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Czym są kryptowaluty?  

Kryptowaluty  to  pierwsza,  najbardziej  rozwinięta  dotąd  implementacja  technologii  blockchain.  To 

kod komputerowy, nie zaś oszustwo. Kod ten bywa wykorzystywany przez przestępców, ale sam w 

sobie nie jest źródłem zła.  

Słowo „kryptowaluty” jest mylnie kojarzone ze słownikowym znaczeniem jego przedrostka “krypto‐”, 

które oznacza coś niewidocznego, ukrytego, zamiast z prawidłową etymologią tego słowa, czyli jego 

pochodzeniem  od  kryptografii,  która  jest  poddziedziną matematyki  oraz  informatyki.  Kryptografia 

była używana chociażby w Enigmie w czasie II wojny światowej. 

 

Bitcoin a pieniądz 

Z  ekonomicznego  punktu  widzenia,  bitcoin  jest  pieniądzem  (co  nie  oznacza,  że  wszystkie  inne 

kryptowaluty również nim są). Spełnia jego następujące funkcje:  

1. Jest miernikiem  wartości.  Co  więcej,  istnieją  towary,  których  cena  wyrażona  jest  jedynie  w 

bitcoinach, a nie w tradycyjnych walutach. Jest ich coraz więcej. „Będąc miernikiem wartości, w 

coraz większym stopniu kryptowaluty” stają się „środkiem płatniczym” – dotyczy to jednak tylko 

ważniejszych z nich, np. bitcoin, litecoin, ethereum, ew. dogecoin. 

2. Bitcoin  jest „umownym  środkiem płatniczym”  (wg Trybunału Sprawiedliwości UE)  czy prawnie 

uznanym  sposobem  płatności  (Japonia).  Nie  jest  pieniądzem  elektronicznym,  bankowym, 

pieniądzem  fiducjarnym,  walutą.  Jest  kodem  komputerowym,  któremu  rynek  (a  nie  władza) 

nadaje  pewną,  zmieniającą  się w  czasie wartość.  Trybunał  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej 

stwierdził, że „jedynym przeznaczeniem bitcoina jest funkcja środka płatniczego”.  

3. Bitcoin jest środkiem wymiany i płatności – można za jego pomocą kupować towary i usługi oraz 

–  jeśli obie  strony  się  zgodzą  – można nim  zaspokajać  zobowiązania. W praktyce  bitcoin  jest 

najczęściej  stosowanym  środkiem płatniczym  spośród  kryptowalut,  choć pod względem  liczby 

transakcji liczą się też niektóre inne (np. steem, ethereum). 

4. Pełni  funkcję  tezauryzacyjną,  gdyż  umożliwia  przechowanie  wartości,  zwłaszcza  w  średnim 

okresie.  Bitcoin  w  lepszym  stopniu  utrzymuje  wartość  w  perspektywie miesięcy,  niż  waluty 

narodowe  niektórych  krajów. Wadą  są  dość  wysokie  wahania  dobowe  –  jednak  je  również 

można zaobserwować w przypadku walut tradycyjnych (vide CHF w styczniu 2015 r.). 

„…z definicji, pieniądzem  jest wszystko  to  co  jest przedmiotem umowy między  ludźmi. Bitcoin  jak 

najbardziej  jest pieniądzem dla  ludzi, którzy go używają  i wymieniają między sobą. Dodatkowo nosi 

                                                            
1 Autor nie reprezentuje poglądów i opinii Uczelni, której jest pracownikiem.  
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cechy w wielu przypadkach  lepsze niż  tradycyjne pieniądze. W ciągu kilku dekad pojęcie pieniądza 

jaki znamy, może się diametralnie zmienić.”2 

„Wiem, że nic nie wiem” 

Jamie Dimon (prezes JP Morgan – największego banku inwestycyjnego na świecie): 

 23.01.2014 „Bitcoin is a terrible store of value” (cena bitcoina ok. 840$) 

 12.09.2017 “Bitcoin to oszustwo”. 

 12.10.2017  „The  central  bank  [can  also]  inflate  it  [fiat  money].  So  there  is  a  use  case  for 

bitcoin.”  

 6.12.2017 – kapitalizacja rynku kryptowalut przekroczyła wartość JP Morgan. 

 9.01.2018 „Żałuję, że to powiedziałem”. (cena bitcoina ok. 14400$). 

10 stycznia 2018 r., analitycy Goldman Sachs: “In those countries (…) where the traditional services of 

money  are  inadequately  supplied,  bitcoin  (and  cryptocurrencies more  generally) may  offer  viable 

alternatives.” jeśli zmienność cen i spekulacja się zmniejszą3. 

 

Edukacja: ryzyka posiadania franka / złota (w kontekście ostrzeżeń przed kryptowalutami): 

 Ryzyko związane z możliwością utraty środków z powodu kradzieży.   

 Ryzyko związane z brakiem gwarancji.  Środki utrzymywane w złocie nie są gwarantowane przez 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny, gdyż nie są one depozytami bankowymi. 

 Ryzyko  związane  z  brakiem  powszechnej  akceptowalności.  Franki  nie  są  powszechnie 
akceptowalne  w  punktach  handlowo‐usługowych.  Złoto  nie  jest  też  prawnym  środkiem 
płatniczym.  

 Ryzyko  związane  z możliwością  oszustwa. Niektóre  oferowane  formy  inwestowania w  złoto 
mogą mieć charakter piramidy finansowej.  

 Ryzyko związane z dużą zmiennością ceny. Dotychczas ceny niektórych walut charakteryzowały 
się wysoką zmiennością.  

O  ryzykach związanych z nowoczesnymi  technologiami należy  informować możliwie profesjonalnie. 

Należy ostrzegać przed piramidami  finansowymi, a także oszustami tworzącymi nowe kryptowaluty 

czy używającymi  schematu  ICO.  Jednak przestępstwa  są mniejszością w  świecie walut cyfrowych – 

wbrew  obrazowi  wykreowanemu  przez  media  i  powtarzanemu  przez  ich  czytelników.  W 

wypowiedziach,  również przedstawicieli państwa, brakuje  jakichkolwiek danych  statystycznych dot. 

skali  przestępczości  –  ta  nie  jest  wysoka  (choć  dynamicznie  rosnąca  w  liczbach  bezwzględnych). 

Przykładowo: „bitcoin może służyć często praniu pieniędzy  i bywa  środkiem rozliczeń w działalności 

przestępczej.”4  „…żaden  publicznie  dostępny  raport  na  świecie  nie  wskazał  dotąd  choć  jednego 

                                                            
2  NBP  i  KNF  stworzyło  stronę  ostrzegającą  przed  kryptowalutami,  Bitcoin.pl,  12  grudnia  2017  r., 

http://bitcoin.pl/wiadomosci/prawo‐i‐polityka/1497‐nbp‐i‐knf‐stworzylo‐strone‐ostrzegajaca‐przed‐kryptowalutami 

3 "Our working assumption  is that  long‐run cryptocurrency returns should be equal to (or slightly below) growth  in global 

real  output—a  number  in  the  low  single  digits".  L.  Katz, Goldman  Says  Cryptocurrencies May  Succeed  as  Form  of  Real 

Money,  https://www.bloomberg.com/news/articles/2018‐01‐10/goldman‐says‐viability‐of‐crypto‐is‐highest‐in‐developing‐

world 

4  M.  Pielach,  Kryptowalut  nie  zabezpiecza  żadna  instytucja  państwa,  8  stycznia  2018  r., 

https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/rynki‐finansowe/kryptowalut‐nie‐zabezpiecza‐zadna‐instytucja/ 
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przypadku wykorzystania  kryptowalut przez  terrorystów;  zaś dla przestępców  są one na ogół  zbyt 

trudne lub zbyt mało anonimowe”.5 
Globalny  problem  –  brak  kadr.  Jedynie  kilkanaście  kursów  na  świecie  z  zakresu  blockchain.  Tylko 

jedne,  działające  studia  w  Europie.  Zdecydowana  większość  zasobów  ludzkich  w  blockchainach 

pochodzi  ze  świata  walut  cyfrowych.  Odcięcie  ich  oznacza  ograniczenie  możliwości  rozwoju 

zastosowań blockchain.  

Jeśli  technologia  blockchain  przyniesie  zmiany  na miarę  internetu,  to  jedyna  rzecz,  co  do  której 

możemy mieć  pewność  jest  taka,  że  nie  jesteśmy w  stanie  sobie  nawet wyobrazić  tego,  co  nas 

czeka.  

 

 

Dr Grzegorz Sobiecki  

Szkoła Główna Handlowa  

 

Wstęp 

W  2010  czy  2011  roku,  kiedy  bitcoiny  kosztowały  po  kilkanaście  złotych,  poza  informatykami  czy 
kryptologami, kilka osób w Polsce słyszało pojęcie bitcoin; dziś przy cenie która od niedawna spada z 
poziomu blisko 70 000 zł,  liczba publikacji naukowych silnie wzrosła (kilkaset rocznie), uruchamiane 
są  na  świecie,  w  tym  i  w  Polsce  (na  SGH)  przedmioty  i  studia  podyplomowe  dot.  kryptowalut. 
Kryptowaluty  wymykają  się  wszelkim  pojęciom  i  znaczeniom  jakie  znamy,  zarówno  w  ujęciu 
prawnym, ekonomicznym, jak i potocznym. Jesteśmy cały czas na etapie definiowania czym w istocie 
są  kryptowaluty,  w  szczególności  bitcoin:  wartością,  “cyfrowym  odwzorowaniem  wartości” 
(AML/CFT),  prawem  (majątkowym?),  przedmiotem  prawa,  informacją,  wiedzą,  papierem 
wartościowym, instrumentem dewizowym, środkiem finansowym, towarem, pieniądzem? Jedno jest 
pewne: jest to zjawisko o charakterze rewolucyjnym decentralizujące (rozpraszające) obieg wartości. 

Złożoność problemu 

Ekosystem  tokenów  i  kryptowalut  jest  heterogeniczny,  dynamiczny,  złożony,  a  zjawisko 
bezprecedensowe;  krew  tego  systemu  ‐  waluty  czy  tokeny  (smart  contracty)  są  elastycznym  i 
uniwersalnym narzędziem do rozwiązywania niektórych ważnych problemów. Błędem jest wrzucanie 
wszystkich kryptowalut do jednej beczki z napisem “toksyczne”. Tak samo błędem byłby ogólny zakaz 
wykorzystania z technologii  i obrotu kryptowalutami  i tokenami. Kryptowaluty obecnie wyszły poza 
sferę  “pieniądza”;  należy  pamiętać  o  różnicy  między  kryptowalutami,  a  tokenami  (smart 
kontraktami),  które  mają  większą  funkcjonalność.  Wśród  tokenów  już  dziś  wyróżniamy  kilka 
rodzajów:  1)  dostarczające  technologii  wymiany  wartości;  2)  umożliwiające  dostęp  do  usług  i 
produktów;  3)  tokeny  zabezpieczone  majątkowo  4)  przyrzeczenia  udziału  w  zyskach  5) 
reprezentujące  różne  prawa  (prawa  głosu,  prawa  do  dywidendy,  prawa własności,  itp.)  6)  forma 
pożyczki  (obligacji)  opartej  na  przyrzeczeniu  odkupu  7)  tokeny  “zabawkowe”  8)  potencjalne 
oszustwa. Podobnie o ICO nie można myśleć wyłącznie w kategoriach nieregulowanej wersji IPO. W 
związku z tym mogą być rozpatrywane jako konkurencyjne wobec istniejących rozwiązań (projektów) 
względem  1)  usług  płatniczych  i  systemów  transakcyjnych,  2)  rynku  kapitałowego  (ICO  i 
smartcontracts),  3)  usług  banków  komercyjnych,  4)  banku  centralnego  5)  komercyjnych  bonów 
towarowych 6) notariuszy (automatyczne rejestry, nr gruntów czy danych korporacyjnych) itp. 

                                                            
5  K.  Piech  (red.),  Podstawy  używania  walut  cyfrowych,  Ministerstwo  Cyfryzacji,  listopad  2017  r., 

https://www.gov.pl/documents/31305/436699/Podstawy+walut+cyfrowych.pdf 
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Ekonomia: czy kryptowaluty to pieniądz? 

Kryptowaluty nie  są pieniądzem  z prawnego punktu widzenia, ale  są pieniądzem  z ekonomicznego 
punktu  widzenia  (ze  względu  na  realizowanie  funkcji  pieniądza  i  cechy  pieniądza),  choć  bardzo 
kiepsko  realizuje  te  funkcje,  a  znikoma  liczba  osób myśli  o  kryptowalutach  jak  o  pieniądzu.  Pod 
względem ekonomicznym nie są systemowo dostosowane do  funkcjonowania  jako  trwały pieniądz 
komplementarny względem  oficjalnej walut;  (zmienność,  łatwość manipulacji,  tempo wzrostu  nie 
dostosowane do  tempa wzrostu gospodarek, w których  jest wykorzystany). Oprócz bitcoina  i kilku 
innych  kryptowalut  większość  nie  została  stworzona  w  celu  realizacji  funkcji  pieniądza  i  choć 
teoretycznie  to  umożliwia  (każde  urządzenie  z  portmonetką  jest  “terminalem  POS”),  większość 
wymian  ma  charakter  spekulacyjny:  albo  czysto  tradingowy  albo  inwestycje  długoterminowe 
wynikające  z  docenienia  wartości  projektu.  Nie  sposób  także  myśleć  o  kryptowalutach  jako 
zmaterializowaniu się  tzw. demokracji  finansowej, którą możemy znaleźć w historii w czasie “Free‐
banking Era” w USA w okolicach wojny secesyjnej, kiedy w obiegu znajdowało się ok 7000 różnych 
rodzajów  banknotów, wypuszczonych  przez  1600  różnych  i  czasem  upadłych  banków  stanowych. 
Papier  i  druk  były  tanie,  a  prawo  emitowania  było  bronione  jak  prawo  człowieka,  indywidualne 
podmioty  także  emitowały.  W  obiegu  mogło  być  nawet  5000  fałszywych  emisji.  Nie  dało  się 
prowadzić interesów bez aktualnego przewodnika [za Galbraithem]. Przede wszystkim, w przypadku 
kryptowalut ich zakup nie zwiększa podaży pieniądza (nie wiąże się z zaciąganiem zobowiązań), choć 
ich  kopanie  może  (pod  warunkiem,  że  są  one  wykorzystane  JAK  pieniądz,  w  szczególności 
akceptowane jako zapłata). 

Mity 

Kryptowaluty  są  zjawiskiem,  które  nie  ma  w  swojej  istocie  przestępczego  charakteru;  dla 
“tradycyjnych”  przestępców  są  one  na  ogół  zbyt  trudne  lub  zbyt mało  anonimowe;  choć  istnieją 
możliwości oszustw czy nowe typy przestępstw (ale wymagają silnego zaplecza technicznego). Bitcoin 
nie jest w pełni anonimowy, więc zastosowania przestępcze są ograniczone, choć istnieją lepsze pod 
tym względem alternatywy. Kryptowaluty nie mają charakteru czysto spekulacyjnego, większość ma 
fundamentalne wartości  oparte  na  użyteczności,  która  ciągnie  wartość  fundamentalną w  górę,  z 
drugiej  strony  są  koszty  działania  systemu  związane  z  technologią  (hardware),  które  ograniczają 
wartość od dołu. Nie są  (może wyjątki) schematem Ponziego  (piramidą  finansową), mimo,  że mają 
kilka wspólnych cech np. to, że wraz z dołączaniem nowego kapitału do systemu względna wartość 
rynkowa  kryptowalut  rośnie,  jednak  jest  to  typowym  efektem  sieciowym,  charakterystycznym  dla 
wielu  usług  związanych  z wymianą,  szczególnie  p2p, w  sieciach;  tuta:  brak  centralnego  podmiotu 
korzystającego,  stałych  dywidend  czy wypłat  dla  dołączających.  Ryzyka  systemowego wg mnie  na 
razie nie ma. Finansowanie odbywa się bez udziału kredytu, czyli bez dźwigni,  jednak kryptowaluty 
przenikają  powoli  do  nie‐wirtualnej  codzienności  gospodarczej:  nie w  funkcji  pieniądza  a  aktywa 
finansowego; powstało już kilka projektów handlujących derywatami, ETF, fundusze hedgingowe, co 
może  też  przenieść  ryzyka  ekosystemu  kryptowalut  na  gospodarkę,  tak  jak  to  było  z  bańką  doc‐
comów (choć samo porównanie nie jest zupełne). 

Ryzyka? oczywiście! 

W 2016 roku powstało ponad 26000 projektów blockchainowych, 92% z nich  już nie  istnieje. KNF  i 
NBP  słusznie  wskazali  zagrożenia.  Wiele  ryzyk  wymienionych  jest  też  w  publikacji  “Podstawy 
korzystania  z  walut  cyfrowych”,  opracowanej  przez  członków  grupy  roboczej  przy  Ministerstwie 
Cyfryzacji. Dlatego skupię się na potencjale.  

Potencjał, możliwości 

W przypadku kryptowalut (funkcjonalność środka wymiany): tak  jak alternatywne systemy wymiany 
mogą  być  szansą  na  przetrwanie  małych  i  średnich  firm,  których  dotykają  problemy  zatorów 
płatniczych oraz  spadek popytu  lokalnego; utworzenie  zamkniętych  systemów płatności może dać 
tym firmom szansę rozliczeń, nawet wtedy, gdy nie mają środków w walucie oficjalnej. W skali makro 
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mogą  dostarczać  monetarnego  substytutu,  gdy  gospodarka  przeżywa  trudności  (nie  dotyczy  to 
Polskiej, bo system  jest stabilny z nadpłynnością); z  tego powodu w Argentynie na początku wieku 
rozwinęły  się  systemy  wielostronnego  barteru  (systemy  wzajemnego  kredytu)  dostarczające 
płynności do rozliczeń. W przypadku technologii blockchain i tokenów, istnieje już wiele wdrażanych 
zastosowań,  a potencjał obejmuje: programy  lojalnościowe; wewnętrzny,  zdecentralizowany obieg 
wartości  organizacji;  samopomoc  płynnościowa;  logistyka;  zastosowania  w  medycynie, 
krwiodawstwie  (polski  projekt  Blodon);  rejestry  prawne,  księgowe,  archiwa,  digitalizacja 
dokumentów  (np.  paragony  w  blockchain:  Colu);  gry  łączące  rzeczywistość  z  wirtualną 
rzeczywistością;  dystrybucja  i  produkcja  energii  (projekty  także  w  Polsce);  zbieranie  funduszy  / 
finansowanie  społecznościowe;  płatności  oraz  pożyczki  Peer‐to‐Peer;  wsparcie  Internetu  rzeczy; 
wsparcie prywatnej wymiany usług (przysług) nieprodukcyjnych (waluty społecznościowe); wsparcie 
usług  typowych  dla  sharing  economy,  ale  bez  scentralizowanej  platformy,  np.  obrót  mocą 
komputerową  (polski projekt Golem), systemy głosowania  (FollowMyVote); weryfikacja tożsamości; 
składowanie  danych  (NXT);  systemy  przewidywania  zdarzeń  (Augur);  usługi  rządowe  –  podatki, 
składki, hipoteki, akty własności, księgi wieczyste, rejestry (BitNation). 

Potrzeby 

Zjawisko kryptowalut uświadamia nam, że istnieją potrzeby związane z pieniądzem, które do tej pory 
nie były zaspokojone albo były w niskim stopniu; część z nich  jest związane z właściwościami takimi 
jak  anonimowość,  czy brak  kontroli  centralnej,  ale  część wynika  z potrzeby np.  rozliczeń w  czasie 
zatoru  płatniczego,  potrzeb  szybszego,  tańszego  transferu  wartości,  w  tym  mikro  płatności, 
organizacji obiegu wartości wewnątrz organizacji, czy przyspieszenia zbierania środków. 

Co dalej 

Ściganie przestępstw  –  tak,  ale  indywidualne podejście do  każdego problemu. Regulacje  ‐  tak,  ale 
ostrożne,  by  nie  zaprzepaścić  szansy  na  rozwój  technologii  i  potencjalnie  legalnych,  choć 
konkurencyjnych dla istniejących usług, rynków. Konieczne są także rozwiązania zagadnień prawnych 
(definicja,  kwestie  podatkowe,  rachunkowości;  piaskownica  regulacyjna  –  KNF  pracuje  nad  tym). 
Wyzwania  dla  nauki:  weryfikacja  definicji  samego  pieniądza;  konieczność  badania  skutków 
współwystępowania  waluty  oficjalnej  i  “walut”  prywatnych,  w  tym  kryptowalut,  zarówno  pod 
względem  ryzyk  (systemowych),  ale  i  wpływu  na  stabilność  gospodarki,  zmiany  kosztów 
transakcyjnych itp. Wyzwania dla banków: rozwiązanie obronne już jest, zarówno od strony prawnej, 
jak i aplikacja: instytucja pieniądza elektronicznego; żadna instytucja nie ma licencji w Polsce, ale jest 
jeden podmiot z licencją innego kraju, która oferuje w Polsce gotowe i działające rozwiązanie. 

 

Mec. Beata Marek 

Cyberlaw.pl 

 

1. Giełdy, kantory i pośrednicy powinny by instytucjami obowiązanymi zgodnie z projektem ustawy 
MF 

 

Waluty wirtualne 

 

Tabela zestawiająca obecnie obowiązujące przepisy i wymagania na poziomie projektowanej ustawy o 

przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. 

 

Obecnie obowiązujące przepisy  Zmiany zgodnie z projektem 

 
Giełda/kantor/Firmy mające bitmaszyny nie są 
Instytucją Obowiązaną, nie podlegają pod organ 

 
Giełda/kantor/Firmy mające bitmaszyny będą 
Instytucją Obowiązaną. Nie będzie wymagane 
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nadzorczy  uzyskanie licencji. 
 
Wystarczy zarejestrowanie działalności i należy 
spełniać obowiązki nałożone na Instytucję 
Obowiązaną. 
 

 
Identyfikacja i weryfikacja dokonywana jest 
samodzielnie na poziomie wewnętrznych polityk 
AML. Podstawą do działania są dobre praktyki. 
 

 
Identyfikacja i weryfikacja wymagana na 
poziomie: 

a) transakcji powyżej 15 000 eur,  
b) w przypadku realizacji transakcji dla firm 
c) w przypadku transakcji podwyższonego 

ryzyka 
 

 
Dobór środków oceny ryzyka dobrowolny 

 
Dobór środków oceny ryzyka dobrowolny, 
zależny od wielkości i możliwości finansowych 
instytucji obowiązanej. 
 

 
Brak możliwości komunikacji i współpracy 
z bankami czy GIIF 
 

 
Możliwość współpracy z GIIF, wysyłanie zapytań 
o spełnienie wymagań i czy obecnie realizowane 
są wystarczające, współpraca z bankami 
 

 
Brak obowiązkowych szkoleń dla pracowników 
dedykowanych do obsługi procesów związanych 
z AML 

 
Przynajmniej 1 osoba będzie musiała być 
dedykowana do zajmowania 
się przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy 
i obowiązkowo na szkolenie trzeba będzie 
wysyłać (na tych szkoleniach jest możliwość 
poznania takich samych osób z banków itd. 
Sprzyja to zawiązywaniu realcji i rozwiązywaniu 
problemów) 
 
 
 

 
Problemy z brakiem regulacji generują podejście 
Urzędu Skarbowego zróżnicowane 

 
Legitymacja prawna do prowadzenia biznesu, 
pełna legalizacja dzięki regulacji. Możliwość 
podjęcia dalszych prac w kierunku ustalenia 
spójnej polityki rozliczania dla rynku 
 

 
Dobrowolne monitorowanie transakcji 
 

 
System musi monitorować transakcje. Nie ma 
potrzeby identyfikować w każdym przypadku i 
weryfikować użytkownika. 
 
Można stosować mechzniam po cookies lub id, 
który śledzi zachowania użytkownika i 
wprowadzić obowiązkową identyfikację i 
weryfikację dopiero jeśli dojdzie do podejrzanego 
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zachowania albo wypłata powyżej 15 000 zł. 
 

 
Zamrażanie środków, odrzucanie transakcji na 
poziomie regulaminu i prawa cywilnego – może 
być podważane bo trzeba uzasadniać 
 

 
Legitymacja prawna do zamrożenia środków lub 
odrzucenie transakcji, współpraca z innymi 
instytucjami obowiązywanymi w zakresie 
wymiany informacji 
 

 
Brak organu nadzorczego, brak podstaw do 
komunikacji z organem nadzorczym w celu 
sprawdzenia czy analiza ryzyka jest dobra 
 

 
Możliwość kontaktu z organem nadzorczym 

 
Kary na poziomie zamrożenia środków spółki, 
likwidacja spółki jeśli uznane zostanie, że 
działalność jest nielegalna albo sprzyja 
popełnianiu przestępstw 
 

 
Kary finansowe uzależnione od wielkości 
instytucji obowiązanej i jej współpracy z organem 
nadzorczym 

 
Możliwości weryfikacji Klientów: 
 
Firmy – dane niezbędne do wystawienia faktury, 
dane pobierane obecnie z KRS, CEDG 
 
Osoby fizyczne: dokument tożsamości okazany i 
spiasany. Nie ma podstaw prawnych do 
skanowania. 
 

 
Możliwości weryfikacji Klientów: 
 
Firmy – dane pobierane z Centralnego Rejestru 
Beneficjentów Rzeczywistych, KRS lub CEDG 
 
Osoby fizyczne – dane z dokumentu tożsamości + 
informacje od Klienta: 
Imię, nazwisko, obywatelstwo, PESEL, adres 
zamieszkania – o ile na dokumencie jest zapisany 
W przypadku cudzoziemców: 
Imię, nazwisko, obywatelstwo, kraj urodzenia, 
data urodzenia, adres zamieszkania – o ile na 
dokumencie jest zapisany 
 
Nie jest wymagane by dane były zbierane 
z dowodu. Może być skan paszporu. Może być 
okazanie konsultantowi przez kamerę przy 
połączeniu online.   
 

 

 

 

 

2. Wymiana kryptowalut na waluty tradycyjne powoduje moment powstania zobowiązania 
podatkowego  
 

3. Inwestowanie w kryptowaluty jest poza regulacją i generuje ryzyka dla konsumentów 
 

 

4. ICO jak crowfunding czy jak papiery wartościowe? 


