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Streakk – Uwolnij 
potencjał swojej 

kryptowaluty

www.streakk.io
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Pomimo tego, że rynek kryptowalut osiągnął już biliony dolarów kapitalizacji rynkowej – i 
wciąż rośnie wykładniczo – wciąż nie wykorzystaliśmy pełnego potencjału kryptowalut. 
Większość posiadaczy portfeli krypto kupuje wiele kryptowalut, ale w rzeczywistości nie 
zarabia nic na swoich zasobach.
Zamiast maksymalizować użyteczność i potencjał zarobkowy swoich inwestycji 
kryptowalutowych, trzymają je po prostu na kontach scentralizowanych giełd 
kryptowalutowych, takich jak Binance, Kucoin i Coinbase, a także w portfelach, takich jak 
Trust, Exodus i Token Pocket.

Aktualny stan
rynku Kryptowalut

Całkowity kapitał rynkowy kryptowalut, 2017-2025, $ tn

CAGR, 2017-25, ProcentX

44

16

87

Kryptowaluty aktywówInne kryptowaluty
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Ponad 1 bilion dolarów w kryptowalutach 
pozostaje bezczynnie na scentralizowanych 
kontach giełdowych lub w portfelach – a 
wartość tych aktywów ma wzrosnąć o ponad 
5 bilionów dolarów  do 2025 roku. Jednak 
podczas gdy inwestorzy codziennie obserwują 
wzrost lub spadek wartości ich portfeli, nie 
są w stanie sprawić, by ich kryptowaluta 
pracowała na nich. W rezultacie marnują 
ogromną szansę na wykorzystanie swoich 
cennych aktywów, aby dla nich pracowały.

Scentralizowane giełdy konsekwentnie 
pokazują, że nie można im powierzyć pieczy 
nad kryptowalutami swoich użytkowników. 
W rezultacie obstawianie kryptowalut 
na tych platformach idzie w parze z 
ryzykiem włamania się na konto – i utraty 
całego portfela. W obecnej postaci giełdy 
kryptowalut uzyskują pełną kontrolę nad 
środkami swoich użytkowników, którzy nie 
mają innego wyjścia, jak tylko im zaufać.

Ogromne, bezczynne 
fundusze kryptowalutowe

Brak zaufania

Wyzwania, przed którymi stoi 
obecnie przestrzeń kryptowalut

Aby umieścić swoje krypto w obecnej generacji 
scentralizowanych giełd lub platform, 
użytkownicy muszą poddać się okresowi 
blokady. Okres ten może wynosić od kilku dni 
do kilku miesięcy, a w niektórych przypadkach 
nawet lat. Podczas gdy ich fundusze są w 
ten sposób zamrażane, użytkownicy nie 
mogą czerpać zysków z trendów rynkowych, 
inwestować w inne pojawiające się okazje, a 
nawet po prostu zlikwidować swoich pozycji.

Brak dostępu
Umieszczanie kryptowalut na 
zdecentralizowanych platformach może 
być mądrzejsze i bardziej opłacalne 
na dłuższą metę, ale wielu posiadaczy 
kryptowalut nie ma technicznych 
możliwości, aby to zrobić. W związku 
z tym wielu użytkowników zadowala 
się scentralizowanymi platformami do 
obstawiania, ponieważ jest to łatwiejszy 
wybór, a zdecentralizowane obstawianie 
nadal walczy o zdobycie popularności.

Brak wiedzy technicznej
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Misją Streakk jest kształtowanie przyszłości 
finansów poprzez maksymalizację 

potencjału kryptowalut. Chcemy, abyś 
zarabiał odsetki od swoich zasobów 

kryptowalut bez konieczności rezygnowania 
z funduszy powierniczych – w możliwie 

najprostszy sposób.

Misja Streakk

Streakk – zacznij zarabiać więcej 
kryptowalut JUŻ DZIŚ – mając kontrolę i 

większy spokój ducha!
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Bezpieczny

Streakk jest naprawdę 
zdecentralizowany, co zapewnia 
bezpieczną platformę do rozwoju 
portfela kryptowalut.

Dlaczego Streakk?

Innowacyjność

Zaawansowana technologia Node 
Infrastructure Technology (INC) 
firmy Streakk zapewnia innowacyjny 
sposób czerpania zysków z funduszy 
kryptowalutowych.

Doświadczony zespół

Znakomity i wielokrotnie nagradzany 
zespół Streakk ma wieloletnie 
doświadczenie w opracowywaniu 
innowacyjnych rozwiązań cyfrowych i 
zarządzaniu projektami na dużą skalę.

Ponad 40 zaufanych 
walidatorów

Streakk nawiązał współpracę z ponad 
40 zaufanymi i zweryfikowanymi 
walidatorami, którzy generują pasywne 
nagrody kryptograficzne.

Łatwość

Wiedza techniczna nie jest wymagana. 
Po prostu trzymaj kryptowalutę w 
portfelu i zarabiaj do 30% odsetek 
rocznie.

Stabilny dochód pasywny

Rozwijaj swój portfel kryptowalut dzięki 
cotygodniowym pasywnym nagrodom 
za obstawianie z ponad 20 kryptowalut 
i tokenów.
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Portfel Streakk umożliwia zarabianie odsetek na ponad 20 różnych kryptowalutach – 
wszystko to bez tracenia kontroli nad swoimi środkami.

Przechowuj kryptowalutę
Intuicyjny i łatwy w użyciu portfel Streakk 
jest przeznaczony do przechowywania wielu 
kryptowalut, w tym Bitcoin, Ethereum, BNB, Tron i 
wielu innych. Co więcej, nasz zespół programistów 
jest zaangażowany w rozszerzanie funkcjonalności 
portfela Streakk poprzez ciągłe dodawanie 
kompatybilności z nowymi sieciami blockchain. 
Celem Streakk jest bycie liderem w branży portfeli 
kryptowalutowych – domyślnym wyborem dla 
użytkowników wkraczających w świat blockchainów i 
kryptowalut.

Zdobądź kryptowalutę
Portfel Streakk wyróżnia się jako najbardziej 
zaawansowany portfel, dzięki któremu możesz 
zarabiać krypto. Streakk zintegrował wielu 
walidatorów (czyli weryfikatorów blockchain) w samym 
portfelu, dzięki czemu zarabiasz odsetki od swojego 
krypto bez przekazywania środków w pieczę.

Zamiast tego po prostu delegujesz swoje krypto 
Walidatorom, którzy w zamian dzielą z Tobą wszelkie 
opłaty transakcyjne. Dzięki temu masz pełną kontrolę 
nad swoimi środkami i możesz je delegować lub 
wypłacać – w dowolnym momencie.

Portfel Streakk
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Zdecentralizowane sieci blockchain peer-to-peer składają się z komputerów znanych jako 
węzły. Bez centralnego organu odpowiedzialnego za blockchain to węzły są
odpowiedzialne za przechowywanie danych umieszczanych w blockchain, czyli historii 
każdej transakcji, która ma miejsce na blockchainie oraz salda konta każdego posiadacza 
portfela. Obowiązkiem każdego węzła jest również aktualizowanie swojej wersji blockchaina 
za każdym razem, gdy dodawane są nowe dane, tj. gdy dokonywane są nowe transakcje – ale 
dane te muszą zostać najpierw zweryfikowane.

Ponownie, bez centralnego organu, sieć blockchain opiera się na dużej podsekcji specjalnych 
węzłów służących do weryfikacji transakcji. W sieciach blockchain typu Proof of Stake (POS), 
takich jak Polkadot, Solana, Avalanche i Cardano, te węzły są znane jako Walidatorzy. Kiedy 
Walidator zweryfikuje grupę transakcji w ramach bloku i doda ją na koniec blockchaina, 
zostanie nagrodzony nowym krypto w procesie znanym jako „bicie monet”.

Jednak, aby mieć pewność, że Walidatorzy działają etycznie i nie autoryzują nieuczciwych 
transakcji, muszą zablokować pewną ilość kryptowaluty w sieci blockchain. Proces ten 
nazywa się „stawianie” i uprawnia Walidatora do walidacji nowych transakcji i zdobywania 
nowo utworzonego krypto w procesie bicia monet. Jeśli Walidator autoryzuje nieprawidłową 
transakcję, ryzykuje utratę części lub całości postawionego krypto, co jest znane jako 
„gwałtowna redukcja”.

Rewolucyjna technologia Integrated Node Cluster (INC) firmy Streakk łączy tę sieć 
Walidatorów i integruje ich w jeden portfel kryptowalutowy. W rezultacie Streakk nie musi 
polegać na jednym Walidatorze. Streakk prowadzi również własny węzeł Walidatora, 
aby zdobywać nagrody za bloki, jednocześnie zmniejszając ryzyko gwałtownej redukcji. 
Ta technologia deleguje krypto tylko Walidatorom zapewniającym najwyższe nagrody. 
Innowacyjne rozwiązanie INC firmy Streakk oznacza, że członkowie mogą zarabiać hojne 
odsetki, stawiając krypto w swoich portfelach bez przekazywania kontroli nad swoimi 
funduszami.

Zintegrowany klaster 
węzłów Streakk (INC)
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Co sprawia, że INC firmy 
Streakk jest wyjątkowe?

Członkowie nie potrzebują żadnej wiedzy 
technicznej, samo trzymanie krypto w 
portfelu zapewnia im pasywne nagrody za 
stawianie.

Super proste

INC firmy Streakk zapewnia członkom 
elastyczność w delegowaniu lub wypłacaniu 
środków w dowolnym momencie. Możesz 
zarobić na krypto w czasie, w którym 
stawiasz swoje krypto.

Brak blokady
Streakk mocno wierzy w „Twoje klucze, 
Twoje krypto” – i dlatego nigdy nie przejmuje 
kontroli nad Twoimi funduszami. Dzięki temu 
możesz postawić kryptowalutę z większą 
pewnością siebie, elastycznością i spokojem 
ducha.

Prawdziwie Zdecentralizowane

Technologia INC firmy Streakk gwarantuje, 
że krypto członka jest przekazywane tylko 
Walidatorom zapewniającym najlepsze 
nagrody, co skutkuje wyższym zwrotem z 
inwestycji w Twoje zasoby kryptowalut.

Zwiększony zwrot z inwestycji
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Klaster węzłów
w portfelu Streakk

Zintegrowaliśmy klastry węzłów w portfelu Streakk, aby ułatwić zarabianie na krypto.

Po prostu trzymaj krypto w portfelu Streakk, a nasz algorytm oparty na sztucznej inteligencji 
automatycznie oddeleguje je do Walidatora, oferując najlepsze nagrody za stawianie. W 
przypadku, gdy krypto zostanie przekazane Walidatorowi, który przestanie działać - lub jeśli 
inny Walidator zaoferuje wyższe zyski, krypto zostanie automatycznie oddelegowane do 
lukratywnego Walidatora.
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Każda sieć blockchain POS ma inne zasady dotyczące okresów blokady. W tym okresie 
tokeny użytkownika są zablokowane w inteligentnej umowie w blockchainie, co uniemożliwia 
mu dostęp do postawionych aktywów. Stwarza to nowy scenariusz zwany ryzykiem blokady, 
który odnosi się do kosztów alternatywnych użytkowników, którzy nie będą w stanie przenieść 
lub zlikwidować swoich aktywów zgodnie ze zmianami na rynku kryptowalut. Możliwość 
obstawiania przez użytkownika swoich aktywów kryptograficznych bez okresu blokady 
byłaby sposobem na złagodzenie ryzyka związanego z blokadą. W tym miejscu do gry 
wkracza Smart Liquidity Solution (SLS) firmy Streakk.

SLS Streakk rozwiązuje problem płynności, z którym rutynowo borykają się sieci blockchain, 
na dwa sposoby:

1. Wewnętrzna pula płynności  -Streakk wypłaca swoim członkom nagrody za Węzeł 
co tydzień. Każdy członek, który postawi swoje krypto od poniedziałku 00:01 UTC do 
niedzieli 23:59 UTC, otrzyma nagrody za obstawianie w następną środę. Aby jednak 
kwalifikować się do nagród w tym tygodniu, muszą postawić środki na cały tydzień. Z kolei 
ci członkowie, którzy stawiają swoje fundusze w środku tygodnia, zaczynają gromadzić 
nagrody dopiero w następnym tygodniu. Tymczasem członkowie, którzy wycofują 
swoje wpłacone środki, nie dostają nagród za ten tydzień. Biorąc to pod uwagę, w takich 
przypadkach, gdy członkowie obstawiają lub wypłacają środki w połowie tygodnia, 
Streakk przenosi swoje nagrody do wewnętrznej puli płynności.

2. Dostawcy płynności  - Streakk zatrudnił dostawców płynności (instytucje finansowe, 
giełdy), którzy mogą zapewnić płynność po niskiej stopie procentowej, stanowiąc 
wsparcie dla zaspokojenia zapotrzebowania sieci na płynność. Ta ewentualność 
gwarantuje, że Streakk nigdy nie straci swojej płynności i może nadal konsekwentnie 
ograniczać ryzyko blokady dla członków.

Inteligentne rozwiązanie w 
zakresie płynności (SLS)
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Streakk opracował cztery warstwy łagodzenia ryzyka, aby zarówno chronić naszych członków 
przed utratą środków, jak i zmaksymalizować ich rentowność.

Ograniczenie ryzyka

Sieci blockchain POS, takie jak Cardano, Solana, a wkrótce Ethereum i Solana, 
w dużej mierze opierają się na uczestnictwie w sieci i integralności Walidatora. 
Streakk nie tylko polega na zewnętrznych walidatorach, ale też prowadzi własny 
węzeł Walidatora, aby zdobywać nagrody blokowe dla członków. Zapewniając 
różnorodność regionalną i centra danych oraz nadmiarowość węzłów, Streakk dąży 
do utrzymania najlepszego w swojej klasie czasu pracy bez przestojów.

Zaufane i bezpieczne węzły walidatora

Dzięki naszemu wysoce doświadczonemu i kompetentnemu zespołowi Streakk 
wdrożył ręczne zabezpieczenia awaryjne, aby w większym stopniu wyeliminować 
ryzyko podwójnego podpisywania. Dzięki temu, że Streakk automatycznie 
obsługuje to wszystko za Ciebie, nie musisz się martwić o pozostanie online, 
zsynchronizowanie i bycie na bieżąco, możesz zamiast tego zarządzać innymi 
aspektami swoich inwestycji kryptowalutowych.

Zabezpieczenie przed awarią

Streakk wykorzystuje przez całą dobę protokoły monitorowania wspomagane 
przez ludzi i sztuczną inteligencję, aby uniknąć gwałtownych redukcji związanych 
z przestojami. Jeśli Walidator przestanie działać, Streakk INC automatycznie 
deleguje krypto do innego Walidatora.

Dzięki naszym inżynierom rozsianym po całym świecie Streakk wdraża strategie 
przełączania awaryjnego specyficzne dla protokołu, aby wyeliminować ryzyko 
podwójnego podpisywania, a także węzły zapasowe i w pełni zsynchronizowane 
węzły kopii zapasowych w celu szybkiego odzyskiwania.

Wzmocnione monitorowanie

Jeśli gwałtowna redukcja nastąpi z powodu awarii węzła, Twoje krypto zostanie 
natychmiast automatycznie przekazane do innego aktywnego Walidatora.

Zabezpieczenie przed redukcją
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Porozmawiajmy o technologii…

Sprzęt na poziomie 
przedsiębiorstwa

Wysokowydajna 
architektura serwera

Streak wykorzystuje rozwiązania 
sprzętowe klasy korporacyjnej do 

obsługi węzłów w najpopularniejszych 
i najbardziej dochodowych sieciach 

blockchain.

Wysokowydajne serwery Streak, kanały 
szerokopasmowe i zaawansowana 

topologia sieci pozwalają na 
oszałamiający 99,95% czasu pracy 

bez przestojów i szybkie generowanie 
bloków.

Zespół techniczny o 
wysokich umiejętnościach

Zespół Streakk może pochwalić się wieloletnim doświadczeniem 
i specjalistycznymi umiejętnościami technicznymi. Zapewnia to 

nie tylko płynną codzienną funkcjonalność, ale także możliwość 
konsekwentnego dodawania funkcjonalności do naszego portfela 
i pozwala naszym członkom maksymalizować zwrot z inwestycji w 

kryptowaluty.

Automatyczne
wypłaty

Wszystkie wypłaty są obliczane 
i przetwarzane automatycznie, 

więc Twoje nagrody są wysyłane 
automatycznie co tydzień.

Pełna
przejrzystość

Streakk silnie angażuje się w 
przejrzystość i decentralizację, więc 

wszystkie nasze operacje i transakcje 
są w pełni przejrzyste dla każdego 
za pośrednictwem eksploratorów 

blockchain.
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Technologia INC firmy Streakk oddaje w ręce członków najbardziej zaawansowaną 
infrastrukturę węzłów na świecie. W rezultacie oferuje im idealne rozwiązanie dla 
maksymalizacji zwrotu z inwestycji w kryptowaluty – a wszystko to przy zachowaniu 100% 
kontroli nad nimi.

Porównanie infrastruktury węzła Streakk z infrastrukturą węzła Trust Wallet.

Delegowanie funduszy

Automatyczne delegowanie

Kontrola nad funduszami

Rentowność

Proces

Tak

Tak

Maks.

Automat.

Nie

Nie

Mniejsza

Ręczny

Krajobraz konkurencyjny

Pojedynczy walidator Klaster walidatorów
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Streakk: Sieć Blockchain 
trzeciej generacji

Streakk pracuje nad zastrzeżonym algorytmem konsensusu, który wykorzystuje kombinację 
Proof of Stake (POS) i Simple Time Protocol (STP). Jak opisano powyżej, POS wymaga od 
Walidatorów postawienia określonej kwoty kryptowaluty określonej sieci, aby otrzymać prawo 
do weryfikacji poprawności transakcji w sieci. W zamian otrzymują nagrody za swoje wysiłki w 
postaci nowo wybitej kryptowaluty.

STP działa na sprawdzalnym zegarze. Zawiera zegar w blockchainie, który weryfikuje czas 
między dwoma wydarzeniami. Zmniejsza obciążenie walidatorów podłączonych do sieci. 
W rezultacie walidatorzy w sieci znają znacznik czasu zdarzeń i nie muszą sprawdzać go 
ze wszystkimi dostępnymi walidatorami tam i z powrotem, aby zarejestrować transakcję. 
Umożliwia to szybkie sekwencjonowanie bloków

POS + STP = wyjątkowo szybkie transakcje blockchain

Dane istnieją w określonym czasie
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Najszybszy i jedyny Blockchain
dla finansów

Streakk buduje sieć blockchain trzeciej generacji z niską i przewidywalną opłatą wynoszącą tylko
0,0001 USD za transakcję. Ponieważ koszty transakcji są jedną z głównych przeszkód dla rządów, 
dużych korporacji i banków centralnych, które chcą wdrożyć blockchain na dużą skalę, Streakk oferuje 
super szybkie i bezpieczne rozwiązanie. To nie czyni Streakk najszybszym blockchainem, ale jedynym, 
który koncentruje się na transakcjach finansowych.

I GENERACJA

BITCOIN
BTC

TRANSAKCJE NA 
SEKUNDĘ

ŚREDNIA
OPŁATA

POTWIERDZENIE 
TRANSAKCJI

ZUŻYCIE ENERGII 
NA TRANSAKCJĘ

SKALOWALNOŚĆ

*Średnie opłaty sieci - maj 2021

3+
TPS

$19.26
USD*

10-60
MINUT

885+
KWH

NISKIE

12+
TPS

$14.71
USD*

10-20
SEKUND

102+
KWH

ŚREDNIE

II GENERACJA

ETHEREUM
ETH

III GENERACJA

STREAKK
STKK

100,000+
TPS

$0.0001
USD*

2-4
SEKUND

0.00012
KWH

BARDZO 
WYSOKIE
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Przypadki użycia

Wdróż stablecoiny na Streakk, aby 
uczynić go bardziej opłacalnym dla 
mniejszych transakcji blockchain

Streakk pomaga zmaksymalizować 
potencjał kryptowalut, zapewniając 
im większą codzienną użyteczność.

STABILNE MONETY KRYPTOWALUTY

WALUTY CYFROWE BANKU 
CENTRALNEGO (CBDC)

NIEZABEZPIECZONE
STAWIANIE

Dzięki przewidywalnym opłatom 
transakcyjnym i terminom, Streakk 
jest idealnym wyborem dla CBDC.

Streakk buduje most w ekosystemie 
kryptowalut i pozwala członkom 

zarabiać na ich krypto bez 
przekazywania pieczy nad ich 

funduszami.
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Daj skrzydła swojej krypto

Zarabiaj 
krypto bez 
oddawania 

pieczy

Zarabiaj 
dzięki 20+ 

blockchainom

Użyj węzła, 
aby

uzyskać 
wyższe 
zwroty

Prawdziwie 
zdecentralizowane

rozwiązanie

Skompresuj
swoje zarobki

BTC
7%

ROCZ NIE

ETH
10%

ROCZNIE

USDT
14%

ROCZNIE

BNB
15%

ROCZNIE

CARDANO
15%

ROCZNIE

DOT
16%

ROCZNIE

STREAKK
20%

ROCZNIE

POLYGON
15%

ROCZNIE
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Tokenomika

Zespół - 15%

Nagrody blokowe - 50%

Sprzedaż publiczna 10%

Sprzedaż prywatna - 5%

Rozwój i marketing 
ekosystemów - 10%

Fundacja - 10%

• Tokeny zespołu są zablokowane na 3 lata i będą realizowane od III kwartału 2025 r.

• Nagrody blokowe są trzymane osobno, aby nagradzać posiadaczy tokenów

• Sprzedaż prywatna 5 mln tokenów - maj 2022 r.

• Sprzedaż publiczna 10 mln tokenów - czerwiec 2022 r.

• Tokeny przechowywane w funduszu skarbowym fundacji mają służyć jako „ostatnia deska 
ratunku” w przypadku, gdy sieć wymaga środków na rozwiązanie konkretnego problemu, 
gdy nie ma innego źródła finansowania (np. nagród blokowych)
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Mapa drogowa projektu

2019 -2020
Konceptualizacja idei Streakk i 
zatrudnienie najlepszych specjalistów 
do stworzenia silnej fundacji

2021

Lipiec 2022 r.

- Zbudowano wewnętrzną infrastrukturę dla 5 
największych węzłów w wielu lokalizacjach, 
aby zmniejszyć ryzyko redukcji

- Współpraca z wieloma Walidatorami, aby 
stać się częścią Zintegrowanego Klastra 
Węzłów (INC)

- Uruchomienie i testowanie zintegrowanego 
klastra węzłów (INC) dla zespołów 
wewnętrznych

- Wersja alfa Streakk Wallet ze 
zintegrowanymi sieciami blockchain i UI/UX

- Faza 1 wdrożenia portfela Streakk 
(umożliwi członkom wysyłanie, 
odbieranie lub HODL wielu 
kryptowalut)

- Uruchomienie mechanizmu 
Buyback & Burn

Q1 -Q2  2022 
- Publikacja ogólnodostępnej strony 

internetowej
- Wydanie białej księgi
- Sprzedaż prywatna oraz wstępna 

oferta giełdowa

2023
- Wiele węzłów blockchain do obsługi 

20 najlepszych monet
- Handel na wielu giełdach
- Wydanie wersji alfa i beta 

blockchainu Streakk

Q3-Q4 2022

2024

- Faza 2 Portfela wraz z 
uruchomieniem infrastruktury 
węzła (umożliwi członkom 
zarabianie kryptowalut bez 
przekazywania kontroli)

- Integracja wielu węzłów blockchain 
w celu rozszerzenia oferty

- Kampanie online i offline oraz 
strategiczne partnerstwa w celu 
rozwoju społeczności Streakk

- Wdrożenie publicznego blockchaina
- Umożliwienie członkom konfiguracji 

własnych węzłów walidatora Streakk
- Pozwolenie organizacjom, 

kryptowalutom i bankom centralnym 
na budowanie na blockchainie 
Streakk

- Rozbudowa blockchaina Streakk
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ZAMIAST TYLKO 
KUPOWAĆ KRYPTO, 
ZARABIAJ KRYPTO!


