umów oraz egzekwowanie 

postanowień umownych może stać się wyzwaniem wraz z rozwojem tego obszaru. 

Tradycyjne prawo zobowiązań, w szczególności w zakresie wymogów dotyczących prowadzenia rejestrów i 

przedstawiania dowodów, może wymagać zmian uwzględniających zautomatyzowany i deterministyczny 

charakter inteligentnych umów oraz kwestie związane z ich ważnością i wymagalnością. Prawo jako 

dziedzina będzie musiało zmierzyć się z pytaniami o potrzebę stworzenia powiązań pomiędzy światem 

cyfrowym a rzeczywistym, przeprowadzenia procedur walidacji oraz zapewnienia zgodności rozwiązań 

opartych na łańcuchach bloków z obowiązującymi przepisami. Czy kod techniczny widziany z perspektywy 

Lawrence’a Lessiga powinien być najistotniejszą formą prawa? Nie ulega wątpliwości, że potrzebne są 

kryteria zapewniające ważność i wymagalność inteligentnych umów w świetle przepisów prawa. 

6. Łańcuchy dostaw: w końcu przejrzyste i rozliczalne? 

Globalna gospodarka funkcjonuje w oparciu o sektor łańcucha dostaw, który jest wart około 16 bln EUR. 

Wytwarzanie i dystrybucja towarów mają miejsce w ramach olbrzymiej sieci producentów, sprzedawców 

detalicznych, dystrybutorów, przedsiębiorstw transportowych i dostawców, w oparciu o skomplikowane 

procesy w zakresie zarządzania umowami, płatnościami, etykietowaniem, pakowaniem i logistyką oraz 

przeciwdziałania fałszerstwom i oszustwom.  

Skala i stopień skomplikowania stosowanych systemów oznaczają wysokie koszty transakcji, częste 

rozbieżności i błędy w dokumentach papierowych, a także straty wynikające z pogorszenia jakości towarów 

i ich kradzieży w trakcie procesu. Inne problemy to niewłaściwe lub niebezpieczne warunki pracy; szkody 

środowiskowe wynikające z nieskuteczności działań, nielegalnego wydobycia i charakteru procesów 

produkcyjnych; wytwarzanie podróbek i imitacji oraz zagrożenia dla zdrowia wynikające z 

nieodpowiedniego zarządzania łańcuchem dostaw. Problemy te często są nagłaśniane w związku z szeroko 

komentowanymi wypadkami, na przykład w łańcuchach dostaw w branży spożywczej, odzieżowej czy 

wydobycia diamentów. Niektórzy sugerują, że stosowanie norm i certyfikatów poprawiło możliwości wyboru 

i świadomość konsumentów, ale sam proces wciąż jest kosztowny i zawodny, szczególnie w regionach 

charakteryzujących się wysokim poziomem korupcji. Pełne „łańcuchy kontroli pochodzenia” potwierdzające 

pochodzenie każdego produktu lub materiału wciąż są stosowane fragmentarycznie i narażone na oszustwa 

i błędy, także po stronie certyfikowanych przedsiębiorstw. Rośnie potrzeba wprowadzenia bezpieczniejszych, 

bardziej wiarygodnych i przejrzystych łańcuchów dostaw towarów i usług. Pytanie brzmi, czy technologia 

łańcucha bloków faktycznie może usprawnić działanie istniejących łańcuchów dostaw i sektora logistyki oraz 

stanowić odpowiedź na nieskuteczność operacyjną, oszustwa, a być może nawet niektóre „największe 

wyzwania”, takie jak nieetyczne praktyki w zakresie pracy i degradacja środowiska. 

Zarządzanie łańcuchami dostaw za pomocą łańcuchów bloków 

Aplikacje oparte na łańcuchach bloków mogą usprawnić działanie łańcuchów dostaw zapewniając 

infrastrukturę służącą do niedrogiego rejestrowania, certyfikowania i śledzenia towarów przesyłanych – 

często na duże odległości – między stronami transakcji, które należą do tego samego łańcucha dostaw, ale 

niekoniecznie sobie ufają. Towarom przypisywane są indywidualne znaczniki („tokeny”) umożliwiające 

przekazanie ich w łańcuchu bloków – każda transakcja jest weryfikowana i opatrywana znacznikiem czasu w 

ramach zaszyfrowanego, ale przejrzystego procesu. Zapewnia to dostęp wszystkim stronom – dostawcom, 

sprzedawcom, podmiotom zajmującym się transportem i nabywcom. Warunki każdej transakcji pozostają 

niezmienne i nieodwołalne; mogą być również kontrolowane przez wszystkich albo przez upoważnione 

osoby. Inteligentne umowy mogą mieć zastosowanie do automatycznego realizowania płatności i innych 

procedur. 

  

https://books.google.be/books?hl=en&lr=&id=tmE-pvNIX38C&oi=fnd&pg=PR2&dq=lessig+code&ots=Ga7vmHrxBa&sig=NuqKhf_hpXenQKTkMvCsNxfEzG8#v=onepage&amp;q=lessig%20code&amp;f=false
http://www.coindesk.com/research/supply-chains-report/
https://www.provenance.org/whitepaper
http://www.nepcon.org/newsroom/chain-custody-certification-myth
http://www.nepcon.org/newsroom/chain-custody-certification-myth
http://www.coindesk.com/supply-chain-startup-raises-1-65m-seed-funding/
https://www.finextra.com/blogposting/12597/blockchain-in-the-supply-chain
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Potencjalne skutki i możliwy rozwój sytuacji 

Niektóre przedsiębiorstwa, niektórzy innowatorzy i niektóre działające w branży podmioty testują już 

łańcuchy bloków w prowadzeniu rejestrów w ramach swoich łańcuchów dostaw. Firma Everledger umożliwia 

przedsiębiorcom i nabywcom śledzenie pochodzenia diamentów od kopalni do sklepów jubilerskich oraz 

zwalczanie oszustw ubezpieczeniowych i procederu fałszowania dokumentacji. Każdy diament opisywany 

jest za pomocą 40 cech (m.in. rodzaju szlifu i czystości, miary kątów między fasetami w pawilonie wyrażonej 

w stopniach i miejsca pochodzenia). Dla każdego diamentu generowany jest numer seryjny, umieszczany na 

nim mikroskopowo oraz dodawany w formie identyfikatora cyfrowego do łańcucha bloków systemu 

Everledger (w którym zapisane jest obecnie 280 tys. diamentów). Umożliwia to udokumentowanie pełnej 

historii własności, co pomaga przeciwdziałać oszustwom oraz pozwala policji i przedstawicielom towarzystw 

ubezpieczeniowych śledzić skradzione kamienie szlachetne. Ponadto dzięki temu rozwiązaniu konsumenci 

mogą podejmować bardziej świadome decyzje zakupowe, np. ograniczając poszukiwania do diamentów o 

„czystej” historii, która gwarantuje, że nie były one przedmiotem oszustwa, kradzieży, pracy przymusowej 

ani działalności podejrzanych sprzedawców, którzy mają styczność ze stosowaniem przemocy, z narkotykami 

lub z handlem bronią.  

Londyńskie przedsiębiorstwo społeczne Provenance opracowało platformę działającą w czasie rzeczywistym, 

która służy do gromadzenia i weryfikacji informacji o pochodzeniu przedmiotów przez przypisywanie im 

znacznika nazywanego „paszportem cyfrowym” i pozwalającego śledzić dany przedmiot w całym łańcuchu 

dostaw, aż do chwili osiągnięcia przezeń punktu docelowego. Rozwiązanie to jest przydatne w walce z 

oszustwami w zakresie sprzedaży towarów o chronionym oznaczeniu lub pochodzeniu, np. produktów 

będących regionalną specjalnością, takich jak wino czy ser. System SmartLog służy do opisywania kontenerów 

inteligentnymi umowami, co pozwala śledzić ich położenie oraz otoczenie pod kątem planowania zasobów. 

Łańcuchy bloków są także wykorzystywane do minimalizowania ryzyka związanego z płatnościami – 

przedsiębiorstwa takie jak Skuchain czy Fluent oferują wsparcie finansowania i płatności w zakresie łańcucha 

dostaw z wykorzystaniem tej technologii. Innym projektem jest rozwijanie systemu pozwalającego usprawnić 

proces ręcznego przetwarzania dokumentacji dzięki wykorzystaniu prywatnego łańcucha bloków do 

udostępniania informacji eksporterom, importerom oraz ich bankom. Wal-Mart, największa na świecie sieć 

sprzedaży detalicznej, bada możliwości zastosowania łańcuchów bloków pod kątem bezpieczeństwa 

żywności. Oczekuje się, że dokładny i aktualizowany rejestr oparty na łańcuchach bloków pomoże 

zidentyfikować produkt, dostawę i sprzedawcę, na przykład w razie wybuchu epidemii, co pozwoli ustalić, 

jak i gdzie żywność została wyhodowana lub wytworzona i kto przeprowadził jej kontrolę. Rzetelny rejestr 

może też usprawnić łańcuch dostaw, jeśli chodzi o dostarczanie żywności do sklepów, przez przyspieszenie 

całego procesu oraz ograniczenie strat i odpadów. 

Systemy działające w oparciu o łańcuchy bloków mogą zwiększyć wydajność procesów w zakresie 

zaopatrzenia, logistyki i płatności, ograniczyć konieczność ręcznego przetwarzania dokumentacji 

wwozowej/wywozowej oraz zapewnić zgodność z przepisami i realizację dostaw bez strat, co pozwoli 

ograniczyć koszty, poprawić bezpieczeństwo i zminimalizować skalę oszustw. Mogą one również umożliwiać 

weryfikację autentyczności, pochodzenia i spełnienia norm etycznych w odniesieniu do towarów i usług. 

Przejrzysta i możliwa do prześledzenia historia własności pozwoli wykryć wszelkie oszustwa, kradzieże, 

przypadki stosowania pracy przymusowej, powiązania ze stosowaniem przemocy, z narkotykami lub z 

handlem bronią oraz inne podejrzane praktyki, zwiększając możliwości egzekwowania przepisów oraz 

upowszechniając odpowiedzialną konsumpcję. Niemniej jednak są powody do ostrożności. Zaufanie 

pomiędzy uczestnikami zależy od zaufania do technologii łańcucha bloków, która nie jest całkowicie wolna 

od zagrożeń, w tym przypadkowych błędów i ataków w celu złamania zabezpieczeń. Automatyzacja nie 

gwarantuje wyeliminowania błędów, konfliktów interesów i korupcji ze skomplikowanych globalnych 

łańcuchów dostaw.  

Łańcuchy bloków umożliwiają stosowanie pseudonimowości; oznacza to, że transakcje są przejrzyste, ale nie 

są wyraźnie powiązane z osobami lub podmiotami w świecie rzeczywistym, co chroni tożsamość stron w 

łańcuchu dostaw, jednocześnie nie naruszając integralności rejestru. Możliwość sprawdzenia cech towaru i 

http://www.wsj.com/articles/ibm-pushes-blockchain-into-the-supply-chain-1468528824
http://blogs.wsj.com/cio/2016/02/02/blockchain-catalyst-for-massive-change-across-industries/
https://www.provenance.org/
https://cointelegraph.com/news/finnish-city-partners-with-ibm-to-validate-blockchain-application-in-logistics
https://bitcoinmagazine.com/articles/how-blockchain-technology-is-reinventing-global-trade-efficiency-1464206286
http://www.ibtimes.co.uk/hsbc-bank-america-merrill-lynch-use-hyperledger-project-blockchain-based-trade-finance-1575269
http://www.ibtimes.co.uk/hsbc-bank-america-merrill-lynch-use-hyperledger-project-blockchain-based-trade-finance-1575269
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-18/wal-mart-tackles-food-safety-with-test-of-blockchain-technology
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-18/wal-mart-tackles-food-safety-with-test-of-blockchain-technology
https://medium.com/@ConsenSys/the-supply-circle-how-blockchain-technology-disintermediates-the-supply-chain-6a19f61f8f35#.7zkhsslc3
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historii jego przepływu może zostać odłączona od pełnych danych użytkowników, co pozwoli ukryć 

szczególnie chronione dane osobowe w zakresie, w jakim nie muszą one zostać ujawnione w danym zapisie w 

rejestrze. Niemniej jednak ta anonimowość nie jest pełna i – pod warunkiem dołożenia odpowiednich starań – 

jest możliwe powiązanie transakcji z uczestniczącymi w niej stronami. Chociaż jest to co do zasady krok 

naprzód w porównaniu z obecnym systemem, może on mieć wpływ dla prywatność. Z chwilą dostarczenia 

towarów konsumentowi szczegółowe śledzenie ich historii powinno zostać uniemożliwione albo powinno być 

możliwe jedynie w stopniu zgodnym z normami w zakresie ochrony prywatności i danych. 

Kształtowanie polityki pod kątem zdarzeń przyszłych 

Rozwój technologii łańcucha bloków w odniesieniu do zarządzania łańcuchami dostaw stanowi istotne 

wyzwanie regulacyjne. Uregulowania prawne, takie jak unijna dyrektywa o sprawozdawczości niefinansowej, 

mogą mieć wpływ na możliwość zastosowania łańcuchów bloków w łańcuchach dostaw. Dyrektywa ta 

zobowiązuje spółki do ujawniania wiarygodnych informacji o kwestiach ochrony środowiska, aspektach 

społecznych i pracowniczych, poszanowaniu praw człowieka i działaniach antykorupcyjnych, co zwiększa 

przejrzystość ich działalności. Niemniej jednak brak pośrednika na większości etapów lub na wszystkich 

etapach łańcucha dostaw może w przyszłości stworzyć stan niepewności dla podmiotów będących jego 

częścią, w szczególności jeśli chodzi o zautomatyzowane formy przeprowadzana i nadzorowania transakcji. 

W większości przypadków potrzebna jest pewność, że istnieją mechanizmy w zakresie odpowiedzialności na 

wypadek nieprzewidzianych problemów, ale konieczna może też być zmiana tych mechanizmów. 

7. Państwa oparte na łańcuchach bloków: nowe podejście do usług 

publicznych  

W kontekście udostępniania danych, usług i decyzji w sektorze publicznym za pomocą technologii cyfrowych 

rozwijana jest nowa generacja usług administracji elektronicznej, które będą otwarte, rozliczalne, przejrzyste i 

oparte na współpracy. Główny Doradca Naukowy rządu Zjednoczonego Królestwa opublikował niedawno 

sprawozdanie, w którym opisano, jak technologie oparte na łańcuchach bloków mogą być źródłem nowych 

narzędzi do walki z oszustwami, unikania błędów, ograniczania kosztów działania, zwiększania wydajności, 

wspierania zgodności z przepisami i wprowadzania rozliczalności w odniesieniu do wielu usług publicznych. 

Potencjalne obszary zastosowania obejmują pobieranie podatków, zarządzanie tożsamością, dystrybucję 

świadczeń, waluty lokalne (lub krajowe), księgi wieczyste i inne rodzaje rejestrów publicznych. Ta technologia 

otwiera również drogę do świadczenia usług związanych z administracją państwową – od usług notarialnych 

do spraw dotyczących obywatelstwa i tożsamości – przez podmioty niepaństwowe. Jednak dokładny wpływ 

łańcuchów bloków na sektor publiczny poznamy dopiero w przyszłości. 

Jak technologia łańcucha bloków może usprawnić usługi publiczne 

Dane wykorzystywane przez instytucje publiczne są często wewnętrznie podzielone i nieprzejrzyste dla 

innych podmiotów, w szczególności obywateli, przedsiębiorstw i obserwatorów. Technologia łańcucha 

bloków mogłaby umożliwić tworzenie i weryfikowanie zapisów w rejestrach w sposób szybszy, 

bezpieczniejszy i bardziej przejrzysty. Najbardziej oczywiste zastosowanie tej technologii w administracji 

publicznej to prowadzenie ewidencji. Połączenie stosowania znaczników czasowych i podpisu 

elektronicznego w ramach ogólnie dostępnego rejestru może przynieść korzyści wszystkim użytkownikom, 

umożliwiając im przeprowadzanie transakcji i tworzenie zapisów w rejestrach (księgi wieczyste, akty 

urodzenia, pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej itp.) przy mniejszej zależności od 

prawników, notariuszy, urzędników i innych osób trzecich. 

Rząd estoński eksperymentuje z łańcuchami bloków pod kątem umożliwienia obywatelom wykorzystywania 

dowodów osobistych do zamawiania recept, głosowania, korzystania z banków, składania wniosków o 

świadczenia, płacenia podatków i uzyskiwania dostępu do około trzech tysięcy innych usług cyfrowych. 

Rozwiązanie takie umożliwiłoby również urzędnikom szyfrowanie dokumentów, sprawdzanie i 

https://cseweb.ucsd.edu/~smeiklejohn/files/imc13.pdf
http://ec.europa.eu/finance/company-reporting/non-financial_reporting/index_en.htm#news
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/492972/gs-16-1-distributed-ledger-technology.pdf
https://bitnation.co/
https://e-estonia.com/tag/blockchain/
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zatwierdzanie zezwoleń, umów i wniosków, jak również przesyłanie wniosków o udzielenie informacji do 

innych urzędów. Jest to przykład łańcucha bloków opartego na pozwoleniach, gdzie dostęp jest częściowo 

ograniczony, aby zabezpieczyć dane i chronić prywatność użytkowników. Podobnie rola państwa jako 

podmiotu zachowującego kontrolę nad systemem pozostaje w kontraście z oddolną strukturą wielu inicjatyw 

popularyzowanych przez społeczność rozwijającą technologię łańcucha bloków. Niemniej jednak po 

wprowadzeniu systemu w odniesieniu do notariuszy i rejestrów danych pacjentów będzie to jedna z 

najbardziej zaawansowanych inicjatyw rządowych wykorzystujących technologię łańcucha bloków. 

Niektóre państwa, takie jak Ghana, Kenia i Nigeria, stosują łańcuchy bloków do zarządzania księgami 

wieczystymi. Celem jest udokumentowanie w wiarygodny sposób historii własności w związku z problemami 

z prowadzeniem ewidencji, korupcją i słabym dostępem obywateli do rejestrów. Także Szwecja bada 

możliwość rejestrowania transakcji dotyczących nieruchomości za pomocą łańcucha bloków – w tym 

przypadku w celu umożliwienia wszystkim stronom (bankom, administracji publicznej, pośrednikom, 

nabywcom i sprzedawcom) śledzenia przebiegu transakcji na wszystkich etapach oraz zagwarantowania 

autentyczności i przejrzystości tego procesu przy jednoczesnym zapewnieniu oszczędności czasu i pieniędzy. 

W Zjednoczonym Królestwie Departament Pracy i Emerytur testuje technologię łańcucha bloków pod kątem 

wypłaty świadczeń socjalnych. Obywatele mogą wykorzystywać swoje telefony do otrzymywania i 

wydawania środków z tytułu świadczeń, a jeśli wyrażą zgodę, ich transakcje są zapisywane w rozproszonym 

rejestrze. Celem tej inicjatywy jest wsparcie obywateli w zarządzaniu ich finansami oraz stworzenie 

bezpieczniejszego i bardziej wydajnego systemu opieki społecznej, który zapobiega oszustwom i wzmacnia 

zaufanie świadczeniobiorców do rządu. Rząd brytyjski analizuje także, czy technologia łańcucha bloków może 

umożliwić obywatelom śledzenie przydziału i wydatkowania środków przeznaczanych przez rząd, 

darczyńców i organizacje pomocowe na rzecz faktycznych odbiorców w formie dotacji, pożyczek i 

stypendiów. 

 

Potencjalne skutki i możliwy rozwój sytuacji  

Wprowadzenie technologii łańcucha bloków do administracji publicznej może usprawnić jej wewnętrzne 

procesy, zmniejszyć koszty czynności, zwiększyć zaufanie w kontaktach pomiędzy obywatelami a urzędami, 

usprawnić wymianę danych z innymi podmiotami i urzędami oraz zwiększyć ochronę przed błędami i 

fałszerstwami. Niektóre procesy mogłyby również zostać zautomatyzowane dzięki inteligentnym umowom. 

Istnieją też jednak zagrożenia, które należy wziąć pod uwagę. Po pierwsze, przejście do nowego systemu 

rejestrów cyfrowych wiąże się z kosztami ich utworzenia oraz potencjalnymi trudnościami technicznymi i 

proceduralnymi wynikającymi z konieczności utrzymywania kopii zapasowych i systemów równoległych w 

okresie przejściowym. Ponadto istotne jest, aby oczekiwania w zakresie nadzoru i kontroli nad rejestrami 

publicznymi istniejące w chwili ich tworzenia były respektowane także długo po tym, jak te rejestry faktycznie 

zostaną utworzone. Wreszcie, jako że technologia ta opiera się na przechowywaniu haszów (opisanych w 

rozdziale poświęconym patentom) lub innych niekompletnych cyfrowych form dokumentów, osoby fizyczne 

i organizacje mogą stanąć przed koniecznością zainwestowania środków w długoterminowe przechowywanie 

dokumentów. 

Mimo że rejestry oparte na łańcuchach bloków mogą przechowywać dane o dacie i szczegółach transakcji, nie 

umożliwiają weryfikowania rzetelności zawartych w nich informacji. Dopóki transakcje są zgodne z 

wymogami technicznymi, stają się niezmienną częścią rejestru bez względu na zgodność ich treści z prawdą. 

Podobnie jak wszystkie wnioski o udzielenie informacji i dokumenty składane w urzędach są analizowane 

przed podjęciem dalszych czynności, które ich dotyczą, tak samo konieczne jest zapewnienie odpowiedniej 

kontroli w zakresie przyjmowania i udostępniania informacji dotyczących ich odpowiedników w łańcuchu 

bloków. Mimo że pewnego dnia niektóre z tych procesów mogą zostać zautomatyzowane i zabezpieczone, nie 

uważa się, aby takie rozwiązanie mogło zastąpić urzędników w pełnieniu funkcji kontrolnej.  

http://bravenewcoin.com/news/e-estonia-initiative-progresses-with-blockchain-partnerships/
http://landing.bitland.world/
http://landing.bitland.world/
http://uk.reuters.com/article/us-sweden-blockchain-idUKKCN0Z22KV
http://uk.reuters.com/article/us-sweden-blockchain-idUKKCN0Z22KV
http://www.businesswire.com/news/home/20160707005803/en/GovCoin-Systems-Implements-Social-Welfare-Payments-Distribution
https://www.finextra.com/newsarticle/28801/uk-government-looks-to-blockchain-tech-to-track-taxpayer-money/innovation
https://www.gov.uk/government/speeches/digital-transformation-in-government-and-blockchain-technology
http://legislature.vermont.gov/assets/Legislative-Reports/blockchain-technology-report-final.pdf


STOA – Weryfikacja Rozwiązań Naukowych i Technologicznych 

20 

Fakt, że dane w łańcuchu bloków są niezmienne – co oznacza, że nie mogą one zostać zmienione ani usunięte 

po ich wprowadzeniu do systemu – zapewnia przejrzystość i rozliczalność. Niemniej jednak może to również 

być zagrożeniem dla prywatności i ochrony danych, w szczególności jeśli chodzi o dane osobowe lub dane 

wrażliwe (które nigdy nie powinny być zapisywane w łańcuchu bloków). Łańcuchy bloków nie gwarantują 

anonimowości, w związku z czym im bardziej określone dane mają charakter danych osobowych, tym 

łatwiejsze jest zidentyfikowanie osoby, której one dotyczą. Niezmienność danych może być zagrożeniem dla 

„prawa do bycia zapomnianym”, w myśl którego użytkownicy mogą w określonych okolicznościach żądać 

usunięcia ich danych osobowych. 

Konieczne jest zadbanie o to, by wszyscy obywatele mogli mieć dostęp do usług publicznych. Istnieje ryzyko, 

że technologia łańcucha bloków pogłębi istniejącą przepaść cyfrową. Obywatele, którzy z różnych względów 

nie mogą korzystać z usług internetowych, mogą nie być w stanie w pełni skorzystać z zalet technologii 

łańcucha bloków, które dałyby im więcej kontroli nad ich danymi i transakcjami. Usługi oparte na łańcuchu 

bloków są często ukryte pod interfejsami, które wyglądają znajomo i są przyjazne dla użytkownika. Dokładne 

wdrożenie zasad, w zakresie zarówno struktur, jak i interfejsu użytkownika, jest niezwykle istotne z punktu 

widzenia wartości politycznych i społecznych promowanych za pomocą systemu. Warto wreszcie odnotować, 

że niektóre inicjatywy w zakresie łańcucha bloków promują obchodzenie tradycyjnych, scentralizowanych 

instytucji i organów, w tym administracji publicznej i świadczonych przez nią usług. Pojawiają się już oparte 

na łańcuchach bloków usługi „quasi-państwowe” oferowane przez podmioty niepaństwowe. Mogą one być 

atrakcyjne dla coraz bardziej cyfrowych i zglobalizowanych społeczności, ale mogą również stanowić trudne 

wyzwanie dla instytucji państwowych. 

Kształtowanie polityki pod kątem zdarzeń przyszłych 

Administracja publiczna najpewniej zachowa szeroką kontrolę centralną nad rozwiązaniami opartymi na 

łańcuchach bloków, które będzie stosować, a także może zażądać dostępu do prywatnych, szyfrowanych 

systemów łańcuchów bloków do celów egzekwowania przepisów, chociaż mogą one być źródłem nowych 

zagrożeń dla bezpieczeństwa. Pełne szyfrowanie może być jedną z kwestii analizowanych w ramach 

najbliższego przeglądu unijnej dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej. Rządy mogą rozważyć 

przydatność łańcuchów bloków w usprawnianiu usług publicznych, w szczególności w zapewnianiu 

przejrzystości i rozliczalności, oraz przeanalizować czy powinny dopuścić świadczenie usług quasi-

państwowych w ich jurysdykcjach. 

8. Łańcuchy bloków w każdej dziedzinie? Zdecentralizowane 

organizacje autonomiczne 

Pionierzy internetu przewidywali nowy porządek społeczny oparty na bardziej niezależnych, 

zdecentralizowanych i elastycznych organizacjach, których działanie miało być usprawniane przez 

technologie informacyjne i komunikacyjne.  Niektórzy twierdzą, że modele typu peer-to-peer lub commons lepiej 

sprawdziłyby się w zarządzaniu zasobami; inni z kolei rozwijają platformy spółdzielcze będące wspólną 

własnością ich użytkowników lub pracowników, którzy zarządzają nimi w sposób demokratyczny. 

Technologia łańcucha bloków może być przydatna dla tych podmiotów, ponieważ umożliwia bezpośrednią i 

natychmiastową wymianę danych lub praw własności, wykonywanie budżetów, automatyczną realizację 

umów i zautomatyzowane podejmowanie decyzji, a wszystko to w przejrzystej i zaszyfrowanej formie. Czy 

to może być zapowiedzią powstania organizacji działających w oparciu o łańcuchy bloków? I co oznacza to 

dla społeczeństwa europejskiego? 

Rozproszone rejestry dla zdecentralizowanych organizacji 

Zdecentralizowaną organizację autonomiczną (ang. decentralised autonomous organisation – DAO) można 

rozumieć jako zestaw inteligentnych umów tworzący zespół zasad sprawowania rządów, które są 

automatycznie egzekwowane i realizowane za pomocą łańcuchów bloków. DAO może pełnić rolę 

https://theodi.org/blog/impact-of-blockchains-on-privacy
http://www.nature.com/articles/srep01376
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC90216/lbna26676enn.pdf
https://bitnation.co/
https://techcrunch.com/2016/08/24/encryption-under-fire-in-europe-as-france-and-germany-call-for-decrypt-law/
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2016/16-07-22_Opinion_ePrivacy_EN.pdf
https://projects.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html
https://p2pfoundation.net/
http://platformcoop.net/about
https://blog.ethereum.org/2014/05/06/daos-dacs-das-and-more-an-incomplete-terminology-guide/


Jak technologia łańcucha bloków może zmienić nasze życie 

21 

pośredniczącą pomiędzy różnymi podmiotami w zdecentralizowanej, ale kontrolowanej przez człowieka 

organizacji albo może stanowić całkowicie autonomiczną organizację kontrolowaną za pomocą algorytmów. 

Stopień autonomiczności i samowystarczalności DAO pozostaje kwestią otwartą. Najbardziej rozwinięta DAO 

– nazywana „The DAO” – nie jest w pełni autonomiczna, chociaż można wyobrazić sobie przyszłość, w której 

inne DAO są niemal zupełnie niezależne od człowieka, kontrolują swoje zasoby i prowadzą interakcję z ludźmi 

i innymi podmiotami, w tym innymi DAO. Przykładowo, DAO mogłaby posiadać pojazd autonomiczny 

działający jako taksówka przez całą dobę. Uzyskany dochód byłby przeznaczany na pokrycie kosztów paliwa, 

napraw i ubezpieczenia oraz zebranie kwoty pozwalającej na zakup nowego pojazdu po zakończeniu okresu 

użyteczności obecnego pojazdu. 

W przypadku DAO współpraca między ludźmi w ramach danej organizacji i pomiędzy poszczególnymi 

organizacjami może opierać się nie na podmiocie centralnym lub siłach rynkowych, ale na konsensusie 

kryptograficznym i przejrzystości jako podstawowych funkcjach technicznych. Inteligentne umowy oparte na 

łańcuchach bloków mają potencjał nie tylko do zapewnienia odpornych na ingerencję rejestrów w odniesieniu 

do wszystkich aspektów działania danej organizacji, ale także w zakresie automatycznego, a nawet 

autonomicznego wykonywania codziennych zadań, jak np. zarządzanie dostępem do przedmiotów i 

budynków, przydzielanie obowiązków, zarządzanie udziałami i prawami głosu, podział zysku czy 

przekazywanie mikropłatności.  

Sugeruje się, że technologia łańcucha bloków mogłaby umożliwić powstanie nowej generacji organizacji, które 

zmieniłyby dynamikę gospodarczą i zakres władzy tradycyjnych, scentralizowanych podmiotów. 

Przykładami mogą być platformy mediów społecznościowych będące własnością ich użytkowników, którzy 

wzajemnie się oceniają i są automatycznie nagradzani za wkład w ich działanie, aplikacje łączące kierowców 

dysponujących wolnymi miejscami z osobami poszukującymi transportu, gdzie kierowcy są 

współwłaścicielami aplikacji i zarządzają jej bieżącą działalnością, czy też takie społeczności jak Steem-it, gdzie 

użytkownicy są również udziałowcami i gdzie wartość i proces podejmowania decyzji są dzielone w 

przejrzysty sposób. 

Potencjalne skutki i możliwy rozwój sytuacji 

Łańcuchy bloków mogą zostać wykorzystane do stworzenia rozproszonych struktur w ramach organizacji. 

Jednocześnie stosowanie łańcucha bloków do każdej transakcji mogłoby ograniczyć przepływ informacji, 

który jak to do tej pory jest najczęściej nieograniczony. Nadzór i kontrola dostępu w odniesieniu do każdego 

przeniesienia aktywów lub każdej treści może prowadzić do poważnych roszczeń w zakresie własności 

intelektualnej (np. w zakresie zarządzania prawami cyfrowymi) oraz ograniczać innowacyjność i pojawianie 

się nowych graczy. Odchodząc od centralnego zarządzania, DAO mogłyby wyeliminować błędy i przypadki 

korupcji inicjowane przez ludzi. Zaufanie zostałoby przeniesione z tradycyjnej reputacji na sieci techniczno-

społeczne (tak jak w wypadku umów i walut opartych na łańcuchach bloków). Niektórzy twierdzą, że 

skutkiem byłoby wprowadzenie nowych form zbiorowych działań demokratycznych, które zmieniłyby 

odgórne podejście do zarządzania, krytykowane za brak elastyczności i przejrzystości, powolność działań i 

deficyt demokracji. 

Organizacja The DAO zebrała ponad 100 mln EUR w ramach największej kampanii crowdfundingowej w 

historii. Jest to połączenie internetowej strony crowdfundingowej z funduszem venture capital wykorzystujące 

inteligentne umowy oparte na systemie Ethereum. Osoby finansujące projekt decydują o wszystkim – od 

powoływania i odwoływania osób zarządzających do finansowania projektów. W 2016 r. miał miejsce atak, 

który obnażył słaby punkt w kodzie organizacji The DAO, skutkując wyprowadzeniem niemal jednej trzeciej 

jej aktywów i wywołując dyskusję w społeczności na temat działań, jakie należy podjąć.  Możliwe rozwiązania 

obejmowały zamrożenie środków na koncie (tzw. soft fork), zhakowanie systemu w celu przywrócenia stanu 

poprzedniego (tzw. hard fork) albo niepodjęcie żadnych działań. Z jednej strony, skoro atakujący wykorzystali 

słaby punkt kodu, można uznać, że nie naruszyli umowy, wobec czego modyfikacja łańcucha bloków 

organizacji The DAO podważyłaby zaufanie publiczne do zasady niezmienności, na której został oparty. Z 

drugiej strony, atak był bez wątpienia sprzeczny z duchem umowy, mógł być niezgodny z prawem oraz mógł 

https://daohub.org/
https://www.intgovforum.org/cms/wks2015/uploads/proposal_background_paper/SSRN-id2580664.pdf
http://www.coindesk.com/steemit-blockchain-social-media-how-works/
https://github.com/DavidJohnstonCEO/DecentralizedApplications
http://merkle.com/papers/DAOdemocracyDraft.pdf
https://daohub.org/
https://bitcoinmagazine.com/articles/the-dao-raises-more-than-million-in-world-s-largest-crowdfunding-to-date-1463422191
https://bitcoinmagazine.com/articles/the-dao-raises-more-than-million-in-world-s-largest-crowdfunding-to-date-1463422191
http://vessenes.com/the-dao-complicated-but-interesting/
http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21701136-cyber-attacker-outsmarts-smart-contract-theft-property
http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21701136-cyber-attacker-outsmarts-smart-contract-theft-property
http://fortune.com/2016/06/18/blockchain-vc-fund-hacked/
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zniechęcić obecnych i potencjalnych członków społeczności. Tak czy inaczej, zdarzenie to pokazało zagrożenia 

w zakresie bezpieczeństwa i było sprawdzianem dla trwałości fundamentów ideologicznych społeczności 

rozwijającej technologię łańcucha bloków. 

Opór wobec korzystania z istniejących struktur prawnych (np. traktowania deweloperów jądra systemu i 

górników jako powierników) dał początek głosom domagającym się zastosowania bardziej skomplikowanych 

lub alternatywnych mechanizmów, takich jak system oparty na reputacji/merytokracji, który zachęcałby 

użytkowników do zaangażowania, lub przyjęcie wspólnych norm i standardów etycznych. Jednakże 

autonomiczne działania tego typu organizacji budzą obawy w związku ze stosowaniem algorytmów do 

regulowania poszczególnych kwestii. Niektórzy twierdzą, że tego rodzaju rozproszone zarządzanie za 

pomocą kodu oznacza moralny obowiązek lub odpowiedzialność społeczności w zakresie interwencji w 

przypadku podejmowania kluczowej decyzji, podczas gdy inni optują za zapisaniem wartości dotyczących 

człowieka oraz ogólnej woli obywateli w algorytmicznych umowach społecznych. 

Kształtowanie polityki pod kątem zdarzeń przyszłych 

DAO, podobnie jak inne inicjatywy oparte na łańcuchach bloków, działają w szarej strefie regulacyjnej, która 

nie zapewnia odpowiedzialności, ochrony ani gwarancji rozliczalności, w szczególności jeśli nie są one 

wyraźnie zakorzenione w istniejących systemach prawnych. Istnieją również wątpliwości natury prawnej co 

do sprzedaży udziałów spółek kryptograficznych, co może oznaczać wejście tych spółek na istniejące rynki 

papierów wartościowych, a to z kolei wymaga rejestracji oraz przestrzegania określonych zasad i 

wykonywania pewnych obowiązków. Działając poza ramami prawnymi, organizacje oparte na łańcuchach 

bloków, które nie są osobami prawnymi ani nie są prawnie uznawane, mogą paść ofiarą oszustwa 

inwestycyjnego i przypadków łamania zabezpieczeń, a ich członkowie mogą ponosić odpowiedzialność jako 

wspólnicy. Niektórzy wzywają do zwiększenia nadzoru i zapewnienia większej przejrzystości w odniesieniu 

do procesu podejmowania decyzji w oparciu o algorytmy oraz interaktywnego modelowania. Stopień 

skomplikowania zaawansowanych algorytmów sprawia, że nawet deweloperzy mają kłopot z pełnym 

zrozumieniem zasad, jakie rządzą tymi algorytmami, oraz ustaleniem, czy są one zgodne z prawem, np. z 

przepisami o przeciwdziałaniu dyskryminacji i zapewnianiu przejrzystości.  Samoprowadzące się i samoistnie 

egzekwujące swoje prawa organizacje stanowią również wyzwanie w kontekście tradycyjnych koncepcji 

osobowości prawnej, sprawczości i odpowiedzialności. 

DAO mogłyby zostać zaprogramowane tak, aby obracać nielegalnymi towarami lub produktami 

zabronionymi. Nawet jeśli nie ma gwarancji anonimowości, skuteczna, zautomatyzowana i rozproszona 

struktura łańcucha dostaw może utrudniać organom regulacyjnym egzekwowanie przepisów oraz 

powstrzymywanie nielegalnej działalności. Ofiary przestępstw popełnionych przez DAO mogą również mieć 

problem z uzyskaniem odszkodowania bądź nakazu lub zakazu sądowego względem DAO, jeśli konkretna 

możliwość zastosowania takich środków nie została zakodowana w ich strukturze. 

Wnioski 

Pomimo iż najlepiej znanym, najczęściej wykorzystywanym i mającym największy wpływ wdrożeniem 

technologii łańcucha bloków jest bitcoin, jej zastosowanie może wykraczać znacznie poza zakres wirtualnej 

waluty. Jako że inne zastosowania mogą zostać powiązane z łańcuchem bloków dotyczącym bitcoina, bitcoin 

może wywierać największy wpływ poza domeną walutową. Wszelkiego rodzaju transakcje są zazwyczaj 

realizowane szybciej i taniej, jeśli ma to miejsce za pomocą łańcucha bloków, a dodatkowym atutem dla 

użytkowników jest bezpieczeństwo takiego rozwiązania. Mimo że w Europie transakcje w większości 

przypadków są wystarczająco szybkie, tanie i bezpieczne, użytkownicy i propagatorzy technologii łańcucha 

bloków wskazują na dodatkowe korzyści z jej stosowania, tj. przejrzystość i niezmienność. W rzeczy samej, 

zaufanie do instytucji finansowych i rządowych maleje, a oczekiwania w zakresie rozliczalności i 

odpowiedzialności rosną. Popularność technologii łańcucha bloków może także odzwierciedlać rosnącą 

tendencję społeczną do przedkładania przejrzystości nad anonimowość. 

http://hackingdistributed.com/2016/05/27/dao-call-for-moratorium/
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http://www.americanbanker.com/bankthink/call-blockchain-developers-what-they-are-fiduciaries-1090632-1.html
https://cointelegraph.com/news/introducing-zero-dollar-daos
https://magazine.backfeed.cc/backfeed-announce-governance-proposal-dao/
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http://www.coindesk.com/building-foundations-scalable-blockchain-ethereum-community/
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http://www.coindesk.com/swarm-take-bitcoin-crowdfunding-new-heights
http://bollier.org/sites/default/files/misc-file-upload/files/DistributedNetworksandtheLaw%20report,%20Swarm-Coin%20Center-Berkman.pdf
http://bollier.org/sites/default/files/misc-file-upload/files/DistributedNetworksandtheLaw%20report,%20Swarm-Coin%20Center-Berkman.pdf
https://joi.ito.com/weblog/2016/06/14/-the-fintech-bu.html?imm_mid=0e5708&cmp=em-na-na-na-newsltr_fintech_20160704
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Oczywiście każda transakcja wykorzystująca rejestr rozproszony zamiast tradycyjnego systemu 

scentralizowanego oznacza wyeliminowanie pośredników, którzy tracą w takim wypadku zwyczajowe 

źródło władzy i dochodu. W przypadku walut ofiarami są banki, w przypadku patentów – urzędy patentowe, 

w przypadku wyborów – komisje wyborcze, w przypadku inteligentnych umów – podmioty wykonujące ich 

postanowienia, a w przypadku usług publicznych – organy państwowe. Znaczne upowszechnienie się 

technologii łańcucha bloków może oznaczać istotne zmiany charakteru, a być może również zakresu pracy 

pracowników umysłowych. Przykładowo, część pracy wykonywanej przez pośredników i prawników 

zajmujących się umowami może zostać zastąpiona transakcjami partnerskimi i inteligentnymi umowami. 

Wielu komentatorów nie postrzega jednak tej kwestii jako zagrożenia. Niektórzy podnoszą, że część mniej 

interesujących czynności, jak np. przedstawianie dowodów posiadania zaświadczenia, można zastąpić 

łańcuchem bloków, dzięki czemu pracownicy mogliby poświęcać więcej czasu na realizację zasadniczych 

zadań związanych ze świadczeniem konkretnych usług na rzecz poszczególnych osób. Choć może to również 

prowadzić do zmniejszenia łącznej ilości pracy, inni komentatorzy wskazują na podobieństwa z poprzednimi 

falami automatyzacji pracy pracowników fizycznych (np. w formie zautomatyzowanych linii produkcyjnych); 

w ich wyniku człowiek nie musiał już wykonywać powtarzalnych czynności, wskutek czego zlikwidowano 

wiele miejsc pracy, w miejsce których powstały nowe, wymagające specjalizacji stanowiska w zakresie 

projektowania i utrzymywania systemów. W każdym razie, chociaż nie ma na to wielu dowodów, większość 

komentatorów spodziewa się, że profil czynności wykonywanych przez ludzi zmieni się, jednak bez 

zmniejszenia liczby miejsc pracy, za to być może ze wzrostem ich jakości. Innym możliwym pośrednim 

wpływem rozwoju technologii łańcuchów bloków może być wzrost zużycia energii. W 2014 r. bitcoinowy 

łańcuch bloków zużył mniej więcej tyle samo prądu, co Irlandia, a od tamtego czasu zużywa go coraz więcej. 

Chociaż możliwe jest usprawnienie algorytmów i sprzętu, energochłonność łańcuchów bloków (oraz 

wszystkich procesów cyfrowych) może stać się w przyszłości poważnym problemem.  

Rozwój technologii łańcuchów bloków może wywrzeć największy wpływ na szeroko rozumiane wartości i 

struktury społeczne, wobec których oddziaływanie tej technologii ma mniej wyrazisty charakter. Wynika to z 

wartości nierozerwalnie związanych z tą technologią. Wszystkie technologie wiążą się z określonymi 

wartościami i przekonaniami politycznymi, które zazwyczaj są zbieżne z interesami ich twórców. W tym 

kontekście oczywiste stają się przyczyny, dla których tradycyjne rejestry stawiają swoich twórców w roli 

centralnych pośredników: skoro wszystkie transakcje są realizowane z ich udziałem, twórcy zachowują 

pozycję władzy i zdolność do czerpania zysków z działania systemu. Korzystając z technologii, ludzie 

potwierdzają wartości i przekonania polityczne, które te technologie reprezentują, tak więc za każdym razem, 

gdy rejestry są wykorzystywane do zapisania transakcji, potwierdzona zostaje centralna pozycja i niezbędność 

głównego podmiotu. Oczywiście rejestr rozproszony bez centralnego pośrednika także związany jest z 

określonymi wartościami i przekonaniami politycznymi, jako że pokłada zaufanie w szyfrowaniu, działaniu 

sieci oraz redystrybucji władzy w formie odebrania jej podmiotom centralnym i przekazania strukturom 

niehierarchicznym i opartym na równości użytkowników. W tym kontekście korzystanie z łańcucha bloków 

faktycznie oznacza wzięcie udziału w szerszej zmianie, która ogranicza zaufanie do tradycyjnych instytucji, 

takich jak banki i rządy, oraz ich władzę. W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono kilka przykładów na 

to, że łańcuchy bloków są urzeczywistnieniem tego typu wartości. Oczywiście do tego, aby zmiany te zostały 

https://karlodwyer.github.io/publications/pdf/bitcoin_KJOD_2014.pdf
http://innovate.ucsb.edu/wp-content/uploads/2010/02/Winner-Do-Artifacts-Have-Politics-1980.pdf
http://innovate.ucsb.edu/wp-content/uploads/2010/02/Winner-Do-Artifacts-Have-Politics-1980.pdf
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dostrzeżone na poziomie ogólnym, konieczny jest rozwój technologii łańcucha bloków do poziomu, na 

którym stanie się on istotną częścią codziennego życia i czynności zrutynizowanych.  

Warto odnotować, że zainteresowanie zastosowaniami łańcuchów bloków często wydaje się być związane z 

niezadowoleniem z działania tradycyjnych systemów, procesów i pośredników. Rozwój technologii łańcucha 

bloków przejawia podobieństwa z gospodarką dzielenia się – w podobny sposób opiera się na obietnicy 

łączenia jednostek z innymi jednostkami, wyeliminowania pośredników i uwolnienia ludzi od wpływów 

państw, banków i innych wielkich instytucji, często posługując się retoryką przejścia, przerwania czy wręcz 

rewolucji. Okazuje się jednak, że najbardziej udane inicjatywy tego ruchu stały się ostatecznymi 

pośrednikami, co zupełnie nie współgra z wizją decentralizacji, której realizacji oczekiwało wielu obywateli. 

Podobnie sprawa ma się z łańcuchami bloków – największy wpływ wywierają one w formie zastosowań, które 

Na pierwszy rzut oka rozproszony, oparty na szyfrowaniu i samowykonywaniu charakter 

zastosowań wykorzystujących technologię łańcucha bloków wydaje się zakładać podejście 

samoregulacyjne realizowane równolegle do tradycyjnych instrumentów prawnych. Niemniej 

jednak po dokładniejszej analizie najbardziej zaawansowanych zastosowań tego typu 

pojawiają się kwestie w zakresie tradycyjnych i nowych uregulowań prawnych, które należy 

rozważyć w kontekście, jako że niektóre ze wspomnianych zastosowań stoją w opozycji do 

podstaw systemu prawnego i na wiele sposobów rozmywają przedmiot regulacji jako taki.  

Po pierwsze, zdecentralizowany, transgraniczny charakter łańcuchów bloków wiąże się z 

kwestią granic jurysdykcji, jako że technologia ta wydaje się w bezprecedensowy sposób 

rozmywać odpowiedzialność instytucjonalną i prawną, co oznacza, że zharmonizowane 

podejście regulacyjne jest bardziej potrzebne na szczeblu ponadnarodowym niż na poziomie 

lokalnym czy regionalnym. W razie istotnego rozwoju technologii łańcucha bloków 

scentralizowane struktury prawne mogą stracić zdolność kontrolowania rejestrów na rzecz 

ich użytkowników lub innych podmiotów w systemie lub zdolność kształtowania działań 

zróżnicowanych osób i zdecentralizowanych organizacji autonomicznych, jako że nikt 

(włącznie z pierwotnym twórcą) nie może kontrolować rejestru po jego utworzeniu. 

Zmniejszy się liczba punktów kontrolnych zapewniających sterowanie przepływem danych i 

wspomagających ten proces. Rozważenia wymagają też różne kwestie, takie jak wymagalność 

inteligentnych umów czy kwestie odpowiedzialności i rozliczalności, jako że rozproszone 

rejestry nie posiadają obecnie osobowości prawnej, która jest konieczna do ponoszenia 

odpowiedzialności. Problem ten jest nawet poważniejszy ze względu na fakt, że łańcuchy 

bloków mają charakter transgraniczny, a inteligentne umowy mogą być nieodpowiednie do 

realizowania skomplikowanych operacji. 

Systemy rozproszone oparte na łańcuchach bloków mogą zostać wdrożone przez podmioty 

zewnętrzne, co wobec braku wystarczającej ochrony instytucjonalnej może skutkować 

przekształceniem platform w oligarchie. Zdecentralizowana organizacja autonomiczna o 

złych zamiarach może być źródłem problemów regulacyjnych, jeśli wziąć pod uwagę, jak duże 

pole do nadużyć daje ta technologia. Ponadto stosowanie szyfrowania w technologii łańcucha 

bloków może uniemożliwiać stosowanie uzasadnionych form nadzoru do celów postępowań 

karnych i egzekwowania prawa. Ochrona konsumentów również będzie jedną z kluczowych 

kwestii dla organów regulacyjnych, jako że postanowienia umowne i środki egzekwowania 

prawa mogą być niejasne dla konsumentów oraz, ze względu na ich zautomatyzowany 

charakter, niemożliwe do zmiany celem dostosowania do nowych okoliczności. Dodatkowo 

istnieją obawy natury regulacyjnej, ponieważ możliwe byłoby ustalenie lub wywnioskowanie 

tożsamości danej strony na podstawie transakcji. Wreszcie technologia łańcuchów bloków 

może prowadzić do pytań o prawo właściwe i sąd właściwy do rozstrzygania sporów 

dotyczących jej stosowania.  

Kształtowanie polityki pod kątem zdarzeń przyszłych 
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wydają się być odległe od idealistycznych wizji decentralizacji i przejrzystości. Przykładowo, organy 

wyborcze mogłyby wdrożyć system wyborczy wykorzystujący łańcuchy bloków oparte na pozwoleniach, 

utrzymując kontrolę nad procesem przypisywania pseudonimów, by zagwarantować anonimowość oraz 

uwydatnić rolę, jaką odgrywają jako organy najwyższego szczebla i główne instytucje pośredniczące, przez 

które muszą przejść wszystkie oddane głosy. Nie oznacza to jednak, że takie podejście nie ma potencjalnych 

zalet technicznych i politycznych. Jest to raczej przypomnienie, że w tego typu łańcuchach bloków opartych 

na pozwoleniach poziom rozproszenia i przejrzystości jest obniżony, co ma konsekwencje dla struktury i 

funkcjonowania rejestru, jak również wpływa na wartości i przekonania polityczne, które dany system 

odzwierciedla. Możliwe są alternatywy dla ksiąg wieczystych, banków i urzędów patentowych, z których 

każda mogłaby wykorzystywać aspekty techniczne łańcucha bloków, jednocześnie ograniczając idealistyczne 

elementy wartości, które ta technologia reprezentuje. Systemy te wciąż byłyby znacznym usprawnieniem, jeśli 

chodzi o przejrzystość i rozliczalność oraz ograniczenie korupcji. W rzeczy samej, wdrożenie łańcuchów 

bloków umożliwiłoby instytucjom sprawującym rządy stworzenie „technologii regulacyjnych” stosowanych 

do osiągnięcia tych samych celów (jak np. przejrzystość i rozliczalność) co za pomocą istniejących przepisów. 

Jako że łańcuchy bloków eliminują pośredników, pośrednicy ci nie mogą być podmiotami regulującymi ich 

działanie. W związku z tym należy wypracować alternatywne mechanizmy regulacyjne stojące na straży 

prawa i zapewniające zdolność do efektywnego planowania i działania. Istnieją cztery szerokie kategorie 

działań, które instytucje sprawujące rządy mogą podjąć w odpowiedzi na pojawienie się technologii łańcucha 

bloków: 

 pierwszą możliwością jest rozwiązanie problemów, które próbuje rozwiązać technologia łańcucha 

bloków, bez używania tej technologii. Przykładowo, jeśli zapotrzebowanie na łańcuch bloków wynika z 

potrzeby większej przejrzystości procesów, obywatele mogą otrzymać szerszy dostęp do danych 

rządowych oraz procesów bez wdrażania systemów opartych na łańcuchach bloków; 

 drugie potencjalne rozwiązanie to aktywne stymulowanie rozwoju i innowacji w zakresie łańcuchów 

bloków w sektorze prywatnym przez oficjalne uznanie produktów oferowanych przez ten sektor. 

Przykładowo, transakcje w systemie łańcucha bloków mogłyby zostać prawnie uznane za dokumentację 

zrealizowanych transakcji, jeśli spełnione będą określone warunki; 

 trzecia możliwość stanowi przeciwieństwo drugiego rozwiązania i polega na hamowaniu rozwoju przez 

nieuznawanie transakcji opartych na łańcuchach bloków, na przykład w drodze uchylania postanowień 

inteligentnych umów; 

 czwarta opcja zakłada wdrożenie w istniejących systemach i strukturach łańcucha bloków opartego na 

pozwoleniach, co pozwoli pośrednikom utrzymać dotychczasową pozycję, jako że oferowane będą 

niektóre podstawowe funkcje łańcucha bloków, ale bez pełnej decentralizacji i przejrzystości. Model ten 

jest już stosowany w sektorze publicznym, na przykład w Zjednoczonym Królestwie i w Estonii, a także 

w sektorze prywatnym. 

Prawdopodobne wydaje się zastosowanie różnych wersji i kombinacji tych czterech strategii do technologii 

łańcucha bloków w poszczególnych domenach i jurysdykcjach w najbliższej dekadzie. Perspektywy 

interwencji na szczeblu europejskim są aktualnie niewielkie. W rzeczy samej, w niedawnym sprawozdaniu 

Parlamentu Europejskiego w sprawie wirtualnych walut stwierdzono istnienie zwiększonego ryzyka, które 

wymagać będzie znacznych wysiłków regulacyjnych oraz odpowiedniej technicznej wiedzy eksperckiej, 

jednocześnie wzywając do wypracowania współmiernego unijnego podejścia regulacyjnego, które nie zdławi 

innowacji na tak wczesnym etapie.  

Podsumowując, fakt, że technologia łańcucha bloków zapewnia platformy do działań zarówno dobrych, jak i 

złych, nie oznacza, że jest to technologia neutralna. Je najbardziej idealna forma zapewnia redystrybucję 

władzy ze szczebla centralnego na rzecz szerokich społeczności podmiotów równorzędnych. Pomimo iż 

większość idealistycznych i rewolucyjnych wizji rozwoju technologii łańcucha bloków najpewniej pozostanie 

jedynie wizjami, nawet częściowe wdrożenie tej technologii może w pewnym stopniu zwiększyć poziom 

redystrybucji władzy i przejrzystości. Jak zwraca uwagę Leda Glyptis, łańcuchy bloków nie sprawią, że ludzie 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ch/Documents/innovation/ch-en-innovation-deloitte-blockchain-app-in-banking.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0168+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0168+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.bisgit.org/
https://blog.bity.com/what-the-dao-navigating-the-hack/
http://banknxt.com/57020/blockchain-smart-contracts/


STOA – Weryfikacja Rozwiązań Naukowych i Technologicznych 

26 

będą lepsi, ale mogą sprawić, że niektóre mechanizmy obecne w ich codziennym życiu będą działać szybciej, 

bezpieczniej i w sposób bardziej przejrzysty. 



 



Technologia łańcucha bloków cieszy się coraz większym
zainteresowaniem obywateli, przedsiębiorstw i
ustawodawców w całej Unii Europejskiej. Niniejsze
sprawozdanie stanowi wprowadzenie dla osób
zaciekawionych sposobem jej działania, mając na celu
wzbudzenie zainteresowania i zainicjowanie dyskusji w
zakresie jej potencjalnego wpływu. Sprawozdanie składa się z
ogólnego wstępu oraz analizy ośmiu obszarów, na które
łańcuchy bloków mogą mieć istotny wpływ. Wyjaśniono
możliwości rozwoju technologii w każdym z tych obszarów i
potencjalne skutki tego rozwoju oraz opisano kwestie, jakich
należy spodziewać się w odniesieniu do kształtowania polityki.
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