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Przedsiębiorca ICT, od ponad 4 lat 
zajmujący się technologiami 

związanymi z Bitcoin’em, głównie 
poprzez dostarczanie mocy 

obliczeniowej dla sieci Bitcoin. 

Prezes i założyciel Polskiego 
Stowarzyszenia Bitcoin

Prasa:
Bitcoin Magazine

Bloomberg BusinessWeek Polska



DLT =/= Blockchain =/= DLT

Otwarty

• System zaufania dzięki transparencji

• Transparencja dzięki otwartości źródeł

• Możliwość niezależnej weryfikacji
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Bezgraniczny Ponad 
narodowy

Bez pośredni

Otwarty

Neutralny

Odporny na 
manipulacje i 

cenzurę
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DLT

PoW odpowidnim
zabezpieczeniem

przed manipulacjami
Możliwość podpisania 
Pojedynczej transakcji

Waluta podstawą nie
zmienności i braku 

cenzury

Brak 
waluty

Brak 
odpowiedniego 

konsensusu

Brak
bloków

Brak 
połączeń

Ekonomiczne-rynkowe 
zabezpieczenie



Model bezpieczeństwa

Moc 
obliczeniowa

• Zawiera zestaw ogólnie znanych reguł 
oraz kar dotyczących wszystkich 
uczestników sieci

• Odciągniecie zaufania od instytucji do nie 
zależnej sieci powiązań

• Otwarty i transparenty model zgody – 
konsensusu

Teoria gier
Siła rynku – 

popyt i podaż
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Bezpieczeństwo informacji

Podnosi poczucie
Odpowiedzialności Daje zaufanie i

możliwość poznania

Kryptografia
oraz

otwarto źródłowość

Kryptografia Wartość Otwartość Skala użycia

Najwyższe możliwe
standardy





=/= Blockchain

SCAM

• Podobieństwa do Internetu w 92
- Poziom technologi
- Wzorce adopcji
- Sposób rozwoju

• Blokchain Hype = .com Hype w 98

• Prawdziwie innowacyjna technologia
jako narzędzie do prowadzenia znanego 

typu gromadzenia kapitału.

ICOPONZI
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Jak sobie radzić w obecnej sytuacji?

Starać się rozwiązać 
istniejący problem w 
realnie przyswajalny 

sposób

Odpowiednio przygotować 
produkt w czasie, aby był 

możliwy odbiór

Prawidłowa kolejność 
dyktowana potrzebami 

rynku oraz możliwością ich 
zmiany

Zdefiniować rynek Odpowiedni czas
Sekwencja

Dostępność oraz otwartość 
źródeł

Efekt kolaboracji na bardzo 
zmiennym-młodym rynku

Ciągłe podnoszenie 
kompetencji oraz szerzenie 

jej

Świadomość 
technologiczna

Bieżąca obecność na rynku
Edukacja



Dziękuję za uwagę i zapraszam do pytań!

bitcoin.org.pl fpitm.pl cryptostore.io bitelon.com
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