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Wstęp. 
Niniejsza praca jest efektem przemyśleń i 
realnych doświadczeń z kilku lat mojego 
czynnego zaangażowania gospodarczego w 
obszarze ekonomii aktywów wirtualnych. 
Blockenomy jest konkretną  propozycją 
poprawy obecnie stosowanego modelu 
ewidencji, potwierdzania i ochrony wartości 
w gospodarce (w szczególności wartości 
wyrażonej cyfroaktywami) przy użyciu 
technologii Blockchain. Pracę nad 
dokumentem rozpocząłem zainspirowany 
dwoma powodami. Pierwszą przyczyną była 
wzrastająca (w drugiej dekadzie XXI wieku) 
skala ilości dewaluacji i fałszowania wartości 
cyfrowej w nieregulowanym ekosystemie 
kryptowalut oraz tokenów. Konsekwencją 
były powtarzające się regularnie potężne 
gwałtowne przeceny wartości rynku 
cyfroaktywów, na których to przesileniach 
tracili swoje majątki najmniej zorientowani 
(najczęściej nowi) uczestnicy rynku, wciągani 
wcześniej w równie intensywną promocję 
zakupów, a i niestety w przypadku 
niektórych nadużyć – nowicjusze byli 
masowo wciągani w swego rodzaju piramidy 
finansowe. Drugą inspiracją było dzieło 
mojego wielkiego rodaka Mikołaja 
Kopernika z 1526 r. „Rozprawa o biciu 
monet” (dzieło powstało na mojej rodzinnej 
Warmii) dotyczące propozycji reformy 
monetarnej w związku  z konsekwentnym  
psuciem wartości pieniądza  (oryg. 
„Monetae cudendae ratio”) w XV wieku 
przez „bad actors” rynku (jakbyśmy to dzisiaj 
określili slangiem gospodarczym), zwłaszcza 
wielkie miasta lenna krzyżackiego 
wchodzącego w skład Prus Królestwa 
Polskiego. Dzieło Kopernika przeczytałem w 
związku ze zbliżającą się 550-tą rocznicą jego 
urodzin w celu sprawdzenia aktualności 
powszechnie uznanego prawa Kopernika-
Greshama, które nadal (wraz ze swoją wersją 

Introduction. 
This work is the result of reflections and real 
experiences from several years of my active 
economic involvement in the field of virtual 
assets economics. Blockenomy is a concrete 
proposal to improve the currently used 
model of recording, confirming and 
protecting the value in the economy (in 
particular the value expressed by digital 
assets) using Blockchain technology. I 
started working on the document inspired 
by two reasons. The first reason was the 
increasing (in the second decade of the 21st 
century) scale of devaluation and 
falsification of digital value in an unregulated 
ecosystem of cryptocurrencies and tokens. 
The consequence was the regularly recurring 
and powerful depreciation of the value of 
the digital asset market, on which the least 
informed (most often new) market 
participants lost their fortunes, previously 
drawn into an equally intensive promotion 
of purchases, and, unfortunately, in the case 
of some abuses - newcomers were massively 
pulled into a kind of financial pyramids. The 
second inspiration was the work of my great 
countryman, Nicolaus Copernicus in 1526, 
"The Discourse on Minting Coins" (the work 
was created in my homeregion Warmia - 
Ernland) concerning the proposed monetary 
reform in connection with the consistent 
deterioration of the value of money 
("Monetae cudendae ratio") in the 15th 
century by the "bad actors" of the market (as 
if we would call it an economic slang today), 
especially the great cities of the Teutonic 
fiefdoms that were part of Prussia of the 
Kingdom of Poland. I read the work of 
Copernicus in connection with the 
approaching 550th anniversary of his birth in 
order to check the validity of the widely 
recognized Copernicus-Gresham law, which 
is still widely actual (along with its reverse 
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odwrotności) cieszy się szerokim uznaniem i 
jest aktualne w procesach rynkowych na 
całym świecie pomimo upływu setek lat, 
równie skutecznie rozsławiając nazwisko 
Mistrza oprócz najbardziej jego znanego 
dzieła - słynnej astronomicznej teorii 
heliocentrycznej. 
 
Doświadczenia z mojej obecności na rynku 
cyfroaktywów od roku 2014 prowadzą do 
bardzo bogatego wachlarza konkluzji 
prezentowanych przeze mnie podczas moich 
wystąpień, prelekcji i wykładów na 
branżowych (czy szerzej finansowych lub 
rachunkowych) konferencjach, seminariach, 
sympozjach, itp. Najbliższe sercu są 
oczywiście wnioski pozytywnego wpływu 
kryptowalut na demokrację i autonomię w 
czystym rozumieniu podstawowego prawa 
ludzkości do własności prywatnej. Liczną 
grupę podsumowań stanowi racjonalny, 
merytoryczny opis niezwykle  bogatego i 
kreatywnego ekosystemu wymiany „value 
over Internet” na bazie kryptowalut i 
tokenów generowanych w blockchainach 
kryptowalutowych. Funkcjonowanie na 
rynku w tej gigantycznej gmatwaninie 
rozwiązań często porównuje się do życia w 
dżungli, gdzie żadne naturalne stworzenie 
nie ma pewności, jak długo przetrwa lub 
odwrotnie, jak mocno zdominuje swoje 
otoczenia. Niestety też, permanentne 
„prawo dżungli” rynków cyfroaktywów w 
obecnej postaci daje ogólne społeczne 
przeświadczenie stanu ekonomiki tych 
rynków podobnego do czasów „Dzikiego 
Zachodu”. Pomimo wielu pozytywnych 
przykładów, równie powszechnie w mediach 
i w bieżących kontaktach społecznych 
zarejestrowana jest spora ilość 
niedoskonałości tego rynku nagminnie 
wykorzystywanych do manipulacji oraz 
oszustw. Mniej więcej od połowy roku 2017 
towarzyszy mi intuicyjne przeczucie, że 
rynkowi cyfroaktywów powinno się udać 

version) and is valid in market processes 
around the world despite the passage of 
hundreds of years, equally successfully 
making the Master's name famous in 
addition to his most famous work - the 
famous astronomical heliocentric theory. 
 
 
The experiences from my presence on the 
digital asset market since 2014 lead to a very 
wide range of conclusions presented by me 
during my presentations, lectures and 
lectures at industry (or more broadly 
financial or accounting) conferences, 
seminars, symposia, etc. cryptocurrencies 
for democracy and autonomy in the pure 
sense of the fundamental right of humanity 
to private property. A large group of 
summaries is a rational, substantive 
description of an extremely rich and creative 
ecosystem of "value over Internet" exchange 
based on cryptocurrencies and tokens 
generated in cryptocurrency blockchains. 
Operating on the market in this gigantic 
tangle of solutions is often compared to 
living in the jungle, where no natural 
creature is sure how long it will survive or, 
conversely, how much it will dominate its 
surroundings. Unfortunately, also, the 
permanent "law of the jungle" of digital 
asset markets in its present form gives a 
general public perception of the state of the 
economy of these markets similar to the 
times of the "Wild West". Despite many 
positive examples, a large number of 
imperfections of this market, frequently 
used for manipulation and fraud, are also 
commonly recorded in the media and in 
current social contacts. From about mid-
2017, I have an intuitive feeling that the 
digital asset market should be able to 
collectively develop a new improved model 
over the current one, and the improvement 
would relate to greater personal 
responsibility embedded in the blockchain 
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kolektywnie opracować nowy ulepszony 
model w stosunku do obecnego, a poprawa 
miałaby odnosić się do wpisanej w protokół 
blockchaina większej odpowiedzialności 
osobistej w celu eliminacji oszustw i 
nadużyć. Jednakże lata mijają, a ilość 
manipulacji oraz sposobów w celu oszustw 
wynikających z obecnie eksploatowanego na 
rynku modelu – nie ulega zmniejszeniu. 
Podstawa programowa cyfroaktywów w 
postaci manifestu Satoshi Nakamoto 
zawiera śmiały nowy model cyfrofinansowy 
w celu zbudowania pozytywnej wartości 
dodanej i zapobieganiu nadużyciom w 
finansach. Co więc się stało, że niektóre 
rozwiązania bazujące na tej bazie ideowej z 
premedytacją doprowadzają do nadużyć? 
Wydawało się, że rynek samoistnie i 
kolegialnie odnajdzie hipotetyczne luki w 
modelu i doprowadzi do  autokorekty 
podstawy ideowej poprzez 
uzupełnienia/zmiany założeń Satoshiego 
Nakamoto stworzonych inicjalnie dla 
bitcoina (co się przeniosło później na całe 
linie innych nowych kryptowalut oraz 
tokenów produkowanych na ich bazie). 
 

Więcej wkrótce 😊 

protocol in order to eliminate fraud and 
abuse. However, the years pass, and the 
number of manipulations and methods of 
fraud resulting from the model currently in 
use on the market is not decreasing. The 
core curriculum for digital assets in the form 
of the Satoshi Nakamoto Manifesto includes 
a bold new digital finance model to build 
positive added value and prevent financial 
fraud. So what happened that some 
solutions based on this ideological base are 
deliberately abusive? It seemed that the 
market would spontaneously and 
collectively find hypothetical gaps in the 
model and lead to the self-correction of the 
ideological basis by supplementing / 
changing Satoshi Nakamoto's assumptions 
initially created for bitcoin (which later 
transferred to entire lines of other new 
cryptocurrencies and tokens produced on 
their basis). 
 
 
 
 
 
 

More about soon 😊 

 
 

To be continued … 

 

See you in Blockenomy soon! 

- Mario Virtualies (Mariusz Sperczynski) and Blockenomy supporters 

 

 


