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1. Wprowadzenie

3 mld $ 
L I P I E C  2 0 2 0

200 mld $ 
PA Ź D Z I E R N I K  2 0 2 1

KAPITALIZACJA 
RYNKU DEFI

Zdecentralizowane finanse (eng: Decentralised Finance, dalej DeFi) to nowy obszar 
rozwoju rynku finansowego składający się z usług opartych na smart kontraktach 
funkcjonujących bez pośredników w oparciu o technologię rozproszonych rejestrów - DLT.
Sektor ten w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy odnotował bardzo dynamiczny wzrost 
mierzony zarówno wartością zaangażowanego kapitału, jak również kompleksowością 
nowych rozwiązań. 

330 mln
ludzi na całym świecie

korzysta z kryptoaktywów

14%
dorosłych w USA

posiada kryptoaktywa

2.5 bln $
w Q2 2021 osiągnęła wartość 

transakcji w sieci Ethereum

Kapitalizacja rynku DeFi wzrosła z 3 miliardów 
dolarów w lipcu 2020 r. do ponad 200 miliardów 
dolarów w październiku 2021 r., natomiast kapitalizacja 
całego rynku kryptowalut przekroczyła 2 biliony 
dolarów. Pomimo tego, że wartości te nadal są 
relatywnie niewielkie w porównaniu z tradycyjnym 
rynkiem finansowym, to dynamika wzrostów, rosnące 
zaangażowanie tradycyjnych instytucji finansowych 
a nade wszystko przełomowa jakość tworzonych 
rozwiązań powoduje, że zjawisko DeFi nie może już 
być ignorowane. 

Tempo adopcji jest imponujące - w 2013 r. z kryptoaktywów korzystało milion osób, dzisiaj 
to ponad 330 milionów na całym świecie1. W USA 14% dorosłych posiada kryptoaktywa, 
a kolejne 13% planuje je nabyć w 2021 r.2 Innym miernikiem obrazujących skalę zjawiska jest 
wartość transakcji weryfikowanych w sieci Ethereum. W drugim kwartale 2021 r. osiągnęła 
wartość 2,5 bilionów dolarów, co odpowiada wartości transakcji zrealizowanych w tym 
czasie w systemie Visa.3
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1. Wprowadzenie

Tradycyjna bankowość co do zasady oparta jest na potrzebie istnienia 
zaufanego pośrednika w relacjach między nieznajomymi kontrahentami. 

Aby realizować tę funkcję, instytucje finansowe potrzebują złożonej 
i kosztownej infrastruktury prawnej, technicznej i instytucjonalnej. DeFi 

idealistycznie obiecuje zmianę tego paradygmatu.

DeFi będące nowym zjawiskiem w świecie finansów funkcjonuje w oparciu o odmienne 
założenia (decentralizacja) niż tradycyjny sektor finansowy (centralizacja) i skupia na sobie 
zainteresowanie zarówno inwestorów indywidualnych, funduszy VC, talentów IT, jak również 
tradycyjnych instytucji finansowych, regulatorów i nadzorców. Choć każda z tych grup 
posiada inne cele i odmienne interesy, to jednocześnie żadna z nich nie chce lub nie może 
pomijać tego  nowego zjawiska.

Tradycyjna bankowość co do zasady oparta jest na potrzebie istnienia zaufanego pośred-
nika w relacjach między nieznajomymi kontrahentami. Aby realizować tę funkcję, instytu-
cje finansowe potrzebują złożonej i kosztownej infrastruktury prawnej, technicznej i insty-
tucjonalnej. DeFi idealistycznie obiecuje zmianę tego paradygmatu.

Zaufanie kreować ma technologia w oparciu o smart kontrakty i zdecentralizowane 
autonomiczne organizacje (DAO), oparte na publicznych blockchainach, gdzie konsensus 
zapewniają algorytmy (takie jak proof of work - PoW czy też proof of stake - PoS). DeFi 
jest unikalnym ekosystem ekonomicznym, który w opinii wielu ma szansę stać się źródłem 
strukturalnych zmian, nie tylko w sektorze finansowym, ale także w całej gospodarce 
cyfrowej. Z drugiej zaś strony nie sposób nie dostrzegać licznych rodzajów ryzyka 
związanego z DeFi o charakterze technicznym, operacyjnym, finansowym czy prawnym. 
Wczesny etap rozwoju tej technologii, jak również odmienny model funkcjonowania 
produktów finansowych zbudowanych w jej oparciu wymaga szczególnej uwagi wszystkich 
uczestników rynku finansowego.

DeFi stanowi przy tym wyzwanie dla organów regulacyjnych i nadzorczych, które dążąc 
do zapewnienia stabilności sektora finansowego będą zdeterminowane do wykreowania 
odpowiednich ram prawnych i nadzorczych funkcjonowania kryptoaktywów. Dlatego już 
dziś regulatorzy na całym świecie starają się zrozumieć jak funkcjonuje DeFi, jakie może 
wygenerować szanse dla rozwoju sektora finansowego, konsumentów i całej gospodarki 
oraz jakie są związane z nim ryzyka. W szczególności trwa ożywiona debata na temat 
zapewnienia bezpieczeństwa dla konsumentów korzystających z rozwiązań DeFi.
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1. Wprowadzenie

DeFi to obecnie prawdopodobnie najbardziej płodne źródło 
innowacji w sektorze FinTech. Jego owocami są zarówno 

nowe usługi finansowe, nieznane dotąd w tradycyjnym systemie, 
jak również produkty przypominające te, które znamy lecz 

realizowane w formule zdecentralizowanej.

DeFi to obecnie prawdopodobnie najbardziej płodne źródło innowacji w sektorze FinTech. 
Jego owocami są zarówno nowe usługi finansowe, nieznane dotąd w tradycyjnym 
systemie, jak również produkty przypominające te, które znamy lecz realizowane w formule 
zdecentralizowanej.

Zdecentralizowane finanse posiadają potencjał nie tylko do głębokiego i trwałego 
przemodelowania sposobu funkcjonowania sektora finansowego, ale mogą także zmienić 
architekturę większości usług cyfrowych, dzisiaj zbudowanych w sposób scentralizowany, 
takich jak rozrywka (gry, serwisy muzyczne, platformy video), komunikacja (komunikatory, 
serwisy społecznościowe), przechowywanie danych (usługi chmurowe) czy media 
(blogi czy serwisy informacyjne). Usługi finansowe są jednocześnie nie tylko pierwszym 
obszarem ekspansji trendu decentralizacji, ale także stanowią newralgiczny element usług 
niefinansowych, bowiem każda z nich aby funkcjonować potrzebuje modelu monetyzacji.
 
DeFi nie jest jedynym trendem obecnie kształtującym świat finansów, konkuruje przy 
tym m.in. z takimi zjawiskami jak rosnąca rola platform cyfrowych w dystrybucji usług 
finansowych, otwarta bankowość czy waluty cyfrowe banków centralnych (CBDC). Wiele 
z tych zjawisk, w przeciwieństwie do DeFi, skutkuje umacnianiem roli pośrednika lub 
centralnego wydawcy, kontrolujących “łańcuch dostaw” usługi finansowej. Nie oznacza to 
jednak, że technologie scentralizowane nie mogą współistnieć z tymi zdecentralizowanymi. 
Przeciwnie, wiele wskazuje na to, iż będą kreatywnie się przenikać tworząc amalgamat 
technologiczny o wysokiej wydajności i użyteczności dla klienta końcowego. 

Celem niniejszego raportu jest przybliżenie problematyki DeFi jako ekosystemu usług 
finansowych opartego na odmiennych założeniach i rozwiązaniach technologicznych niż 
tradycyjny system finansowy, realizującego jednocześnie, w dużej mierze te same funkcje 
i usługi oraz zaspokajającego analogiczne potrzeby jakie znamy ze scentralizowanego 
świata.  
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1. Wprowadzenie

Źródło: Coin Dance; CoinMarketCap

“Wykopanie” 
pierwszych 
50 bitcoinów

10,000 
bitcoinów 
wydane na 
dwie pizze

Coinbase 
– utworzenie giełdy 

kryptowalut

Mt. Gox, pierwsza giełda
kryptowalut bankrutuje

Pierwszy token NFT 
(non-fungible token)

Utworzenie Ethereum

Utworzenie pierwszej
zdecentralizowanej autonomicznej

organizacji (DAO)

Ilość różnych 
tokenów osiąga 
1000

Utworzenie MakerDao, 
pierwszej aplikacji DeFi

Facebook
ogłasza plan
wytworzenia
stablecoin’a

Paypal
uruchamia dostęp

do BTC, ETH

Beeple NFT
sprzedane za
$69 milionów

Coinbase IPO 
wyceniane na 
$85 miliardów

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Kapitalizacja rynku kryptowalut [$bilion]

BITCOIN ETHEREUM INNE

Z uwagi na wciąż ograniczone źródła prezentujące w sposób kompleksowy tematykę DeFi, 
przedmiotowy raport opiera się w znacznym stopniu na dorobku wytworzonym w ramach 
realizacji wybranych projektów, w tym: Wharton Blockchain and Digital Assets Project oraz 
World Economic Forum (DeFi Beyond the Hype4 oraz Decentralised Finance (DeFi) Policy-
Maker Toolkit5).



2.
Czym są Zdecentralizowane 
Finanse - DeFi
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2. Czym są Zdecentralizowane Finanse?

Blockchain można w najprostszych słowach porównać do otwartej dla wszystkich księgi 
rozrachunkowej, gdzie każda transakcja między użytkownikami sieci jest sprawdzana pod 
kątem poprawności i trwale zapisywana. Księga ta jest dystrybuowana równolegle na 
wiele różnych serwerów (nawet setki tysięcy - stąd pojęcie zdecentralizowanej księgi) 
i nieustannie aktualizowana o nowe transakcje czy zdarzenia. 

Technologia ta zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie ciągłości działania 
oraz nienaruszalności danych. Fundamentalnym założeniem jest to, aby żaden uczestnik 
systemu nie był na tyle znaczący, aby mógł samodzielnie wpływać na funkcjonowanie 
całej sieci. Ma tutaj miejsce klasyczny efekt sieciowy, w którym wartość sieci rośnie wraz 
z coraz większą liczbą jej uczestników. W przypadku sieci blockchain wraz ze wzrostem 
liczby uczestników zwiększa się również jej bezpieczeństwo.

Ta unikalna cecha technologii blockchain powoduje, że pomimo braku jednej zdefiniowanej 
organizacji gwarantującej poprawność działania, system pozostaje bezpieczny i niezawodny. 
Za właściwe funkcjonowanie sieci odpowiadają głównie prawa matematyki i kryptografii. 

2.1 Rola technologii blockchain  
       oraz decentralizacji

DeFi to zestaw narzędzi oraz aplikacji tzw. “Dapps” (Distributed Apps) funkcjonujących 
w sieci blockchain (aktualnie w większości na blockchainie Ethereum) i umożliwiających 
użytkownikowi korzystanie z szeregu usług finansowych, jakie znamy z tradycyjnego 
sektora finansowego lecz realizowanych w większości bez udziału centralnej instytucji 
(np. banku). Funkcjonowanie usługi koordynowane jest przez tzw. smart kontrakty, czyli 
umowy spisane i zaprogramowane w postaci kodu komputerowego ulokowanego w sieci 
blockchain.  

Do usług jakie są realizowane w modelu DeFi należą między innymi udzielanie pożyczek, 
obrót aktywami, ubezpieczenia czy odpłatne dostarczanie płynności dla giełd. Dla pełnego 
zrozumienia istoty zdecentralizowanych finansów niezbędna jest podstawowa wiedza na 
temat tego jak funkcjonują sieci blockchain oraz smart kontrakty.
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2. Czym są Zdecentralizowane Finanse?

2.2 Globalna dostępność

 A chce przesłać 
kryptowalutę do B

Transakcja jest 
uwzględniona w bloku

Blok transakcji jest 
dystrybuowany do 
wszystkich węzłów sieci

Blok transakcji jest uznany 
za poprawny przez wszystkie 
węzły sieci

Blok transakcji jest dodany 
do łańcucha bloków utrzymującego 

nieusuwalną i przejrzystą historię wszystkich 
wykonanych transakcji

 B otrzymuje 
kryptowalutę od A

Jak działa transakcja kryptowalutowa

Źródło: CoinDCX

Jednym z podstawowych atrybutów samego blockchaina, a w konsekwencji także całego 
ekosystemu DeFi, jest jego otwartość i dostęp dla każdego użytkownika internetu na 
świecie. Efektem końcowym jest globalny system rozrachunkowy, który działa niezależnie 
od dostępności i poziomu rozwoju infrastruktury finansowej (realizowanej w modelu 
scentralizowanym) w danym rejonie świata. 

Jest to niezwykle ważne założenie z perspektywy wpływu DeFi jako połączonej, globalnie 
dostępnej infrastruktury usług finansowych. Warto w tym kontekście pamiętać, iż blisko 1/3 
globalnej populacji wciąż nie ma dostępu do tradycyjnych usług finansowych. W przypadku 
DeFi, aby stać się konsumentem usług finansowych wystarczy jedynie smartfon i dostęp 
do internetu, a do tych ma dostęp 2/3 populacji Ziemi.



3.
DeFi - podstawy działania 
oraz charakterystyka
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3. DeFi - podstawy działania oraz charakterystyka

Historycznie, świat usług finansowych zawsze opierał się na zasadzie pośrednictwa, 
gwarantującego obu stronom umowy bezpieczeństwo i zaufanie, wymagane dla realizacji 
transakcji finansowych. Zakres tego pośrednictwa stale się rozszerzał wraz ze wzrostem 
złożoności usług finansowych. Jednak od czasu kryzysu finansowego z 2008 roku, coraz 
więcej uwagi zwraca się na strukturalne wady, liczne nieefektywności oraz ukryte ryzyka 
związane z mechanizmami działania i infrastrukturą całego systemu. DeFi ma na celu 
rozwiązanie częsciz tych wyzwań, chociaż należy pamiętać że na obecnym, wczesnym 
etapie rozwoju, nadal istnieje wiele wyzwań stojących przed tym ekosystemem DeFi. 

Aplikacje DeFi wykorzystują charakterystykę działania technologii blockchain. Istnieje 
wiele konkurujących blockchainów udostępniających aplikacje DeFi, mających różne 
charakterystyki związane z szybkością transakcji, bezpieczeństwem i decentralizacją.
Najbardziej popularnym jest Ethereum, inne to m.in. Cardano, Polkadot, Cosmos, Solana. 
Dlatego możliwy jest wybór technologii blockchain, która najlepiej odpowiada wymaganiom 
biznesowo-funkcjonalnym twórcy aplikacji. Jednocześnie możliwe jest przenoszenie 
aktywów pomiędzy większością blockchainów, dlatego wybierając jeden z nich jako 
warstwa bazowa aplikacji, nie ma ograniczeń w zakresie korzystania wyłącznie z innych. 
 
Ekosystem DeFi składa się z poszczególnych i współzależnych od siebie warstw i modułów. 
Podstawową warstwą jest blockchain, na którym możemy zbudować określone aktywo lub 
protokół, który determinuje zachowanie poszczególnych aktywów między sobą. Na samej 
górze znajduje się warstwa aplikacyjna, która umożliwia użytkownikom bezpośrednią i łatwą 
interakcję z ekosystemem DeFi. 

Istnieje wiele konkurujących blockchainów udostępniających 
aplikacje DeFi, mających różne charakterystyki związane 

z szybkością transakcji, bezpieczeństwem i decentralizacją. 



14

3. DeFi - podstawy działania oraz charakterystyka

Składowe ekosystemu DeFi, 2021

APLIKACJE

Łatwy w obsłudze interfejs użytkownika, który pozwala wchodzić                           
w interakcje na poziomie protokołu (aplikacje webowe, mobilne)

PROTOKOŁY

Giełdy 
Np. Uniswap, 1inch         

Protokoły pożyczkowe 
np. AAVE, Compound

PROTOKOŁY

PROTOKOŁY

Tokeny wymienialne
Np. DAI, USDC       

Tokeny niewymienialne 
(non-fungible tokens - NFT)

np. NBA Topshot - prawa autorskie 
do najlepszych momentów meczu

ASSETY

BAZA

Blockchain (Ethereum, Cardano, Solana)

Źródło: The Economist
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3. DeFi - podstawy działania oraz charakterystyka

Nie każda aplikacja zbudowana na blockchainie, nawet pośrednicząca w transakcji, jest 
aplikacją DeFi. Powstaje bardzo wiele narzędzi i usług wspomagających cały ekosystem 
blockchainowy, takich jak narzędzia analityczne, portfele, agregatory danych, które nie są 
usługami DeFI, mimo że odgrywają kluczową rolę dla użyteczności całego ekosystemu.

Rynek zdecentralizowanych finansów bardzo szybko ewoluuje, jednak możemy wyróżnić 
kilka fundamentalnych charakterystyk DeFi: 

3.1 Klasyfikacja DeFI

WBUDOWANE 
ZAUFANIE

Dzięki wykorzystaniu 
architektury publicznych 

sieci blockchain oraz smart 
kontraktów, które pełnią rolę 
programowalnych cyfrowych 
umów, możliwe jest tworzenie 

mechanizmów finansowych 
oraz systemów rozliczeń 

transakcji, które nie wymagają 
zaufania od żadnej ze stron 

transakcji ani zaufanej 
instytucji, która dbałaby 
o prawidłowe wykonanie 

transakcji.

“NON-CUSTODIAL 
DESIGN”

Wzorzec projektowy, 
który zakłada brak 

przekazania dostępu
 do swoich aktywów 
podmiotom trzecim, 

jednocześnie umożliwiając 
użytkownikowi bezpośredni 

dostęp do usług 
i mechanizmów finansowych. 

Użytkownik w DeFi zawsze 
ma kontrole nad swoimi 

aktywami.

OTWARTA, 
MODUŁOWA 

ARCHITEKTURA

Aplikacje DeFi często określa 
się jako “finansowe klocki 

Lego”. Dzięki otwartym dla 
wszystkich protokołom, 

możemy modułowo tworzyć 
różnego rodzaju usługi, łącząc 

i modyfikując poszczególne 
mechanizmy i protokoły. 

Prostym sposobem szybkiego sprawdzenia czy dana usługa to DeFi jest przejście przez 
poniższe drzewko decyzyjne opracowane przez Wharton Blockchain and Digital Asset 
Project. Zawiera ono pytania, które bezpośrednio odnoszą się do fundamentalnych 
charakterystyk DeFI. 
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3. DeFi - podstawy działania oraz charakterystyka

Pozwala na bezpośredni 
transfer wartości    

NIE
Usługi pomocnicze 
jak wyrocznie (oracle), 
lub rozproszone 
przechowywanie danych

TAK

Rozrachunek na publicznym
blockchainie

NIE
Tradycyjne finanse, np. Bank

TAK

Aktywa nie mogą być przesłane / odebrane 
jednostronnie przez osoby trzecie

NIE Usługi zarządzania 
aktywami cyfrowymi

TAK

Kod Open source, otwarte API NIE Prywatne usługi 
/ aktywa cyfrowe

TAK

USŁUGI DEFI

Źródło: https://wifpr.wharton.upenn.edu/wp-content/uploads/2021/05/DeFi-Beyond-the-Hype.pdf
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3. DeFi - podstawy działania oraz charakterystyka

3.2 Tradycyjne Finanse vs DeFi

Tradycyjne finanse 
(CeFi)

Zdecentralizowane finanse 
(DeFi)

Kontrola nad aktywami Zdeponowane fundusze oraz 
aktywa klientów bezpośrednio 
kontrolowane są przez 
regulowane podmioty finansowe, 
działające w imieniu klienta.

Aktywa zawsze pozostają pod 
kontrolą użytkownika, dostęp do 
środków następuje za pomocą 
portfeli niepowierniczych, które 
pozwalają na interakcję z usługami 
DeFi. Portfele niepowiernicze nie 
przechowują środków, są jedynie 
interfejsem umożliwiającym 
wygodny dostęp do adresów/kont 
rozliczeniowych prowadzonych na 
sieci blockchain.

Jednostka 
rozliczeniowa 

Denominowane w walutach 
fiducjarnych (PLN, EUR, USD itd.) 

Denominowane w tzw. niestabilnych 
walutach wirtualnych np. Bitcoin 
lub  stabilnych walutach wirtualnych 
(stablecoin), które z reguły są 
denominowane w walutach 
fiducjarnych

Realizacja transakcji Transakcja pomiędzy dwiema 
stronami jest wykonywana za 
pośrednictwem odpowiedniej 
instytucji finansowej lub szeregu 
instytucji.

Transakcja pomiędzy stronami 
jest wykonywana bezpośrednio 
za pomocą smart kontraktu 
bez pośrednictwa instytucji 
pośredniczącej.

Rozliczenia 
i rozrachunek

Wykonywane przez izby 
rozliczeniowe, zwykle potrzebują 
na to od kilku godzin do 3 dni. 

Zapis transakcji na blockchainie 
zwykle kończy proces rozrachunku. 
W zależności od rodzaju blockchaina 
trwa to od sekundy do kilkunastu 
minut. 

Zarządzanie i nadzór 
nad systemem

Określone przez dostawców 
usług, regulatorów i nadzorców

Nadzór nad działaniem protokołu, 
zwłaszcza w początkowej fazie, 
sprawowany przez twórców 
protokołu (deweloperów). 
Wraz z rozwojem sieci, system 
zarządzania często przybiera formę 
zdecentralizowaną, która polega 
na dystrybucji praw do głosowania 
pośród społeczności zaangażowanej 
w rozwój protokołu (tzw DAO 
- Decentralised Autonomus 
Organization). Głosowanie nad 
zmianami odbywa się za pomocą 
tzw. tokenów zarządczych 
(Governance Tokens)

Poniższa tabela przedstawia główne różnice między DeFi a tradycyjnymi, scentralizowanymi  
finansami przez pryzmat poszczególnych charakterystyk i parametrów. 
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Audyt Wykonywany przez zewnętrzne 
wyspecjalizowane podmioty, 
które uzyskują bezpośredni 
dostęp do wewnętrznych 
ksiąg rozrachunkowych oraz 
infrastruktury w tym kodu 
źródłowego oprogramowania. 

Historia wszystkich transakcji 
na blockchainie jest publicznie 
dostępna i weryfikowalna, podobnie 
jak dostęp do kodu źródłowego 
poszczególnych smart kontraktów 
oraz samej sieci blockchain.

Zabezpieczenie 
transakcji (collateral)

Transakcje mogą nie wymagać 
zabezpieczenia lub wymagane 
jest zabezpieczenie równe lub 
mniejsze od wartości transakcji.

Wymagane zabezpieczenie 
przekraczającej nominalną wartość 
transakcji.

Zabezpieczenie 
transakcji (collateral)

Ograniczona. Otwarta jedynie  
w wybranych obszarach np. 
otwarta  bankowość. 

Pełna otwartość. Każda usługa może 
być łączona i integrowana z inną 
usługą, także pomiędzy różnymi 
blockchainami.

Zabezpieczenie 
transakcji (collateral)

Weryfikacja tożsamości 
prowadzona przez dostawców 
usług. Dane (w tym osobowe) 
są przechowywane i chronione 
zgodnie z regulacjami 
dotyczących ochrony danych, 
(w tym RODO).
Przechowywanie dużej ilości 
wrażliwych danych osobowych 
wymaga znacznych środków 
bezpieczeństwa, jako że systemy 
takie są często obiektem ataków 
i wyłudzeń hakerskich. 

Weryfikacja tożsamości KYC oraz 
spełnienie obowiązków AML 
leżą po stronie dostawców usług 
wymiany walut wirtualnych. Salda 
rachunków oraz pełna historia 
transakcji wszystkich rachunków 
są publicznie dostępne. Salda 
rachunków nie są przypisane do 
poszczególnych danych osobowych 
(z tego tytułu są mniej podatne na 
ataki i masowe wyłudzenia danych 
osobowych), jednak odpowiednie 
służby są w stanie bardzo szybko 
powiązać konkretny adres rachunku 
z poszczególną osobą. 

Bezpieczeństwo Aplikacje narażone na ataki 
i wycieki danych zarówno przez 
osoby z zewnątrz, jak i z wewnątrz 
organizacji mające do nich 
odpowiedni dostęp.

Poszczególne aplikacje i protokoły 
narażone są na ataki i wyłudzenia, 
głównie poprzez błędy w kodzie, 
konstrukcji smart kontraktów oraz 
ludzkie błędy.
Otwartość kodu sprzyja jednak 
szybkiej poprawie jakości 
bezpieczeństwa, poprzez 
uwagi ze strony społeczności. 
Bezpieczeństwo sieci blockchain 
jest również wprost proporcjonalne 
do ilości osób uczestniczących 
w zabezpieczeniu samej sieci. 

Ochrona inwestorów Regulacje prawne determinują 
i utrzymują wysoki poziom 
bezpieczeństwa całego sektora 
finansowego, w tym ochronę 
inwestorów i końcowych 
użytkowników m. in. poprzez 
system gwarantowania 
depozytow.

Ryzyko za podjęte działania 
(w tym zależne i niezależne od 
niego) spoczywa na inwestorze / 
użytkowniku. Powstają jednak usługi 
DeFi, które pomagają zarządzać 
ryzykiem poprzez ubezpieczenia 
i fundusze gwarancyjne.  

źródło: https://wifpr.wharton.upenn.edu/wp-content/uploads/2021/05/DeFi-Beyond-the-Hype.pdf

about:blank
https://wifpr.wharton.upenn.edu/wp-content/uploads/2021/05/DeFi-Beyond-the-Hype.pdf
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3.3 Mechanizm zarządzania

Jedną z cech wyróżniających DeFi jest mechanizm podejmowania decyzji. Aplikacje 
i konkretne funkcje są realizowane nie przez jeden scentralizowany podmiot, lecz przez 
organizację o charakterze zdecentralizowanym. Jak wskazano powyżej, w przeciwieństwie 
do tradycyjnych instytucji, w DeFi często ma miejsce proces stopniowego przekazywania 
przez twórców kontroli nad projektem w ręce skupionej wokół niego społeczności. Transfer 
kontroli odbywa się poprzez dystrybucję tokenów zarządczych (governance tokens), 
które w dużym uproszczeniu porównać można do udziałów w spółce i powiązanych 
z nimi uprawnieniami właścicielskimi. Osoby lub instytucje, które są w posiadaniu 
tokenów zarządczych, uprawnione są do uczestnictwa w procesie decyzyjnym, zwykle 
realizowanym poprzez głosowania (im więcej tokenów zarządczych tym większa siła głosu). 
Podejmowane decyzje dotyczyć mogą zarówno kwestii o charakterze bieżącym, jak i tych 
strategicznych decydujących o kierunku rozwoju danej aplikacji lub protokołu. Podjęte 
decyzje są wprowadzane w życie przez deweloperów będących członkami społeczności 
skupionej wokół protokołu, nierzadko ich współtwórców. Tego typu struktury nazywane są 
Zdecentralizowanymi Autonomicznymi Organizacjami (DAO - Decentralized Autonomous 
Organization).

Mechanizmy zarządzania organizacją

Zdecentralizowana 
autonomiczna organizacja 

(DAO)

Organizacja 
zarządzana centralnie
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3.4 Mechanizm motywacji

Większość protokołów DeFi ma wbudowany mechanizm zachęty ekonomicznej 
(incentywizacji) uczestników, który jest jednym z kluczowych czynników napędzających 
rozwój całego protokołu. Mechanizm ten można porównać do wynagrodzenia (w postaci 
odsetek), jakie otrzymujemy z tytułu powierzenia bankowi środków pod tytułem zwrotnym 
w ramach lokaty terminowej.

Proces ten w protokołach DeFi, mimo odmiennej mechaniki organizacyjno-technologicznej, 
z funkcjonalnego punktu widzenia wygląda podobnie. Wchodząc do aplikacji użytkownik 
ma możliwość zdeponowania środków w postaci kryptoaktywów (technicznie środki te 
są przekazywane do smart kontraktu), a następnie pobierania z tego tytułu określonych 
korzyści ekonomicznych. Benefity te są przekazywane w postaci danej kryptowaluty oraz 
w określonych przypadkach w postaci omawianych wyżej tokenów zarządczych.  

Sam mechanizm incentywizacji jest podstawą nie tylko DeFi, ale większości kryptoaktywów. 
Bitcoin jest pierwszym i chyba najlepszym przykładem tego mechanizmu, gdzie 
bezpieczeństwo i poprawność działania całej sieci jest uzależnione od ilości i mocy 
obliczeniowej serwerów (nodów) zwanych też górnikami. Im jest ich więcej i są bardziej 
rozproszeni (większa decentralizacja), tym większe jest bezpieczeństwo całej sieci. Górnicy 
angażując odpowiednią infrastrukturę w postaci mocy obliczeniowej, wytwarzają  nowe 
bloki i sprawują pieczę nad ich poprawnością. W zamian za to dostają “nagrodę” w postaci 
nowo “wykopanych” bitcoinów. Z uwagi na fakt, że ilość nowo wprowadzanych Bitcoinów 
(inflacja) jest z góry zaprogramowana i malejąca, ma to efekt antyinflacyjny.

Większość protokołów DeFi ma wbudowany mechanizm zachęty 
ekonomicznej (incentywizacji) uczestników, który jest jednym 

z kluczowych czynników napędzających rozwój całego protokołu. 
Mechanizm ten można porównać do wynagrodzenia (w postaci 

odsetek), jakie otrzymujemy z tytułu powierzenia bankowi środków 
pod tytułem zwrotnym w ramach lokaty terminowej.
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Kolejnych istotnym elementem funkcjonowania ekosystemu zdecentralizowanych 
finansów jest mechanizm blokowania środków. W dużym uproszczeniu aktywa cyfrowe 
są przekazywane do puli środków (asset pool) w danej rozproszonej aplikacji. Cała pula 
aktywów jest zaprogramowanym smart kontraktem, który umożliwia przyjmowanie  
środków użytkowników i wykorzystywanie ich zgodnie z przeznaczeniem danego smart 
kontraktu. Opłaty za korzystanie z tych środków są dystrybuowane do osób, które 
udostępniły środki.  

3.5 Pula aktywów - czyli serce DeFi 

Logika zdecentralizowanych usług finansowych jest deterministycznie zapisana w smart 
kontrakcie, którego kod jest publicznie dostępny i weryfikowalny. Natomiast salda 
i wszystkie operacje są  zapisywane na sieci blockchain i także są w pełni weryfikowalne. 

Działanie smart kontraktu jest całkowicie autonomiczne - po przesłaniu transakcji przez 
użytkownika smart kontrakt wykonuje oczekiwane operacje bez aktywnego udziału 
człowieka. Dzięki temu, że wszystko jest sterowane przez kod kontraktu, jest on całkowicie 
deterministyczny. Daje to gwarancję, że zachowa się zgodnie z oczekiwaniami, ale 
jednocześnie oznacza, że błędy kodu mogą skutkować wielu milionowymi stratami. Z tego 
względu poprawność smart kontraktów w DeFi jest z reguły wielokrotnie sprawdzana 
i audytowana przez wyspecjalizowane podmioty. 

źródło: na podstawie https://wifpr.wharton.upenn.edu/wp-content/uploads/2021/05/DeFi-Beyond-the-Hype.pdf

Pula Aktywów

Używanie Puli Aktywów

Inwestor Użytkownicy 
dostarczający 

płynności

Aktywa cyfrowe 
zablokowane 

w smart kontrakcie

Wypłata nagrody 
za użyczenie płynności, 

możliwa w zablokowanych 
aktywach, lub w tokenach 

zarządczych danego protokołu

1

3

Wypłata nagrody 
za użyczenie płynności, 

możliwa w zablokowanych 
aktywach, lub w tokenach 

zarządczych danego protokołu

1

3

Aktywa udostępnione 
/ wypożyczone użytkownikom 

za opłatą

12

about:blank
https://wifpr.wharton.upenn.edu/wp-content/uploads/2021/05/DeFi-Beyond-the-Hype.pdf
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3.6 Szanse oraz zagrożenia 

Zdecentralizowane finanse to niezwykle obiecujący i szybko rosnący segment rynku 
finansowego. Należy jednak pamiętać, iż zarówno technologia, reguły biznesowe, jak i ramy 
prawne DeFi są wciąż we wczesnej fazie rozwoju. W szczególności warstwa technologiczna 
generuje, poza niewątpliwymi korzyściami, liczne zagrożenia. Wiele z nich ma charakter 
“chorób wieku dziecięcego” i nie można ich pominąć w obiektywnej ocenie obecnego stanu 
rozwoju rozwiązań DeFi.

Ryzyka mogą mieć charakter finansowy, techniczny, operacyjny i prawny.

Korzyści Zagrożenia

Niższe koszty transakcyjne kreacji, dystrybucji, 
wymiany, obsługi i rozrachunku aktywów 
finansowych.

Skalowalność, przepustowość oraz zmienne 
opłaty transakcyjne mogą w niektórych 
przypadkach ograniczyć użyteczność 
ekonomiczną korzystania z DeFi. Problem 
skalowalności dotyczy tylko niektórych sieci.

Większy stopień standaryzacji i funkcjonalna 
interoperacyjność poszczególnych 
komponentów usług finansowych. To pozwala na 
wykorzystywanie poszczególnych modułów DeFi 
do tworzenia nowych produktów i usług (tzw. 
Money LEGO’s).

Ograniczona interoperacyjność pomiędzy 
różnymi sieciami i ekosystemami blockchain. 
Rynek jest w fazie ekspansji, podobnie jak 
w przypadku internetu na przełomie wieku, 
większośc projektów kryptowalutowych czy 
też DeFi w przyszłości upadnie lub zostanie 
wchłonięta przez liderów rynkowych.

Zwiększona transparentność oraz 
przejrzystość transakcji. Każda transakcji w DeFi 
jest zapisywana na publicznym blockchainie przez 
co jest łatwo weryfikowalna oraz audytowalna.

Zakres ochrony prywatności użytkowników. 
Dane zapisane na publicznym łańcuchu 
blockchain są co do zasady w pełni widoczne, 
w zależności od wymagań związanych 
z prywatnością danego rodzaju transakcji. 
Możliwe są różne strategie mitygacji tego 
problemu, natomiast wymaga to dodatkowych 
kroków i nie jest łatwe dla zwykłego użytkownika. 
Rynek nadal pracuje nad rozwiązaniami w zakresie 
prywatności, które jednocześnie pozwolą 
zachować zgodność z wymogami AML.

Wystandaryzowany proces podejmowania 
decyzji (o wysokim poziomie demokratyzacji) 
w związku z działaniem i rozwojem protokołu - 
decyzje podejmowane są przy wykorzystaniu 
systemu zarządzania opartego na 
oprogramowaniu (tokeny zarządcze) 
-  głosowanie online nad zaproponowanymi 
zmianami.

Niedojrzałość modelu zarządzania oraz 
możliwy brak osobowej odpowiedzialności. 
Istotne dla projektu decyzje teoretycznie mogą 
być podejmowane przez małą grupę osób, która 
może nie mieć odpowiedniego doświadczenia 
w prowadzeniu tego typu działalności. Innym 
ryzykiem może być anonimowość deweloperów. 
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Źródło: zestawienie opracowane na podstawie
https://wifpr.wharton.upenn.edu/wp-content/uploads/2021/05/DeFi-Beyond-the-Hype.pdf

Należy jednak pamiętać, iż zarówno technologia, reguły biznesowe, 
jak i ramy prawne DeFi są wciąż we wczesnej fazie rozwoju. 

W szczególności warstwa technologiczna generuje, poza 
niewątpliwymi korzyściami, liczne zagrożenia. Wiele z nich ma 
charakter “chorób wieku dziecięcego” i nie można ich pominąć 
w obiektywnej ocenie obecnego stanu rozwoju rozwiązań DeFi.

Kontrola zarządcza nad projektem w rękach 
społeczności.

Ryzyko ukrytej centralizacji - dzięki 
niewielkiemu progowi wejścia, może zaistnieć 
sytuacja skumulowanej decyzyjności w rękach 
określonej grupy osób.

Globalny zasięg oraz dostęp do usługi 24/7 
- brak bariery w postaci wymogu posiadania 
rachunku bankowego.

Wyzwania regulacyjne, w szczególności 
w zakresie ustalenia i stosowania właściwego 
prawa krajowego do zdecentralizowanych sieci 
o charakterze globalnym. 

Szybsze rozliczenia i rozrachunek transakcji 
- szybsze uwolnienie kapitału zaangażowanego 
w transakcje, redukcja ryzyka kontrahenta. 

Technologia we wczesnej fazie rozwoju 
wykorzystywana jest do wysokokwotowych 
transakcji. Brak odpowiedniego doświadczenia 
deweloperów może przyczynić się do kosztowych 
wad kodu aplikacji czy całego protokołu, efektem 
mogą być straty po stronie użytkowników.

Większy dostęp do usług finansowych dzięki 
zautomatyzowanym narzędziom dostępnym 
powszechnie.  

Bardzo szybkie zwroty z inwestycji, zwłaszcza 
we wczesnych etapach projektów DeFi, 
przyciągają niedoświadczonych uczestników 
rynku zarówno po stronie podażowej jak 
i popytowej, może to skutkować znacznymi 
stratami użytkowników.

Innowacyjność - pozwala na swobodne 
kreowanie nowych innowacyjnych produktów 
i usług finansowych.

Duża złożoność -  pełna wolność w kreowaniu 
produktów finansowych złożonych z wielu 
dostępnych “klocków” może przyczynić się do 
powstawania produktów,  których przeciętny 
użytkownik nie będzie w stanie zrozumieć 
i odpowiednio oszacować ryzyko.

https://wifpr.wharton.upenn.edu/wp-content/uploads/2021/05/DeFi-Beyond-the-Hype.pdf
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Podobnie jak miało to miejsce podczas bańki dot-com, także i w DeFi trudno uniknąć 
czynników spekulacyjnych, generujących poważne ryzyko dla wszystkich uczestników 
rynku. Jednocześnie, ze względu na swoją naturę, każdy ludzki błąd w postaci luki 
bezpieczeństwa, błędnie napisanego kodu lub nieprzemyślanej architektury protokołu 
może być wykorzystany przez przestępców do kradzieży środków finansowych 
zaangażowanych w usługach DeFi. 

Jeden z ostatnio najgłośniejszych ataków hakerskich miał miejsce w sierpniu 2021 roku, 
gdzie w wyniku błędnie zaprojektowanej architektury bezpieczeństwa z protokołu Polygon 
Network zostało wyprowadzonych ponad 600 milionów dolarów. Atak ten ze względu na 
swoją skalę, ale przede wszystkim z uwagi na  transparentność sieci blockchain, w ciągu 
kilku minut został ujawniony. Fundusze i adresy portfela na które zostały wyprowadzone 
środki zostały oznaczone i zablokowane, a następnie zwrócone ich właścicielom. 
Jednocześnie ujawnienie luki bezpieczeństwa dało możliwość zrewidowania standardów 
bezpieczeństwa w protokołach DeFi na całym świecie. Powyższy przypadek ujawnił 
kilka istotnych charakterystyk DeFi w sferze bezpieczeństwa. Z jednej strony protokoły 
DeFi, podobnie jak i systemy znane ze świata tradycyjnych finansów, są narażone na 
błędy deweloperów. Z drugiej zaś charakterystyczna dla sieci zdecentralizowanych 
transparentność i audytowalność każdej transakcji daje możliwość szybkiej reakcji, 
a w konsekwencji poprawy standardów bezpieczeństwa w tempie i modelu nieznanym 
w systemach scentralizowanych.  

Podobnie jak miało to miejsce podczas bańki dot-com, także 
i w DeFi trudno uniknąć czynników spekulacyjnych, generujących 

poważne ryzyko dla wszystkich uczestników rynku. 
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Usługi DeFi można postrzegać z jednej strony przez pryzmat tradycyjnych usług 
finansowych i  usprawnień, jakie do nich wnosi zdecentralizowana architektura. Z drugiej 
strony zaś kluczowe cechy zdecentralizowanych finansów, takie jak programowalność 
i łatwa komponowalność (efekt LEGO), ułatwiają tworzenie  szerokiej gamy innowacyjnych 
usług.    

Poniższy rozdział poświęcony jest  podstawowym kategoriom usług DeFi wraz z ich opisem 
i rynkowymi przykładami. Punktem odniesienia jest podział przyjęty w Raporcie DeFi 
Beyond the Hype6, który wyróżnia 6 głównych kategorii usług DeFi oraz usługi wspierające 
(wyrocznie i portfele). 
 
 

Stabilne kryptowaluty (stablecoins) - czyli cyfrowe waluty których wartość 
jest powiązana z odpowiadającymi im walutami fiducjarnymi.  

Giełdy - analogicznie do tradycyjnych giełd, pozwalają na wymianę 
i handel aktywami cyfrowymi. 

Pożyczki - ta usługa polega na  tworzeniu ograniczonych czasowo, 
oprocentowanych instrumentów pozwalających użytkownikom protokołu 
na blokowanie w nim aktywów i pasywne zarabianie, jak również pożyczanie 
aktywów z zamian za odsetki.

Instrumenty pochodne - to instrumenty finansowe, których wartość jest 
uzależniona od wartości aktywa bazowego lub grupy aktywów. 

Zarządzanie aktywami - obejmuje narzędzia i usługi optymalizajce alokacje 
aktywów w portfelu inwestycyjnym w oparciu o takie zmienne jak profil ryzyka 
czy horyzont czasowy.

Ubezpieczenia - zapewniają finansową ochronę w przypadku wystąpienia 
danego zdarzenia, redukując całościowe ryzyko związane z transakcją. 
Ciekawym przykładem produktu pseudo-ubezpieczeniowego jest Nexus 
Mutual - organizacja pozwalająca na ubezpieczenie ryzyk związanych 
z interakcją z wybranymi łańcuchami blochchain.
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Wyrocznie (oracles) - usługi zapewniające smart kontraktom dostęp do 
danych spoza sieci (jak ceny aktywów będących podstawą do tworzenia 
produktów pochodnych w ekosystemie DeFi - zarówno zdecentralizowanych 
jak i tradycyjnych) 

Portfele kryptowalutowe - interfejsy pozwalające użytkownikom na 
zarządzania kryptoaktywami przechowywanymi w blockchainie. Dzielą się 
na portfele niepowiernicze (użytkownik ma wyłączną kontrolę nad środkami 
poprzez swoje klucze prywatne) i powiernicze, (kluczami prywatnymi zarządza 
dostawca usług).

Podstawą wszystkich usług DeFi jest ich modułowość i szeroko pojęta programowalność. 
Ma to bezpośredni wpływ zarówno na sposób kreacji, kształt jak i funkcjonowanie 
tych usług. Ta cecha spowodowała, między innymi, powstanie wielu agregatorów, 
dostarczających narzędzi i usługi do optymalizacji efektywności usług/modułów DeFi, jak 
zwiększających łatwość ich obsługi. Przykładowo, agregatory giełd rozproszonych takie jak 
1inch wysyłają zlecenia użytkowników na różne giełdy w poszukiwaniu najlepszej dostępnej 
oferty. Zapper oraz Zerion specjalizują się w dostarczaniu interfejsów, które agregują 
w atrakcyjnie wizualny sposób informacje z wielu różnych protokołów i transakcji DeFi 
danego użytkownika. Funkcja ta przypominać może usługę dostępu do informacji (AIS) 
znaną z otwartej bankowości, pozwalającej na dostęp do informacji o produktach i usługach 
wielu dostawców prezentowanych w ramach jednego panelu/dashboardu dostarczanego 
przez AISP czy dostawcę usługi AIS (bank lub instytucja płatnicza). W zdecentralizowanych 
finansach otwartość i modułowość są właściwościami podstawowymi.    

Aplikacja Tally pozwala natomiast z jednego interfejsu zarządzać tokenami zarządczymi 
(governance tokens) różnych blockchainów czy protokołów, oraz powiązanymi z nimi 
głosowaniami nad kluczowymi zmianami w danym protokole.

Narzędzia agregacji i automatyzacji działań, dzięki zwiększaniu efektywności i upraszczaniu 
skomplikowanych procesów, będą odgrywały coraz większą rolę w funkcjonowaniu sektora 
DeFi w przyszłość. 
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Stabilne kryptowaluty odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu ekosystemu DeFi. 
Pozwalają zarządzać ryzykiem związanym z wysoką zmiennością wyceny cyfrowych 
aktywów, wynikającą wciąż z relatywnej płytkości rynku. Stanowią wartość referencyjną 
dla innych cyfrowych aktywów, w tym w celu określania wartości zwrotu z inwestycji 
poszczególnych protokołów DeFi oraz porównania opłacalność poszczególnych usług 
czy inwestycji z innymi protokołami. Stabilne kryptowaluty mają funkcje zbliżone do walut 
fiducjarnych, są jednak tokenami cyfrowymi zapisanymi na blockchainie, ze wszystkimi jego 
atrybutami. 

Stabilne kryptowaluty można podzielić na trzy kategorie:

Powiernicze/scentralizowane 

jak nazwa wskazuje mają charakter scentralizowany, tj. są emitowane i zarządzane 
przez centralne organizacje i powiązane ze stabilnym aktywem rezerwowym 
takim jak waluty krajowe (np. USDC i USDT powiązane są z dolarem) lub złoto. 
Waluty powiernicze powinny być odpowiednio zabezpieczone, optymalnie walutą 
krajową w jakiej są denominowane lub innymi aktywami o wysokiej płynności. 
W celu redukcji ryzyka istnienia odpowiednich zabezpieczeń w wielu jurysdykcjach 
trwa dyskusja na temat modelu regulacji stablecoinów. Stablecoiny USDT oraz 
USDC publikują raporty dotyczące zabezpieczeń, wynika z nich, że jest to głównie 
gotówka oraz płynne instrumenty krótkoterminowe, ale znajdują się tam również 
obligacje komercyjne. Ten rodzaj stablecoinów jest zdecydowanie najbardziej 
rozpowszechniony na rynku kryptowalut. 

Zabezpieczone aktywami kryptowalutowymi

najlepszym przykładem jest DAI, stablecoin zarządzany przez Maker DAO 
(zdecentralizowana organizacja). Takie stablecoiny wykorzystują działanie 
smart kontraktów do agregowania i upłynniania cyfrowych aktywów, które je 
zabezpieczają.  

4.1 Stabilne kryptowaluty (Stablecoins)
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Organizacja wydająca 
stablecoin

Rezerwa

Zasady zarządzania 
pochodzące od regulatora

Stablecoin powierniczy / scentralizowany

Inwestor

Wytwarzanie stablecoina

Smart kontrakt

Algorytmiczne 

związanie kursu kryptowaluty z walutami fiducjarnymi jest utrzymywane za pomocą 
algorytmu który utrzymuje właściwą cenę poprzez dynamiczne sterowanie ilością podaży 
stablecoina na otwartym rynku. Obecnie jest to najmniej popularny rodzaj stablecoinów. 

Zdecentralizowane stablecoiny umożliwiły utworzenie szerokiego zakresu zdecentralizowanych 
usług, a jednocześnie są przykładem usługi DeFi same w sobie. Token stablecoinowy 
może utrzymywać zadaną wartość bez żadnej centralnej organizacji, wyłącznie poprzez 
zaimplementowane algorytmy.    
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działający na 
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Źródło: na podstawie
 https://wifpr.wharton.upenn.edu/wp-content/uploads/2021/05/DeFi-Beyond-the-Hype.pdf

Stabilne kryptowaluty mają funkcje zbliżone do walut fiducjarnych, 
są jednak tokenami cyfrowymi zapisanymi na blockchainie, ze 

wszystkimi jego atrybutami.

https://wifpr.wharton.upenn.edu/wp-content/uploads/2021/05/DeFi-Beyond-the-Hype.pdf
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MakerDao i stabilna kryptowaluta DAI 

Token DAI to powiązana z USD, zabezpieczona aktywami stabilna 
kryptowaluta zbudowana na blockchainie Ethereum. Bazuje na protokole 
Maker, który jest zarządzany przez DAO (zdecentralizowana autonomiczna 
organizacja). Fundacja Maker stała za powstaniem i początkowym rozwojem 
protokołu Maker, obecnie funkcja zarządzania protokołem ulega stopniowej 
decentralizacji. 

Protokół ten pozwala na deponowanie środków, które służą jako 
zabezpieczenie pod pożyczkę w kryptowalucie DAI. Cały proces jest oparty 
na zasadach utrzymywania zabezpieczenia, które zawsze jest większe niż 
udzielana pożyczka (over-collateralization). W przypadku gdy wartość 
zabezpieczenia spadnie do poziomu wartości pożyczki, następuje upłynnienie 
zabezpieczenia na rynku i zwrócenie DAI do puli. 

Aby odzyskać zabezpieczenie, trzeba zwrócić pożyczkę wraz z naliczonymi 
odsetkami. Posiadacze tokenów MKR głosują m.in nad wysokością stopy 
procentowej, współczynnika zabezpieczenia pożyczki, możliwymi rodzajami 
zabezpieczenia a także kilkoma innymi parametrami. System zawiera również 
kilka dodatkowych mechanizmów które pomagają utrzymać cenę DAI na 
poziomie ceny USD, nawet podczas ekstremalnych sytuacji rynkowych. 

Z racji tego że Maker dostał zbudowany na blockchainie Ethereum, cieszy się 
dużą adaptacją w ekosystemie DeFi, co potwierdza ponad 16 mld dolarów 
(stan na październik 2021), które zostały zdeponowane do protokołu.

Warto dodać, że wartość tokenów MKR jest powiązana ze stabilnością 
i wzrostem użytkowania stablecoina DAI - jest to klasyczny przykład modelu 
związanego z bezpośrednim nagradzaniem pożądanych zachowań, który jest 
podstawą wielu zdecentralizowanych usług i organizacji.
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4.2 Giełdy

Giełdy mają krytyczne znaczenie dla ekosystemu DeFi. Pozwalają posiadaczom różnych 
kryptoaktywów uczestniczyć w ekosystemie DeFi z poziomu aplikacji giełdy, po drugie zaś 
umożliwiają czerpanie korzyści ze wzrostu ceny tokenów. Wyróżniamy giełdy o charakterze 
scentralizowanym oraz zdecentralizowanym.

Te pierwsze wymagają od użytkownika zaufania do operatora danej giełdy w postaci 
odpowiedniego zabezpieczenia zdeponowanych środków, dostarczania dokładnych 
i bieżących kwotowań, odpowiednią realizację zleceń oraz prawidłowe rozliczenie oraz 
monitoring transakcji. Pomimo, że umożliwiają handel aktywami używanymi w DeFi, 
same nie różnią się od brokerów instrumentów finansowych operujących poza światem 
kryptowalut, w szczególności, wielu ze wspomnianych brokerów obecnie udostępnia lub 
planuje udostępnić możliwość wymiany wybranych kryptowalut.

Giełdy zdecentralizowane, dla kontrastu, nie wymagają zaufania do centralnej organizacji, 
a większość kluczowych dla giełdy funkcji jest zapisana w postaci otwartego dla wszystkich 
kodu. Giełdy te nie przechowują środków użytkowników, zaś transakcja wykonywana 
jest za pomocą smart kontraktów, bezpośrednio z poziomu ich zewnętrznych portfeli 
kryptowalutowych, takich jak MetaMask lub TrustWallet. Pomimo, że giełdy te mogą 
oferować tradycyjną książkę zleceń, najbardziej rozpowszechnionym modelem 
transakcyjnym jest AMM (Automatic Market Maker), gdzie ceny aktywów są określane 
przez algorytmy, a płynność market makerów jest w dużej mierze zapewniana przez 
samych użytkowników ekosystemu DeFi.

Każdy z posiadaczy kryptowalut lub tokenów może zdeponować je do puli płynnościowej 
która odpowiedzialna jest za egzekucje poszczególnych transakcji. Od każdej transakcji 
wymiany aktywów pobierana jest prowizja, której część jest przekazywana do osób 
dostarczających płynność do danej puli. Cena, po której transakcja jest wykonywana, jest 
ustalana w sposób w pełni automatyczny na podstawie współczynnika  płynności dostępnej 
w danej puli. 
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Można przyjąć, że w tym przypadku trader dokonuje transakcji z daną pulą płynnościową 
danego tokenu, nie zaś - jak to odbywa się na tradycyjnych giełdach - z poszczególnymi 
zleceniami z książki zleceń. Same transakcje są wykonywane bezpośrednio na blockchainie 
i tym samym momencie też rozliczane. Nie mamy więc tutaj żadnych dodatkowych operacji 
rozliczeniowych potwierdzających salda poszczególnych rachunków. 

Zastosowane rozwiązania nie są jednak bez wad. Na obecnym etapie rozwoju giełd 
zdecentralizowanych musimy pamiętać o ograniczeniach w wolumenie możliwych 
transakcji, relatywnie wysokich prowizjach w przypadku niskiej przepustowości sieci, czy 
przypadkach ograniczonej płynności danej puli. 

Problem skalowalności w zakresie licznych możliwych transakcji dotyczy wszystkich usług 
DeFi. W przypadku giełd, jest on jednak najbardziej widoczny z racji tego, że przetwarzają 
one największą liczbę transakcji. Obecnie spotyka się jednak nowy trend rozwiązań, 
które w znacznym stopniu eliminują problem niewystarczającej skalowalności zwłaszcza 
w najbardziej rozwiniętym ekosystemie Ethereum. Są to tak zwane rozwiązania drugiej 
warstwy (Layer 2 solutions), które przenoszą ciężar obliczeń i zatwierdzania bloków 
z dokonanymi transakcjami z głównego łańcucha Ethereum na te rozwiązania, utrzymując 
integralność i bezpieczeństwo całej sieci. 

Temat skalowalności blockchainów i rozwiązań warstwy drugiej (Layer 2) wykracza poza 
zakres tego raportu. Doskonale jednak pokazuje szybkość i rozwój całego ekosystemu, 
który nieustannie szuka lepszych rozwiązań eliminując stopniowo dotychczasowe deficyty.  

Dzięki koncepcji open source, na całym świecie podejmowane są próby ulepszania 
obecnych mechanizmów a najlepsze rozwiązania w szybkim tempie stają się nowym 
standardem. 
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Źródło: na podstawie https://wifpr.wharton.upenn.edu/wp-content/uploads/2021/05/DeFi-Beyond-the-Hype.pdf

about:blank
https://wifpr.wharton.upenn.edu/wp-content/uploads/2021/05/DeFi-Beyond-the-Hype.pdf


35

4. Usługi DeFi

Uniswap

Uniswap to jedna z pierwszych i obecnie największa zdecentralizowana giełda 
AMM, zbudowana na sieci Ethereum. Obecnie (październik 2021) średni 
dzienny wolumen transakcyjny przekracza 1 miliard dolarów, co pokazuje 
jak znaczącym elementem całego ekosystemu DeFi są giełdy. Deponując 
swoje tokeny do pul płynnościowych na giełdzie Uniswap, użytkownicy są 
wynagradzani w formie części pobieranych opłat transakcyjnych. Transakcje są 
przeprowadzane bezpośrednio z naszego portfela Web 3.0, eliminując ryzyko 
niewypłacalności giełdy. Wciąż jednak istnieje ryzyko związane z płynnością 
poszczególnych pul aktywów - w szczególności dla nowych tokenów o małej 
kapitalizacji, ryzyko to musi ocenić indywidualnie każdy inwestor.
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4.3 Pożyczki

Działalność pożyczkowo-kredytowa to fundament systemu finansowego zarówno 
w modelu scentralizowanym,  jak i zdecentralizowanym. W tradycyjnej bankowości 
zarządzanie różnicą pomiędzy oprocentowaniem depozytów a oprocentowaniem 
udzielanych pożyczek stanowi główny model biznesowy banku komercyjnego, który 
dodatkowo musi uwzględniać ryzyko kredytowe pożyczkobiorcy, wpływające między 
innymi na cenę usługi.

W DeFI mechanika działalności pożyczkowej wygląda inaczej. Protokoły pożyczkowe, takie 
jak Compound czy Aave, nie poddają ocenie ryzyka kredytowego na podstawie tego kto 
i na jaki cel zamierza wziąć pożyczkę. Z założenia nie jest to bowiem wiadome, więc aby cały 
system gwarantował bezpieczeństwo stronie dostarczającej środki, pożyczkobiorca musi 
wnieść zabezpieczenie w postaci określonych płynnych kryptoaktywów. 

Pożyczona kwota nie może być większa niż parametr % zabezpieczenia, zwykle 
utrzymywany w okolicy 50%, tak więc zabezpieczenie w większości protokołów musi 
wynosić przynajmniej dwukrotność kwoty udzielanej pożyczki (over-collateralization). 
Jeżeli wartość aktywów stanowiących zabezpieczenie spadnie, tak że kwota pożyczki 
przekroczy parametr likwidacji (na przykład 75% wartości zabezpieczenia), smart 
kontrakt automatycznie upłynnia zabezpieczenie w celu spłaty części pożyczki wraz 
z odsetkami oraz opłatą za automatyczną likwidację, przywraca to wartość % pożyczki 
poniżej parametru likwidacji. Mechanizm ten powoduje, że ryzyko braku spłaty pożyczki 
kontrahenta jest bliskie zeru, tym samym nie musi być odzwierciedlone w oferowanej 
stopie procentowej. Stopa procentowa jest determinowana przez algorytm na podstawie 
popytu i podaży kapitału, a spread pomiędzy stopą procentowa za depozyt a stopą 
oprocentowania pożyczki jest bardzo do siebie zbliżony.  Podobnie jak w przypadku giełd 
zdecentralizowanych w modelu AMM, użytkownicy wchodzą w interakcję z różnymi pulami 
aktywów zarządzanymi przez smart kontrakt, nie ma natomiast bezpośredniej interakcji 
między poszczególnymi użytkownikami. 

Compound

Compound to jeden z największych i najdłużej działających protokołów pożyczkowych 
(tzw. Money Market Protocol) zbudowany na sieci Ethereum. Pozwala pożyczkodawcom 
i pożyczkobiorcom wchodzić w relacje umowną za pośrednictwem smart kontraktu. 
Oprocentowanie pożyczki jest automatycznie wyliczane za pomocą algorytmu, który jest 
funkcją popytu i podaży kapitału w obrębie protokołu, który odzwierciedla warunki rynkowe. 
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Token COMP jest tokenem zarządczym protokołu Compound i upoważnia do głosowania 
nad wszystkimi zmianami w obrębie działania protokołu, wliczając w to model wyliczania 
stopy procentowej, czy dostępnych form zabezpieczenia. Token COMP został użyty 
jako jeden z pierwszych do koncepcji tzw. liquidity mining, który zakłada z góry określoną 
dystrybucję nowo wytworzonych tokenów COMP do użytkowników protokołu.     

Bank Inwestorzy deponujący
środki w banku

Pożyczkobiorca

Zasady zarządzania
wynikające z regulacji

Ocena ryzyka 
kredytowego

Tradycyjna pożyczka
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Źródło: na podstawie https://wifpr.wharton.upenn.edu/wp-content/uploads/2021/05/DeFi-Beyond-the-Hype.pdf
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4.4 Instrumenty Pochodne

Instrumenty pochodne są produktami inwestycyjnymi, których charakterystyczną cechą 
jest zwiększona ekspozycja na ryzyko, zazwyczaj powiązana z tzw. lewarowaniem transakcji. 
Instrumenty pochodne mogą być oparte o wartość niemal każdego aktywa, włączają w to 
rynki predykcyjne na wydarzenia sportowe czy nawet pogodę. 

W tradycyjnych finansach system handlu i rozliczeń instrumentów pochodnych jest 
wystandaryzowany i odbywa się w bardzo podobny sposób jak ma to miejsce w przypadku 
handlu akcjami. Każde zlecenie jest wykonywane, zabezpieczane oraz rozliczane przez 
dedykowane do tego instytucje takie jak giełda, broker, izba rozliczeniowa. Wszystkie 
transakcje są rozliczane i księgowane z pewnym opóźnieniem.

W przypadku DeFi, transakcje na instrumentach pochodnych zawierane są bezpośrednio 
pomiędzy kupującym i sprzedającym. Każda taka transakcja musi być jest zabezpieczona 
aktywem cyfrowym. Proces zabezpieczenia działa dokładnie tak jak w przypadku 
omawianych wcześniej pożyczek. Obecnie najpopularniejszymi formami instrumentów 
pochodnych są kontrakty terminowe na cenę poszczególnych kryptowalut. Daje to 
możliwości postawienia zakładu na wzrost lub spadek ceny danego aktywa, bez potrzeby 
pełnego pokrycia wartości kontraktu. 

Największą zdecentralizowaną giełdą instrumentów pochodnych jest dY/dX której dzienny 
wolumen przekracza 2 miliardy dolarów.
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4.5 Zarządzanie aktywami

Zarządzanie aktywami to kolejny kluczowy obszar tradycyjnych finansów, w którym DeFi 
oferuje alternatywne podejście. Tradycyjnie, portfel inwestycyjny jest zarządzany przez 
dedykowanych managerów, a w jego skład wchodzą regulowane produkty inwestycyjne 
takie jak m.in. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty funduszy inwestycyjnych, akcje 
czy ETFy. Inwestorom oferowane są one jako produkty inwestycyjne oferowane przez 
doradców finansowych oraz brokerów inwestycyjnych. 

Zarządzanie aktywami inwestycyjnymi w DeFi obejmuje portfel inwestycyjny, który może 
być złożony z kryptowalut i tokenów, w tym syntetycznych reprezentujących szeroki 
zakres aktywów (na przykład akcje). Poza oczekiwanym zyskiem związanym z cenami 
kryptoaktywów, istnieją także inne sposoby zarabiania na tych instrumentach.

Główne zdecentralizowane strategie zarabiania na cyfrowych aktywach:

• Wspomniane już dostarczanie płynności w pulach aktywów, na giełdach takich jak 
Uniswap, albo Curve - zdecentralizowana giełda wymiany stablecoinów, czy też na 
protokołach pozwalających na deponowanie / pożyczanie aktywów. Razem te metody 
określane są mianem “yield farming”.

• Zwiększenie bezpieczeństwa niektórych łańcuchów blockchain - odpowiednik 
“kopania” kryptowalut, gdzie bezpieczeństwo zapewnia nie wykonana praca (Proof of 
Work), ale zablokowane środki (Proof of Stake).

• Istnieją również dedykowane narzędzia do zarządzania inwestycjami DeFi, które mogą 
automatycznie zarządzać środkami użytkownika zgodnie z określoną przez niego 
indywidualnie strategią (na przykład yearn.finance). 

 
Powstają również scentralizowane narzędzia, pozwalające na dostęp do ekosystemu DeFi 
bez konieczności nauki o portfelach kryptowalutowych, prywatnych kluczach i protokołach, 
na przykład Celsius, czy BlockFi udostępniają relatywnie wysoko oprocentowane produkty 
depozytowe (6-8%), nisko oprocentowane pożyczki (4-5%), a także karty kredytowe 
z cashbackiem w bitcoinie (1-3%).

Wobec niezwykle szybkiego rozwoju całego rynku, same aktywa jak i narzędzia ulegają 
ciągłym zmianom i aktualnie trudno jest przewidzieć ich finalny kształt oraz ramy, w tym 
regulacyjne,  w jakich powinny się poruszać. 
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4.6 Ubezpieczenia

Ryzyko jest nieodzownym elementem każdej inwestycji finansowej i jest bezpośrednio 
skorelowane z oczekiwaną stopą zwrotu. Inwestorzy w wielu przypadkach preferują 
zabezpieczyć się przed ryzykiem dużej straty wykupując odpowiednie ubezpieczenie. Inne 
podmioty, głównie firmy ubezpieczeniowe, są w stanie czerpać korzyści finansowe biorąc 
część tego ryzyka na siebie w zamian za określone przepływy pieniężne. Ubezpieczyciel 
musi bilansować premie od ubezpieczenia inwestycji aby utrzymywać odpowiednie 
rezerwy kapitałowe ma wypadek roszczeń oraz na szeroko pojęte działania operacyjne 
(zarządzanie roszczeniami, ocena ryzyka itp.).

W zdecydowanej większości przypadków, ubezpieczenia w DeFi obejmują ryzyka związane 
z samym DeFi, czyli takie jak wadliwy kod smart kontraktu, włamania i kradzież środków 
z giełd, czy dokonanie udanego ataku na sieć protokołu. Znane są również przykłady 
zastosowania smart kontraktów do ubezpieczeń z bardziej tradycyjnych sektorów 
gospodarki.
 
We wrześniu 2017 roku firma AXA uruchomiła produkt ubezpieczeniowy Fizzy. Był to 
pierwszy przykład zastosowania sieci Ethereum, w której to smart kontrakt wypłacał 
użytkownikowi rekompensatę z polisy ubezpieczeniowej, w przypadku gdy lot samolotu 
na które było wykupione ubezpieczenie miał opóźnienie przekraczające 2 godziny. Całość 
“wypłaty” ubezpieczenia zachodziła automatycznie bez żadnej ingerencji człowieka, 
bezpośrednio na portfel kryptowalutowy użytkownika.  Pomimo, iż produkt miał charakter 
testowy i finalnie został zamknięty pod koniec 2019 roku, firma AXA z wielkim optymizmem 
patrzy na rynek zautomatyzowanych produktów ubezpieczeniowych w następnych latach. 
Rozwój tego rynku bezpośrednio powiązane jest z tempem adopcji kryptowalut oraz 
rozwiązań opartych o blockchain.
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Nexus Mutual

Jednym z przykładów produktu podobnego do polisy ubepieczeniowej 
w eksosytemie DeFi, jest ubezpieczenie od straty środków w wyniku 
błędów w smart kontrakcie (środki zostały skradzione, lub przestały 
być dostępne z innego powodu). Opłata wynosi 2,6% wartości 
zdeponowanych środków i  obejmuje wypłatę odszkodowania 
w krytpowalucie ETH lub DAI. Ostatnimi czas Nexus uruchomił również 
produkt ubezpieczenia środków zdeponowanych w zcentralizowanych 
instytucjach zajmujących się zarządzaniem aktywami cyfrowymi, takimi 
jak BlockFi czy Celsius.

Decyzja o wypłacie jest podejmowana przez głosowanie użytkowników, 
którzy za analizę zgłoszonych szkód otrzymują część z zebranych 
przez Nexus środków, natomiast żeby uzyskać możliwość głosowania, 
muszą zablokować w smart kontrakcie nexusa określoną ilość tokenów 
zarządczych NXM. W przypadku gdy okaże się że nie wykonują oni 
rzetelnie tej pracy, część lub całość ich zablokowanych środków może 
zostać zniszczona decyzją rady zarządczej. Jest to kolejny przykład tego 
jak w zdecentralizowanym świecie następuje incentywizacja / orkiestracja 
działań. Historię zgłoszeń można obejrzeć pod tym adresem: https://
app.nexusmutual.io/claim-assessment/claims, jak widać szczegóły 
inceydentów są dostępne na github, a assesorzy omawiają sprawy na 
prywatnym serwerze discord.

Nexus Mutual to firma zarejestrowana w Wielkiej Brytanii i podlegająca 
nadzorowi brytyjskiego regulatora FCA, spełniając dokładnie te same 
wymagania regulacyjne co tradycyjne firmy ubezpieczeniowe.   

https://app.nexusmutual.io/claim-assessment/claims
https://app.nexusmutual.io/claim-assessment/claims
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5.1 Status DeFi w Polsce

Podstawowym problemem przy definiowaniu ryzyka związanego z uczestnictwem w rynku 
DeFi jest brak pewności co do kwalifikacji prawnej poszczególnych zdecentralizowanych 
produktów lub usług. W powszechnej opinii do niedawna pokutował pogląd, że DeFi nie 
spełnia znanych definicji legalnych i tym samym umyka rygorowi obowiązujących regulacji. 
Powyższe stanowisko w pewnej mierze uległo dezaktualizacji. Z jednej strony w ostatnich 
kilku latach powstał szereg przepisów wspólnotowych i krajowych obejmujących 
nieuregulowane wcześniej zdecentralizowane produkty finansowe, z drugiej, organy 
regulacyjne oraz nadzorcze, jak i doktryna prawnicza, stworzyły liczne interpretacje 
pozwalające na zastosowanie już obowiązujących przepisów. 

Elementem niezbędnym do zrozumienia zasad kwalifikacji prawnej DeFi jest pojęcie 
neutralności technologicznej - tj. zasady równego traktowania przez władze publiczne 
technologii teleinformatycznych i tworzenia warunków do ich uczciwej konkurencji, 
w tym zapobiegania możliwości eliminacji technologii konkurencyjnych przy rozbudowie 
i modyfikacji eksploatowanych systemów teleinformatycznych lub przy tworzeniu 
konkurencyjnych produktów i rozwiązań. Stanowi ona powszechnie stosowaną dobrą 
praktykę legislacji. Stosując zasadę neutralności technologicznej przy kwalifikacji prawnej 
DeFi, należy wskazać, że określone zdecentralizowane usługi lub produkty nie powinny 
być klasyfikowane inaczej niż te scentralizowane wyłącznie z powodu zastosowania do ich 
stworzenia technologii DLT. Tym samym, w przypadku spełniania przez określony produkt 
odpowiednich cech zdefiniowanego w obowiązujących przepisach prawa jego kwalifikacja 
powinna nastąpić zgodnie z tymi przepisami.

5.1.1 Jak kwalifikować i jak regulować DeFi - wprowadzenie

Stosując zasadę neutralności technologicznej przy kwalifikacji 
prawnej DeFi, należy wskazać, że określone zdecentralizowane 
usługi lub produkty nie powinny być klasyfikowane inaczej niż 
te scentralizowane wyłącznie z powodu zastosowania do ich 

stworzenia technologii DLT. 
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Stosowanie zasady neutralności technologicznej nie oznacza jednak, że na użytek 
każdej z dziedzin prawa wszystkie zdecentralizowane usługi lub produkty znajdą swoją 
kwalifikację prawną. Z tego powodu od czasu pojawienia się technologii DLT powstały 
liczne dokumenty ustanawiające dla nich nowe ramy prawne lub interpretacje niezbędne 
dla bezpiecznego obrotu gospodarczego przy ich wykorzystaniu.

O ile jednak od strony przedmiotowej zastosowanie obowiązujących regulacji w oparciu 
o przyjęta wyżej filozofię wydaje się możliwe, to już trudniejsze jest ujęcie podmiotowe 
z uwagi na odmienną architekturę usług DeFi, zwykle pozbawionych instytucji odgrywającej 
rolę pośrednika.

Tradycyjna regulacja finansowa adresowana jest do konkretnego podmiotu, osób 
z nią powiązanych lub w niej zatrudnionych. Takie podejście może nie być efektywne 
w przypadku usług DeFi, bowiem często za zdecentralizowanymi protokołami lub 
aplikacjami nie stoi jeden konkretny podmiot. Decyzje podejmowane są przez kod 
komputerowy (smart kontrakt), który jest tak zaprogramowany, aby wykonać ustalone 
zadanie, w efekcie czego pojedynczy podmiot lub osoba fizyczna nie ma kontroli nad 
protokołem. W przypadku wykorzystywania tokenów zarządczych w danej aplikacji 
w celu podjęcia określonej decyzji lub wprowadzenia zmian decyzje podejmowane są 
wspólnie przez wiele podmiotów w sposób demokratyczny. W tym modelu także nie ma 
scentralizowanej kontroli nad protokołem.7 

Decentralizacja nie jest jednak zjawiskiem zero jedynkowym i nawet w modelu bez jasno 
określonego centralnego pośrednika można zidentyfikować obszary lub podmioty, do 
których można przypisać określone działanie, odpowiedzialność lub zadanie:

Podmiotami, które można zidentyfikować są twórcy (deweloperzy) aplikacji, którzy 
odpowiadają za jakość kodu, ale także mogą potencjalnie być odpowiedzialni za 
wbudowanie w kod reguł wymaganych przez regulację prawną, np. dotyczących procedury 
AML. Teoretycznie także same protokoły i ich architektura mogłyby podlegać kontroli 
nadzorczej.  

Kolejną grupą podmiotów zaangażowanych w projekt DeFi są właściciele tokenów 
nadzorczych, w szczególności ci którzy mają ilościową przewagę i kontrolę nad protokołem. 
To oni decydują o kierunku rozwoju aplikacji a także o tym czy spełniać będzie wymogi 
regulacyjne, np dotyczące procedury AML.  
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Inny potencjalnym podmiotem, który może zostać objęty regulacją są platformy 
dystrybuujące tokeny oraz je promujące.

Tradycyjna regulacja finansowa adresowana jest do konkretnego 
podmiotu, osób z nią powiązanych lub w niej zatrudnionych. Takie 

podejście może nie być efektywne w przypadku usług DeFi, bowiem 
często za zdecentralizowanymi protokołami lub aplikacjami nie stoi 

jeden konkretny podmiot.

I. Możliwość kontroli protokołu przez modyfikację kodu

II. Wpływ na kod protokołu poprzez posiadane tokeny zarządcze

III. Możliwość zatrudnianie pracowników

IV. Możliwość pozyskiwania kapitału

V. Możliwość promowanie protokołu 

Za każdym projektem, w szczególności na dojrzałym etapie rozwoju stoi zwykle jakaś 
organizacja, która zatrudnia pracowników i realizuje szereg funkcji od organizacyjnych 
aż po marketingowe. Sytuacja komplikuje się, jeśli jest to organizacja zdecentralizowana 
i autonomiczna - (Decentralised Autonomous Organization) DAO. Próby objęcia regulacją 
organizacji DAO już zostały podjęte a pierwszą jurysdykcją, która przyjęła odpowiednią 
regulację jest stan Wyoming. Regulacja przewiduje nadanie osobowości prawnej organizacji 
DAO i zastosowanie reżimu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC). Wskazany 
wyżej przepis wymaga, aby w przypadku DAO zarządzanego algorytmicznie, leżące 
u jego podstaw inteligentne kontrakty mogły być aktualizowane, modyfikowane lub w inny 
sposób aktualizowane. Oznacza to, że DAO, które korzystają z prawa Wyoming LLC, nadal 
zachowają pewną formę centralizacji i kontroli przez człowieka. Ponadto statut DAO musi 
zostać zmieniony, gdy inteligentne kontrakty DAO zostaną zaktualizowane lub zmienione.

 Czynniki decydujące o poziomie centralizacji:
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Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w odniesieniu do scentralizowanych elementów 
ekosystemu DeFi takich jak scentralizowane giełdy czy scentralizowane stablecoiny lub 
niestabilne kryptoaktywa  wydawane przez centralny podmiot. Ich regulacja jest łatwiejsza 
i możliwe także zastosowanie do nich istniejących form prowadzenia działalności na rynku 
finansowym takich jak instytucja pieniądza elektronicznego.
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Kluczową definicją wykorzystywaną w polskiej legislacji dotyczącej DeFi jest pojęcie 
waluty wirtualnej, wprowadzone w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu. Akt ten implementuje unijną dyrektywę AML V, która objęła 
swoim zakresem zdecentralizowane produkty finansowe. Bezpośrednim impulsem do 
takiego działania były analizy FATF (Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy 
- organizacja międzyrządowa), zwieńczone wydanym w 2014 r. raportem poświęconym 
walutom wirtualnym i związanym z nimi ryzykiem prania pieniędzy i finansowania 
terroryzmu.8

Walutą wirtualną jest takie cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest (nie 
wypełnia definicji) prawnego środka płatniczego emitowanego przez bank centralny, 
międzynarodową jednostką rozrachunkową, pieniądzem elektronicznym, instrumentem 
finansowym ani wekslem lub czekiem. Kryterium niezbędnym dla uznania takiego 
cyfrowego odwzorowania za walutę wirtualną jest, by było wymienialne na prawne 
środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także mogło być elektronicznie 
przechowywane lub przeniesione albo mogło być przedmiotem handlu elektronicznego. 
Definicja nie odwołuje się do konkretnej technologii DLT lub określonej architektury 
rozwiązania. 

Oznacza to, że dany zdecentralizowany produkt finansowy będzie zakwalifikowany jako 
waluta wirtualna wyłącznie, gdy będzie cyfrowym odwzorowaniem wartości i jednoczenie 
nie będzie spełniał kryteriów dla uznania go za znane standardowe produkty finansowe (np. 
instrument finansowy - czyli akcję czy obligację). W świetle dotychczasowych interpretacji 
idealnym przykładem waluty wirtualny jest Bitcoin. 

W celu unifikacji obowiązków związanych z AML ciążących na instytucjach oferujących 
lub emitujących klasyczne produkty finansowe z instytucjami oferującymi inne 
zdecentralizowane produkty finansowe, te drugie zostały również objęte obowiązkami 
AML. Dotyczą one wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi 
oraz samymi walutami wirtualnymi, pośrednictwa w takiej wymianie oraz prowadzenia 
rachunków walut wirtualnych. Co więcej, począwszy od końca października bieżącego roku, 
prowadzenie działalności gospodarczej w wyżej wymienionym zakresie wymagać będzie 
uzyskania wpisu do właściwego rejestru prowadzonego przez GIIF. Powyższe obowiązki 
nie będą obowiązywać osób dokonujących wymiany bezpośrednio między sobą (p2p).

5.1.2 DeFi a aktualne regulacje finansowe
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Odnośnie relacji między DeFi a regulacjami usług płatniczych i bankowych należy wskazać, 
że:

• świadczenie usług w zakresie przechowywania lub wykonywania transakcji walutami 
wirtualnymi nie wymaga posiadania zezwolenia na działalność bankową lub płatniczą 
(żaden z produktów DeFi nie może bowiem zostać uznany za powszechnie 
akceptowany środek płatniczy).

• określone produkty DeFi (zwłaszcza stablecoiny) mogą stanowić pieniądz 
elektroniczny, tj. zgodnie z definicją wartość pieniężną przechowywaną elektronicznie, 
w tym magnetycznie, wydawaną, z obowiązkiem jej wykupu, w celu dokonywania 
transakcji płatniczych, akceptowaną przez podmioty inne niż wyłącznie wydawca 
pieniądza elektronicznego. W takim przypadku świadczenie usług w zakresie 
przechowywania i wykonywania transakcji takimi produktami wymaga zezwolenia na 
działalność instytucji pieniądza elektronicznego.

Produkty DeFi, ze względu na inkorporowane w nich prawa, mogą również w określonych 
przypadkach stanowić instrumenty finansowe, w szczególności papiery wartościowe lub 
instrumenty pochodne oparte na papierach wartościowych. Analiza prawna produktów 
DeFi powinna w szczególności objąć ich ewentualną kwalifikację w tym obszarze prawa 
finansowego. 

Prawidłowość powyższego podejścia została potwierdzona w stanowisku KNF z 10.12.2020 
r. w sprawie wydawania i obrotu kryptowalutami. Dokument ten zawiera w szczególności 
abstrakcyjne przykłady określonych produktów DeFi wraz z proponowaną interpretacją 
ich kwalifikacji.9 

Oznacza to, że dany zdecentralizowany produkt finansowy będzie 
zakwalifikowany jako waluta wirtualna wyłącznie, gdy będzie 
cyfrowym odwzorowaniem wartości i jednoczenie nie będzie 

spełniał kryteriów dla uznania go za znane standardowe produkty 
finansowe (np. instrument finansowy - czyli akcję czy obligację).  
W świetle dotychczasowych interpretacji idealnym przykładem 

waluty wirtualny jest Bitcoin.
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Analiza prawna produktów DeFi powinna w szczególności objąć ich 
ewentualną kwalifikację, w szczególności w tym obszarze prawa 

finansowego. 

Należy również wskazać, że nowelizacja przepisów Kodeksu Spółek Handlowych (weszła 
w życie 01.03.2021 r.) dopuściła prowadzenie rejestru akcjonariuszy spółki akcyjnej i prostej 
spółki akcyjnej w formie “rozproszonej i zdecentralizowanej bazy danych”. Jest to dobry 
krok w stronę pełnej tokenizacji papierów wartościowych, jednak z uwagi na ograniczenia 
wynikające z odrębnych przepisów, jeszcze niewystarczający.
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Polskie przepisy ustaw o podatkach PIT i CIT wykorzystują pojęcia waluty wirtualnej, 
odsyłając w sprawie jej definicji do przepisów ustawy AML. Przychody z odpłatnego zbycia 
walut wirtualnych uważane są za przychody z kapitałów pieniężnych.

Ustawa o podatku VAT nie wykorzystuje pojęcia waluty wirtualnej. Jednocześnie 
istnieje szereg interpretacji podatkowych dotyczących zdecentralizowanych produktów 
finansowych, w tym m.in. stanowisko Ministerstwa Finansów stwierdzające, że: Dla celów 
opodatkowania VAT Bitcoin jest traktowany jak środek płatniczy i podlega zwolnieniu od 
podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług.

5.1.3 DeFi a podatki

5.1.4 DeFi a prawo cywilne

Należy jednocześnie pamiętać, że przepisy podatkowe wykorzystują powszechnie 
znane definicje produktów finansowych czy praw majątkowych, do których mogą być 
zakwalifikowane określone zdecentralizowane produkty finansowe (np. instrumenty 
finansowe). 

Status waluty wirtualnej nie został uregulowany w przepisach polskiego  prawa cywilnego 
i jest przedmiotem dyskusji ekspertów prawa. Dominującym jest pogląd identyfikujący 
walutę wirtualną jako prawo majątkowe.

Kod wykorzystany do zapisania smart kontraktu nie stanowi więc 
samodzielnego prawa, a jedynie wzajemne zobowiązania w ramach 
danego prawa właściwego, a spory związane z umowami wspieranymi 
smart kontraktem powinny być rozstrzygane na analogicznych 

zasadach co tradycyjne kontrakty. 

Smart kontrakt, czyli jeden z najważniejszych komponentów DeFi, to protokół komputerowy 
służący do automatyzacji wykonania określonej umowy. Pozwala na wykonywanie 
wiarygodnych transakcji bez udziału pośrednika lub tzw. zaufanej trzeciej strony (np. banku 
czy notariusza). 
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Umowa, którą wykonuje smart kontrakt, podlega przepisom i wykładni prawa właściwego, 
ustalonego na podstawie obowiązujących przepisów prawa międzynarodowego 
prywatnego. Kod wykorzystany do zapisania smart kontraktu nie stanowi więc 
samodzielnego prawa, a jedynie wzajemne zobowiązania w ramach danego prawa 
właściwego, a spory związane z umowami wspieranymi smart kontraktem powinny być 
rozstrzygane na analogicznych zasadach co tradycyjne kontrakty. 

5.2 Status DeFi w wybranych jurysdykcjach

UE 

Zarówno w ramach orzecznictwa wspólnotowego, jak i krajowego poszczególnych państw 
członkowskich, dominuje interpretacja zgodna z zasadą neutralności technologicznej 
(analogiczna do opisanego wyżej podejścia obowiązującego w Polsce). Stanowisko to 
potwierdzone zostało m.in. w tekście rezolucji Parlamentu Europejskiego z 2018, gdzie 
wskazano m.in., że Unia nie powinna regulować technologii DLT jako takich, lecz powinna 
próbować znieść istniejące przeszkody we wdrażaniu łańcuchów bloków; z zadowoleniem 
przyjmuje podejście Komisji polegające na analizowaniu poszczególnych przypadków 
stosowania technologii DLT w celu zbadania otoczenia regulacyjnego zarówno tej 
technologii, jak i podmiotów wykorzystujących ją w poszczególnych sektorach, oraz 
apeluje do Komisji i państw członkowskich o sprzyjanie konwergencji i harmonizacji podejść 
regulacyjnych.

Na forum unijnym dyskutowane są obecnie dwa istotne projekty rozporządzeń regulujących 
status prawny usług finansowych opartych o technologię DLT. 

MiCA

MiCA czyli Markets in Crypto Assets regulation to projekt rozporządzenia unijnego 
określającego ramy prawne emisji i obrotu kryptoaktywami. Jest on w dalszym 
ciągu szeroko konsultowany i może ulec modyfikacjom, w zaniezbędnym dla 
uwzględnienia specyfiki rynku DeFi.

Projekt rozporządzenia, który ma wejść w życie 2024 r., reguluje kwestie wydawania 
określonych kryptoaktywów, w tym stabilnych kryptowalut podzielonych na dwie 



53

5. DeFi a prawo

grupy. Pierwsza to “tokeny powiązane z aktywami” - kryptoaktywa powiązane 
z wartością szeregu walut fiat będących prawnymi środkami płatniczymi, co 
najmniej jednego towaru, co najmniej jednego kryptoaktywa lub połączenia takich 
aktywów. Druga to „token będący pieniądzem elektronicznym”-  aktywo powiązane 
z jedną walutą fiat będącą prawnym środkiem płatniczym). 

Projekt normuje także świadczenie usług w zakresie kryptoaktywów 
(przechowywania, prowadzenia platformy obrotu, wymiany, wykonywania zleceń, 
subemisji i doradztwa). Czynności te będą w szczególności wymagać spełnienia 
określonych wymagań, w tym uzyskania zezwoleń. MiCA zwana jest potocznie 
“MIFID dla kryptowalut”, ponieważ w wielu przypadkach kopiuje rozwiązania 
stosowane na rynku kapitałowym. Dodatkowo, świadczenie usług w zakresie 
kryptoaktywów ma być znacznie ułatwione dla instytucji kredytowych (w Polsce - 
banków), które będą zwolnione z obowiązku uzyskania zezwoleń.

MiCA zawiera również propozycje przepisów penalizujących określone zachowania 
związane z kryptowalutami mogące stanowić nadużycia rynkowe (market abuse), 
jak ujawnianie informacji poufnych, insider trading czy manipulacje rynkowe. 
Działania te mają na celu zapewnienie większej przejrzystości i bezpieczeństwa 
uczestników rynku.

Niestety, proponowana regulacja przyjmuje perspektywę właściwą dla tradycyjnego 
sektora finansowego czyli skoncentrowaną na osobach prawnych jako podmiotach 
nadzorowanych, dlatego wdrożenie w ekosystemach zdecentralizowanych 
zobowiązania stron, może być trudne do wdrożenia w czysto zdecentralizowanych 
protokołach. Rozwiązania DeFi będące z definicji zdecentralizowane i często 
realizowane za pomocą automatycznych mechanizmów, takich jak inteligentne 
kontrakty, sprawia, że   trudno jest wskazać jego składowych aktorów, a wśród nich 
tych, którzy odgrywają rolę, na którą mają być ukierunkowane przepisy MiCA 

 MiCA zwana jest potocznie “MIFID dla kryptowalut”, ponieważ w wielu 
przypadkach kopiuje rozwiązania stosowane na rynku kapitałowym. 
Dodatkowo, świadczenie usług w zakresie kryptoaktywów ma być 
znacznie ułatwione dla instytucji kredytowych (w Polsce - banków), 

które będą zwolnione z obowiązku uzyskania zezwoleń.
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w zakresie praw i obowiązków stron.10 Kwestie te były wielokrotnie podnoszone 
w trakcie konsultacji projektu rozporządzenia i należy mieć nadzieję, że zostaną 
zaimplementowane w finalnej wersji.

DLT Pilot Regime

Projekt unijnego rozporządzenia w sprawie systemu pilotażowego na potrzeby 
infrastruktur rynkowych opartych na technologii rozproszonego rejestru 
przedstawia propozycję wymogów dotyczących prowadzenia wielostronnych 
plat form obrotu i  systemów rozrachunku papierów wartościow ych 
wykorzystujących technologię DLT działających na ograniczoną skalę. Po 5 latach 
od wejścia w życie (szacowanego na 2023 r.), rozporządzenie będzie podlegać 
ewaluacji.

DLT Pilot Regime pozwoli na prowadzenie opartej o technologię DLT platformy 
wielostronnego obrotu, w ramach której obsługiwane mogą być akcje o kapitalizacji 
do 200 mln EUR i obligacje o wielkości emisji mniejszej niż 500 mln EUR.

W ramach DLT Pilot Regime dopuszczalne będzie również prowadzenie 
centralnego depozytu papierów wartościowych opartego o technologię DLT, przy 
wykorzystaniu którego będzie można obsługiwać papiery wartościowe o wartości 
rynkowej nie przekraczającej 2,5 mld EUR.

DLT Pilot Regime dopuści wyłączenie stosowania do  platform i depozytów 
wymogów regulacyjnych wynikających z aktów unijnych dotyczących rynków 
instrumentów finansowych oraz rozrachunków i centralnych depozytów 
wartościowych. ezwolenia wydawanie będą na okres do 6 lat.
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Niemcy

Niemiecki ustawodawca przyjął nowelizację przepisów o funduszach inwestycyjnych, 
pozwalającą na lokowanie do 20% wartości portfela tzw. funduszy specjalnych 
(spezialfonds) w kryptoaktywa. Przepisy weszły w życie 1 lipca 2021 r., szacunki mówią 
o możliwościach dokapitalizowania w ten sposób branży DeFi kwotą 350 mld EUR.

Liechtenstein

Parlament Liechtensteinu uchwalił w 2019 ustawę o dostawcach zaufanych usług i tokenach 
(Gesetz über Token und VT-Dienstleister - weszła w życie 1 stycznia 2020 r.). W ramach 
tego przepisu, wydane zostało 12 zezwoleń na działalność związaną z kryptoaktywami 
(m.in. wydawanie tokenów, prowadzenie giełdy wymiany czy usługi przechowywania). 
Liechtenstein dopuszcza również działania fundraisingowe oparte o tokeny inkorporujące 
papiery wartościowe przy zastosowaniu wymogów rozporządzenia prospektowego - 
dopuszczone do oferty zostały stokenizowane akcje, obligacje czy jednostki uczestnictwa 
w funduszu inwestycyjnym.

Luksemburg

W 2019 r. Luksemburg przyjął nowelizację ustawy o obrocie papierami wartościowymi 
i innymi wymiennymi instrumentami, wprowadzając możliwość przechowywania 
w/w instrumentów w elektronicznym rejestrze opartym o technologię DLT. Przepis 
ten potwierdził explicite dopuszczalność obrotu zdecentralizowanymi papierami 
wartościowymi. Luksemburg jest również krajem, skąd działalność prowadzi wiele giełd 
wymiany walut wirtualnych (m.in. BitStam, bitFlyer).

USA

• Kilka stanów USA (Nowy Jork, Nevada, Wyoming) wprowadziło przepisy regulujące 
działalność związaną z obrotem kryptoaktywami (BitLicense), stan Wyoming 
wprowadził również przepisy regulujące status DAO. Jednocześnie, szeroko 
stosowana jest w USA zasada neutralności technologicznej i zrównanie produktów 
i usług finansowych opartych o technologię DLT z ich klasycznymi scentralizowanymi 
odpowiednikami.

• W tym miejscu należy wskazać na działalność następujących organów:
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I. Financial Crimes Enforcement Network uznała podmioty prowadzące giełdy 
kryptowalutowe za money service businessess podlegajace obowiązkom AML, 
tj. procedurze KYC, ocenie ryzyka klienta, monitorowaniu jego aktywności.

II. Securities and Exchange Commission potwierdziła, że określone kryptoaktywa 
mogą stanowić papiery wartościowe wymagające rejestracji w ramach SEC. 
Dla oceny statusu danego kryptoaktywa (będącego obowiązkiem wydającego 
je podmiotu) zaleca się zastosowanie tzw. Howey Test, lecz nie jest to jedyne 
kryterium dla tej kwalifikacji.

III. Commodities Future Trading Commission uznała wybrane kryptoaktywa 
za dobra / towary (commodities), podlegające regulacjom m.in. w zakresie 
przeciwdziałania manipulacjom rynkowym. Giełdy świadczące usługi w zakresie 
wymiany zobowiązane są m.in. do monitorowania aktywności klientów 
i podejmowania działań wobec stwierdzonych oszustw.

IV. Internal Revenue Service uznała część kryptoaktywów za przedmiot prawa 
własności (property) objęty podatkiem od sprzedaży i zamiany (tax upon sale 
and exchange).

Szwajcaria

Szwajcaria nie wprowadziła do tej pory osobnych regulacji dedykowanych usługom 
finansowym wykorzystującym technologię DLT. Do szeregu ustaw (prawo zobowiązań, 
prawo dot. papierów wartościowych, prawo bankowe, AML) zostały wprowadzone zmiany 
adaptujące innowacyjną specyfikę tej technologii.

W sposób szeroki stosowana jest zasada neutralności technologicznej, w ramach której 
podmioty świadczące zdecentralizowane usługi finansowe ubiegają się i otrzymują 
standardowe licencje (banking, securities licences).
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Dzisiejszy obraz cyberprzestępczości  dotyczy szeregu nadużyć 
ukierunkowanych na kryptoaktywa (m.in. pranie pieniędzy z wykorzystaniem 
tokenów, hakowanie portfeli, ataki ransomware, sextortion czy oszustwa 
oparte na socjotechnice i powiązane z tradingiem oraz innymi metodami 
inwestowania). Tradycyjny katalog przestępstw został dostosowany przez 
przestępców do wirtualnego świata i uzupełniony o nowe formy nadużyć, 
np. cryptojacking. Ważną rolę w cyberprzestępczości odgrywają już nie tylko 
bitcoiny, ale także inne artefakty działające w oparciu o technologię blockchain 
w świecie DeFi.

DeFi wykorzystuje rozproszone rejestry i smart kontrakt, dzięki czemu 
transakcje są przejrzyste, a mechanizmy finansowe stałe i przewidywalne. 
Jednak „Dziki Zachód” świata kryptoaktywów funkcjonujący bez obostrzeń 
związanych z polityką AML, KYC oraz poza nadzorem publicznych regulatorów 
powoduje, że DeFi narażone jest na działania przestępcze. Pokazuje to atak na 
Poly Network: w sierpniu 2021 r. hakerzy uzyskali dostęp do łańcuchów Binance 
Smart Chain i przejęli kryptoaktywa warte 600 mln dolarów.

Powstaje pytanie: czy prokuratura jest w stanie skutecznie ścigać sprawców 
takich  działań? Zadanie jest trudne: hakerzy używają narzędzi do anonimizacji 
ruchu, wykorzystują fałszywe osobowości i „egzotyczne” jurysdykcje, które 
stanowią okno na cały świat. 

Pomimo tego przestępcy nie powinni spać spokojnie, gdyż organy ścigania 
stale zwiększają swoje kompetencje. W Prokuraturze Krajowej funkcjonuje 
Dział do Spraw Cyberprzestępczości współpracujący z takimi instytucjami, jak: 
CERT Polska, ZBP,  Eurojust i Europol. Na szczeblu prokuratur regionalnych 
i okręgowych ustanowiono prokuratorów – koordynatorów do walki 

5.3 DeFi a przestępczość i compliance 

Komentarz eksperta  
Prokurator Paweł Opitek
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z cyberprzestępczością. Działania takie dają wymierne efekty. W kwietniu 
2020 r. polskie i szwajcarskie organy ścigania zlikwidowały InfinityBlack, grupę 
hackerską zajmującą się dystrybucją malware oraz oszustwami. Przejęto 
portfele hostujące kryptowaluty warte 100 tys. euro. W innym postępowaniu 
rozbito zorganizowaną grupę 60 cyberprzestępców tworzących fałszywe 
sklepy internetowe. Środki wpłacane przez pokrzywdzonych trafiały m.in. na 
wirtualne giełdy. Z roku na rok wzrasta liczba kryptoaktywów zabezpieczonych 
przez śledczych.

W latach 2014-2019 liczba zarejestrowanych w prokuraturach postępowań 
dotyczących walut wirtualnych gwałtownie rosła, a wśród przestępców 
najpopularniejszy był bitcoin. Wskazany trend utrzymuje się, na co wpływa 
rozrastający się rynek DeFi. Wielu użytkowników kryptoaktywów w Polsce 
angażuje się w transakcje oparte na smart kontrakt i dotyczące różnego 
rodzaju pochodnych instrumentów finansowych.11 Korzystają oni z platform 
Forex, prowadzą alternatywne inwestycje w złoto i dzieła sztuki. Znane 
i stosunkowo popularne są zdecentralizowane protokoły/aplikacje BISQ, 
Uniswap, 1Inch, OpenSea, Digix, MakerDAO, Compound i Aave. Jednocześnie 
obszar DeFi pozostaje w zainteresowaniu organów ścigania i nikt, kto popełnia 
tam przestępstwa, nie może czuć się bezkarny.
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Anonimowość klientów, jest jedną z cech charakterystycznych inwestowania 
w kryptowaluty, odróżniającym się tym samym w znaczący sposób od tradycyjnych 
metod, gdzie aby nawiązać relację i dokonać transakcji, osoba fizyczna, jak i prawna 
muszą być zweryfikowane. 

Mając na uwadze doświadczenie z branży kryptowalut oraz charakterystykę rynku, 
w ramach Tecra Space został ustalony inwestycyjny próg kwotowy, po przekroczeniu 
którego KYC jest wymagane. Pozwoliło to podzielić klientów na dwie grupy: pierwsza 
pozwala zachować anonimowość oraz druga wymaga przejścia procesu weryfikacji 
KYC. Inwestor zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu tożsamości, 
podania pełnych danych osobowych, jak również okazania rachunku/faktury 
w celu potwierdzenia adresu zamieszkania. Następnym krokiem jest weryfikacja 
przedstawionych danych i dopiero po zatwierdzeniu możliwe jest nawiązanie / 
kontynuowanie dalszej relacji. Takie działania mają na celu wykrycie fraudów, czy też 
ograniczyć ryzyko nadużyć. To nie wszystko, ponieważ działając w ramach jednej 
platformy crowdfundingowej administratorzy i analitycy są wstanie kontrolować 
i monitorować przepływ środków między poszczególnymi uczestnikami.

W przypadku platform crowdfundingowych kluczowy nie jest proces weryfikacji 
samych inwestorów, ale przede wszystkim projektów, które są współuczestnikami 
działania platform. Obecnie wszystkie projekty dostępne na platformie Tecra 
Space przeszły szczegółowy proces weryfikacji i identyfikacji, podobny do tego 
jaki stosowany jest w tradycyjnych instytucjach finansowych. Proces ten obejmuje 
od analizy dokumentów rejestrowych, poprzez weryfikację beneficjentów 
rzeczywistych (UBO), a na samym projekcie kończąc. Takie praktyki nie tylko chronią 
reputację platformy, przed oszukańczymi projektami, ale gwarantują inwestorom, że 
ich środki zainwestowane będą w rozwój realnych projektów.

Podejmowane działania mają zapewnić bezpieczeństwo i transparentność 
wszystkich stron. Stworzenie systemu, z którego będą chcieli korzystać klienci 
wymaga stabilnej waluty oraz projektu-tokenu. Dlatego zawsze należy upewnić się 
w jaką kryptowalutę lub token się inwestuje, m.in. poprzez sprawdzenie twórców 
projektu, próbę odnalezienia informacji w internecie, czy w social media. Korzystanie 
z innowacyjnych i nowoczesnych platform finansowych nie musi być niebezpieczne, 
pod warunkiem że zaufamy profesjonalnym partnerom. 

DeFi a compliance - komentarz eksperta -  
Konsultant ds. Compliance w Tecra Space Anna Wacławek
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6.1 Rynek DeFi dzisiaj

Rynek DeFi przebył długa drogę od czasu pierwszych eksperymentów z programowalnym 
pieniądzem na Ethereum.  Strona Defillama.com śledzi kapitalizację ponad 500 protokołów 
na prawie 50 blockchainach od stycznia 2019. Kapitalizację mierzy się wskaźnikiem TLV 
(total value locked) mierzącym wartość środków ulokowanych w danym protokole. 
Przejście od poziomu 300 milionów do 1 miliarda USD ulokowanych w protokołach DeFi 
zajęło 18 miesięcy, kolejne 15 miesięcy zajęło zwiększenie tej wartości do blisko 200 
miliardów USD. 

Należy tu przyznać że wskaźnik TVL (Total Value Locked), nie jest optymalnym 
miernikiem rozwoju DeFi, ponieważ jest to metryka mocno skorelowana jest z cyklami 
rynkowymi.  Pozwala natomiast zrozumieć połączoną skalę wzrostu DeFi oraz kryptowalut. 
Jednocześnie należy pamiętać, że podana wartość stanowi obecnie mniej niż 10% 
całkowitej kapitalizacji rynku kryptowalut, co daje protokołom DeFi spore możliwości 
wzrostu w ramach istniejących cyfrowych aktywów.
 
Pomimo tego że powstało wiele wyspecjalizowanych blockchainów wspierających używanie 
smart kontraktów, często reklamowanych jako „zabójcy Ethereum”, ETH nadal skupia 
70% środków i ponad połowę wszystkich śledzonych protokołów. Ponad $100 mld  jest 
zablokowane w 10 największych protokołach i wszystkie z nich są dostępne przynajmniej 
na Ethereum.

Całkowita wartość zamknięta w protokołach DeFi [$ miliard]
Źródło: Defillama.com

Całkowita wartość zamknięta w protokołach DeFi [$ miliard]

Feb Jun 2014 2020 May Sep 2021 May Sep

$40b

$80b

$120b

$160b

$240b

$280b

$200b
$193.86b

TOTAL TVL

$193.86b

http://Defillama.com


1. Wprowadzenie

62

6. Przyszłość DeFi

Ranking protokołów DeFi - pierwsza dziesiątka
Źródło: Defillama.com
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Potencjał drzemiący w kryptowalutach, a w szczególności protokołach DeFi, porównywany 
jest czasami do początków rozwoju Internetu, kiedy jak grzyby po deszczu powstawały 
nowe zastosowania, testujące granice możliwości technologii, ograniczone tylko 
kreatywnością ich twórców. Podobnie rzecz ma się z DeFi, każdego dnia budowane są 
nowe usługi, składane z istniejących klocków lub tworzące nowe coraz bardziej wymyślne 
klocki, takie jak na przykład:

• Zaawansowane strategie dostarczania płynności, potrafiące dać lepszy zwrot 
z inwestycji, jeżeli dobrze przewidzimy zachowanie rynku (Uniswap V3, Balancer 
V2, Convex finance – zbudowany na bazie rozproszonej giełdy stable coinów Curve 
finance).

• Kredyty błyskawiczne (flashloans na protokole AAVE) – zaciągane i spłacane w jednej 
transakcji, pozwalające na zwiększenie dźwigni w transakcjach arbitrażowych, lub na 
podmianę zabezpieczenia kredytu bez jego spłaty.

• Kredyty niezabezpieczone – delegacja zdolności kredytowej pomiędzy adresami, 
pozwalająca np. na budowę zdecentralizowanych platform pożyczkowych P2P, 
opartych na niewykorzystanej płynności środków zgromadzonych w protokole (AAVE).

• Płatności strumieniowane w czasie rzeczywistym (np. Sablier).

• Rozwiązania przenoszące aktywa pomiędzy blockchainami (np. RenVM).

• Zaawansowane produkty finansowe zbudowane wyłącznie z rozproszonych protokołów 
(instrumenty wieczyste, handel z dźwignią, krótka sprzedaż, instrumenty syntetyczne).

• Produkty oszczędnościowe korzystające z dostępnych protokołów z szansą wygrania 
dodatkowych środków, loteria bez straty (Pooltogether).

• Powstają też produkty i usługi zwiększające powiązania pomiędzy światem 
rzeczywistym a blockchainem (rozproszone sieci wyroczni (oracles) podające 
precyzyjne dane do smart kontraktów – Chainlink, czy też organizacje zajmujące się 
łączeniem rzeczywistych aktywów z odpowiadającymi im tokenami – np. Centrifuge 
oraz Cadence – organizacja która już obecnie zajmuje się wystawianiem prywatnych 
obligacji komercyjnych na Ethereum).

• Rozwiązania blockchainowe obiecują powstanie świata w którym każdy kto ma dostęp 
do internetu będzie mógł korzystać z transparentnego systemu usług finansowych 
bez przerw, bez pośredników, z niewielkim kosztem i natychmiastowo, w którym 
prawie każde aktywo może mieć cyfrowe odzwierciedlenie. Powstaje warstwa wartości 

6.2 Kierunki rozwoju i perspektywa adopcji          
       DeFi w latach 2022-2026
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w globalnej sieci (zwana również Internet of Value, albo Web 3.0), która ma szansę 
całkowicie zmienić interakcję ludzi i organizacji.

• Dobrym przykładem dla tokenizacji aktywów mogą być tokeny reprezentujące 
Bitcoin w stosunku 1:1 na łańcuchu Ethereum, czyli wrapped BTC (wBTC). Bitcoin jest 
kluczowym aktywem wśród kryptowalut,  po „opakowaniu” BTC w wBTC, otwiera się 
przed nim pełen zakres zastosowań w DeFi:

 » Można dodać w BTC do puli aktywów i zarabiać na dostarczaniu płynności 
(np. Uniswap),

 » Można zarabiać na dostarczaniu płynności za pomocą w BTC, lub 
też pożyczyć inne cyfrowe aktywa używając swojego w BTC jako 
zabezpieczenie. 

• Innym ciekawym zastosowaniem DeFi są tak zwane samo-spłacające się kredyty 
używające protokołu Alchemix. Jak wiele innych rozwiązań DeFi, Alchemix korzysta 
z istniejących narzędzi DeFi do zbudowania nowej usługi Składniki Alchemix to: Yearn 
Finance, Compound Finance - agregatory strategii inwestycyjnych, algorytmiczny 
stablecoin DAI, zdecentralizowane platformy wymiany Sushiswap oraz Curve, 
wszystko to zbudowane jest na blockchainie Ethereum. Użytkownik Alchemix wpłaca 
środki w postaci DAI, wypłaca do 50% środków jako alUSD na dowolny cel, wymienia 
je i wypłaca zgodnie z potrzebami, natomiast wpłacone DAI nadal przynosi procent 
składany z wykorzystaniem optymalnych strategii dostarczonych przez agregatory 
np. Yearn Finance czy Compound. Po upływie czasu w którym wypłacone DAI zostały 
zgromadzone z powrotem, użytkownik może wypłacić cały swoje środki.

Potencjał drzemiący w kryptowalutach, a w szczególności 
protokołach DeFi, porównywany jest czasami do początków 
rozwoju Internetu, kiedy jak grzyby po deszczu powstawały nowe 
zastosowania, testujące granice możliwości technologii, ograniczone 

tylko kreatywnością ich twórców.
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Aby uzyskać masową adopcję DeFi, konieczne będzie zaadresowanie głównych zagrożeń 
z nim związanych:

• Użytkownik DeFi ma całkowitą kontrolę nad swoimi środkami, dopóki jest jedynym 
właścicielem kluczy prywatnych zabezpieczających jego portfele. Na użytkowniku 
ciąży obowiązek strzeżenia swoich haseł i swoich backupów. Jeżeli je zapomni lub 
straci, nikt nie będzie w stanie zwrócić mu środków. Istnieją rekomendowane sposoby 
postępowania ze swoimi kluczami, mające na celu zmniejszenie ryzyka utraty, ale 
wymagają one od użytkownika samodyscypliny i wiedzy.

• Interakcja z usługami DeFi jest skomplikowana, typowy użytkownik w celu skorzystania 
w pełni z korzyści płynących z różnorodnych usług, lub też tylko zabezpieczenia przed 
poważnymi stratami, musi zrozumieć wiele aspektów technologicznych (takich jak: layer 
1/layer 2, gas fee/cost, mempool, impermanent loss, rug pulls, miner extractable value, 
i wiele innych).

• Technologia będąca podstawą usług DeFi nie jest obecnie w pełni gotowa na globalną 
adopcję, jej przepustowość i wysokość opłat potrafią pozostawiać wiele do życzenia. 
Nie ma natomiast wątpliwości że dostosowanie technologii do potrzeb wzrostu jest 
obecnie jednym z najważniejszych kierunków jej rozwoju.

Jednym z kluczowych obszarów dynamicznego rozwoju sektora będzie tokenizacja 
aktywów spoza świata kryptowalut, takich jak złoto, waluty fiducjarne czy papiery 
wartościowe. Oczekuje się, że połączenie wartości płynących z blockchaina z tradycyjnymi 
finansami spowoduje że za 5-10 lat, nie będziemy już rozmawiali o DeFi czy szczegółach 
technologii blockchain, tylko o rozwiązaniach i produktach finansowych budowanych przez 
banki, crypto-banki i fintechy.

Jednocześnie zastosowania kryptowalut oraz DeFi nie ograniczą się do sektora 
finansowego. Współdzielona baza danych, która jest podstawowym elementem każdego 
blockchaina zredefiniuje wiele aspektów współpracy, transparentności, oraz wydajności 
w innych sektorach. Technologia ta ma zastosowanie wszędzie tam gdzie oczekiwana jest 
zgodność pomiędzy wieloma niezależnymi uczestnikami oraz pewność że każdy z nich 
otrzyma należną mu wartość. Już teraz blockchain jest stosowany w międzynarodowych 
łańcuchach dostaw (VeChain), w zarządzaniu tożsamością (np. SelfKey), czy też 
w tworzeniu rozproszonej infrastruktury technologicznej (IPFS, Filecoin - protokoły 
pozwalające na przechowywanie plików w rozproszony, w pełni zaszyfrowany sposób, ENS 
- ethereum name service, który pozwala na rejestracje domen .ETH i łączenie ich z innymi 
takimi jak .COM, .ORG czy też .PL.
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Innym przykładem rozwiązania niefinansowego jest Helium - globalna sieć dostępu 
do internetu p2p [long range wifi oraz 5G], niezależna od istniejących operatorów 
telekomunikacyjnych, czy też scentralizowanej infrastruktury. 

Wyżej wymienione projekty choć ich podstawowym obszarem działalności nie jest 
usługa finansowa,  to jednak jest ich ważnym elementem. W niemal każdej aplikacji ma 
miejsce przepływ wartości za usługi dostarczane przez indywidualnych uczestników 
sieci. Przykładowo inwestując w utrzymanie węzła sieci np. Filechain, albo w dostarczanie 
mocy obliczeniowej do sieci Bitcoin użytkownik dostarcza innym pewną wartość 
w zdecentralizowanej układance i oczekuje, że otrzyma za to wynagrodzenie np. w postaci 
tokena związanego z danym blockchainem, który później będzie mógł wymienić na środki 
potrzebne do dalszego funkcjonowania.

Obecnie ta ścieżka jest zwykle dość długa: należy wymienić dany token na scentralizowanej 
lub zdecentralizowanej giełdzie, po czym, używając istniejących instytucji finansowych, 
zamienić na walutę fiducjarną i na koniec zwykle poczekać kilka dni na przelew czy też czek. 

Wydaje się prawdopodobne, że organizacje które jako liderzy połączą się z globalnym 
ekosystemem blockchainów, DeFi, tokenizowanych aktywów i zdecentralizowanego 
systemu wartości, zdobędą olbrzymią przewagę konkurencyjną. Uzyskają bowiem 
bezpośredni dostęp do globalnych, operujących w trybie 24/7, rynków finansowych 
i klientów.
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6.3 Możliwe zastosowania DeFi   
       przez sektor finansowy

Jednym z zagadnień jakie się nasuwają w kontekście dynamicznego rozwoju sektora 
DeFi jest jego rola i miejsce w tradycyjnym sektorze finansowym. Czy będa istenieć dwa 
równoległe sektory finansowe - scentralizowany i zdecentralizowny? Czy jednak będą się 
między sobą przenikać kreując nowe, doskonalsze produkty oparte o bardziej niezawodne 
i wydajne rozwiązania technologicznie czerpiąc to co najlepsze z obu ekosystemów? 

Siła tradycyjnego sektora finansowego leży w interakcji z klientami, dawaniu im poczucia 
bezpieczeństwa związanego z zarządzanymi środkami. Jednocześnie często wyzwaniem 
dla rozwiązań DeFi jest obsługa klientów, oraz przekraczanie granic pomiędzy światem 
rzeczywistym a cyfrowym. Naturalnym połączeniem tradycyjnych finansów oraz DeFi 
będą usługi związane z gwarancjami dostępu do środków (przechowywanie kluczy a co 
za tym idzie aktywów cyfrowych użytkowników), tokenizacja aktywów nie-cyfrowych 
(nieruchomości, sztuka, utwory, certyfikaty), komunikacja z systemami walut fiducjarnych 
(lub z wprowadzanymi sukcesywnie walutami cyfrowymi zarządzanymi przez banki 
centralne) oraz obsługa klienta, która w DeFi praktycznie nie istnieje (nie ma helpdesków 
dla protokołów).

Większość klientów nie będzie świadoma, jaka technologia zaszyta jest w produkcie 
finansowym z którego korzystają, tak jak nie analizuje protokołów HTTPS, czy TCP/
IP korzystając z przeglądarki internetowej. Protokoły DeFi, będą miały znaczący wpływ 
na standardy i parametry usług dostępnych dla klientów w tradycyjnych instytucjach 
finansowych. Globalna konkurencja o środki pomiędzy protokołami oraz niskie koszty 
świadczenia usług w świecie aktywów cyfrowych, będą wymuszały znaczące spadki 
kosztów produktów i usług finansowych, a początki tego trendu można już zaobserwować 
w parametrach produktów opartych na DeFi udostępnianych przez scentralizowane 
instytucje finansowe.
  
Poniżej przedstawiono kilka ciekawych informacji dotyczących adopcji Crypto i DeFi 
z ostatnich miesięcy:
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Societe Generale

Trzeci największy bank we Francji, planuje pożyczyć 20M$ w DAI, jako zabezpieczenie 
proponując obligacje zabezpieczone hipoteką o wartości 40M wystawione przez SG 
Forge – firmę inwestycyjną której właścicielem jest SocGen. Pozwoli to Maker DAO na 
dywersyfikację zabezpieczeń oraz uwierzytelnienie tej organizacji na rynku finansowym, 
pozwoli jednocześnie Societe Generale na efektywne zlewarowanie pozycji i uzyskanie 
płynności. Będzie to pierwsza tego typu transakcja na świecie, która  pozwoli DAI 
stać się stablecoinem opartym nie tylko na kryptowalutach, ale na szerokiej gamie 
nieskorelowanych aktywów, takich jak:

- kryptowaluty
- metale szlachetne i nieruchomości
- waluty fiducjarne
- dług, publiczny i prywatny12

Seba Bank

Szwajcarski bank - Seba Bank, udostępnia szeroki zakres usług związanych 
z kryptowalutami, w tym także związanych z najważniejszymi protokołami DeFi - Uniswap 
(zdecentralizowana giełda walut i tokenów), Synthetix (giełda pozwalająca na obrót 
syntetycznymi aktywami) i Yearn Finance (agregator strategii zarabiania na dostarczaniu 
płynności).13

Incore

Szwajcarski bank, we współpracy z fintechem Crypto Finance Group zamierza udostępnić 
usługi i produkty związane z kryptowalutami i DeFi. Organizacje opracowały nowy standard 
tokenów wspierający zgodność z regulacjami AML.14

Sygnum

Inny szwajcarski bank Sygnum, umożliwił klientom “staking”, pozwalając im wykorzystać 
swój kapitał w celu zabezpieczenia łańcucha Tezos (korzystającego ze wspomnianego 
mechanizmu Proof of Stake), za co otrzymują wynagrodzenie bezpośrednio od blockchainu 
(w postaci natywnego tokena XTZ)Oczekiwane jest że pozwoli to uzyskać zwrot do 5% 
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w skali roku. Bank zarządza portfelami walutowymi klientów, nie wymagając od nich wiedzy 
technicznej o łańcuchu, czy o przechowywaniu kluczy prywatnych. Jako dodatkowe usługi 
bank udostępnia klientom raporty podatkowe uwzględniające przychody uzyskane ze 
stakingu, oraz przeprowadza własne analizy potencjalnych walidatorów łańcucha którzy 
pozwalają klientom udział w procesie stakingu.15

SilverGate Bank

Amerykańska firma oferuje szeroki zakres usług - zarządzanie aktywami cyfrowymi, 
pożyczki, natychmiastowe przelewy, wymianę, kupno i sprzedaż. Jest to przykład firmy 
która oferuje scentralizowane usługi finansowe jako warstwa pośrednia pomiędzy DeFi 
a klientami.16

Visa

Visa już korzysta z ekosystemu DeFi do rozliczania części swoich zobowiązań 
z wykorzystaniem USDC dostępnego na blockchainie Ethereum.17

Visa planuje współpracę z ponad 50-cioma firmami zajmującymi się kryptowalutami w celu 
umożliwienia wydawania szerokiego zakresu kryptowalut za pomocą kart Visa. Istniejące 
już karty Visa połączone z kryptowalutami przetworzyły płatności na ponad 1 Miliard $ 
w pierwszej połowie 2021.18

Visa planuje również utworzenie uniwersalnego kanału płatności łączącego wiele 
publicznych i prywatnych sieci blockchain – celem jest stworzenie „adaptera” 
pozwalającego na przepływ płatności pomiędzy kryptowalutami a w przyszłości, także 
cyfrowymi walutami wydawanymi przez banki centralne.19

Moneygram

W październiku tego roku, Moneygram, jedna z największych firm zajmujących się 
detalicznymi transferami zagranicznymi, ogłosił przystąpienie do współpracy z organizacją 
Stellar w celu umożliwienia rozliczania przelewów międzynarodowych na blockchainie, 
z użyciem stablecoina USDC. Klient Moneygram będzie mógł wpłacić i wypłacić środki 
bezpośrednio w placówce Moneygram, przelewy międzynarodowe będą rozliczane 
w czasie rzeczywistym. Usługa będzie dostępna także dla klientów nie posiadających 
konta w żadnym banku. Planowane jest uruchomienie usługi do końca 2021, a rollout 
międzynarodowy w 2022.20
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PayPal

PayPal udostępnia 4 kryptowaluty swoim użytkownikom w USA, pozwala także przesyłać 
kryptowaluty za pomocą swojej platformy mobilnych płatności VENMO.21

Square

Square pozwala na zakupy kryptowalut w swoim CashApp, gdzie zakupy bitcoina w 2020 
przekroczyły 1,5 Miliarda USD.

Robinhood

Robinhood planuje udostępnienie funkcjonalności wpłat / wypłat / przesyłania 
kryptowalut, przygotował także rozległe szkolenia dla swoich użytkowników, w planach jest 
udostepnienie integracji z protokołami DeFi.



7.
Podsumowanie
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Defi jest jedną z wiodących innowacji świata finansów, która w przeciwieństwie do innych 
zjawisk z  ostatnich kilkunastu latach, nie ma charakteru powierzchownego, lecz sięga 
samych fundamentów usług finansowych. Potencjalne korzyści płynące z wydajniejszego, 
zdecentralizowanego systemu finansowego oraz bardziej otwartej gospodarki cyfrowej są 
ogromne. Sektor DeFi już teraz jest przedmiotem rywalizacji najbardziej progresywnych 
państw, które rozumieją jego potencjał i znaczenie dla krajowej gospodarki. W konsekwencji, 
państwa które zachęcą lokalne i międzynarodowe instytucje finansowe funkcjonujące 
na ich terytorium do szybkiej adopcji tej przełomowej technologii, zdobęda przewagę 
gospodarczą i geopolityczną. Dlatego na obecnym etapie kluczowym wyzwaniem jest 
budowa kompetencji w obszarze kryptoaktywów zarówno wśród uczestników rynku, jak 
i regulatorów i nadzoru.

Wydaje się bowiem prawdopodobne, że organizacje, które jako liderzy połączą się 
z globalnym ekosystemem DeFi, tokenizowanych aktywów i zdecentralizowanego systemu 
wartości, zdobędą olbrzymią przewagę konkurencyjną poprzez bezpośredni dostęp do 
globalnych, operujących w trybie 24/7, rynków finansowych i klientów. Co jednak równie 
istotne, współpraca z tradycyjnymi instytucjami finansowymi będzie także korzystna dla 
uczestników ekosystemu DeFi. Zarówno ze względu na możliwość integracji rozwiązań DeFi 
z tymi scentralizowanymi ale także z uwagi na potencjalny dostęp do gigantycznej bazy 
użytkowników jak również dostęp do kapitału niezbędnego do rozwoju nowych rozwiązań. 
Nie bez znaczenia ma także legitymizacja rozwiązań DeFi jako akceptowalnych z punktu 
widzenia dojrzałych uczestników rynku.

Jednak pomimo wielkiego potencjału, DeFi znajduje się w początkowym okresie swojego 
rozwoju, co eksponuje ten sektor, jego uczestników oraz klientów na wysoki poziom 
ryzyka. DeFi posiada potencjał głębokiej transformacji sektora finansowego, lecz bez 
odpowiednich regulacji odpowiadających specyfice tego rynku i budujących pewność 
prawną, a nade wszystko bezpieczeństwo obrotu cel ten może nie zostać zrealizowany. 

7. Podsumowanie

 W konsekwencji, państwa które zachęcą lokalne i międzynarodowe 
instytucje finansowe funkcjonujące na ich terytorium do szybkiej 
adopcji tej przełomowej technologii, zdobęda przewagę gospodarczą 
i geopolityczną. Dlatego na obecnym etapie kluczowym wyzwaniem 
jest budowa kompetencji w obszarze kryptoaktywów zarówno wśród 

uczestników rynku, jak i regulatorów i nadzoru.
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7. Podsumowanie

Należy bowiem pamiętać, że sektor DeFi jest złożonym i wciąż nie do końca przejrzystym 
ekosystemem w ramach którego realizowane są usługi finansowe obarczone ryzykiem. Ze 
względu na brak przepisów dotyczących m.in. ochrony inwestorów czy przeciwdziałania 
praniu pieniędzy istnieją poważne wyzwania, w szczególności dla regulatorów. Co więcej, 
nawet gdyby takie przepisy obowiązywały, może nie istnieć podmiot, który organy 
nadzorcze mogłyby pociągnąć do odpowiedzialności. W ekstremalnej formie bowiem 
usługi DeFi realizowane są całkowicie w sposób zdecentralizowany, bez możliwości 
zidentyfikowania podmiotu prawnego ani nawet punktu kontaktowego z klientami. DeFi 
jest wciąż na początku swojego rozwoju a bardzo szybki wzrost tego sektora wymusza na 
regulatorach refleksję jak efektywnie zarządzać ryzykiem w środowisku odmiennym niż to, 
w którym dotychczas funkcjonowali. 

Jednocześnie należy uważać, aby nie reagować przesadnie w obliczu nieznanego. Nie 
należy klasyfikować nowych zjawisk jako „niebezpiecznych” tylko dlatego, że są odmienne 
od dotychczasowych. Innowacje, technologia i nowi gracze mogą być odpowiedzią na 
nieefektywności istniejące w tradycyjnym sektorze finansowym, co miało już miejsce 
wielokrotnie w historii.22 
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