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Wstęp
Występujące od 2008 r. nadzwyczajne czynniki zewnętrzne, a zwłaszcza 

światowy kryzys finansowy, wzmocniły rangę dyskusji na temat przy-
szłości polityki pieniężnej i jej roli w polityce gospodarczej. Okazało się, 
że wysokie zadłużenie danego państwa, kryzysy finansowe i konieczność 
stosowania polityki interwencjonizmu państwowego, w celu ochrony inte-
resów społeczno-gospodarczych, wywierają wpływ zarówno na postrzega-
nie ryzyka, trendy gospodarcze, jak i indywidualizm decyzji alokacyjnych. 
W sytuacji dużej zmienności i niepewności zmniejszają zaufanie do danego 
rządu czy instytucji finansowych, zachęcając do poszukiwania alternatyw-
nych i niezależnych form oraz metod dysponowania własnymi środkami 
płatniczymi [Yermack, 2013; Forelle, 2013].

W związku z powyższym uznać należy, iż istniejąca luka poznawcza, 
którą należy eksplorować w kontekście kryptowalut, dotyczy zarówno 
percepcji indywidualnych, jak i zbiorowych, gdyż sądy wartościujące mają 
wpływ nie tylko na podstawowe podmioty gospodarujące, ale i całe spo-
łeczności krajowe oraz międzynarodowe. Kryptowaluty zostały bowiem 
albo zakazane, albo już uznane przez wiele firm oraz społeczności pań-
stwowych za prawny środek płatniczy lub legalną działalność gospodar-
czą. Ponadto kryptowaluty stanowią proces innowacji technologicznej, 
która może tworzyć wartość dodaną dla jednostek i całych społeczeństw, 
ale jednocześnie stać się zagrożeniem dla instytucji finansowych, a nawet 
suwerenności rządów.

W związku z tym celem artykułu jest przedstawienie szans i zagrożeń, 
jakie niesie za sobą coraz szersze wykorzystanie kryptowalut oraz moż-
liwości wprowadzenia ich do obrotu przez polskie instytucje finansowe. 
W artykule przeprowadzono analizę porównawczą ujęć definicyjnych 
kryptowalut, treści dyrektywy i odpowiednich polskich aktów prawnych, 
w tym ustaw związanych z funkcjonowaniem rynku finansowego. Analizie 
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poddano w ramach doboru celowego piśmiennictwo w tym zakresie. 
Omówiono zasadniczy kształt europejskich i polskich ram związanych 
z obrotem kryptowalutami. Posłużono się także metodą myślowego eks-
perymentu w ramach ciągu procesu iteracyjnego metody analizy i kon-
strukcji logicznej. W tym celu określono warunki skrajne funkcjonowania 
kryptowalut – zarówno w kontekście szans, jak i zagrożeń, konstruując 
określone ciągi logiczne pomiędzy wolnymi przestrzeniami i możliwo-
ściami wykorzystania kryptowalut, w ramach przeprowadzanych korekcji 
procesu logicznego.

1. Krótki zarys historyczny i definicja kryptowaluty
Kryptowaluta jest pewnego rodzaju zdecentralizowanym i bazującym 

na matematyce systemem księgowym, który jest zabezpieczony kryptogra-
ficznie i posiada realną wartość w stosunku do umownie przyjętych i pod-
legających ciągłej zmienności jednostek wartości, które w istocie odnoszą 
się do sald transakcji [Financial Action Task Force, 2013]. Po raz pierwszy 
koncepcja kryptowaluty została wprowadzona w 1983 r. do bankowego 
systemu gotówki przez Davida Chauma, a opublikowana rok wcześniej na 
łamach „Plenum Press” [Chaum, 1982, s. 199–203]. Idea polegała na moż-
liwości tworzenia bardziej prywatnych/anonimowych płatności, a jedno-
cześnie usprawniała kontrolę procesu płatności.

W 1998 r. informatyk Wei Dai opublikował opis „b-money”, czyli zde-
centralizowanego systemu płatniczego [Nowakowski, 2013, s. 59]. W tym 
samym roku amerykański programista i kryptograf Nick Szabo zaprojek-
tował mechanizm zdecentralizowanego systemu cyfrowej waluty, który 
nazwał „bit gold”. Nie został on jednak nigdy uruchomiony. Zauważyć 
również trzeba za Nathaniel Popper, że Nick Szabo ukrywa się prawdo-
podobnie pod pseudonimem Shatoshi Nakamoto i w istocie jest twórcą 
najpopularniejszej na świecie waluty kryptograficznej, jaką jest bitcoin 
[Narayanan i inni, 2016].

Kryptowaluta jest formą waluty wirtualnej (cyfrowej), która może stano-
wić środek płatniczy oraz być formą przechowywania kapitału i inwestycji. 
Definiowana jest jako „forma cyfrowej reprezentacji wartości, która może 
być przedmiotem obrotu drogą cyfrową” [Reynolds, Irwin, 2017, s. 173; 
Department of the Treasury, 2013]. Kluczową cechą kryptowalut jest uży-
cie w zapisach cyfrowych technik kryptograficznych do zabezpieczania 
transakcji oraz do tworzenia nowych jednostek waluty.

Tworzone są również europejskie definicje kryptowalut. W 2015 r. 
w publikacji Europejskiego Banku Centralnego pt. Virtual Currency Schemes 
– a further analysis sformułowano definicję wirtualnej waluty jako: „cyfrową 
reprezentację wartości niewyemitowaną przez bank centralny, instytucję 
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kredytową lub instytucję pieniądza elektronicznego, która w pewnych 
okolicznościach może być użyta jako alternatywa dla pieniędzy” [Woj-
dyło, Pietkiewicz, 2015, s. 4–7]. Kwestie kryptowalut były także przed-
miotem Rezolucji Parlamentu Europejskiego z 26 maja 2016 r. w sprawie 
wirtualnych walut, gdzie odniesiono to pojęcie do „cyfrowej gotówki” lub 
cyfrowych wyznaczników wartości, które nie są emitowane przez bank 
centralny ani organ publiczny oraz nie są powiązane z walutą danego kraju 
[Rezolucja Parlamentu, 2016/2007(INI)]. W Polsce według powszechnie 
obowiązujących przepisów wirtualne waluty nie są prawnym środkiem 
płatniczym. Zgodnie bowiem z ustawą o NBP to właśnie Narodowy Bank 
Polski ma jedynie uprawnienia do emitowania znaków pieniężnych Rze-
czypospolitej Polskiej. Dopełnieniem tej regulacji jest jasne wskazanie, że 
prawnymi środkami płatniczymi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są 
znaki pieniężne emitowane przez NBP [ustawa, 1997, art. 32]. Przepisy te 
bardzo wyraźnie uzależniają traktowanie określonego środka płatniczego 
jako prawnego środka płatniczego od faktu jego emisji przez Narodowy 
Bank Polski [ustawa, 1997, art. 36].

W obiegu międzynarodowym pierwszą i do dziś najpopularniejszą 
kryptowalutą jest bitcoin (symbole: BTC, XBT). Został on wprowadzony 
do obiegu 3 stycznia 2009 r. przez anonimowego programistę lub grupę 
programistów o pseudonimie Satoshi Nakamoto. Nakamoto pod koniec 
2008 r. opublikował artykuł Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System 
[Nakamoto, 2013, s. 6], zwany także „Manifestem Satoshi Nakamoto”, 
dokładnie opisujący zasady funkcjonowania kryptowaluty. Najmniejszą 
jednostką transakcyjną w przypadku BTC jest satoshi, czyli jedna stumi-
lionowa BTC (a 100 satoshi to 1 bits) [Kopańko, Kozłowski, 2015, s. 18]. 
Istotą funkcjonowania bitcoina jest anonimowe przekazywanie i posia-
danie własności, ale bez przydziału cyfrowych jednostek pieniężnych. 
Każdy wytworzony bitcoin jest indywidualnie oznaczony i wykorzystuje 
unikatowe klucze publiczne oraz prywatne, zamiast kont indywidual-
nych [Eskandari i inni, 2015, s. 1–12]. Warto w tym miejscu zauważyć, że 
zaklasyfikowanie bitcoina do właściwego klucza pojęciowego rodzi duże 
problemy. Wynikają one ze sprzecznych wartości określających, niewspół-
istotności kategorii jednostek, czy niespójnych klastrów klasyfikacyjnych 
[Vergne, Swain, 2017, s. 185–222].

W kwietniu 2011 r. powstała kolejna kryptowaluta, namecoin (symbol: 
NMC), która w przeciwieństwie do bitcoina umożliwiła przechowywanie 
danych transakcyjnych we własnej bazie oraz wprowadziła dedykowany 
DNS (system przypisujący nazwy używane przez użytkowników adresom 
używanym przez komputery, np. przypisanie nazwy domeny określonemu 
adresowi IP). Z kolei w październiku 2011 r. powstał litecoin (symbol: LTC), 
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używający nieco innego sposobu autoryzacji transakcji niż bitcoin. W kolej-
nych latach liczba kryptowalut zwiększała się w tempie wykładniczym. 
Obecnie istnieje już ponad 800 kryptowalut [Kopańko, Kozłowski, 2015, 
s. 18], spośród których, oprócz powyższych, najbardziej znane są ripple 
(XRP), ethereum (ETH) oraz NEM (XEM). Dodatkowo ethereum zbu-
dował w oparciu o rozproszoną księgę łańcuchów bloków (blockchain) 
możliwość przeprowadzania i zawierania inteligentych umów [Morris, 
2015], w postaci dowolnego kodowania obliczeń, arbitralnego stosowania 
reguł własności, czy formatów transakcji. Wszystkie kryptowaluty oprócz 
bitcoina posiadają łączną nazwę altcoin – odzwierciedlającą ich status 
alternatywy dla bitcoina. Wzrastająca liczba kryptowalut jednoznacznie 
wskazuje, że wzrasta ich waga w obrocie gospodarczym i nie należy baga-
telizować ich roli.

W pierwszych latach od powstania kryptowaluty były znane przede 
wszystkim w środowisku programistycznym, a transakcje dokonywane 
nimi ograniczały się często do szarej strefy. W niektórych krajach płatności 
bitcoinami są do dzisiaj nielegalne (legalne jest natomiast samo posiadanie 
BTC).

Jednak popularność kryptowalut (zwłaszcza bitcoina) szybko rosła 
i coraz więcej przedsiębiorstw zaczęło akceptować płatności w BTC, spra-
wiając, że ta ustanowiona (prawdopodobnie bez udziału żadnego pań-
stwa) waluta cyfrowa zaczęła przenikać do realnej gospodarki. Obecnie 
bitcoin jest akceptowany w transakcjach 94 firm globalnych, a liczba ta 
stale rośnie. Warto wspomnieć, że należą do nich np.: Wikipedia, Virgin 
Galactic, Microsoft, Subway, WorldPress.com, Dell, Bloomberg.com, Gap, 
MIT Coop Store, Polskie Linie Lotnicze [Durden, 2017].

W lutym 2014 r. w teksańskim mieście Austin postawiony został pierw-
szy bankomat bitcoinowy (tzw. bitcoinomat), który weryfikuje użytkowni-
ków za pomocą dowodu tożsamości, takiego jak paszport czy prawo jazdy. 
Na dzień 17 maja 2017 r. istniało już niemal 1189 bankomatów, z których 
można wypłacać BTC1. Niemal trzy czwarte (886 bankomatów) operuje na 
terenie Ameryki Północnej (w tym 720 w samych Stanach Zjednoczonych), 
a ponad 20% (241 bankomatów) na terenie Europy. W Polsce funkcjonują 
2 bankomaty na BTC, oba w centrum Warszawy. Warto zatem prześledzić, 
na czym polega sukces rozprzestrzeniania się kryptowalut.

2. Opis bitcoina jako przykładu kryptowaluty
Bitcoiny powstają w procesie wydobywania, tzn. rozwiązywania 

skomplikowanych matematycznych problemów (algorytm proof-of-work), 

1 Na portalu https://coinatmradar.com/charts/ na bieżąco można obserwować zmieniającą 
się w czasie liczbę wirtualnych walut i miejsc obrotu nimi.
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służących potwierdzaniu transakcji zawieranych przez użytkowników 
sieci. Jest to proces obsługiwany przez kryptograficzną 256-bitową funkcję 
skrótu (hash), która przekształca ciągi bitowe i uniemożliwia powtarzalność 
bitcoinów (podwójne wydatkowanie), czy też modyfikację transakcji (jest 
to funkcja jednokierunkowa). Funkcja hash przypisuje blokowi danych 
jego skrót. Do przeprowadzenia tej operacji używana jest cała sieć Bitcoin, 
co uniemożliwia lub czyni nieopłacalnym próbę jego samodzielnego zła-
mania z uwagi na ilość mocy obliczeniowej, jakiej to zadanie wymaga. 
Ten, kto jako pierwszy znajdzie rozwiązanie, dodaje wpis do transak-
cji, tworzy nowy blok transakcji, a w nagrodę otrzymuje nowe bitcoiny. 
Pozostali sprawdzają rozwiązanie i również dopisują nowy ciąg do bloku 
transakcji. Prędkość powstawania nowych bitcoinów jest więc wprost 
proporcjonalna do mocy obliczeniowej sieci oraz odwrotnie proporcjo-
nalna od złożoności zastosowanej kryptografii. Trudność zapytań rośnie 
wraz z upływem czasu, by spowalniać tempo wydobywania bitcoinów. 
Ich liczba wzrośnie maksymalnie do niecałych 21 mln [Guttmann, 2013, 
s. 48]. Zgodnie z danymi z pierwszej połowy 2017 r. w obiegu znajduje się 
około 16,3 mln monet2.

Aby wydobywać bitcoiny, należy zaopatrzyć się w specjalne urządzenie, 
zwane „koparką”, które lepiej radzi sobie z autoryzowaniem transakcji niż 
zwykły komputer [Kopańko, Kozłowski, 2015, s. 63]. Urządzenia te można 
kupić, a ich cena uzależniona jest od ich wydajności (mierzonej w hashach 
na sekundę). Ze względu na pojawianie się nowych urządzeń, z każdym 
dniem rośnie wydajność całej sieci, a więc coraz większa moc obliczeniowa 
jest potrzebna do wydobycia pojedynczego bitcoina. Z tej przyczyny na 
świecie powstają tzw. pools (tłumaczone na polski czasem jako „spółdziel-
nie”), czyli grupy tzw. kopaczy. Największy z nich, AntPool, posiada ponad 
16% udziału w całkowitej mocy obliczeniowej użytkowników bitcoina.

Aby móc przechowywać kryptowalutę bitcoin i dokonywać za jej 
pomocą transakcji, należy posiadać portfel, czyli mieć zainstalowane do 
tego oprogramowanie na komputerze (np. Bitcoin Core, Electrum) lub 
telefonie (np. Bitcoin Wallet) albo skorzystać z dedykowanego miejsca 
w chmurze (np. Coinbase, BitGo), oferowanego przez różnych dostawców3. 
Oznacza to, że w przypadku niektórych portfeli możemy przechowywać 
własne bitcoiny offline.

Portfel zawiera dowolną liczbę par kluczy kryptograficznych (klucze 
publiczne i prywatne), które można także generować samemu. Klucze 

2 Ze względu na dużą dynamikę zachodzących procesów można powołać się jedynie na 
źródło netograficzne [https://blockchain.info/pl/charts/total-bitcoins] w sposób najbardziej 
aktualny odzwierciedlające skalę badanego zjawiska.
3 Spis dostępnych portfeli można znaleźć na: [https://bitcoin.org/pl/wybierz-swoj-portfel].
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publiczne są zwane także adresami bitcoin i są to ciągi cyfr oraz liter 
o długości kilkudziesięciu znaków. Klucze publiczne działają jako miejsce 
wyjścia i wejścia danej transakcji na BTC. Z kolei klucze prywatne służą 
do autoryzacji danej płatności osoby, która tę płatność przyjmuje. Dany 
użytkownik może więc generować parę kluczy dla każdej pojedynczej 
transakcji – jeśli chce on przyjąć płatność w BTC, wysyła on określony klucz 
publiczny użytkownikowi wysyłającemu pieniądze (działa on de facto 
podobnie jak numer konta bankowego), a później autoryzuje transakcję 
znanym tylko sobie kluczem prywatnym.

W celu eliminacji podwójnego wysłania tego samego bitcoina każda 
określona transakcja jest podawana do publicznej wiadomości i musi być 
autoryzowana przez losową grupę użytkowników bitcoina. Każda transak-
cja używa tzw. funkcji skrótu (hash), wykorzystywanej także w systemach 
podpisów elektronicznych. W dużym uproszczeniu można więc utożsa-
miać hash/skrót z pojedynczą transakcją. Zgodnie z technologią blockchain 
transakcje są łączone w bloki i w takiej formie są one autoryzowane, a po 
autoryzacji dopisane do historii wszystkich bloków, które zostały zauto-
ryzowane w przeszłości.

Ze względu na brak pośredników w zawieraniu transakcji nie ma żadnej 
obowiązkowej opłaty związanej z transferem danej sumy kryptowaluty 
do innego użytkownika. Niemniej prowizja jest formą zachęty dla innych 
użytkowników systemu, aby jak najszybciej zatwierdzili oni przeprowa-
dzoną transakcję (opłata ta trafia wtedy do ich portfeli). Im wyższa zade-
klarowana przez wysyłającego prowizja, tym szybciej dany blok zostanie 
zaksięgowany i podany do publicznej wiadomości. Standardowa opty-
malna prowizja za transfer bitcoinów wynosi 0,0001 BTC.

Gwałtowny wzrost zainteresowania bitcoinem i innymi kryptowalutami 
miał miejsce w 2013 r. za sprawą cypryjskiego kryzysu bankowego, który 
– według uczestników rynku BTC – był dowodem na brak efektywności 
tradycyjnego systemu bankowego i brak bezpieczeństwa środków, które 
miały być gwarantowane przez państwo. Gwałtowny spadek zaufania do 
tradycyjnego systemu bankowego, który się wtedy pojawił, poskutkował 
zwyżką cen BTC z poziomu około 13–14 USD na początku 2013 r. poprzez 
około 200 USD na początku kwietnia 2013 r., do około 1150 USD na prze-
łomie listopada i grudnia 2013 r.

Rok 2014 był okresem systematycznych zniżek cen BTC, a 14 stycz-
nia 2015 r. kurs BTC na giełdzie BitStamp dotarł do lokalnego minimum 
na poziomie 152,40 USD. Po kilkumiesięcznej konsolidacji w pierwszej 
połowie 2015 r. notowania BTC rozpoczęły długoterminowy, trwający do 
dzisiaj, trend wzrostowy. 11 maja 2017 r. cena BTC sięgnęła rekordowych 
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1892 USD. Na rysunku 1 widać dynamiczne zmiany kursu BTC zachodzące 
w ostatnich pięciu latach.

Rysunek 1. Wykres notowań BTC na giełdzie BitStamp

Źródło: [https://bitcoincharts.com/, dostęp: 10.05.2017].

3. Wymiana i obrót krypowalutami
Kryptowaluty można wymieniać na tradycyjne waluty i na odwrót: za 

tradycyjne waluty (głównie USD) można kupić bitcoiny i inne kryptowa-
luty. Można to uczynić na trzy sposoby:

– za pomocą dowolnej osoby fizycznej, która proponuje swoje usługi 
w tym zakresie,

– w kantorach kryptowalut (tzw. kryptokantorach),
– na giełdach kryptowalut (tzw. kryptogiełdach).
Pierwszy sposób wiąże się z dużym ryzykiem, o ile nie mamy zaufania 

do konkretnej osoby fizycznej. W praktyce wymiana odbywa się głównie 
w kantorach i na giełdach. Kryptokantory działają na podobnej zasadzie jak 
tradycyjne kantory, a więc oferują kursy bid i ask, zarabiając na spreadzie. 
W Polsce na takiej zasadzie działa m.in. Bitcantor.

Z kolei giełdy kryptowalut działają jak platformy foreksowe. Wiele 
wiodących na świecie giełd działa zarówno na zasadzie kantoru, jak i na 
zasadzie platformy foreksowej (tab. 1). Niektóre z nich oferują nie tylko 
handel kryptowalutami, lecz także walutami i surowcami dostępnymi 
obecnie na tradycyjnych, regulowanych platformach foreksowych.
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Tablica 1. Wybrane, kluczowe platformy obrotu BTC i innymi 
kryptowalutami

Nazwa giełdy Kraj funkcjonowania Bitcoin Altcoins
Bitstamp Luksemburg X X
Kraken Stany Zjednoczone X X
OKCoin Hongkong X X
Poloniex Stany Zjednoczone X X
Bitfinex Hongkong X X
GDAX Stany Zjednoczone X X
Coinbase Stany Zjednoczone X X
Bittrex Stany Zjednoczone X X
LocalBitcoins Finlandia/ cały świat X X
BTC-e Rosja X X
ItBit Singapur X X
CoinOne Korea Południowa X X
YoBit Rosja X X

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [https://www.bestbitcoinexchange.io/; 
https://exchangewar.info/; https://www.cryptocoincharts.info/markets/info, dostęp: 
10.05.2017].

Pierwszą giełdą bitconową była Mt.Gox, która powstała w Japonii 
w 2009 r. jako platforma handlu kartami do gry, a w 2010 r. zmieniła spe-
cjalizację na BTC. Jeszcze w 2013 r. Mt.Gox odpowiadała aż za około 70% 
transakcji bitcoinami na świecie. Niemniej od samego początku giełda ta 
miała systematyczne problemy techniczne – a w 2014 r. ostatecznie upadła, 
co odbiło się szerokim echem w mediach, ale też sprawiło, że więcej osób 
na świecie dowiedziało się o istnieniu kryptowalut.

W 2011 r. w Słowenii powstał Bitstamp, który założony został jako 
europejska alternatywa dla dominującej wtedy giełdy Mt.Gox. Bitstamp 
również bywał poddawany atakom hakerów, jednak przetrwał do dzisiaj 
i jest on obecnie jedną z kluczowych kryptogiełd świata. W 2013 r. spółka 
została przerejestrowana do Wielkiej Brytanii, a w 2016 r. do Luksemburga. 
Oprócz tradycyjnej oferty wymiany walut platforma oferuje m.in. moż-
liwość kupna BTC za pomocą kart kredytowych i debetowych, a także 
wymianę BTC na fizyczne złoto.

Spośród ww. instytucji na szczególną uwagę zasługuje LocalBitcoins – 
platforma obrotu powstała w Finlandii, ale w praktyce zdecentralizowana. 
Nie nadzoruje ona transakcji, lecz oferuje przeprowadzenie bezpośrednich 
transakcji między uczestnikami platformy, co oznacza większe ryzyko 
natrafienia na oszusta niż w przypadku innego typu platform.

Platformy obrotu kryptowalutami stają się coraz liczniejsze, a te wiodące 
ciągle poszerzają swoją ofertę i są coraz lepiej uregulowane. Wiele z nich 
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nadzoruje transakcje, wymaga potwierdzenia tożsamości i zdeponowania 
określonej kwoty na koncie użytkownika przed dokonaniem jakichkolwiek 
transakcji. Rynek ten w coraz większym stopniu przypomina więc stan-
dardowe platformy walutowe.

Od 2015 r. obserwuje się skokowy wzrost zainteresowania świata biz-
nesu technologią łańcucha bloków (blockchain), ponieważ oferuje on nowy 
sposób wymiany i przechowywania informacji, które mogą mieć zastoso-
wanie w handlu, obrocie akcjami, walutami. Światowe giełdy już w tym 
momencie testują możliwości zastosowania łańcucha bloków do rejestrowa-
nia obrotu akcjami, obligacjami oraz instrumentami pochodnymi [David, 
2014, s. 3]. W odróżnieniu od dotychczasowych platform obrotu nowa 
technologia umożliwia handel autonomiczny, tzn. bez udziału zaufanej 
trzeciej strony, takiej jak np. giełda. Największym beneficjentem tej nowej 
technologii jest bez wątpienia dynamicznie rosnący rynek kryptowalut.

W Polsce najpopularniejszą giełdą kryptowalut jest BitBay, która ma 
najszerszą ofertę dotyczącą handlu kryptowalutami. Jednak oprócz niej 
istnieje także kilka innych platform o relatywnie dużej płynności (tab. 2).

Tablica 2. Krajowe platformy wymiany kryptowalut

Nazwa 
platformy

Strona 
internetowa Właściciel Siedziba Krypto- 

waluty

Waluty 
naro-
dowe

BitBay bitbay.net BitBay Sp. 
z o.o.

Katowice BTC, LTC, 
LSK, ETH

PLN, 
EUR, 
USD

DGT Market dgtmarket.
com

Digital Market 
Sp. z o.o.

Gdańsk BTC, LTC PLN

Bitmarket bitmarket.pl BitMarket 
Limited

Seszele BTC, LTC PLN, 
EUR

NevBit nevbit.com Nevonet 
Sp. z o.o.

Gdynia BTC, LTC PLN

Bitstar bitstar.pl Bitstar 
Sp. z o.o.

Warszawa BTC PLN

Bitmaszyna bitmaszyna.pl Androbayt 
Sp. z o.o.

Włocławek BTC, LTC, 
LSK, DOGE

PLN

BitMarket 24 bitmarket24.pl BitMarket24 
Sp. z o.o.

Kraków BTC, LTC PLN

EasyCoin easycoin.pl Mega Finance 
Sp. z o.o.

Sopot BTC, PLC PLN, 
EUR

Źródło: Opracowanie własne.
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Światowym liderem pod względem wolumenu obrotu jest bitcoin (BTC). 
Wartość rynkowa wszystkich aktualnie wydobytych bitcoinów na dzień 
18 maja 2017 roku wynosiła ok. 29,9 mld USD i jest wyższa ponaddwukrot-
nie od kapitalizacji ripple (XRP) – rys. 2. Jednak już w dniu 9 czerwca 2017 r. 
całkowita kapitalizacja rynkowa BTC wynosiła 46,3 mld USD [The total…, 
2017]. Trzecią pod względem wielkości rynkowej kryptowalutą jest ethe-
reum (ETH), którego kapitalizacja wynosi 8,62 mld USD.

Rysunek 2. Kryptowaluty o największej kapitalizacji rynkowej (w mld USD)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie [coinmarketcap.com, dane z dnia 18.05.2017]

Bitcoin charakteryzuje duża zmienność, przewyższająca nawet dzie-
sięciokrotnie zmienność dolara amerykańskiego [Barker, 2017, s. 1], która 
wywodzi się z faktu, że wartość bitcoina jest oparta wyłącznie na zaufaniu 
uczestników obrotu co do jego możliwości przechowywania wartości, co 
przekłada się na falowe zmiany popytu i podaży.

Bitcoin jest liderem wymiany kryptowalut zarówno pod względem 
kapitalizacji, jak i dziennego obrotu. Jest też z tego powodu, a także dzięki 
10-letniej historii, postrzegany jako bezpieczniejszy od kryptowalut o krót-
kiej historii, w których trudne do oszacowania są potencjalne problemy 
dystrybucji (np. ryzyko koncentracji mocy obliczeniowej systemu w rękach 
jednej grupy, która zacznie kontrolować produkcję/dystrybucję, czyli tzw. 
problem 51%), bezpiecznego przechowywania (ataki hakerskie na portfele), 
czy kopania nowych monet. Zaprezentowana w tej części artykułu analiza 
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wskazuje na rozwój rynku kryptowalut w wymiarze globalnym. Biorąc 
pod uwagę wskazany na wstępie brak definicji prawnej tego rodzaju formy 
wymiany, istotne jest przeanalizowanie, w jaki sposób poszczególne kraje 
odzwierciedliły to zjawisko w swojej legislacji.

4. Aspekty prawne funkcjonowania kryptowalut
W Stanach Zjednoczonych podejście do problematyki kryptowalut pod 

kątem prawa jest zróżnicowane, co wynika ze specyfiki systemu prawnego 
tego kraju. Federalna jednostka Internal Revenue Service zajmująca się 
kwestiami podatkowymi traktuje bitcoin jak przedmiot prawa własności 
w rozumieniu lokalnych przepisów. Z kolei jednostki poziomu stanowego 
prezentują niejednorodne podejście w zakresie kwalifikacji bitcoina i block-
chaina. W Teksasie wprowadzono tzw. Virtual Currency Guidance w celu 
wyznaczenia różnic w ujęciu aspektów prawnych pomiędzy legalnym 
środkiem płatniczym a kryptowalutami. W Teksasie zapadł też pierwszy 
wyrok w sprawie karnej, w której twórcę piramidy finansowej sędzia 
Amos Mazzant uznał za winnego zarzucanego mu czynu, przyjmując, że 
bitcoin jest walutą albo jakąś formą pieniądza [The Financial Action Task 
Force, 2015, s. 5].

Z kolei w innej sprawie karnej w stanie Floryda sędzia Teresa Mary 
Pooler nie uznała bitcoina za pieniądz. Kontrowersyjny wyrok był jed-
nym z powodów, dla którego senator Dorothy Hukill ogłosiła w prasie 
rozpoczęcie prac nad regulacjami, które mają chronić przede wszystkim 
konsumentów i start-upy poprzez konkretne wskazanie, czym są krypto-
waluty [Zacharzewski, Piech, 2017, s. 6].

Najbardziej rozbudowaną i obowiązującą na tę chwilę regulacją w Sta-
nach Zjednoczonych jest tzw. BitLicense w stanie Nowy Jork. Regulacja ta 
określa katalog podmiotów (Virtual Currency Business Activity), których 
działalność wymaga uzyskania zgody (Bitlicense) po spełnieniu przez 
licencjobiorcę szeregu obowiązków (np. dostosowania się do przepisów 
związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy) [tamże, 
s. 10]. Od momentu wejścia w życie regulacji do 2016 r., na bazie jej przepi-
sów wydano zaledwie dwie zgody na prowadzenie działalności związanej 
z kryptowalutami: Circle Internet Financial Inc. (ważna od 22 września 
2015 r.) oraz XRP II, LLC (ważna od 13 czerwca 2016 r.) [tamże, s. 10].

Japonia jest krajem szczególnie doświadczonym w kontekście problema-
tyki bitcoina – to tutaj w 2014 r. doszło do zamknięcia platformy wymiany 
kryptowalut Mt.Gox i rozpoczęcia postępowania upadłościowego spółki, 
która tą platformą zarządzała. Po sprawie „MtGoxa” w Japonii podjęto 
szereg prac nad zmianami w prawie w zakresie podejścia do problematyki 
platform zajmujących się kryptowalutami. W Japonii na chwilę obecną 
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kontrolę nad spółkami zarządzającymi platformami wymiany kryptowa-
lut sprawuje organ nadzoru finansowego, co zapewnia swoistego rodzaju 
bezpieczeństwo tych transakcji w tym kraju [tamże, 2017, s. 12].

Oprócz kwestii związanych z transakcjami z użyciem bitcoina coraz 
częściej pojawiają się informacje o inicjatywach prywatnych i rządowych 
dotyczących technologii blockchain. Dla przykładu w Singapurze rząd 
oraz banki pracują nad możliwością wykorzystania technologii blockchain 
w celu dokonywania podpisów elektronicznych na fakturach w celu zapo-
biegania oszustwom, a w Estonii rozważa się wprowadzenie blockchaina 
w systemach służby zdrowia.

Problematyka zbyt skomplikowanych lub zbyt surowych przepisów 
dotyczących prawa bankowego i finansowego spowodowała, że w Stanach 
Zjednoczonych rozpoczęto dyskusję na temat The Regulatory Sandbox. 
Pierwsza tego typu „piaskownica” powstała w Wielkiej Brytanii. Sam 
pomysł polega na ochronie prawnej start-upów wprowadzających pro-
konsumenckie innowacje w finansach. Ze względu na wysokie ryzyko 
niepowodzenia ich projektów przy jednoczesnym dużym znaczeniu dla 
gospodarki istnieje konieczność sprawowania nad nimi szczególnej kon-
troli i opieki [Barefoot, 2015, s. 12–14].

W tej chwili pomysł utworzenia tworów zbliżonych do The Regulatory 
Sandbox rozważa się również w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – 
w Abu Dhabi planuje się utworzenie takiego tworu pod nazwą „RegLab” 
[Financial Services Regulatory Authority, 2016, s. 4].

W Wielkiej Brytanii wydano zezwolenie dla Circle Internet Financial Inc. 
zajmującej się kryptowalutami na działalność w formie licencjonowanego 
dostawcy usług płatniczych emitującego instrumenty płatnicze w formie 
pieniądza elektronicznego [Coindesk, 2008, s. 1].

Podobnie w Luksemburgu platforma wymiany kryptowalut Bitstamp 
uzyskała zezwolenie na działalność w charakterze instytucji płatniczej.

W Niemczech, w celu prowadzenia np. platformy wymiany krypto-
walut, należy zarejestrować działalność w tamtejszym organie nadzoru 
finansowego. Wytyczne, które rodzaje działalności gospodarczych zwią-
zane z kryptowalutami objęte są stawowymi ograniczeniami, ze względu 
na nadzór państwowy, zostały opublikowane w Niemczech już w 2013 r. 
[Coindesk, 2012, s. 1].

Za sprawą brytyjskiego urzędu HM Revenue & Customs, który zapowie-
dział zwolnienie transakcji bitcoinami z VAT, powstała inicjatywa w krajach 
Unii Europejskiej związana z ponownym rozpatrywaniem podejścia do 
problematyki podatku od towarów i usług a kryptowalutami.

Rosnąca popularność wirtualnej waluty oraz możliwość zachowania peł-
nej anonimowości jej użytkowników zwiększają ryzyko wykorzystywania 
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płatności kryptowalutami przy popełnianiu przestępstw, takich jak: pra-
nie brudnych pieniędzy, unikanie podatków, finansowanie terroryzmu 
i inne [Irwin, Miland, 2016, s. 407–425]. W 2011 r. utworzono nawet nie-
legalny rynek online „Silk Road”, gdzie za Bitcoiny można było kupić 
i sprzedać nielegalne produkty, jak np. narkotyki [Hendrickson i inni, 
2016, s. 925–939].

Z tego powodu wzrasta potrzeba uregulowania stosowania kryptowa-
lut na terenie Unii Europejskiej. Na poziomie teoretycznym Unia Euro-
pejska zajmuje się tą kwestią od 2012 r. W 2016 r., m.in. w następstwie 
przeprowadzonych jesienią 2015 r. ataków terrorystycznych w Paryżu, 
Komisja przedstawiła projekt poprawki do dyrektywy w sprawie prania 
brudnych pieniędzy, która dotyczy również regulacji waluty wirtualnej. 
Głównym skutkiem tego rozporządzenia jest zmniejszenie anonimowości 
kryptowalut.

Komisja Europejska dopiero w lipcu 2016 r. zaprezentowała projekt 
zmian w regulacjach odnoszących się do analizowanego zjawiska. Pro-
mowana zmiana w dyrektywie o przeciwdziałaniu praniu brudnymi pie-
niędzmi prezentuje definicję wirtualnych walut, która w praktyce może 
mieć bardzo duże znaczenie dla przyszłości tego instrumentu. W projek-
tach tych regulacji giełdy i inne podmioty świadczące usługi wymiany 
cyfrowych walut oraz pieniądza tradycyjnego oraz operatorzy portfeli, 
którzy oferują usługi depozytowe, zostali zakwalifikowani jako podmioty 
obowiązane. Oznacza to, że będą podlegać regulacjom prawa o przeciw-
działaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CTF), co ozna-
cza m.in. obowiązki identyfikacji klientów oraz monitorowania transakcji.

Definicja ma służyć przede wszystkim ustawie o przeciwdziałaniu pra-
niu pieniędzy. Jej praktyczne znaczenie może jednak dalece wykraczać 
poza ten obszar prawa. Proponowana definicja wirtualnych walut, jeśli 
zostanie przyjęta, będzie miała następujące brzmienie: „»Wirtualne waluty« 
oznaczają cyfrową reprezentację wartości, która nie jest wydawana przez 
bank centralny lub inny organ władzy publicznej oraz która nie musi być 
powiązana z jakąkolwiek walutą fiat, lecz jest przyjmowana przez osoby 
fizyczne lub prawne jako środek płatniczy oraz może być przenoszona, 
przechowywana i obracana w sposób elektroniczny” [ECB, 2013, s. 12].

Ponadto w Unii Europejskiej optuje się za rozciągnięciem działania 
dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy na podmioty 
świadczące wymianę kryptowalut.

Kryptowaluta pod pewnymi względami jest podobna do pieniądza 
elektronicznego, nie podlega jednakże dotąd regulacjom prawnym obej-
mującym instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego i insty-
tucje kredytowe. EBC zauważa, że w warunkach skrajnych może pojawić 
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się efekt wypierania „realnego” pieniądza przez wirtualną walutę. Jeśli 
zastąpi ona w codziennych transakcjach gotówkę i pieniądz bezgotów-
kowy, to bilans banku centralnego skurczy się, co z kolei wpłynie na jego 
zdolność prowadzenia polityki monetarnej. Utrudnione stanie się także 
mierzenie podaży pieniądza [ECB, 2015, s. 48].

Polskie Ministerstwo Finansów (obecnie Ministerstwo Rozwoju i Finan-
sów) określiło, że w Polsce funkcjonowanie oraz obrót kryptowalutami nie 
jest nielegalny [Pismo Ministerstwa Finansów, 2013]. Mimo to w świetle 
polskiego prawa waluty kryptograficzne, w tym bitcoin, ze względu na 
brak powszechnej akceptowalności, nie mogą być uznane za waluty kra-
jowe lub zagraniczne, ani też za krajowe bądź zagraniczne środki płatnicze. 
Waluty kryptograficzne nie mieszczą się także w kategorii pieniądza elek-
tronicznego oraz instrumentu finansowego. Zgodnie z polskim prawem 
transakcje zawierane przy wykorzystaniu walut kryptograficznych nie 
mogą być nazywane transakcjami płatniczymi, ponieważ do tej kategorii 
zalicza się wyłącznie wpłatę, wypłatę lub transfer środków pieniężnych.

Stosowanie przepisów ustawy w odniesieniu do wirtualnych walut może 
rodzić szereg istotnych do rozwiązania kwestii, dotyczących m.in. sposobu, 
w jaki powinno się:

– obliczać przewidziany w art. 8 ust. 1 ustawy próg obligujący do reje-
stracji transakcji, z uwagi na jej wartość. W tej chwili przepis narzuca 
obowiązek rejestracji transakcji, jeżeli jej równowartość przekracza 
15 000 EUR obliczane na podstawie średniego kursu Narodowego 
Banku Polskiego, co w przypadku wirtualnych walut jest praktycznie 
niemożliwe;

– dokonać identyfikacji klienta, co może okazać się bardzo trudne do 
wykonania;

– zablokować transakcje w określonych sytuacjach [Rutkowski, 2017, 
s. 8].

Takie regulacje odnoszą się do katalogu podmiotów zobowiązanych 
do stosowania przewidzianych przez nią obowiązków, jakim jest bank 
czy dom maklerski. W przypadku innych podmiotów niezaliczonych 
do stworzonego w ustawie katalogu dokonujących transakcji, których 
przedmiotem są wirtualne waluty, nie mają one zastawania. Taka sytuacja 
z jednej strony powoduje, że instytucje finansowe są niekonkurencyjne dla 
dużej rzeszy obracających wirtualnymi walutami w celach nielegalnych, 
z drugiej natomiast – dają zdecydowanie większy zakres bezpieczeństwa 
dla innych klientów.
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5. Kryptowaluty a tradycyjne waluty – porównanie
W przeciwieństwie do tradycyjnych walut kryptowaluty nie posiadają 

jednego emitenta, a system tworzenia i obrotu nimi jest oparty o system 
peer-to-peer (P2P), polegający na bezpośrednim przesyle danych z kom-
putera na komputer bez pośrednictwa serwera, co czyni go całkowicie zde-
centralizowanym. Wiąże się to z wykorzystaniem technologii blockchain, 
czyli rozproszonej bazy danych, w której kolejne zapisy księgowe zwane 
są blokami (blocks). Taka organizacja rynku kryptowaluty sprawia, że obrót 
nią nie jest regulowany przez żadną konkretną instytucję czy państwo. Nie 
jest też powiązany z zaufaniem do jednego konkretnego emitenta.

Oderwanie waluty od jakiejkolwiek centralnej administracji było pier-
wotnym celem twórców kryptowalut. Z założenia chcieli oni uwolnić 
walutę od wpływów rządów i sektora bankowego, objawiających się 
m.in. kontrolą nad podażą pieniądza i stopami procentowymi, a przez 
to wpływem na inflację. Tymczasem w przypadku kryptowalut liczba 
wyemitowanych jednostek została z góry określona w momencie ich stwo-
rzenia (np. 21 mln w przypadku BTC), dlatego użytkownicy znają tempo 
„wydobywania” kryptowaluty i wiedzą, że emisja kryptopieniądza skoń-
czy się w określonym momencie (obecnie na rynku dostępnych jest już ok. 
16,3 mln BTC). Generowanie monet odbywa się losowo na komputerach 
rozproszonych po całym świecie użytkowników. W przypadku rynków 
kryptowalut nie istnieje żaden zarządca rynkowy czy nadzorca, żaden 
uczestnik rynku nie jest także uprzywilejowany. Również programiści, 
którzy stworzyli BTC i pracowali nad jego udoskonaleniem, nie mają wie-
dzy o uczestnikach rynku ani kontroli nad nimi. Anonimowość twórców 
kryptowaluty bitcoin nie jest przypadkowa – ich ujawnienie mogłoby 
bowiem doprowadzić do traktowania ich przez uczestników rynku jako 
gwaranta czy nadzorcę, a właśnie tego założyciele BTC chcieli uniknąć.

Z pomocą kryptowalut transakcja przeprowadzana jest bezpośrednio 
pomiędzy dwiema jej stronami, podczas gdy w przypadku tradycyjnych 
walut potrzebna jest trzecia strona, która autoryzuje przepływ pieniędzy 
i w przypadku pieniędzy zapisanych w formie cyfrowej zapobiega podwój-
nemu wykorzystaniu tych samych środków. W przypadku kryptowalut 
autoryzację transakcji i gwarancję jednorazowego wykorzystania danej 
kwoty zapewnia tzw. algorytm proof-of-work, a także system portfeli 
prywatnych i publicznych. Skomplikowanie systemu przeprowadzania 
transakcji na BTC sprawia także, że fałszerstwo bitcoinów, czyli „prze-
chwycenie” BTC w czasie trwania transakcji, jest wyjątkowo trudne, niemal 
niemożliwe.

Transakcje za pomocą bitcoinów można przeprowadzać całkowicie 
anonimowo. Mimo że fakt zaistnienia transakcji jest znany publicznie, 
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to nie ma informacji o tym, jaka jest tożsamość osób przeprowadzających 
tę transakcję. Anonimowość związana z operacjami na kryptowalutach 
sprawiła, że są one wygodnym środkiem płatniczym dla przestępców 
i umożliwiają uniknięcie odpowiedzialności za nabywanie lub oferowanie 
nielegalnych produktów i usług.

Brak trzeciej strony nadzorującej transakcję sprawia także, że transakcje 
zawierane za pomocą BTC są praktycznie nieodwracalne – zwłaszcza że 
tożsamość drugiej strony transakcji często nie jest znana. Niemniej istnieje 
możliwość zlecenia „nadzoru” nad transakcją jakiemuś innemu użytkow-
nikowi BTC za opłatą – takie procedury mają miejsce np. w przypadku 
kupna realnych przedmiotów za BTC z możliwością reklamacji i zwrotu 
towaru (tab. 3).

Tablica 3. Porównanie funkcjonowania walut tradycyjnych i kryptowalut
Cecha Waluty Kryptowaluty

Emitent Określony emitent, na ogół 
w postaci banku centralnego 
danego państwa

Brak określonego emitenta

Inflacja Zmienna wartość inflacji, 
uzależniona od działań 
banków centralnych

Mechanizm kontroli inflacji, 
znany od początku istnienia 
kryptowaluty

Nadzorca Jest Brak
Bezpieczeństwo Uzależnione od banku, 

w którym przechowujemy 
pieniądze (gwarancje 
bankowe)

Uzależnione od 
bezpieczeństwa naszego 
komputera (klucz 
prywatny i możliwość jego 
przechowywania offline)

Możliwość 
fałszerstwa

Istnieje, ale jest to coraz 
trudniejsze

Prawie niemożliwa 
ze względu na konieczność 
posiadania ogromnej mocy 
obliczeniowej

Szybkość 
transakcji

Możliwy kilkugodzinny lub 
kilkudniowy czas przelewu 
(np. pomiędzy różnymi 
krajami)

Natychmiastowa transakcja, 
uzależniona tylko od 
prędkości Internetu 
i wielkości prowizji

Anonimowość Anonimowość przy 
przeprowadzaniu 
transakcji możliwa jedynie 
w przypadku transakcji 
gotówkowych

Całkowita anonimowość 
transakcji

Informacje 
o transakcji

Informacje dostępne są 
stronom transakcji oraz 
pośrednikowi

Informacje o zaistnieniu 
transakcji dostępne są 
publicznie



 Kryptowaluty – przyszłość czy zagrożenie dla polskiego systemu finansowego 53

Cecha Waluty Kryptowaluty
Autoryzacja 
transakcji

Potrzebna trzecia strona (np. 
bank)

Autoryzacja oparta 
o algorytm proof-of-work

Transakcje 
zwrotne

Możliwość anulowania 
transakcji lub dokonania 
transakcji zwrotnej

Nieodwracalność transakcji

Źródło: Opracowanie własne.

6. Możliwości adaptacji systemu wymiany kryptowalut 
do polskich warunków

Analizując regulacje obowiązujące w Polsce, wskazać należy, że do 
rozpoczęcia prowadzenia działalności pośrednika w wymianie krypto-
walut nie jest wymagane zezwolenie ani licencja, ponieważ kryptowaluty 
nie są traktowane jako waluta, lecz jako prawa majątkowe i nie podlegają 
regulacji MF czy KNF. Firmy prowadzące wymianę kryptowalut prowa-
dzą działalność w klasyfikacji PKD 63.12.Z (Działalność portali interne-
towych), 62.01.Z (Działalność związana z oprogramowaniem), 62.09.Z 
(Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych 
i komputerowych), lub 64.99.Z (Pozostała finansowa działalność usługowa, 
gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 
emerytalnych). Dominującą formą prowadzenia działalności jest spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem zakładowym nieprzekra-
czającym 100 tys. PLN. Nie ma zatem formalnych przeszkód do stworzenia 
przez instytucję finansową spółki celowej o podobnym statusie z zamiarem 
utworzenia platformy wymiany kryptowalut.

Prowadzenie tego typu działalności przez instytucje finansowe, które 
są podmiotami nadzorowanymi przez KNF, musiałoby być realizowane 
w uzgodnieniu z KNF oraz podlegać wszelkim reżimom prawnym, doty-
czącym ochrony klientów, systemów IT oraz normom adekwatności kapi-
tałowej. Tym samym powinno być wpisane w cały system zarządzania 
ryzykiem. W opinii KNF prowadzenie działalności innej niż podstawowa 
nie może negatywnie wpłynąć na prowadzenie działalności maklerskiej.

W perspektywie wejścia w życie Dyrektywy MIFID II istnieje możliwość 
wprowadzenia licencji dla podmiotów przyjmujących depozyty do kupna 
kryptowalut, prowadzących wirtualne portfele, czy też prowadzących plat-
formy wymiany kryptowalut. Można już teraz przyjąć, że wkrótce krajowi 
regulatorzy zajmą się kodyfikacją tego typu działalności w Polsce i będzie 
się to wiązać z potrzebą podniesienia kapitałów, zmiany formy prawnej 
i spełnienia formalnych wymogów bezpieczeństwa w celu otrzymania 
licencji i pozwolenia na dalszą działalność.
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Obecnie na krajowym rynku zauważalnych jest osiem podmiotów przyj-
mujących wpłaty w złotówkach. Jednak z uwagi na możliwość szybkiego 
zasilania kont przez pośredników płatności zagraniczne firmy są równie 
łatwo dostępne oraz oferują znacznie lepszą płynność i spready. Przewagą 
giełd polskich jest oferowanie par BTC/PLN w konkurencyjnej cenie i brak 
konieczności przewalutowania, lub możliwość nabywania pierwszej pol-
skiej kryptowaluty – polcoina (PLC). Natomiast wiele do życzenia pozo-
stawia płynność. Można się również obawiać problemów z zawarciem 
transakcji w momentach podwyższonej zmienności czy niepewności na 
rynku, zwłaszcza na parach z PLN. Z uwagi na rozdrobnienie giełd oraz 
różnice w cenach zarządzanie pozycją będzie wymagać transferów do 
różnych firm, także zagranicznych, które nie są instytucjami finansowymi 
podlegającymi miejscowym regulatorom, a z uwagi na formę prowadzenia 
działalności (spółki z o.o. z niskim kapitałem) oferują znikome bezpieczeń-
stwo powierzanych środków.

Warto zauważyć, że na świecie znaczną część obrotu stanowi wymiana 
jednych kryptowalut na inne, zaś największy wolumen wymiany na waluty 
oficjalne zajmuje dalsze pozycje w zestawieniu. Dużą przewagę zyskały 
platformy „wielokryptowalutowe”, jak amerykański Polonex.

Waluta wirtualna nie mieści się w żadnej z kategorii tradycyjnych instru-
mentów finansowych. Nie ma również przesłanek do uznania jej za instru-
ment finansowy o charakterze pochodnym, skoro instrument pochodny jest 
to taki instrument finansowy, którego wartość zależy od wartości innego 
instrumentu finansowego zwanego instrumentem podstawowym (bazo-
wym). W związku z powyższym „waluta wirtualna nie posiada podsta-
wowej cechy instrumentów pochodnych, czyli bezpośredniego lub pośred-
niego uzależnienia jej ceny od ceny lub wartości instrumentu bazowego, 
którym może być papier wartościowy, towar, waluta, indeks albo prawo 
majątkowe. Cena waluty wirtualnej nie jest uzależniona od innego prawa 
majątkowego, a można mówić wyłącznie o wartości i cenie samej waluty 
wirtualnej wyrażonej w danej walucie krajowej” [Wojdyło, Pietkiewicz, 
2015]. Tym samym waluta wirtualna nie jest instrumentem finansowym 
w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Stanowisko 
takie wyraziło również Ministerstwo Finansów w piśmie z 28 czerwca 
2013 r. Co więcej, instytucje finansowe posiadają w Polsce zezwolenie na 
prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie wskazanym w art. 69 
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a więc w zakresie, w jakim 
działalność maklerska dotyczy instrumentu finansowego lub instrumentu 
bazowego w postaci towaru giełdowego. Waluta wirtualna jako prawo 
majątkowe niebędące instrumentem finansowym lub towarem giełdo-
wym nie mieści się w kategorii prowadzenia działalności maklerskiej na 
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podstawie posiadanego zezwolenia i dotychczas obowiązujących prze-
pisów prawa. Tym samym podjęcie się przez instytucję finansową jakiej-
kolwiek formy pośrednictwa lub tworzenia platformy obrotu traktowane 
będzie jako podjęcie dodatkowej działalności gospodarczej przez instytucję 
finansową, o której zobowiązany jest powiadomić organ nadzoru zgodnie 
z par. 3 ust. 1 pkt 44 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lutego 
2010 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania 
informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 
2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze.

Na podstawie postanowień art. 93b ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi w celu zapewnienia przestrzegania przez firmę inwestycyjną 
przepisów ustawy, przepisów wykonawczych lub rozporządzenia 575/2013 
Komisja może zalecić zaprzestanie w wyznaczonym terminie działania 
naruszającego te przepisy lub niepodejmowanie takiego działania w przy-
szłości. Z uwagi na powyższe w przypadku negatywnej oceny przez organ 
nadzoru wpływu działalności instytucji finansowej na wymogi kapitałowe 
lub ryzyko utraty środków klientów istnieje ryzyko wydania przez organ 
nadzoru zalecenia zaprzestania prowadzenia takiej działalności. Wydaje 
się, że takie ryzyko jest większe do czasu braku regulacji prawnych doty-
czących obrotu wirtualną walutą i zabezpieczenia interesu klienta.

W przypadku prowadzenia przez instytucję finansową platformy obrotu 
walutami wirtualnymi należy również poddać odrębnej analizie przepisy 
nakazujące traktować wydawanie pieniądza elektronicznego jako regulo-
waną usługę płatniczą.

Wirtualne waluty, których kreacja nie jest uzależniona od uprzedniej 
wpłaty określonej kwoty, nie będzie zapewne traktowana jako pieniądz 
elektroniczny w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych (takie stano-
wisko prezentuje Krzysztof Wojdyło z kancelarii Wardyński i Wspólnicy). 
Autor stwierdza, że: „Nie można jednak z góry wykluczyć, że część wir-
tualnych walut będzie tworzona właśnie jako ekwiwalent tradycyjnego 
pieniądza (tj. stworzenie tych walut będzie wymagało uprzedniej wpłaty 
ekwiwalentu w postaci tradycyjnego pieniądza). W przypadku takich walut 
ryzyko ich zakwalifikowania jako pieniądza elektronicznego będzie bardzo 
wysokie” [Wojdyło, Wardyński, 2015]. Innym rozwiązaniem możliwym 
do wykorzystania w przypadku kryptowalut jest kontrakt różnic kurso-
wych CFD (Contract for Difference). Z uwagi na brak możliwości zawarcia 
umów z brokerami będącymi instytucjami finansowymi o ustalonej reno-
mie w celu zabezpieczania pozycji, wprowadzenie do obrotu instrumentu 
CFD opartego o kurs kryptowalut jest na chwilę obecną niemożliwe, gdyż 
może generować nieograniczone ryzyko finansowe strat po stronie insty-
tucji finansowej. Istnieje duże ryzyko handlowe, spowodowane statusem 



56 Konrad Raczkowski, Marta Postuła

prawnym giełd kryptowalut, które są platformami obrotu niepodlegają-
cymi nadzorowi, oraz brakiem ochrony prawnej uczestników. Ponadto 
w przypadku gdy instrument CFD zostanie wykorzystany przez klientów 
do transakcji arbitrażowych przez zawarcie długiej pozycji na giełdzie oraz 
krótkiej na instrumencie CFD w instytucji finansowej, instytucja finan-
sowa nie będzie w stanie zabezpieczyć tak powstałego ryzyka, ponieważ 
nie istnieje krótka sprzedaż tego instrumentu. Co więcej, sam rynek CFD 
jest przedmiotem zainteresowania krajowego regulatora i unijnych regu-
latorów w celu zwiększenia ochrony inwestorów. Przy założeniu braku 
lub minimalnej ochrony inwestora na rynku kryptowaluty, instytucja 
finansowa naraża się z jednej strony na ryzyko zarzutu organu nadzoru 
niedziałania w najlepiej pojętym interesie klienta – co stanowi przesłankę 
odpowiedzialności instytucji finansowej – a z drugiej strony, na ryzyko 
odpowiedzialności w stosunku do klientów. Z uwagi na zainteresowanie 
rynkiem CFD również przez organy państwowe, np. NIK, UOKIK, Rzecz-
nik Finansowy, należy założyć, że prowadzenie takiej działalności przez 
instytucję finansową wiązać się będzie z ryzykiem reputacyjnym oraz 
ryzykiem odpowiedzialności administracyjnej i finansowej w przypadku 
naruszenia interesów klienta. Ponadto prowadzenie takiej działalności 
przez instytucję finansową może wiązać się z ryzykiem utraty środków 
finansowych z powodu braku możliwości hedgingowania transakcji, co 
wpłynie na adekwatność kapitałową instytucji finansowej. Należy bowiem 
pamiętać, że w przypadku waluty wirtualnej niebędącej instrumentem 
finansowym zorganizowany obrót taką walutą nie będzie podlegał regulacji 
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W związku z tym wyko-
nywanie działalności związanej z pośrednictwem w obrocie wirtualnymi 
walutami nie będzie działalnością regulowaną przez ustawę o obrocie 
instrumentami finansowymi, tzn. działalnością maklerską. Istnieje nato-
miast duże prawdopodobieństwo, że instrumenty pochodne, w których 
instrumentem bazowym są wirtualne waluty, będą mogły zostać uznane 
za instrument finansowy w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi, ze wszystkimi skutkami wynikającymi z ustawy i rozpo-
rządzeń wykonawczych oraz przepisów unijnych dla prowadzenia tego 
rodzaju działalność.

Zakończenie
Brak precyzyjnych i spójnych uregulowań dotyczących uczestników 

rynku kryptowalut sprawia, że biorą w nim udział instytucje niepod-
legające kontroli ze strony organów nadzoru. Jednocześnie coraz więk-
sza skala obrotów na giełdach kryptowalut oraz coraz powszechniejsza 
akceptacja tego środka płatniczego ze strony podmiotów gospodarczych 
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funkcjonujących w tradycyjnej gospodarce sprawia, że należy oczekiwać 
wprowadzenia powszechnych regulacji prawnych obejmujących krypto-
waluty oraz uczestników tego rynku, w tym m.in. wprowadzenia licencji 
dla organizatorów rynku wymiany.

Coraz większe zainteresowanie użytkowników kryptowalut oraz coraz 
wyższa płynność tego rynku powoduje, że może on być w przyszłości 
atrakcyjny dla funkcjonujących na polskim rynku finansowym instytucji. 
Z uwagi jednak na obecny brak możliwości zawarcia umów z brokerami 
będącymi instytucjami finansowymi o ustalonej renomie w celu zabezpie-
czania pozycji wprowadzenie do obrotu instrumentu CFD opartego o kurs 
kryptowalut nie jest możliwe, gdyż stanowi zagrożenie dla spełnienia norm 
adekwatności kapitałowej.

Podsumowując, stwierdzić należy, że niewątpliwe w okresie najbliż-
szych 3–5 lat kryptowaluty znajdą swoje odzwierciedlenie w prawodaw-
stwie międzynarodowym i polskim. To pozwoli na stworzenie reguł obrotu 
i ich wykorzystania przez polskie instytucje finansowe bez zbędnego 
ryzyka dla własnych kapitałów, jak również z troską o bezpieczeństwo 
transakcji dokonywanych przez klientów zainteresowanych kryptowa-
lutami. Pamiętać przy tym należy, że rządy poszczególnych państw nie 
mogą i nie powinny stać się w pełnym tego słowa znaczeniu pożyczko-
dawcami ostatniej instancji, czy gwarantem ochrony nielimitowanych 
wartości nominalnych wkładów bankowych. Z tego względu kryptowa-
luta może być alternatywą niezależności od władz państowych i banków 
centralnych, zdolną jednak w warunkach skrajnych do tworzenia szoków 
w gospodarce i wywierania negatywnego wpływu na kontrolę i kreowanie 
polityki pieniężnej.
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Streszczenie
Występujące od 2008 r. nadzwyczajne czynniki zewnętrzne, a właszcza świa-

towy kryzys finansowy, wzmocniły rangę dyskusji na temat przyszłości polityki 
pieniężnej i jej roli w polityce gospodarczej. Okazało się, że wysokie zadłużenie 
danego państwa, kryzysy finansowe i konieczność stosowania polityki inter-
wencjonizmu państwowego w celu ochrony interesów społeczno-gospodarczych 
wywierają wpływ zarówno na postrzeganie ryzyka, trendy gospodarcze, jak 
i indywidualizm decyzji alokacyjnych. W związku z faktycznym funkcjonowaniem 
kryptowalut i jej wpływem na uczestników rynku zasadne jej podjęcie niniejszej 
tematyki badawczej. Z tego względu celem artykułu jest przedstawienie szans 
i zagrożeń, jakie niesie za sobą coraz szersze wykorzystanie kryptowalut oraz 
możliwości wprowadzenia ich do obrotu przez polskie instytucje finansowe.
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instytucje finansowe, wirtualne waluty, kryptowaluty, transakcje wymiany, giełda

Virtual currencies – the future or threat for the Polish financial system 
(Summary)

The extraordinary external factors, and in particular the global financial crisis, 
which have occurred since 2008, have strengthened the discussion on the future 
of monetary policy and its role in economic policy. It turned out that the country’s 
high debt, financial crises and the necessity of applying state interventionism 
to protect social and economic interests have both an impact on risk perceptions, 
economic trends, and individuality of allocation decisions. Due to the actual 
functioning of the cryptanalyst and its influence on the market participants, it is 
reasonable to undertake this research topic. For this reason, the aim of the article 
is to present the opportunities and threats posed by the increasingly widespread 
use of cryptanalysts and the possibility of placing them on the market by Polish 
financial institutions.

Keywords
financial institutions, virtual currencies, cryptocurrencies, exchange transactions, 
the stock exchange




