
Świat DAO, ICO i blockchain assets

– jako kontrapunkt do ścieżki rynków 

narodowych. 

Pomysły oszustów i anarchistów, czy 
konieczność dla rozwoju gospodarki 

v. 3.0? 

Co na to Polska?
coinbit.market



DAO (Decentralized Autonomous Organization)
Wikipedia prawi, iż:

1. DAO to organizacja, która jest uruchamiana przez reguły zakodowane jako programy komputerowe zwane 
inteligentnymi umowami (smart contracts)

2. Rekordy transakcji finansowych i zasady wykonania programu DAO są utrzymywane w blockchain
3. Przykłady DAO - Dash, The DAO i Digix.io

PROBLEM Społeczny
Udział akcjonariuszy w DAO może być problematyczny. Na przykład w BitShares brakuje możliwości udziału w głosowaniu, 

ponieważ potrzeba czasu i energii na rozważenie propozycji.
PROBLEM Odpowiedzialność prawna

Dokładny status prawny tego typu organizacji biznesowych jest niejasny. Podobne podejście zostało uznane przez Komisję 
Papierów Wartościowych i Giełd w Stanach Zjednoczonych za niezgodne z prawem jako oferta niezarejestrowanych 

papierów wartościowych. Chociaż z niejasnym statusem, DAO może działać jako korporacja bez statusu prawnego jako 
pewnego rodzaju konsorcjum. Oznacza to potencjalnie nieograniczoną odpowiedzialność prawną uczestników, nawet jeśli 

inteligentny kod zamówienia lub promotor DAO mówią inaczej. Znani uczestnicy DAO lub osoby znajdujące się na styku 
DAO i regulowanych systemów finansowych - mogą być celami egzekwowania przepisów regulacyjnych lub pozwów

PROBLEM Bezpieczeństwo
Kod danego DAO będzie trudny do modyfikacji po uruchomieniu systemu, włączając w to poprawki błędów, które byłyby 

trywialne w scentralizowanym kodzie. Korekty dla DAO wymagają pisania nowego kodu i umowy o migracji wszystkich 
tokenów. Chociaż kod jest widoczny dla wszystkich, trudno jest go naprawić, pozostawiając widoczne dziury 

bezpieczeństwa otwarte na eksploatację, chyba że zostanie wezwane moratorium, aby umożliwić ustalenie i naprawę 
błędów. coinbit.market
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ICO (Initial Coin Offering)
Investopedia prawi, iż:

1. Zestaw nieuregulowane działań i środków, za pomocą których są pozyskiwane fundusze na nowe przedsięwzięcie 
związane z kryptowalutami. ICO jest wykorzystywane przez startupy do pominięcia rygorystycznego i uregulowanego 
procesu pozyskiwania kapitału wymaganego przez VC lub banki. W kampanii ICO pewien procent emisji kryptowaluty

jest sprzedawany do wczesnych sponsorów projektu, najczęściej w zamian za Bitcoiny*.

• - dziś wiemy, że królem staje się Ether

2. ICO są podobne do IPO i crowdfundingu. Podobnie jak IPO, część akcji firmy (projektu lub DAO) jest sprzedawana w celu 
pozyskania pieniędzy na działalność jednostki podczas operacji ICO. Mimo że IPO adresowane są do inwestorów 

finansowych, ICO adresuje swoje cele do zwolenników, którzy chcą zainwestować nie tylko środki, ale i swoją aktywność w 
nowym projekcie, podobnie jak w przypadku crowdfundingu. ICO różnią się jednak od crowdfunding tym, że zwolenników 
ICO motywuje potencjalny zwrot z inwestycji, podczas gdy fundusze pochodzące z kampanii crowdfunding są zasadniczo 

darowiznami. Z tych powodów ICO są określane jako crowdsales.

Mimo, że transakcje ICO są skuteczne, a ICO są potężnymi innowacyjnymi narzędziami w erze cyfrowej, inwestorzy są 
ostrzegani przez tradycyjne instytucje finansowe, że niektóre kampanie ICO są fałszywe. Ponieważ fundusze ICO nie są 

regulowane przez organy finansowe takie jak Komisja Papierów Wartościowych (SEC), fundusze utracone z powodu 
nieuczciwych inicjatyw nie mogą zostać odzyskane.
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Blockchain assets - tokenizacja
Media bitcoinowe wskazują, że:

1. Jest to nowa forma starej koncepcji: „sekurytyzacja” (przekształcenie zestawu aktywów w instrument finansowy), a w 
niektórych przypadkach tokenizacja dotyczy nawet aktywów sekurytyzowanych.

2. Nasz świat jest bogaty w aktywa: akcje, nieruchomości, złoto, kredyty węglowe, ropa naftowa itp. Wiele z tych 
aktywów jest trudnych do fizycznego przeniesienia lub podziału, więc kupujący i sprzedający handlują papierami 

reprezentującymi niektóre lub wszystkie składniki aktywów. Ale papierowe i złożone umowy prawne są kłopotliwe, 
trudne do przekazania i mogą być trudne do śledzenia. Jednym z rozwiązań byłoby przejście na system blockchain

wywodzący się z Bitcoin, ale powiązany do aktywów.
3. Rozważane rodzaje tokenizowanych dóbr:

Wartości niematerialne i prawne
Aktywa zamienne (np. złoto) i aktywa niezamienne (np. całe przedsiębiorstwo)

Przewłaszczenia vs. Transfery ograniczonych praw (np. sprzedaż nieruchomości na rzecz innej osoby vs. licencja na 
odtwarzanie utworu z iTunes)

Kluczową kwestią prawna jest zapewnienie spójności.
W systemie cyfrowym jak Bitcoin zawsze jest konsekwencja. Transakcje przestrzegają zasad oprogramowania i nie ma 

żadnych wyjątków. W rzeczywistym świecie często są wyjątki. Sztabki złota są skradzione, domy spalone, próbki muzyczne 
okazują się nie być poprawnie licencjonowany, diamenty nie są dostarczane - ludzie czasami nie przestrzegają zasad. 

Dlatego kluczowym wyzwaniem dla każdego systemu, który polega tokenizacji aktywów rzeczywistych jest zapewnienie, że 
token cyfrowy pozostanie związany z aktywami w świecie rzeczywistym. coinbit.market



DAO-ICO-very-nice-scams

Takich pełno na rynku, np.:
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ICO w stylu „zasłużeni + nauka”

30 mln USD w kilka minut – to nie problem

coinbit.market



ICO w stylu „mocni młodzi gniewni”
25 mln USD w kilkanaście minut – też nie problem

coinbit.market
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