Raport branżowy o możliwościach
wdrożenia blockchain w Polsce
• Blockchain w rozwiązaniach biznesowych
• Aspekty technologiczne – o czym należy
pamiętać?
• Realne zastosowania blockchain w Polsce
• Prawo i regulacje – problemy oraz
rozwiązania

Kompleksowy przewodnik po
blockchain dla biznesu
•

Raport został napisany przez praktyków, którzy
dzielą się w nim swoimi doświadczeniami
z prowadzonych wdrożeń

•

Raport w całości obejmuje tematykę blockchain
– nie podejmuje tematu kryptowalut (choć pojęcie
tokenu pojawia się w raporcie)

•

Przykłady zastosowań, zaprezentowane w raporcie,
zostały dobrane przekrojowo w taki sposób,
że osoby działające w różnych obszarach mogą
odnaleźć inspirujące rozwiązania

•

Raport zawiera najbardziej aktualny i obszerny
zbiór pojęć dotyczących technologii blockchain
w języku polskim

Zastosowania blockchain
w biznesie i administracji
• Blockchain daje realną wartość w
zastosowaniach biznesowych
• Optymalizacja istniejących procesów
• Nowe modele biznesowe
• Rozwiązania blokckchain mają
zastosowania dla różnych gałęzi gospodarki
• Usprawnienie systemów
transakcyjnych
• Śledzenie aktywów i audytowanie
danych
• Zarządzanie danymi

Źródło: Breaking blockchain open, Deloitte’s 2018 global blockchain survey

Źródło: Reimagining telecommunications with blockchains. From concept to reality. - IBM Institute for Business Value

Praktyczne zastosowania
blockchain w raporcie
1.
2.
3.
4.

Trwały nośnik
E-głosowanie
Planowanie i kontrola dostaw
Elektroniczna dokumentacja medyczna
pacjentów
5. Zapobieganie kradzieży telefonów

6. Przeciwdziałanie oszustom
faktoringowych
7. Zdecentralizowana dystrybucja treści
cyfrowych
8. Robotic Process Automation (RPA)
wspierane technologią blockchain
9. Płatności i rozliczenia międzybankowe z
wykorzystaniem sieci Ripple

Trwały nośnik
• Problem: zapewnienie bezpiecznego
i taniego sposobu przesyłania ważnej
korespondencji w formie elektronicznej
• Tradycyjne podejście: przekazywanie
informacji na fizycznym nośniku
(np. papier, nośnik pamięci)
• Główne korzyści: niezmienność zapisu,
niższe koszty, wysokie bezpieczeństwo
• Podmiot administracji publicznej może
występować zarówno jako uczestnik,
jak i zaufana strona trzecia

Schemat rozwiązania

E-głosowanie
• Problem: zapewnienie wyższego poziomu
partycypacji w procesie podejmowania
decyzji poprzez głosowanie
• Tradycyjne podejście: konieczność fizycznej
obecności uprawnionego do głosowania
• Główne korzyści: niepodważalność
tożsamości głosującego, wysokie
bezpieczeństwo
• Może być wykorzystywane w głosowaniach
lokalnych jako szybki i tani sposób
podejmowania decyzji przez mieszkańców

Schemat rozwiązania na przykładzie Krajowego
Depozytu Papierów Wartościowych

Planowanie i kontrola dostaw
•

Problem: Wysokie koszty procesów
biznesowych i ograniczone możliwości
audytowania przepływu informacji.

•

Tradycyjne podejście: ograniczenia integracji i
komunikacji systemów informatycznych
uczestników procesu.

•

Główne korzyści: uproszczenie dostępu do
informacji, brak możliwości modyfikacji
zapisanych informacji bez wiedzy
zainteresowanych, uproszczenie integracji
systemów wewnętrznych uczestników
pomiędzy sobą.

Schemat procesów wymiany informacji pomiędzy
różnymi uczestnikami w łańcuchu dostaw – wersja
tradycyjna

Schemat procesu wymiany informacji pomiędzy
różnymi uczestnikami w łańcuchu dostaw – wersja
Blockchain

Elektroniczna dokumentacja medyczna pacjentów
• Problemy: brak ciągłości informacji
o pacjencie oraz duże rozproszenie danych
• Tradycyjne podejście: pacjent jest jedynym
łącznikiem między różnymi placówkami,
które go leczą

• Główne korzyści: błyskawiczny dostęp
do danych między różnymi placówkami
medycznymi, kompleksowy wgląd
we wszystkie swoje dane przez pacjenta

Schemat rozwiązania

Robotic Process Automation
• Problemy: możliwa modyfikacji danych
w procesie wspomagania czynności
za pomocą RPA
• Tradycyjne podejście: ograniczona
audytowalność systemu poprzez
np. raportowanie
• Główne korzyści: niezaprzeczalność
wykonania procesu, zabezpieczenie opisu
procesu przed nieautoryzowanymi
zmianami
• Pozwala na bezpieczniejszą automatyzację
powtarzalnych procesów

Schemat rozwiązania

Płatności międzybankowe
•

Problemy: wysokie opłaty transakcyjne, prędkość
transakcji, nieprzystosowanie do wymagań
zglobalizowanej i ucyfrowionej gospodarki.

•

Tradycyjne podejście: transfery miedzy instytucjami
finansowymi wymagają wykorzystania systemów
rozliczeniowych (Np. RTGS lub SWIFT).

•

Główne korzyści: znacząca obniżka opłat
transakcyjnych, eliminacja pośredników i
natychmiastowa realizacja transakcji

•

Komercyjnie wykorzystana przez ponad 75 banków i
instytucji finansowych w tym Santander Bank (BZ
WBK w Polsce), Royal Bank of Scotland, Crédit
Agricole, American Express, MoneyGram, MUFG
Bank, SBI Remit.

Międzynarodowe płatności
wymagające użycia pośredników

Transfery P2P

Kryteria doboru rozwiązania blockchain
Dzielenie się
danymi

Współdzielona baza danych
używana przez wiele podmiotów

Wiele podmiotów
zapisujących dane

Więcej niż jeden podmiot tworzący dane
które zmieniają stan współdzielonej bazy
danych

Brak zaufania

Strony współdzielące dane mają do
siebie ograniczone zaufanie

Pośrednicy

Jeden lub więcej pośredników
zapewnia w zcentralizowany sposób
zaufanie stron

Zależności miedzy
transakcjami

Interakcje lub zależności miedzy
danymi (transakcjami) tworzonymi
przez rożnych aktorów

Na co zwracać uwagę?
Wydajność i skalowalność
Kwestie prawne i regulacyjne
Bezpieczeństwo

Interoperacyjność
Ograniczony zakres danych (RODO)
Zarządzanie

Uniwersalne korzyści z wdrożenia
rozwiązań blockchainowych
• Niezaprzeczalność zapisu informacji
(niemal 100% pewność, że informacje
są prawdziwe)
• Niezmienialność danych (osoba trzecia
nie może zmienić zapisanych danych)
• Sieć tworzy wiele rozproszonych
urządzeń (niezawodność)
• Brak pośredników zapewniających
zaufanie

• Wysokie bezpieczeństwo sieci
• Możliwość bezpiecznej
automatyzacji krytycznych
procesów
• Poprawa możliwości weryfikacji
danych
• Niższe koszty przesyłania danych
o znaczeniu krytycznym (środki
pieniężne, informacje urzędowe)

Do pobrania za darmo
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

www.raportblockchain.pl

