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Wersja 1.0



Mateico to międzynarodowy projekt oparty na innowacyjnych technologiach o ogromnym po-
tencjale wzrostu w najbliższych latach. Nazwa Mateico jest ukłonem w stronę jednego z najwy-
bitniejszych polskich malarzy w historii — Jana Matejko.

Naszym założeniem jest stworzenie wielofunkcyjnej platformy zapewniającej dostęp do sztuki, kul-
tury, rozrywki, wiedzy oraz inwestycji. Stawiamy na przejrzyste i sprawiedliwe rozliczenia z artystami 
oraz szeroko zakrojoną współpracę z twórcami i podmiotami tworzącymi bliskie nam projekty. 

Ekosystem Mateico dostarczy innowacyjne rozwiązania bazujące na technologii blockchain, wirtu-
alnej rzeczywistości oraz rzeczywistości rozszerzonej. Usługi dostępne na platformie Mateico 
pomogą artystom i twórcom w stworzeniu niezależnych źródeł dochodu. 

Ze względu na znikome zużycie energii możemy zapewnić użytkownikom platformy postęp ekolog-
iczny na rynku nowych technologii. Platforma Mateico będzie korzystała z blockchaina opartego na 
technologii sieci XinFin ($XDC). Technologia ta cechuje się niskimi opłatami transakcyjnymi, dużym 
bezpieczeństwem oraz niską szkodliwością dla środowiska naturalnego. Dzięki normie ISO 20022 
zostanie zwiększona wydajność oraz interoperacyjność, ponieważ struktura gwarantuje globalnie 
ustandaryzowaną składnię i semantykę komunikatów biznesowych.

Blockchain zapewnia również większą swobodę w przestrzeni finansowej oraz możliwość posiada-
nia praw własności do przedmiotów cyfrowych. Przykładem tutaj może być NFT marketplace — 
gdzie użytkownik będzie mógł nabyć prawo do cyfrowej ziemi Mateverse oraz wszystkich obiektów 
dostępnych wewnątrz tej usługi. Technologia blockchain umożliwi również kilka innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie audiobooków i dystrybucji biletów.

Aplikacja na telefon wykorzystująca rozszerzoną rzeczywistość (ang. augmented reality) ma zach-
ęcić do odkrywania nowych miejsc, udziału w wydarzeniach i spędzania czasu na świeżym powi-
etrzu. Dodatkową zachętą do korzystania z aplikacji będzie grywalizacja polegająca na wyna-
gradzaniu użytkowników za korzystanie z aplikacji i aktywnie spędzony czas.

Wirtualna rzeczywistość zostanie użyta przede wszystkim w ekosystemie Mateverse. Otwarty świat 
cyfrowego uniwersum pozwoli na dowolną eksplorację i korzystanie z licznych funkcjonalności 
natomiast Player zapewni (ang. odtwarzacz) zapewni użytkownikom dostęp do wielu godzin 
nagrań między innymi w technologii 360°.

1. Idea 
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Nasza filozofia mówi, by pomagać. Sprawiedliwość, przejrzystość i prawda — tego wszystkiego nie 
może zabraknąć w ekosystemie Mateico. Dzieląc się zyskami oraz doświadczeniem będziemy akty-
wizować rozwój potrzebujących w trzech kierunkach:

Wsparciem dla stworzonego przez nas ekosystemu będzie park VR. Obiekt powstanie w okolicach 
Warszawy, a bilety wstępu do niego będą dystrybuowane przez platformę Mateico. 

W ciągu najbliższych lat stworzymy rozwiązania z wielu dziedzin, które będą się wzajemnie uzu-
pełniały, tworząc ekosystem Mateico. Znajdujemy się dopiero na początku drogi, podczas której 
będziemy stopniowo udostępniali kolejne funkcjonalności, aż do osiągnięcia pełnej operacyjności. 
Nasz ostateczny cel jest dalekosiężny dlatego, chcąc zapewniać usługi na najwyższym poziomie, 
zamierzamy być elastyczni. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom rynku — zamierzamy 
nieustannie doskonalić nasze rozwiązania oraz poszerzać je o nowe funkcjonalności i produkty.

Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i sieć 5G istnieją w świadomości już od dawna. Jednakże 
jest jeszcze starsza technologia, która w ostatnich latach wprowadziła zamieszanie i zaintereso-
wanie w niemalże każdej branży – blockchain. Jest to rodzaj bazy danych, w której informacje 
mogą zostać zapisane, jednakże nie ma możliwości ich usunięcia lub modyfikacji. Co za tym idzie, 
blockchain pozwala na tworzenie w sieci zaufanych i bezpiecznych systemów, które do działania 
nie wymagają obecności zaufanej strony trzeciej.

Nowe trendy

W 2021 roku wiodącym trendem w rozwoju technologii blockchain okazały się niewymienialne 
tokeny NFT (ang. non-fungible tokens). Poniższy wykres z Google Trends ilustruje wzrost wyszukiwań 
hasła ‘NFT’ na świecie, w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2021.

2. Analiza rynku 

Fundacja Mateico weźmie pod swoje skrzydła dzieci z domów dziecka 
i młodzież, która opuszcza ośrodki szkolno-wychowawcze.
Fundacja będzie wspierać młode talenty, oferując im wsparcie finansowe 
oraz merytoryczne. 
Fundacja będzie inwestować w Startupy powstające na bazie technologii 
XinFin, dostarczając potrzebny kapitał w początkowych fazach rozwoju.

2.1 NFT — niewymienialne tokeny
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NFT to tokeny, które są oparte na technologii blockchain. W przeciwieństwie do innych tokenów i 
kryptowalut reprezentują one prawa własności do przedmiotów:

        cyfrowych;
        fizycznych. 

Są więc czymś w rodzaju cyfrowego certyfikatu oryginalności i własności. 

NFT pozwala artystom uciec przed „dyktatem” wytwórni, wydawnictw oraz dużych firm, które dziś co 
prawda finansują ich prace, ale potem pobierają znaczny procent od dochodów.

ZZ badania opublikowanego na nature.com wynika, że najpopularniejszymi kategoriami kolekcji 
NFT są: sztuka, kolekcjonerstwo (ang. collectible), gry, metaverse i wartość użytkowa (ang. utili-
ty). Wzrost zainteresowania NFT w roku 2021 w Google Trends skorelowany jest ze wzrostem wolu-
menu transakcji na giełdach (w USD).

Źródło grafiki: https://www.nature.com/articles/s41598-021-00053-8
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Poniższy wykres obrazuje udział wolumenu według poszczególnych kategorii i wynika z niego jeden 
wniosek: projekt Mateico łącząc ze sobą sztukę, metaverse i elementy grywalizacji idealnie wpa-
sowuje się w potrzeby rynku. 

Czym jest, a czym nie jest NFT

Niewymienialne tokeny (NFT) to z punktu widzenia prawa dobro cyfrowe, treść cyfrowa. W ujęciu 
prawno-biznesowym, bez odpowiednich umów, token emitowany dla dobra cyfrowego jest możli-
wy do zweryfikowania w pewnej przeglądarce Blockchain (np. https://xinfinscan.com/) opisem 
pewnego innego dobra (przeważnie dobra cyfrowego np. przedmiotu w grach komputerowych). 

NFT nie jest prawem własności intelektualnej np. prawem do dzieła (nie musi być łączony z licencją 
wyłączną/przeniesieniem praw autorskich). W związku z tym kupujący token staje się 
właścicielem praw do dysponowania tokenem NFT opisującym dobro (cyfrowy oryginał). 

NFT może być elementem fakultatywnym do umowy sprzedaży dobra (w tym dobra cyfrowego), 
ale należy go traktować jako „inny byt” (drugie dobro cyfrowe). Wyjątkiem są NFT, które zawierają 
dobro cyfrowe w sobie (rzadkie przypadki ze względu na cenę ich wytworzenia). Bez ograniczeń 
umownych nikt nie może powstrzymać właściciela autorskich praw majątkowych przed wygene-
rowaniem kolejnych tokenów NFT. 

Tworzenie NFT

Tworzenie NFT wymaga skorzystania z odpowiedniej platformy. Każdorazowe korzystanie z niej 
należy poprzedzić weryfikacją jej regulaminu. Analogicznie, jeżeli w sprzedaży/tworzeniu towarzyszy 
pośrednik, należy przeanalizować regulamin jego usług lub zawieraną umowę. 

 

Źródło grafiki: https://www.nature.com/articles/s41598-021-00053-8
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Można wyróżnić trzy rodzaje tokenów NFT dla dóbr cyfrowych:

        tokeny, które zawierają dobro cyfrowe w sobie;
        tokeny, które zgodnie z regulaminem lub umową przenoszą prawa majątkowe; 
        tokeny, które zawierają opis dobra cyfrowego.  

Poza tym podziałem możliwe jest również wykorzystanie tokenów w zdecentralizowanych 
finansach.

Historia NFTHistoria NFT

Pierwszymi NFT były stworzone w czerwcu 2017 r. tokeny z kolekcji Cryptopunks. Każdy Cryptopunk to 
mała grafika zbudowana z kilku pikseli, przedstawiająca jakąś postać (nierzadko dość oryginalnie 
ubraną). Następnie dużą popularność zyskały wydane 28 listopada 2017 r. CryptoKitties. Opartej na 
technologii blockchain gra zarobiła 3 miliony dolarów już w kilka dni po premierze. Każdy kotek ce-
chuje się unikalnym DNA, dzięki czemu rozmnażając się mogą przekazywać niektóre cechy po-
tomstwu.

Tokeny, które reprezentowały prawa do tych niepozornych obrazków, początkowo były rozdawane 
za darmo. Dziś są rarytasem dla kolekcjonerów. O skali sukcesu serii świadczy to, że zaledwie dz-
iewięć tokenów zostało sprzedanych za 16,9 miliona dolarów. Co ciekawe, miało to miejsce podczas 
aukcji w Nowym Jorku w prestiżowym domu aukcyjnym Christie’s, który stał się częścią rozwoju NFT. 

W marcu 2021 r. Christie’s, jako pierwszy dom aukcyjny, sprzedał niewymienny token za ponad 69 
milionów dolarów. Był to kolaż obrazów z serii Everydays autorstwa Michaela Josepha Winkelmanna 
(znanego jako Beeple), co uczyniło go twórcą siódmego najdroższego dzieła żyjącego autora. 
Mówi się o nim jako „wizjonerskim artyście cyfrowym na czele NFT”. Jest on także grafikiem i anima-
torem. Jego znakiem rozpoznawczym jest wykorzystywanie postaci z popkultury do komentowania 
politycznych i społecznych wydarzeń w komiczny sposób z efektem fantasmagorii.

Rok sprzedaży Everydays: the First 5000 Days, był czasem największego boomu na NFT za sprawą 
hossy na rynku kryptowalut. Obok wcześniej wspomnianego kolażu i kolekcji Cryptopunks pojawiła 
się też bestsellerowa seria – Bored Ape Yacht Club. Tokeny z niej reprezentują prawa do grafik uka-
zujących małpy w stylistyce kreskówki. Kolekcja zasłynęła tym, że zainwestowali w nią m.in. cele-
bryci. Jedną z najbardziej znanych osób, które kupiły NFT z Bored Ape Yacht Club, jest raper  
Eminem.

Jednak, wbrew pozorom, NFT to nie tylko grafiki. Firma Tradeteq, przy współpracy z eXchange 
inFinite, zaczęła oferować inwestorom instytucjonalnym stokenizowane produkty finansowania 
handlu. Dzięki temu we wrześniu 2021 r. przeprowadzono pierwszą transakcję finansowania handlu 
– zgodną z jego unikalnym zestawem regulacji i standardów – w formie NFT. Inicjatorem kapitału 
była firma Accelerated Payments.
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Rozwój rynku

Dużo o skali rozwoju rynku NFT mówią też dwa poniższe wykresy. Pierwszy pokazuje liczbę aktywnych 
portfeli z NFT, a drugi liczbę transakcji przy użyciu tokenów NFT. Oba wykresy ilustrują rosnący trend 
na rynku blockchain.

Omawiany rynek jednocześnie zaczął ewoluować. Dziś z modelu tokenów korzysta rosnąca liczba 
artystów, sportowców czy firm. Tokeny nie reprezentują już też tylko praw do grafik czy zdjęć.

Rosnąca adopcjaRosnąca adopcja

Drużyny sportowe emitują NFT, by sprzedawać kibicom prawa do gadżetów, ale też ekskluzywne 
prawa np. do głosowania nad piosenką klubową. Przykładem jest liga NBA, która wyemitowała wy-
jątkową serię tokenów reprezentujących prawa do wideo pokazujących najsłynniejsze momenty w 
historii koszykówki.

W podobnym kierunku podążają muzycy. Polski zespół Behemoth wyemitował NFT, które reprezen-
tują prawa do wizualizacji. Te z kolei były inspirowane utworami z jednej z płyt grupy.

O CryptoKitties z pewnością słyszał Ozzy Osbourne, legendarny wokalista zespołu Black Sabbath. 
Jego kolekcja Cryptobatz składa się z 9666 tokenów. Każdy pojedynczy Cryptobat ma opcję poz-
walającą kolekcjonerom tworzyć kolejne NFT. Chodzi o funkcję „ugryzienia” i „mutowania” (Mutant-
Batz), która daje właścicielom dwóch różnych tokenów możliwość łączenia atrybutów dwóch 
różnych projektów. Innymi słowy, dwa NFT „mutują” w trzeci, zupełnie nowy.

 

Źródło grafiki: nonfungible.com
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W zgodzie z regulacjami

Wiele tokenów w obrocie dobrami cyfrowymi zawiera błędnie sformułowane informacje prawne, 
które mogą finalnie wprowadzać w błąd (np. MIRAMAX, LLC, versus QUENTIN TARANTINO; VISIONA RO-
MANTICA, INC. i DOES 1–50). 

Z punktu widzenia prawa polskiego i UE token jest treścią cyfrową. W Polsce definicja legalna treści 
cyfrowej pojawia się w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta. Zgodnie z art. 2 pkt 
5 wskazanej ustawy treść cyfrowa to: „[…] dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej […]”. 
Należy również zauważyć, że treści cyfrowe, w tym dobra o charakterze wirtualnym, w tym wirtualne 
przedmioty, w tym tokeny, nie są rzeczami w rozumieniu art. 45 KC. Przepis stanowi, że „Rzeczami w 
rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne”. 

WW celu uniknięcia sporów należy stosować się do obowiązującego prawa i odpowiedniego 
sporządzania/analizy regulaminów i umów w zakresie tokenizacji dóbr (w tym dóbr cyfrowych).

Ekosystem Mateico tworzony będzie w zgodzie z regulacjami europejskimi i międzynarodowymi, z 
poszanowaniem globalnie rozpoznawalnych dobrych praktyk. Zamierzamy z najwyższą dbałością 
chronić zarówno praw twórców, jak i zwykłych użytkowników.

GlobalnyGlobalny rynek audiobooków stale zyskuje na popularności. Jego wartość w 2019 r. została wyce-
niona na ponad 2,67 miliarda dolarów, w 2020 r. na 3,3 miliarda dolarów. Szacuje się, że do 2027 r. 
wartość rynku przekroczy 15 miliardów dolarów. 

 

 

2.2 Audiobooki

U.S. audiobooks market size, by genre, 2016 - 2027 (USD Million)

2016

713.1

Fiction Non-fiction

829.2

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Źródło grafiki: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/audiobooks-market
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Według badania sprzedaży Audio Publishers Association przeprowadzonego przez InterQ w sty-
czniu i lutym 2021 na próbie 957 amerykanów powyżej 18 lat, przychody wydawców audiobooków 
osiągnęły 1,3 miliarda dolarów w roku 2020. Jest to o 12% więcej względem roku 2019.

Audiobooki dają możliwość odejścia od ekranów. Badanie z 2021 roku pokazuje, że 67% kon-
sumentów audiobooków zgadza się, że jednym z powodów, dla których lubią słuchać audio-
booków, jest skrócenie czasu przed ekranem. Względem lat wcześniejszych zmieniły się nawyki 
słuchaczy, którzy aktualnie częściej odtwarzają audiobooki w domu niż w aucie. 

Nieustannie rośnie liczba dostępnych pozycji na rynku. W 2020 roku opublikowanych zostało o 39% 
więcej audiobooków niż w 2019 roku. Był to największy wzrost nowych tytułów od 2015 r. i na-
jwyższa liczba nowych pozycji w historii. 

Największą popularnością od lat cieszą się thrillery, ale na popularności zyskują pozycje dotyczące 
miłości, samorealizacji i biznesu. Wśród odbiorców audiobooków dominują osoby dorosłe.

W połączeniu z trendem wzrostowym NFT spodziewać się można zmiany kanałów dostępu do cy-
frowych treści. Aktualnie na rynku dominują platformy Audible i Amazon, jednak wraz z rozwojem 
web 3.0 powstają atrakcyjniejsze zarówno dla twórców, jak i odbiorców alternatywy. 

 

 

Źródło grafiki: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/audiobooks-market
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2.3 VR, AR i MR

Rozszerzona rzeczywistość (AR) i wirtualna rzeczywistość (VR) to wciąż wschodzące technologie z 
ogromnym potencjałem wzrostu. 

AR stanowi nakładkę wzbogacającą fizyczny świat o cyfrowe informacje. VR jak żadna inna techno-
logia, eliminuje fizyczne ograniczenia, przenosząc odbiorcę w świat trójwymiarowych obiektów.  
Mixed reality (MR) łączy natomiast AR z VR pozwalając na interakcje z cyfrowymi obiektami 3D w 
fizycznym otoczeniu.

W codziennej pracy coraz więcej firm stawia na połączenie VR i AR – tylko takie zestawienie jest w 
stanie zapewnić wyższy poziom integracji czy pozyskiwania nowych pracowników           z drugiego 
końca świata. Pionierska technologia wykorzystywana między innymi przez Gravity Sketch pozwoli 
na organizację interdyscyplinarnych spotkań zespołów pracowniczych. Zestawienie technologii AR 
i VR znajduje doskonałe zastosowanie również w edukacji i medycynie. Wirtualna i rozszerzona rzec-
zywistość może być wykorzystywana w domowej terapii, chirurgii, a nawet w leczeniu zaburzeń 
lękowych czy depresji. 

VR to również relaks w wolnym czasie. Wirtualny świat oferuje zanurzenie, które pozwala graczom 
na dokładne odbieranie tego, co widzą na ekranach swoich urządzeń. VR to szansa na uwolnienie 
nowego potencjału artystycznego w tworzeniu interaktywnych doświadczeń.

Połączenie sztucznej inteligencji, VR oraz AR odpowiada na potrzeby konsumentów. Poniższy wykres 
obrazuje potencjał VR w wymienionych wyżej sektorach gospodarki. Szacunki IDC (International 
Data Corporation) wskazują, że największe wydatki na VR przypadły na sektor konsumencki (53%). 
Za nim znajduje się sektor dystrybucji i usług (15,8%) oraz sektor produkcji i zasobów (13,8%).

 
Enterprise and pblic sector
$16.1b ........................................................

Consumer
......................................................... $18.9b

Healthcare

Engineering

Real estate

Retail

Military

Education

Videogames

Live events

Video entertainment

$5.1b $11.6b

Total
$35b

$4.7b

$2.6b

$1.6b
$1.4b

$0.7b
$3.2b

$4.1b

Źródło grafiki: https://www.softwaretestinghelp.com/future-of-virtual-reality/
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Liczba sprzedanych zestawów VR rosła proporcjonalnie w ciągu ostatnich lat. W 2021 roku sprzeda-
no 6,1 mln egzemplarzy, a w 2023 roku sprzedaż ma przekroczyć nawet 10 mln sztuk  — ARtillery Intel-
ligence prognozuje 11.2 mln. Wraz z rozwojem ekosystemu, łączna ilość urządzeń VR na rynku może 
zacząć wzrastać wykładniczo.

Boston Consulting Group (BCG) współpracuje z technologicznymi gigantami takimi jak Microsoft, 
IBM, Meta, Google, World Economic Forum. Eksperci BCG prognozują wykładniczy wzrost rynków AR, 
VR i MR w najbliższych latach.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Jesienią 2021 Facebook ogłosił zmianę nazwy na Meta. Miało to miejsce podczas konferencji Face-
book Connect AR/VR i wynika z planów firmy na stworzenie metaverse. Metaverse to termin wykuty 
przez Neala Stephensona w książce Zamieć (ang. Snow Crash) z 1992. W powieści opisany został 
cyfrowy świat dostępny poprzez VR, w którym ludzie i awatary wchodzą ze sobą w interakcje. 

Zestaw XR należący do firmy  Meta — Oculus — zdominował sprzedać urządzeń VR/AR w ostatnich 
latach, co obrazuje badanie Counterpoint Research.

Firmy takie jak Microsoft, Roblox i Epic zainteresowane są stworzeniem własnych wersji metaverse, 
wspieranych najnowszymi osiągnięciami technologicznymi takimi jak 5G, AI, oraz chmurami 
obliczeniowymi (ang. cloud computing). 

NFTNFT są także coraz częściej wykorzystywane w wirtualnym świecie i staną się elementem ekonomii 
w licznych metaverse. Twórcy gier dodają do swoich produktów tokeny jako certyfikaty własności 
np. gadżetów, którymi posługuje się postać gracza. Jeżeli plany Marka Zuckerberga powiodą się, 
NFT wkroczą w nadchodzących latach w zupełnie inny wymiar rozwoju, marketingu, a także ogólne-
go znaczenia w życiu codziennym.

Galeria Mateico ma być nobilitacją dotychczasowej twórczości oraz docenieniem dokonań arty-
stycznych. Współpraca z wybranymi artystami pozwoli promować ich dzieła o wysokiej wartości 
rynkowej i jakości. Da im również przestrzeń do rozwijania swojej marki. Weryfikacja artystów da 
inwestorom 100% gwarancję, że nabywają NFT z zaufanego źródła.

Źródło grafiki:  https://www.statista.com/statistics/1222146/xr-headset-shipment-share-worldwide-by-brand/
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3. Nasze rozwiązania 
3.1 Galeria Mateico



Posiadanie profilu w Galerii będzie umożliwiało dostęp do dodatkowych funkcji na Mateico.io. Artys-
ta będący użytkownikiem, oprócz tworzenia własnych kolekcji NFT, będzie mógł wystawiać na 
aukcje namacalne przedmioty, współtworzyć kontent do aplikacji AR czy tworzyć bilety. Dzięki temu 
dostarczy więcej rozrywki swoim fanom. Profil artysty w Galerii Mateico da wiele narzędzi w jednym 
miejscu.  

Profil będzie także pełnił funkcję znaną z social mediów. Za jego pomocą artysta będzie w stanie 
zaktywizować swoją społeczność do dokonywania decyzji realnie wpływających na swoje działania 
(np. organizować głosowania dotyczące wyboru okładki płyty).

Oparty na blockchainie trzeciej generacji marketplace NFT stanie się ekonomicznym sercem 
naszego projektu. Będzie miejscem otwartym dla społeczności, w którym twórcy będą mogli wyst-
awiać na aukcjach swoje dzieła takie jak:

        projekty graficzne,
        fotografie,
        utwory muzyczne,
        projekty architektoniczne,
        karty kolekcjonerskie,
        wirtualne grunty,
        przedmioty i przestrzenie 3D.

MarketMarket NFT przedmiotów 3D projektowanych z myślą o technologii VR stanie się integralną częścią 
tworzonego przez nas Mateverse. Zakupione na rynku przedmioty i projekty architektoniczne będzie 
można wykorzystywać wewnątrz cyfrowego uniwersum.

ZaimplementowaneZaimplementowane przez nas rozwiązania technologiczne pozwolą na działanie sieci przy zniko-
mym poborze energii w zgodzie ze standardem ISO 20022. Energooszczędność w parze z wyda-
jnością wiążą się natomiast z niskimi kosztami transakcyjnymi. Wszystko to stanie się dodatkowym 
atutem, który zachęci użytkowników i artystów, do korzystania z platformy. ISO 20022 jest to 
międzynarodowa norma dotycząca elektronicznej wymiany danych między instytucjami finan-
sowymi. Obejmuje informacje przekazywane między nimi – w tym właśnie transakcje płatnicze czy 
dane rozliczeniowe. Ma zapewnić wspólną przestrzeń do odczytywania komunikatów finansowych 
za pomocą metodologii modelowania, centralnego słownika oraz zestawu reguł projektowania 
XML i ASN.1.

Mateico.io będzie łączył całe cyfrowe uniwersum i zachęci twórców do maksymalnego wykorzysta-
nia wyobraźni. W Mateverse to artyści staną się projektantami cyfrowego bogactwa, a nie jedynie 
jego odbiorcami. Uwolnienie pełni potencjału twórczego oraz zbiorowe działanie społeczności 
pozwolą na stworzenie niezwykle ciekawego i różnorodnego świata.

Świat ten będzie się rozrastał dzięki organicznemu napływowi nowych użytkowników zachęconych 
mnogością form.

3.2 NFT marketplace
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Pisarze i poeci

Mateico.io to okazja dla pisarzy na stworzenie kanału dystrybucji swojej twórczości w formie cyfro-
wego audiobooka. Będą oni mogli dostarczyć gotowe nagrania lub przygotować je razem z nami. 
Zaoferujemy pełen zakres wsparcia – od nagrania, przez projekt okładki, po promocję.

Chcemy, by takie podejście było zalążkiem czegoś większego. By pisarze otrzymywali szansę, ale i 
uczciwe wynagrodzenie za swoją twórczość. Z tego względu zamierzamy odwrócić proporcje do-
minujące na tym rynku, dzięki czemu większość zysku z audiobooków trafi do ich autorów.

Crowdfunding

Mateico.io będzie platformą zapewniającą wsparcie, działającą na zasadzie współpracy. Dzięki niej 
artysta pozyska dofinansowanie od inwestorów w zamian za część swoich zysków ze sprzedaży 
danego dzieła. W ten sposób umożliwi crowdfunding, by pisarz mógł zebrać fundusze na swoją dz-
iałalność.

Multichain

Chcemy zaoferować użytkownikowi dostęp do wielu godzin nagrań i różnych materiałów obecnych 
na rynku. Współpraca z innymi projektami umożliwi nam stworzenie bazy różnego rodzaju nagrań 
wideo i audio. Twórca kanału będzie ustalał, w jakiej cyfrowej walucie chce sprzedawać dostęp, a 
użytkownik otrzyma w jednym miejscu setki godzin wyjątkowych nagrań.

Streamy

PlayerPlayer zapewni także możliwość prowadzenia transmisji online. Twórcy kanałów w ramach trans-
misji będą mogli otrzymywać napiwki od użytkowników. Będą mogli również stworzyć zamkniętą 
grupę patronów, którzy wykupią subskrypcję na oglądanie kanału. Płatności możliwe będą w kryp-
towalutach lub tokenach MATE. Wybór tokenów MATE wiązał się będzie z mniejszą prowizją i lic-
znymi bonusami.

Dystrybucja muzyki

Wykorzystanie NFT do dystrybucji własnej twórczości to niewątpliwie rewolucja w branży. Ta nowa 
forma dostarczania muzyki za kilka lat będzie kierunkiem, jakim będą podążać muzycy. Już teraz 
korzystają z niej jedni z najpopularniejszych światowych artystów – Kings of Leon i Behemoth stali 
się pionierami.

 

3.3 Audiobooki

3.4 Player
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Mnogość multimediów

Współpraca z innymi artystami umożliwi stworzenie oryginalnego materiału, który zostanie za-
rejestrowany na wyłączność twórcy. Nie będzie on dostępny nigdzie indziej, co przyciągnie więcej 
odbiorców. Nagrania koncertów, stand-upów lub nawet filmów i bajek będą jedną z form spędza-
nia wolnego czasu przy użyciu Mateico.io.

Z pomocą artystów i twórców będziemy organizować koncerty, spektakle, występy oraz szkole-
nia, których nagrania znajdą się na Mateico.io. W zamian za powstałe w porozumieniu z nami 
niepowtarzalne materiały (np. wersje akustyczne koncertów, nowy program stand-up), artyści 
mogli sprzedawać do nich dostęp za pośrednictwem platformy. 

Player będzie zbiorem nagrań najwyższej jakości, które pomoże dostarczyć zespół doświadczonych 
specjalistów. Chcemy oferować pełny zakres pomocy w rejestracji wydarzenia – przy audio, jak i 
wideo 360°. Taka technologia oraz wideo spacery są na pewno czymś więcej niż tylko kolorowym 
ekranem.

DedykowanaDedykowana aplikacja – Mateico App – zapewni różnorodną formę zabawy i pozwoli użytkownikom 
na grywalizację. Mateico App to brama, dzięki której użytkownik uzyska dostęp do rozbudowanej 
biblioteki licznych utworów oraz przedmiotów. Otrzyma także wgląd do specjalnie przygotowanych 
tras turystycznych, gdzie pozna historię danych miejsc, odkryje te warte odwiedzenia. Zobaczy 
polecane punkty kulturalne oraz będzie mógł zbierać punkty za aktywność i znajdować różnego 
rodzaju przedmioty pozostawione w rozmaitych miejscach w formie rozszerzonej rzeczywistości. 
Znajdą się tam:

        NFT,        NFT,
        tokeny MATE,
        audiobooki,
        słuchowiska, 
        utwory poetyckie, 
        projekty graficzne, 
        albumy ze zdjęciami, 
        pliki dźwiękowe        pliki dźwiękowe
        bilety,
        zniżki do sklepu lub ofert partnerów,
        przedmioty ze świata realnego takie jak t-shirty, autografy.

Posiadacze swoich profili w Galerii będą mogli wykorzystać Mateico App także do zrzutu tokenów 
lub innych przedmiotów podczas różnych wydarzeń np. zrzuty NFT podczas koncertów, lub umożli-
wienie „zebrania” koszulki z autografem podczas festiwalu. 

Aplikacja umożliwi interakcję między artystą a użytkownikiem i będzie integralną częścią profilu ar-
tysty w Galerii Mateico. Otrzyma on dostęp do procesu tworzenia własnych rzeczy, które będzie 
mógł przekazywać swoim odbiorcom z całego świata.

3.5 Aplikacja AR
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3.6 Bilety

Innowacyjna forma dystrybucji

Otwarcie się na nowy rynek i poszerzenie swojej oferty o możliwość sprzedaży biletów z pomocą z 
technologii NFT to szansa na pozyskanie nowych odbiorców oraz zmniejszenie ryzyka oszustw 
związanych z biletami. Ta daleka od tradycyjnej forma to przyszłość branży eventowej.

Artyści czy organizatorzy wydarzeń będą mogli korzystać z narzędzi wewnątrz platformy, które 
umożliwią im m.in. generowanie wejściówek w formie NFT.

JednymJednym z założeń projektu jest pomoc młodym twórcom. Galeria konkursowa ma sprawić, że 
nieznany dotąd artysta dostanie przestrzeń do prezentacji swojego portfolio. W zamian otrzyma 
feedback, a co ważniejsze wsparcie finansowe na dalszy rozwój. Natomiast dla inwestorów to 
okazja na znalezienie oryginalnych dzieł, czyli nowych inwestycji.

SposobemSposobem na odkrycie talentów i poznanie twórczości wartej większej uwagi będą konkursy arty-
styczne. Zwycięzców wyłonią posiadacze tokena. Finaliści będą mieć możliwość zaprezentowania 
swoich prac na corocznej gali oraz festiwalu artystycznym. Z kolei zwycięzcy otrzymają liczne 
nagrody takie jak wydanie płyty, zorganizowanie wystawy sztuki, promocję na stronie Mateico.io, 
czy możliwość otwarcia  własnego konta w Galerii Mateico.

Po latach taka forma wsparcia przez Galerię konkursową może okazać się niezwykle opłacalna dla 
każdej ze stron.

Sklep internetowy Galerii Mateico będzie bazować przede wszystkim na tematycznych produktach 
współtworzonych z artystami. Będziemy także współpracować z rzemieślnikami, by dostarczać 
klientom unikatowe rękodzieło. Wszystko ma być nie tylko wyjątkowe, ale i szczegółowo dopracow-
ane – tak by odbiorca nie miał zastrzeżeń do jakości wykonania.

Oprócz tego nasza oferta zostanie wzbogacona o usługi. Wraz z firmami oraz samymi artystami 
będziemy w stanie organizować kursy, szkolenia, a nawet wakacje.

Odsprzedaż cyfrowych audiobooków

Portal umożliwi nie tylko zakup i odsłuch audiobooków. Nowością, nigdzie jeszcze nie stosowaną, 
będzie odsprzedaż. Po odsłuchaniu użytkownik będzie mógł, podobnie jak wersję pudełkową, 
sprzedać wersję cyfrową. Różnica leży jednak w prowizji, którą autor otrzyma za każdą odsprzedaż. 
Takie podejście jest więc zachęcające dla dwóch stron. Nabywca nic nie traci, a twórca zyskuje.

       

3.7 Galeria konkursowa / talent-show

3.8 Mateico Shop
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W planach mamy otwarcie się na rynek tradycyjny oraz e-booki, by zmaksymalizować zyski 
sprzedażowe danego tytułu. Tym samym artysta otrzyma kompleksowy dostęp do kanałów swojej 
twórczości, a odbiorca wszystkie wydania w jednym miejscu.

Unikatowy bilet lub pełna pula

Bilety będą mogły być częścią puli. Oznacza to, że organizator wygeneruje jeden unikatowy bilet 
NFT, oferując nabywcy nadprogramowe atrakcje takie jak np. spotkanie z artystą lub będzie mógł 
stworzyć całą pulę biletów i dystrybuować poprzez Mateico.io.

Wydarzenia MateverseWydarzenia Mateverse

W Mateverse pule biletów na wydarzenia będą mieć formę NFT możliwych do nabycia w ramach 
ekonomii uniwersum, na Mateico.io.
Odbiorca zyska przede wszystkim większy wybór, w jakiej formie chce zobaczyć interesujące go wy-
darzenie oraz jak chce w nim uczestniczyć. Bezpośrednio, na odległość lub dzięki swojemu ava-
tarowi w wirtualnej rzeczywistości.

Metaverse, które w ekosystemie Mateico zyska nazwę Mateverse, to wirtualne przestrzenie stwor-
zone przez społeczność Mateico. Nasz cyfrowy świat łączył będzie elementy grywalizacji z możli-
wością uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. Mateverse to przede wszystkim:

        bliskość sztuki,
        kultura i nauka,
        nowe znajomości,
        cyfrowy market,
        wyzwania i nagrody.

Aktualnie pracujemy nad znalezieniem i doborem najciekawszych rozwiązań technologicznych, 
które pozwolą nam na stworzenie wyjątkowego metaverse, wyróżniającego się kunsztem na tle 
innych cyfrowych światów. 

FundamentyFundamenty cyfrowego świata budujemy już teraz. Sprzedaż wirtualnych gruntów pozwoli nam na 
pozyskanie finansowania niezbędnego do spojenia naszych funkcjonalności w ramach integralne-
go Mateverse. Tak złożone rozwiązanie wymaga jednak szczegółowego przedstawienia, dlatego 
opis Mateverse przedstawimy w ramach WHITEPAPER 2.0.

       

3.9 Mateverse
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4. Wsparcie ekosystemu 

Chcielibyśmy, aby nasze uniwersum nie ograniczało się jedynie do Mateico.io. Z tego powodu wyj-
dziemy poza cyfrowy świat, wprost do ludzi, budując fizyczną, stacjonarną przestrzeń, z której 
skorzystają całe rodziny. 

Fundacja Mateico jest bardzo istotnym elementem wsparcia naszego systemu. Będziemy dzielić 
się zyskami z potrzebującymi. Wierzymy, że jako marka i społeczność, która będzie się gromadzic 
wokół projektu, jesteśmy w stanie zrobić bardzo dużo dobrego dla innych.  

Oprócz tego planujemy organizować coroczny festiwal artystyczny, na którym najzdolniejsi artyści 
biorący udział w naszym talent-show, będą mogli zaprezentować swoje prace. Odbędzie się 
również gala wręczenia nagród dla twórców współpracujących z nami. 

Mateico postawi także na wsparcie ekosystemu XinFin oraz startupy powstające na bazie tej tech-
nologii. Ma zamiar inwestować w projekty będące na różnym etapie rozwoju wykorzystujące $XDC

Chcielibyśmy, aby każdy chętny miał dostęp do tworzonej przez nas cyfrowej przestrzeni, nieza-
leżnie od tego, czy posiada komputer i okulary VR. Z tego powodu stworzymy unikalny obiekt, jakim 
będzie park VR. W bliskiej okolicy Warszawy zbudujemy stacjonarny punkt przepełniony nowocze-
sną technologią VR, w którym każdy chętny, w gronie znajomych, będzie mógł doświadczyć bo-
gactwa Mateversum Mateico. 

Park VR będzie idealnym miejscem dla fanów rozwiązań na miarę XXI wieku, w którym każdy będzie 
mógł wybrać interesujące go atrakcje takie jak:

        galerie sztuki,
        koncerty,
        wyścigi,
        spływy kajakowe,
        rollercoastery,
        dom strachu. 

Cokolwiek,Cokolwiek, na co pozwoli wyobraźnia. Park VR to nie tylko styczność z kulturą, ale również rozrywka w 
postaci gier i atrakcji rodem z wesołego miasteczka, które zapewnią przypływ adrenaliny. Mnogość 
doświadczeń sprawi, że goście będą chcieli wracać do Parku VR. 

. 

       

4.1 Park VR
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Bilety wstępu będą dostępne do kupienia w formie NFT na platformie Mateico.io.
 
Inwestorzy chcący stać się częścią tego przedsięwzięcia będą mieli na to szansę pod koniec 2022 
roku. Kolejne etapy naszego rozwoju można śledzić na harmonogramie przedstawionym w postaci 
mapy drogowej w Rozdziale 8.2.
. 

SukcesSukces Fundacji Mateico będzie nieunikniony, kiedy za sterami stanie grupa przyjaciół niosąca 
pokłady miłości, uczynności, wiedzy oraz doświadczenia (najczęściej tego życiowego). Fundacja 
Mateico stawia na uniwersalne wartości:

        otwartość, 
        dobroczynność, 
        dobre serce, 
        przyjaźń, 
        wsparcie,         wsparcie, 
        cierpliwość,
        empatię. 

Fundacja Mateico otoczy swoją opieką przede wszystkim dzieci i młodzież z domów dziecka oraz 
ośrodków szkolno-wychowawczych. Pomoże młodym, utalentowanym osobom, które nie mają 
wystarczających funduszy i możliwości rozwoju. 

ZapewniZapewni nastolatkom odpowiednią dla nich edukację, a także będzie oferować wsparcie działal-
ności artystycznej. W jaki sposób? Poprzez organizowanie różnorodnych wystaw, koncertów, wy-
dawanie płyt czy organizację innych eventów promujących młode talenty. 

Dzieci z sierocińców oraz te w trudnej sytuacji rodzinnej będą miały możliwość udziału w licznych 
wydarzeniach. To właśnie na edukacyjno-tematycznych wyjazdach takich jak: obozy filmowe, 
muzyczne czy aktorskie będą miały okazję do poznania nowych osób (nawet tych z pierwszych 
stron gazet) i zawarcia wieloletnich przyjaźni. W rozwoju osobistym młodych podopiecznych 
pomogą m.in. warsztaty rzemieślnicze i terapeutyczne.

FundacjaFundacja ma również za zadanie budzenie w młodych ludziach pokładów kreatywności. Do tego 
celu chcemy wykorzystać arteterapię. Specjaliści, którzy JUŻ zadeklarowali pomoc przy tej inicjaty-
wie, zagwarantują profesjonalne wsparcie merytoryczne.
. 

       

4.2 (Dobro)uczynność
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5. Przewaga konkurencyjna 
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Mateico.io to pierwsza taka multiplatforma NFT na rynku, która dostarczy twórcom szerokiego spek-
trum rozwiązań w jednym miejscu. Naszym celem jest stworzenie aktywnej społeczności, opierając 
się na otwartości, szacunku do drugiego człowieka oraz zamiłowaniu do kultury i sztuki. Dzięki róż-
norodnym kierunkom rozwoju projekt Mateico da szansę rozwinąć się wielu osobom. Wyróżniać nas 
będą przede wszystkim:

wszechstronność i multifunkcjonalność platformy Mateico;

energooszczędność zastosowanej technologii;

usługa streamingowa i multichain player;

usługa edukacyjna (ważna zwłaszcza w modelu edukacji zdalnej);

innowacyjna forma reklamy NFT w Mateversum projektu;

wydarzenia organizowane na kilka sposobów: w świecie rzeczywistym, jako wydarzenia organizowane na kilka sposobów: w świecie rzeczywistym, jako  
stream lub VR w cyfrowej przestrzeni 3D;

dokładna selekcja artystów, z którymi będziemy współpracować;

tworzenie unikatowych treści przez artystów na wyłączność Mateico                                    
(nie będą dostępne nigdzie indziej);

współpraca z galeriami, muzeami, teatrami, wydawnictwami, wytwórniami, 
szkołami wyższymi i wszystkimi, którzy pomogą wzbogacić naszą ofertę;

stworzenie nowych kanałów dystrybucji dzieł sztuki czy innych produktów                         stworzenie nowych kanałów dystrybucji dzieł sztuki czy innych produktów                         
(np. audiobooków, biletów na wydarzenia);

pomoc młodym talentom poprzez talent-show i możliwość inwestycji w ich 
prace;

rozwiązania związane z social mediami, co może dodatkowo zainteresować 
fanów danych twórców;

otwarcie się na różne modele NFT (nie tylko grafiki, ale też np. modele 3D                            otwarcie się na różne modele NFT (nie tylko grafiki, ale też np. modele 3D                            
z wykorzystaniem technologii VR).



6. Tokenomia 

Platforma wykorzysta niezwykle szybko rozwijającą się technologię XinFin (XDC), emitując tokeny 
$MATE w standardzie XRC20. 

Plaftofma XinFin mogła powstać dzięki 15 milionom dolarów pozyskanym w ramach ICO (ang. Initial 
Coin Offering) w marcu 2018 roku. Główna sieć została uruchomiona w czerwcu 2019 r. stając się 
jednym z pierwszych blockchainowych smart-kontraktów wykorzystujących konsensus 
Proof-of-Stake (ang. dowód stawki). 

ArchitekturaArchitektura sieciowa XinFin łączy w sobie najlepsze cechy publicznego blockchaina Ethereum i 
prywatnego Quorum. Publiczna warstwa sieci jest dostępna dla wszystkich. Użytkownicy instytuc-
jonalni i ci posiadający stosowne uprawnienia, mogą ponadto uruchomić prywatne podsieci.

XinFin będąc interoperacyjną, hybrydową siecią doskonale sprawdza się globalnym handlu i 
finansach. Umożliwia bowiem natychmiastowe rozliczanie transakcji handlowych. Delegated 
Proof of Stake (XDPoS) rozwiązuje problem konsensusu w sprawiedliwy i demokratyczny sposób 
poprzez głosowania udziałowców. Sieć działa w zgodzie ze standardami przesyłania wiadomości 
ISO20022. 

. 

6.1 Technologia XinFin

Figure 1: The XDC Network

NETWORK 1

NETWORK 1

NETWORK 1

NETWORK 2NETWORK 2

MASTER NODES

Blockchain
PublicPrivate

Blockchain
PublicPrivate

Blockchain
Public Private

Blockchain
PublicPrivate

Blockchain
PublicPrivate

Blockchain
PublicPrivate

Źródło grafiki: https://medium.com/xinfin/https-medium-com-dzentraz-xinfin-xdc-protocol-enters-the-foray-amongst-the-greats-9a4748d008e4
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3 -6  TPS
 

1ST  Generation
 

COMPARISON
CRITERIA
 

TRANSACTIONS PER
SECOND
 

AVERAGE FEE
 

TRANSACTION
CONFIRMATION
 

SMART CONTRACT
SUPPORT
 

ENERGY
CONSUMPTION
 

2ND  Generation
 

3RD  Generation
 

12 - 13  TPS
 

2000+  TPS
 

$15  USD $10  USD $0.00001  USD

10 - 60  Minutes

Bitcoin BTC Ethereum ETC XinFin XDC

71.12  TWh 20.61  TWh 0.0000074  TWh

10 - 20  Seconds 2  Seconds
(w/finality)

NO YES YES

W lutym 2022 kapitalizacja rynkowa sieci XinFin przekracza 770 milionów dolarów. Poniższa tabela 
ilustruje postęp technologiczny w zakresie energooszczędności, szybkości i opłatach transakcy-
jnych. XinFin można określić mianem blockchaina trzeciej generacji.

$MATE jako serce ekonomii Mateico

Tokenem $MATE dzięki integracji marketplace NFT z usługami ekosystemu Mateico, będzie dokony-
wało się wszystkich transakcji wewnątrz platformy. Płatności znajdą zastosowania w wielu miejs-
cach. Będą to między innymi: 

        Dokonanie zakupu NFT.
        Wykupienie dostępu do materiałów w Playerze.
        Wejściówka na cyfrowy koncert.
        Dzierżawa miejsca pod cyfrowy eksponat.
        Reklama produktów i usług w Metaverse
        (radio, billboardy, murale i interaktywne reklamy).
        Zakup gruntów, budowa nieruchomości.
        Funkcje premium na platformie.        Funkcje premium na platformie.
        Wspieranie rozwoju lubianych twórców poprzez napiwki.

6.2 Tokeny $MATE
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Mateico's gallery NFT Marketplace

create fee
The artist pays $ MATE to create the NFT.

sell fee
$ MATE commission is charged
on the sale of the artwork 

create fee
The artist pays $ MATE to create an NFT.

sell fee
A commission of $ XDC is charged on
the sale of the artwork Buyer 

create fee
$ MATE downloaded when the
auction is created.

bid fee
$ MATE charged during the
first bid or purchase

sell feesell fee
$ MATE charged according to
a percentage threshold depending
on the STAKE program.

create fee
$ MATE charged when the auction
is created.

bid fee
$ MATE charged on the first
bid or purchase.

sell feesell fee
$ XDC charged according to
a percentage threshold depending
on the STAKE program.

Artist

Buyer

An example of using the $ MATE token in Galeria Mateico
and NFT Marketplace

Trzy istotne cechy tokenów $MATE

Vesting

Niemalże wszystkie tokeny z przedsprzedaży podlegać będą procesowi vestingu. Oznacza to, że 
inwestorzy nie będą mogli dowolnie z nich korzystać bezpośrednio po zakupie. Stanie się to możliwe 
dopiero w czasie kiedy zostaną wypełnione warunki autonomicznego inteligentnego kontraktu. 
Tokeny przydzielone członkom zespołu zostaną zablokowane aż na 4 lata (48 miesięcy).

SprzedażSprzedaż tokenów na otwartym rynku (ang. token sale) podzielona będzie na fazy. Do każdej z faz 
sprzedaży zastosowanie znajdą określone w smart-kontrakcie warunki, jakim podlegać będzie 
uwalnianie zakupionych tokenów. Inwestorzy będą mieli nieustanny wgląd w swoje salda po 
dodaniu adresu kontraktu do swojego portfela (na tej samej zasadzie co dodaje się zwykle tokeny). 
Po uruchomieniu kontraktu nawet twórcy platformy Mateico nie będą mieli możliwości modyfikacji 
realizowanej umowy.

1. Vesting
Gwarancja rozwoju projektu.

3. Staking
Nagradzanie za lojalność.

2. Voting
Demokratyczna społeczność.
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Jeżeli użytkownik przeprowadza wiele transakcji na platformie, np. kupuje usługi lub produkty, to 
przy dokonywaniu każdej z nich weryfikowane jest, czy jego tokeny są dostępne i czy nie podlegają 
vestingowi (czasowej blokadzie). Po przeprowadzonej transakcji wszystkie tokeny służące zakupom 
są uwalniane lub zostają przypisane do innych programów. Ostatecznie jednak zawsze trafiają na 
indywidualny portfel klienta, do którego tylko on ma dostęp.

VestingVesting stanowi zabezpieczenie przed manipulacjami rynkiem w początkowych newralgicznych 
fazach jego rozwoju. Rozwiązanie to jest istotne w budowaniu zaufania z inwestorami, którzy nie 
muszą obawiać się, że dojdzie do oszustwa takiego jak pump and dump (pol. pompuj i porzuć), po-
nieważ twórcy projektu nie będą mogli ruszyć swoich tokenów przed upływem 48 miesięcy. Vesting 
więc może stanowić gwarancję dla inwestorów, że projekt nie zostanie porzucony.

Voting

Voting wprowadza demokrację przy podejmowaniu decyzji dotyczących głosowań podczas tal-
ent-show, w galerii konkursowej, oraz podczas ankiet tworzonych przez artystów posiadających 
konto Mateico, posiadacze tokena $MATE, będą mogli również brać udział w głosowaniach doty-
czących projektu Mateico i kierunków rozwoju. Posiadacze tokenów mogą stanowić część procesu 
decyzyjnego. Podczas głosowania generowana jest tzw. migawka (ang. snapshot) stanu posiada-
nia tokenów przez użytkownika, a sam proces głosowania odbywa się bezpośrednio na platformie. 
Aby wziąć udział w głosowaniu, nie jest konieczne dokonywanie żadnej transakcji, potrzebny do 
tego jest jedynie podpis kluczem danego adresu.

Staking

Posiadacze tokenów $MATE będą mieli możliwość uczestnictwa w programie Stakingu. Program 
ten od strony technologicznej stanowił będzie zabezpieczenie działania sieci. Użytkownicy, którzy 
zdecydują się uczestniczyć w programie, zostaną wynagrodzeni np. poprzez obniżenie prowizji za 
korzystanie z portalu Mateico. Dodatkową zachętą będzie możliwość zwiększenia ich mocy głoso-
wania (ang. voting power) poprzez odpowiednie proporcjonalne do udziałów miesięczne wyn-
agrodzenie. Użytkownicy w kilku krokach będą mogli wybrać najbardziej odpowiedni dla nich pro-
gram.

Dzięki funkcji Claim2stake możliwe stanie się natychmiastowe przekazanie w ramach jednej tran-
sakcji tokenów zwolnionych z Vestingu, na kontrakt Stakingu.

Szczegółowy program stakingowy pojawi się przed listingiem na pierwszej giełdzie.
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6.3 Przydział tokenów i funduszy

str. 26

Tokeny $MATE

            Maksymalna podaż: 500 000 000

            Podaż w obiegu: 20 500 000 + sprzedaż tokenów

            Początkowa wycena: $0.1

Przydział tokenów

PowyższyPowyższy wykres obrazuje przydział tokenów $MATE. 30% bazy monetarnej zarezerwowane jest dla 
ekosystemu. 2% tokenów trafi na cele dobroczynne w ramach Fundacji Mateico. 37.7% tokenów trafi 
do publicznej sprzedaży. 5% tokenów zostanie przeznaczonych na rozwój w ramach poprzez wejś-
cie na giełdy kryptowalutowe — czyli wylistowanie tokenów (ang. listing). 13% bazy monetarnej zost-
anie spożytkowane na marketing i partnerstwa dzięki którym projekt będzie się rozwijał. 12.5% to-
kenów trafi do zespołu tworzącego projekt Mateico — jednak będą one zablokowane na 48 
miesięcy w ramach opisanego wcześniej Vestingu, co wpłynie na wzrost zaufania inwestorów.

Przydział funduszy

45% kapitału pozyskanego od inwestorów przeznaczonych zostanie na rozwój ekosystemu. 20% 
zebranego kapitału spożytkowane zostanie na marketing platformy. 15% stanowić będzie wyn-
agrodzenie zespołu i doradców. 3% przeznaczonych zostanie na zakup środków trwałych takich jak 
niezbędny do rozwoju sprzęt komputerowy. 1% funduszy trafi do prawników bez pracy których rozwój 
platformy nie byłby możliwy. 6% natomiast zostanie zamrożone w ramach rezerwy operacyjnej.

Tokeny $MATE

            Maksymalna podaż: 500 000 000

            Podaż w obiegu: 20 500 000 + sprzedaż tokenów

            Początkowa wycena: $0.1

Przydział tokenów

PowyższyPowyższy wykres obrazuje przydział tokenów $MATE. 30% bazy monetarnej zarezerwowane jest dla 
ekosystemu. 2% tokenów trafi na cele dobroczynne w ramach Fundacji Mateico. 37.7% tokenów trafi 
do publicznej sprzedaży. 5% tokenów zostanie przeznaczonych na rozwój w ramach poprzez wejś-
cie na giełdy kryptowalutowe — czyli wylistowanie tokenów (ang. listing). 13% bazy monetarnej zost-
anie spożytkowane na marketing i partnerstwa dzięki którym projekt będzie się rozwijał. 12.5% to-
kenów trafi do zespołu tworzącego projekt Mateico — jednak będą one zablokowane na 48 
miesięcy w ramach opisanego wcześniej Vestingu, co wpłynie na wzrost zaufania inwestorów.

Przydział funduszy

45% kapitału pozyskanego od inwestorów przeznaczonych zostanie na rozwój ekosystemu. 20% 
zebranego kapitału spożytkowane zostanie na marketing platformy. 15% stanowić będzie wyn-
agrodzenie zespołu i doradców. 3% przeznaczonych zostanie na zakup środków trwałych takich jak 
niezbędny do rozwoju sprzęt komputerowy. 1% funduszy trafi do prawników bez pracy których rozwój 
platformy nie byłby możliwy. 6% natomiast zostanie zamrożone w ramach rezerwy operacyjnej.

Team
12.5%

Marketing & Partners
13%

Listing
5%

Token Sale
37.5%

Foundation
2%

Ecosystem
30%

Ecosystem 30%
150 000 000 $MATE
Up to 10% per year vesting.
First year 3% - 4 500 000 $MATE

Foundation 2%
10 000 000 $MATE
10% vesting each year.10% vesting each year.
First year 0.2% - 1 000 000 $MATE

Token Sale 37.5%
187 500 $MATE
Individual vesting and lockups.

Listing 5%
25 000 000 $MATE

Marketing & PartnersMarketing & Partners 13%
65 000 000 $MATE
individual lockups.

Team 12.5%
62 500 000 $MATE
48 months lockup.



Buyback
10%

Reserve
6%

Legal consulting
1%

Team / Advisors
15%

Equipments
3%

Marketing
20%

Development
45%

Na uwagę zasługuje fakt, że 10% pozyskanego kapitału przeznaczonych zostanie na odkupienie    
i spalenie (ang. buy back & burn) tokenów $MATE dostępnych na wolnym rynku

Ogólna teoria równowagi rynkowej jest koncepcją ekonomiczną, zgodnie w którą cena rynkowa 
jest wypadkową popytu i podaży, co ilustruje poniższy wykres.

. 

       

7. Dla inwestora 
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7.1 Perspektywa rynkowa
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Rozwój ekosystemu, listowanie tokenów $MATE na giełdach oraz inwestycje w partnerstwa i mar-
keting, wpływały będą na wzrost popytu na tokeny $MATE. Z drugiej strony zmniejszająca się w 
ramach odkupywania i spalania części tokenów baza monetarna wpłynie na ograniczenie podaży 
$MATE na giełdach.  

W połączeniu z ogólną teorią równowagi rynkowej wynika z tego, że wartość tokena $MATE w 
długim ujęciu czasowym powinna rosnąć, aż do momentu osiągnięcia pełnej adopcji na rynku 
docelowym. 

Analiza przeprowadzona w Rozdziale 3 wskazuje, że rynek docelowy powiększa się z roku na rok. 
Oznacza to, że projekt Mateico podążając za trendami ma bardzo duże szanse na dynamiczny 
rozwój i głęboką penetrację rynku metaverse. 

NaszaNasza analiza wskazuje, że trendy rozwoju rynku nie odwrócą się w najbliższych latach, lecz będą 
kontynuowane  — potwierdzają to projekty tworzone przez technologicznych gigantów. Matev-
erse nawiązując partnerstwa ze startupami i innymi projektami wirtualnej rzeczywistości ma więc 
szansę stać się częścią jeszcze większego multi-metaverse, które może powstać w najbliższych 
dekadach i spajać globalny ekosystem.

Funkcja Votingu zapewni inwestorom możliwość udziału w procesie decyzyjnym dotyczącym 
rozwoju projektu. Staking natomiast zabezpieczy działanie rynku. Zastosowane w smart-kontrakcie 
zabezpieczenia zamrożą wynagrodzenie twórców na 48 miesięcy w ramach Vestingu. To samo za-
bezpieczenie w przypadku inwestorów pozwoli chronić rynek przed manipulacjami. 

Z harmonogramu rozwoju projektu przedstawionego poniżej w formie mapy drogowej wynika, że 
cały ekosystem Mateico zyska pełną operacyjność jesienią 2025 r. Oznacza to, że twórcy uzyskają 
dostęp do swoich tokenów już po wdrożeniu wszystkich obiecanych funkcjonalności.

. 
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7.2 Mapa drogowa
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Q1 2021
Idea
Website 1.0
Twitter

Q3 2021
Telegram group
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Q4 2021
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2022
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7.3 Dlaczego warto inwestować?

Sztuka inwestycji naprawdę się opłaca!

Po pierwsze: wpływ

Czynny udział w głosowaniach zapewni Ci realny wpływ na przebieg oraz rozwój danego projektu, 
a co za tym idzie – możliwość wyłonienia najlepszych z najlepszych w różnego rodzaju konkursach 
oraz talent-show (dzięki tokenowi głosującemu). Zainteresowany?

Po drugie: pomoc

WsparcieWsparcie projektu to nie tylko korzyści osobiste, ale również forma wsparcia potrzebujących. Matei-
co dzieląc się zyskami z platformy, wspierać będzie młode talenty, które zyskają szansę na sukces 
w swoich dziedzinach poprzez dostęp do edukacji, możliwość wydania własnych płyt i zaprezen-
towanie swojej twórczości na wystawach sztuki. Fundacja Mateico weźmie pod skrzydła dzieci z 
domów dziecka, dając im nowe możliwości rozwoju, rozrywki i terapii. Wsparcie projektu to także 
pomoc startupom tworzonym na technologii XinFin i rozwój sieci $XDC. 

Po trzecie: inwestycja

Jako inwestor będziesz mógł postawić na sztukę cyfrową za pośrednictwem marketu NFT oraz 
Galerii Mateico. Limitowane edycje wcześniej niedopuszczonych do rynkowego obiegu produktów, 
designerskie kolekcje oraz kontakt ze wschodzącymi gwiazdami to prosta droga do sukcesu 
inwestycyjnego. Weź również pod uwagę to, iż  Token $MATE będzie notowany na giełdach kryp-
tograficznych. Jego wartość może rosnąć w bardzo szybkim tempie!

Po czwarte: odkrywanie

Wyselekcjonowane dzieła sztuki, koncerty i wydarzenia, rozbudowana biblioteka audiobooków, 
szanująca się społeczność, wyzwania łączące edukację z rozrywką poprzez grywalizację, odkry-
wanie nowych talentów  — to tylko niektóre z możliwości eksploracji na platformie Mateico.

Po piąte: zabawa i przyjemność

Przyszły inwestorze, dostęp do najlepszych stand-upów, spektakli, cyfrowych wystaw, najnowszej 
muzyki, ciekawych słuchowisk i podcastów jest na wyciągnięcie Twojej ręki. Przed Tobą wiele godzin 
najlepszej zabawy i relaksu. Technologia AR pozwoli Ci również na spędzanie czasu na świeżym 
powietrzu, a przygotowywany kontent będzie pełnił również rolę edukacyjną i turystyczną. Udział w 
głosowaniach, licytacjach i konkursach artystycznych również Cię nie ominie!

To jak, gotowy na NOWE?
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8. Nasz zespół 

Łukasz Danielewski
Chief Executive Officer / Founder

Ze światem artystycznym i kulturalnym związany od najmłodszych lat. Twórca muzyki elektronicznej 
znany jako ''Lewskhi''. Realizator dźwięku, kreatywna dusza, pomysłodawca projektu Mateico. Posia-
da 7-letnie doświadczenie w pracy kreatywnej i sprzedażowej. Pasjonat nowych technologii. Na 
rynku kryptograficznym od 2011 roku.

Michał Andrzejuk
Chief OperatingOfficer

Związany z wdrażaniem i rozwojem aplikacji w wielu branżach od ponad 14 lat (edukacja, teleko-
munikacja, media, sprzedaż, HR). Od 2015 Prezes firmy IT zajmującej się wdrażaniem desktopowych 
i webowych aplikacji wspierających procesy kadrowo płacowe w organizacjach.

Robert Wojciechowski
Executive Board Advisor

Ekspert światowego formatu ds. marketingu i strategii biznesowej. Zajmujący się wieloma branżami 
przez ostatnie 30 lat, a od ponad 5 lat blockchainem i kryptowalutami. Brał udział  w tworzeniu m.in. 
Związku Kontroli Dystrybucji Prasy i Polskich Badań Czytelnictwa. W 2000 roku współtworzył Polską 
Ankietę Internetową, gdzie pełnił funkcje Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Block-
chain i Nowych Technologii. W swojej spółce OAAM Consulting Ltd wdraża w tradycyjny biznes 
strategię blockchain poprzez tokenizację, planuje tokenomię oraz wspiera crowdfunding.

Rafał Kiełbus
Chief Blockchain Officer

Z technologią blockchain od 2011 roku, od 2017 zawodowo jako programista blockchain, m in w Pol-
skim Akceleratorze Technologii Blockchain, w projektach Tecra, iVoting, Bitfold. Uczestnik prac stru-
mienia „Blockchain DLT i waluty cyfrowe” przy Ministerstwie Cyfryzacji, członek zarządu Izby Gospo-
darczej Blockchain i Nowych Technologii, wykładowca na studiach podyplomowych w Szkole 
Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W spółce OAAM 
Consulting jako CTO zajmuje się techniczną stroną procesu tokenizacji.

Tomasz Czarnecki 
Chief Information Security Officer

Prezes Zarządu DOIT.BIZ Sp. z o.o. / Ekspert Bezpieczeństwa Informacji / RODO. Certyfikowany Inspek-
tor Ochrony Danych Osobowych / Audytor ISO. Dyrektor IT odpowiedzialny za Strategię cyfryzacji i 
bezpieczeństwa IT w spółkach i holdingach o rocznych obrotach powyżej 1 mld zł.   
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Pełnomocnik sponsorów programów wdrożeniowych. Kierownik zespołów wdrożeniowych sys-
temów IT przeznaczonych dla dziesiątek tysięcy użytkowników. Miłośnik nowych technologii 
wykraczających poza ramy znanej wszystkim rzeczywistości. Prywatnie mąż i ojciec trzech córek. 
Perkusista amator, chórzysta, biegacz długodystansowy, zapalony motocyklista.

Julianna Mełnicka
Graphic Designer

Właścicielka Agencji Interaktywnej Link Master. Grafik komputerowy. W swojej pracy porusza się 
głównie w nurcie grafiki użytkowej. Specjalizuje się w projektowaniu logotypów, plakatów, portali 
internetowych, aplikacji mobilnych, a także sklepów i stron www. Na swoim koncie ma projekty 
okładek płyt i książek. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu kierunku Stosunki 
międzynarodowe. Miłośniczka pieszych wędrówek, fotografii i rękodzieła.

Witold Pieczatowski
System Architect

OdOd niespełna 20 lat związany z marketingiem internetowym i wykorzystaniem wyszukiwarki Google 
do celów reklamowych. Manager, koordynator i architekt kilkudziesięciu projektów informatycznych 
takich jak m.in. bazy danych, platformy e-learningowe, portale internetowe, aplikacje mobilne, a 
także sklepy i serwisy www. Od wielu lat człowiek łączący świat informatyczny (programiści) z arty-
stycznym (graficy). Ściśle współpracujący i tworzący Link Master Agencję Interaktywną.

. 
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INFORMACJE O WYŁĄCZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI NALEŻY DOKŁADNIE I W CAŁOŚCI PRZECZYTAĆ NINIE-
JSZĄ SEKCJĘ „INFORMACJE O WYŁĄCZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI”. ŻADNA CZĘŚĆ NINIEJSZEGO DOKU-
MENTU NIE STANOWI PORADY PRAWNEJ, FINANSOWEJ, BIZNESOWEJ LUB PODATKOWEJ I NALEŻY SKON-
SULTOWAĆ SIĘ Z WŁASNYMI DORADCAMI PRAWNYMI, FINANSOWYMI, PODATKOWYMI LUB INNYMI PRZED 
PODJĘCIEM JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYM DOKUMENTEM. ANI FIRMA MATEICO, ANI 
CZŁONKOWIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO („ZESPÓŁ MATEICO”), KTÓRZY W DOWOLNY SPOSÓB PRACOWA-
LI NAD PROJEKTEM MATEICO W CELU OPRACOWANIA PLATFORMY MATEICO, ŻADEN DYSTRYBU
TOR/SPRZEDAWCA TOKENÓW „MATE” („DYSTRYBUTOR”) ANI DOSTAWCA USŁUG NIE BĘDĄ PONOSIĆ 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE SZKODY LUB STRATY, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ PO-
NIESIONE W ZWIĄZKU Z DOSTĘPEM DO NINIEJSZEGO DOKUMENTU WHITEPAPER, STRONY INTERNETOWEJ 
POD ADRESEM HTTPS:///MATEICO.IO („WITRYNA”) LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH STRON INTERNETOWYCH 
LUB MATERIAŁÓW PUBLIKOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ.

Charakter dokumentu Whitepaper: Whitepaper i Witryna mają wyłącznie charakter ogólnoinfor-
macyjny i nie stanowią prospektu, dokumentu oferty, oferty papierów wartościowych, zachęty do 
dokonania inwestycji ani żadnej oferty sprzedaży produktu, przedmiotu lub aktywa (cyfrowego lub 
innego). Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być wyczerpujące i w żaden 
sposób nie stanowią relacji umownej. Nie ma pewności, co do dokładności lub kompletności takich 
informacji i nie składane są żadne oświadczenia ani nie udzielana jest żadna gwarancja, rzeczy-
wista lub domniemana, dotycząca dokładności lub kompletności takich informacji. Firma Mateico, 
Dystrybutor i ich właściwe spółki powiązane i/lub Zespół Mateico nie przeprowadzili weryfikacji 
dokładności lub kompletności pochodzących z zewnętrznych źródeł informacji zawartych w doku-
mencie Whitepaper lub na Witrynie. Ponadto przyjmują Państwo do wiadomości, że okoliczności
mogą ulec zmianie, w wyniku czego treść dokumentu Whitepaper lub Witryny może stać się nieak-
tualna; ani firma Mateico, ani Dystrybutor nie są zobowiązani do zaktualizowania lub skorygowania 
niniejszego dokumentu w związku z taką sytuacją. Dokumentacja tokena: Żadna część dokumentu 
Whitepaper lub Witryny nie stanowi oferty sprzedaży tokena „Mateico” (określonego w niniejszym 
dokumencie) ze strony firmy Mateico, Dystrybutora lub Zespołu Mateico; ponadto ani dokument 
Whitepaper lub Witryna, w całości lub w części, ani fakt ich zaprezentowania nie stanowią podst-
awy dla jakiejkolwiek umowy ani nie mogą być podstawą dla jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. 
Treść dokumentu Whitepaper lub Witryny nie może być traktowana jako obietnica, oświadczenie 
lub zobowiązanie dotyczące przyszłych wyników rozwiązania Mateico. Umowa pomiędzy Dystrybu-
torem (lub dowolną stroną trzecią) i Państwem w odniesieniu do jakiejkolwiek sprzedaży, jak-
iegokolwiek zakupu lub innej dystrybucji lub przekazania tokena „Mate” będzie podlegała oddziel-
nym warunkom takiej umowy. Informacje zaprezentowane w dokumencie Whitepaper i Witrynie 
przeznaczone są do omawiania w społeczności i nie mają mocy wiążącej prawnie. Żadna osoba 
nie jest zobowiązana do zawarcia umowy lub podjęcia wiążącego prawnie zobowiązania w związ
ku z nabyciem tokena „Mate” i żadna wirtualna waluta lub inne formy płatności nie będą akcep-
towane na podstawie dokumentu Whitepaper lub Witryny. Umowa sprzedaży i zakupu tokena 
„Mate” i/lub nieprzerwane posiadanie tokena „Mate” będą podlegały oddzielnemu zestawowi 
warunków, umowie zakupu tokena lub podobnej umowie, określającej warunki takiego zakupu i/lub 
nieprzerwanego posiadania tokena „Mate”.

Klauzula prawna 
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Uznane oświadczenia i gwarancje: W momencie uzyskania przez Państwo dostępu do dokumentu 
Whitepaper lub Witryny (lub jakiejkolwiek ich części) uznaje się, że składają Państwo następujące 
oświadczenia i gwarancje firmie Mateico, Dystrybutorowi, ich właściwym spółkom powiązanym i 
Zespołowi Mateico: 1. podejmując decyzję o zakupie tokena „Mate” nie polegaliście Państwo na 
żadnym z oświadczeń zawartych w dokumencie Whitepaper lub Witrynie; 2. będą Państwo, na 
własny koszt, przestrzegali wszelkich (odpowiednio) przepisów prawa, wymagań regulacyjnych i 
ograniczeń Państwa obowiązujących; 3. przyjmują Państwo do wiadomości, rozumieją i zgadzają 
się,się, że token „Mate” nie ma wartości, że wartość i płynność tokena „Mate” nie są gwarantowane i że 
token „Mate” nie jest produktem inwestycyjnym, również dla celów jakiejkolwiek inwestycji spekula-
cyjnej; 4. firma Mateico, Dystrybutor, ich właściwe spółki powiązane i/lub członkowie Zespołu Matei-
co nie będą ponosić odpowiedzialności za wartość tokena „Mate”, zbywalność i/lub płynność 
tokena „Mate” i/lub dostępność jakiegokolwiek rynku dla tokena „Mate” za pośrednictwem stron 
trzecich lub w inny sposób; oraz 5. przyjmują Państwo do wiadomości, rozumieją i zgadzają się, że 
nie są Państwo uprawnieni do zakupu jakiegokolwiek tokena „Mate”, jeśli są Państwo obywatelami, 
rezydentami (podatkowymi lub innymi), mieszkańcami i/lub posiadaczami zielonej karty w 
obszarze geograficznym lub kraju, (i) w którym prawdopodobne jest, że sprzedaż tokena „Mate” 
byłaby interpretowana jako sprzedaż papieru wartościowego (bez względu na jego nazwę) usługi 
finansowej lub produktu inwestycyjnego, i/lub (ii) w którym uczestnictwo w sprzedaży tokenów jest 
zabronione przez obowiązujące prawo, dekret, przepis, traktat lub ustawę administracyjną; w 
związku z tym zgadzają się Państwo do przedstawienia na żądanie dokumentu pozwalającego na 
zweryfikowanie tożsamości w celu przeprowadzenia właściwej kontroli. Firma Mateico, Dystrybutor 
ii Zespół Mateico nie składają ani nie zamierzają składać żadnych oświadczeń, gwarancji lub 
zobowiązań wobec żadnego podmiotu lub osoby wymienionej w dokumentacji Whitepaper (w tym 
między innymi gwarancji dotyczących dokładności, kompletności, aktualności lub wiarygodności 
treści dokumentu Whitepaper lub Witryny lub jakichkolwiek innych materiałów publikowanych 
przez firmę Mateico lub Dystrybutora) i niniejszym je wyłączają. W maksymalnym zakresie dozwolo-
nym przez prawo firma Mateico, Dystrybutor, ich właściwe spółki powiązane ani usługodawcy nie 
będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, specjalne, przypadkowe, wynikowe lub 
inne straty dowolnego rodzaju z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej bądź innej (w tym 
między innymi jakiekolwiek odpowiedzialności wynikającej ze zwłoki lub zaniedbania ze strony 
któregokolwiek z nich lub jakiekolwiek straty przychodów, dochodów lub zysków, a także utraty moż-
liwości użytkowania lub danych), wynikające z użycia dokumentu Whitepaper lub Witryny bądź ja-
kichkolwiek innych opublikowanych materiałów lub ich treści (w tym między innymi ewentualnych 
błędów lub pominięć) lub innych publikacji z nimi związanych. Potencjalni nabywcy tokena „Mate” 
powinni dokładnie rozważyć i ocenić wszelkie ryzyka i niepewności (w tym ryzyka i niepewności 
finansowe i prawne), związane ze sprzedażą tokena „Mate”, firmą Mateico, Dystrybutorem i 
Zespołem Mateico. Cechy tokena: Natywny, cyfrowy, kryptograficznie zabezpieczony token użyt-
kowy, powiązany z rozwiązaniami Mateico (token „Mateico”) jest zbywalną reprezentacją przyp-
isanych funkcji określonych w protokole/kodzie rozwiązania Mateico, zaprojektowaną to odgrywan-
ia ważnej roli w funkcjonowaniu rozwiązań Mateico i przeznaczoną do używania wyłącznie jako 
główny token użytkowy w związku z rozwiązaniami Mateico. Token „Mate” jest bezzwrotnym, funkcjo-
nalnym tokenem użytkowym, który będzie pełnił funkcję środka wymiany pomiędzy firmą Mateico i 
użytkownikami rozwiązań Mateico.
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Celem wprowadzenia tokena „Mate” jest zapewnienie wygodnego i bezpiecznego sposobu płat-
ności i rozliczania pomiędzy uczestnikami, korzystającymi z rozwiązań Mateico, i nie stanowi i nie 
ma stanowić środka wymiany akceptowanego publicznie (lub część społeczeństwa) jako płatność 
za towary lub usługi lub spłata długu; nie został również zaprojektowany i nie jest przeznaczony do 
używania przez osoby w celu dokonywania płatności za jakiekolwiek towary lub usługi, które nie są 
dostarczane przez emitenta.

Token „Mate” w żaden sposób nie reprezentuje posiadania udziałów, uczestnictwa, prawa, tytułu 
lub udziału w firmie Mateico, firmie Dystrybutora, ich właściwych spółkach powiązanych ani w 
żadnej innej spółce, przedsiębiorstwie lub przedsięwzięciu ani też tokeny „Mate” nie uprawniają 
właścicieli tokenów do otrzymania jakichkolwiek opłat, dywidend, przychodów, zysków lub zwrotów 
z inwestycji, ani nie stanowią papierów wartościowych w żadnej właściwej jurysdykcji. Token „Mate” 
może być używany wyłącznie w połączeniu z rozwiązaniami Mateico, a posiadanie tokena „Mate” 
nie wiąże się z żadnymi prawami, wyrażonymi lub domniemanymi, innymi niż prawo do używania 
tokenatokena „Mate” jako środka umożliwiającego korzystanie z rozwiązań Mateico. Token „Mate” ma nas-
tępujące funkcje: 1. płatność w ekosystemie za różne usługi, takie jak przetwarzanie transakcji, 
zapewnianie przepustowości i przechowywanie danych; oraz 2. prowadzenie węzła walidacji 
(zapewniającego zasoby obliczeniowe, niezbędne do walidacji informacji / generowania bloków) 
w ramach sieci poprzez uczestnictwo w procesie stakingu. Wyłączenia dotyczące tokena „Mate”: 
Wyraźnie zaznacza się, że token „Mate”: Whitepaper 1. nie ma żadnej materialnej lub fizycznej posta-
ci ani wartości wewnętrznej (ani też żadna osoba nie składa żadnych gwarancji ani zobowiązań 
dotyczących jego wartości); 2. jest bezzwrotny i nie może zostać wymieniony na gotówkę (lub 
swoją równowartość w jakiejkolwiek innej walucie wirtualnej) lub jakiekolwiek zobowiązanie do 
zapłaty ze strony firmy Mateico, Dystrybutora lub ich właściwych spółek stowarzyszonych; 3. nie 
reprezentuje ani nie przyznaje jakiegokolwiek prawa w jakiejkolwiek postaci względem firmy Matei-
co, Dystrybutora (lub ich właściwych spółek stowarzyszonych), ich przychodów lub aktywów, w tym, 
między innymi, prawa do otrzymywania przyszłych dywidend, dochodów, udziałów, praw własności 
lub udziałów, akcji lub papierów wartościowych, praw do głosowania, dystrybucji, wykupu, likwidac
ji, prawa własności (w tym wszelkiego rodzaju praw własności intelektualnej lub praw licencyjnych), 
praw do otrzymywania rachunków, sprawozdań finansowych lub innych danych finansowych, 
prawa do żądania zorganizowania walnych zgromadzeń akcjonariuszy lub uczestniczenia w nich, 
prawa do nominowania dyrektora lub innych praw finansowych, ustawowych lub podobnych, 
prawa własności intelektualnej lub prawa do jakiejkolwiek innej formy uczestnictwa w rozwiązani-
ach Mateico, firmie Mateico, firmie Dystrybutora i/lub ich usługodawców lub innych praw z nimi 
związanych; 4. nie ma reprezentować żadnych praw wynikających z umowy na różnice lub jakie
jkolwiek innej umowy, której celem lub rzekomym celem jest zabezpieczenie zysków lub uniknięcie 
strat; 5. nie ma reprezentować środków pieniężnych (w tym elektronicznych środków pieniężnych), 
papierów wartościowych, towarów, obligacji, instrumentów dłużnych, jednostek funduszu inwesty-
cyjnego lub innego rodzaju instrumentów finansowych lub inwestycji; 6. nie nadaje właścicielowi 
tokena żadnych praw własności lub innych udziałów w firmie Mateico, firmie Dystrybutora lub w ich 
właściwych spółkach stowarzyszonych. Wkłady związane ze sprzedażą tokena będą trafiały do 
Dystrybutora (lub jego właściwej spółki stowarzyszonej) po sprzedaży tokena, a uczestnicy nie będą 
mieli żadnych ekonomicznych ani ustawowych praw ani udziału faktycznego w tych wkładach lub 
aktywach tego podmiotu po sprzedaży tokena.
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Jeśli dojdzie do powstania rynku wtórnego lub giełdy do obrotu tokenem „Mate”, taki rynek lub 
giełda będą prowadzone całkowicie niezależnie od firmy Mateico, Dystrybutora, sprzedaży tokena 
„Mate” i rozwiązań Mateico. Ani firma Mateico, ani Dystrybutor nie stworzą takich rynków wtórnych 
ani nie będą pełnili funkcji giełdy dla tokena „Mate”. Tylko dla celów informacyjnych: Informacje 
tutaj przedstawione mają charakter wyłącznie koncepcyjny i opisują przyszłe cele rozwojowe 
rozwiązań Mateico. W szczególności mapa drogowa projektu przedstawiona w dokumencie White-
paper jest udostępniona w celu nakreślenia niektórych planów Zespołu Mateico i ma charakter 
wyłącznie INFORMACYJNY – dokument Whitepaper nie stanowi żadnego wiążącego zobowiązania.wyłącznie INFORMACYJNY – dokument Whitepaper nie stanowi żadnego wiążącego zobowiązania.

Nie należy polegać na tych informacjach przy podejmowaniu decyzji o zakupie, ponieważ ostatec-
znie rozwój, udostępnienie i terminy wprowadzenia jakichkolwiek produktów, właściwości lub funkcji 
zależą wyłącznie od firmy Mateico, Dystrybutora lub ich właściwych spółek powiązanych i mogą 
ulec zmianie. Ponadto dokument Withepaper lub Witryna mogą być co jakiś czas modyfikowane 
lub mogą zostać zastąpione. Nie istnieją zobowiązania do aktualizowania dokumentu Whitepaper 
lub Witryny ani udostępniania odbiorcom jakichkolwiek informacji poza tymi przedstawionymi w 
niniejszym dokumencie. Aprobata urzędu regulacyjnego: Żaden urząd regulacyjny nie sprawdzał 
aniani nie zatwierdził, formalnie lub nieformalnie, żadnych informacji przedstawionych w dokumencie 
Whitepaper lub Witrynie. Prawo, wymagania regulacyjne lub zasady jakiejkolwiek jurysdykcji nie wy-
magają podejmowania takich działań i przeprowadzania takich kontroli. Publikacja, dystrybucja lub 
rozpowszechnianie dokumentu Whitepaper lub Witryny nie oznacza, że spełnione zostały obow-
iązujące przepisy prawa, wymagania regulacyjne lub zasady. Uwaga dotycząca oświadczeń doty-
czących przyszłości: Wszystkie oświadczenia zawarte w niniejszym dokumencie, oświadczenia za-
warte w komunikatach prasowych lub w jakimkolwiek publicznie dostępnym miejscu oraz oświad
czenia ustne, które mogą zostać dokonane przez firmę Mateico, Dystrybutora i/lub Zespół Mateico, 
mogą być oświadczeniami dotyczącymi przyszłości (w tym oświadczeniami dotyczącymi zami-
arów, opinii lub obecnych oczekiwań w odniesieniu do warunków rynkowych, strategii biznesowej 
oraz planów, sytuacji finansowej, szczególnych przewidywań i praktyk w zakresie zarządzania ryzyki-
em). Ostrzegamy, aby nie polegać w zbyt dużym stopniu na takich oświadczeniach dotyczących 
przyszłości, biorąc pod uwagę, że oświadczenia takie niosą za sobą znane i nieznane ryzyka, 
niepewności i inne czynniki, przez które rzeczywiste przyszłe wyniki mogą znacznie różnić się od tych
opisanych w takich oświadczeniach dotyczących przyszłości, a ponadto żadna niezależna strona 
trzecia nie dokonała oceny racjonalności jakichkolwiek takich oświadczeń lub założeń. Takie oświ-
adczenia dotyczące przyszłości są aktualne jedynie w dacie wskazanej w dokumencie Whitepaper, 
a firma Mateico, Dystrybutor i Zespół Mateico wyraźne zrzekają się jakiejkolwiek odpowiedzialności 
(wyrażonej lub domniemanej) w zakresie publikowania aktualizacji takich oświadczeń dotyczących 
przyszłości, tak aby odzwierciedlały one okoliczności po takiej dacie. Odniesienia do spółek i plat-
form: Użycie nazwy jakiejkolwiek spółki i/lub platformy lub znaków towarowych (z wyjątkiem tych 
dotyczących firmy Mateico, Dystrybutora lub ich właściwych spółek powiązanych) nie oznacza 
żadnego związku z jakąkolwiek stroną trzecią lub poparcia z jej strony. Odniesienia do określonych 
spółek i platform, zawarte w dokumencie Whitepaper lub Witrynie, mają wyłącznie charakter
poglądowy.

str 36



Język angielski: Dokument Whitepaper i Witryna mogą zostać przetłumaczone na języki inne niż 
język angielski jedynie dla celów informacyjnych i w razie konfliktu lub niezgodności pomiędzy ang-
ielską wersją językową i przetłumaczonymi wersjami dokumentu Whitepaper lub Witryny wersja 
angielska będzie rozstrzygająca. Potwierdzają Państwo, że zapoznali się i zrozumieli angielską 
wersję językową dokumentu Whitepaper i Witryny.

. 

       

Kontakt 

info@mateico.io
pytania ogólne

artist@mateico.io
kontakt dla artystów

brand@mateico.io
kontakt dla firm i marek

partners@mateico.iopartners@mateico.io
kontakt dla partnerów

investors@mateico.io
kontakt dla prywatnych inwestorów

. 
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