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Wykaz skrótów 

Akty prawne oraz dzienniki promulgacyjne 

 

AMLD IV Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 

z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzysty-

waniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finanso-

wania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrek-

tywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dy-

rektywę Komisji 2006/70/WE (Dz. Urz. UE. L. 141/73) 

AMLD V Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 

z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę (UE) 2015/849 

w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finanso-

wego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz 

zmieniająca dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE (Dz. Urz. 

UE. L. 156/43) 

DenominU Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego  

(Dz. U. Nr 84, poz. 386) 

Dyrektywa 2011/83/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE  

z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, 

zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 

1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchyla-

jąca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Par-

lamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE. L. 304/64) 

Dyrektywa VAT Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r.  

w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 

(Dz. Urz. UE. L. 347/1 z późn. zm.) 
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EKPCz Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 

Wolności (Dz. U. 1993 Nr 61, poz. 284) 

KC Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny (t.j.  

Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) 

KK Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j.  

Dz. U. z 2020 r. poz. 1444) 

Konstytucja RP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia  

1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 78, poz. 483) 

KSH Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlo-

wych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526) 

MiCA Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

rynków kryptoaktywów i zmieniające dyrektywę (UE) 

2019/1937  

MiFID I Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  

z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów 

finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG  

i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europej-

skiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG 

(Dz. Urz. UE. L. 145) 

MiFID II Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE  

z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów fi-

nansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrek-

tywę 2011/61/UE (Dz. Urz. UE. L. 173/349) 

MSSF Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europej-

skiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania 

międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz. Urz. 

UE. L. 243) 

MSR Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listo-

pada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe stan-

dardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE)  
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nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE. 

L. 320/1) 

NBPU Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Pol-

skim (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2027) 

ObrInstrFinU Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finan-

sowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 680) 

OchrBazDanychU Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (t.j. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 386) 

OrdPU Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 1325) 

NadzRFinU Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finan-

sowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2059) 

NieuczPraktRynkU Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieucz-

ciwym praktykom rynkowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2070) 

PDOFizU Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128) 

PDOPrU Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 

osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1406) 

PodCzynnCywPrU Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cy-

wilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 815) 

PrAut Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) 

PrBank Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j.  

Dz. U. z 2020 r. poz. 1896) 

PrDewiz Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (t.j.  

Dz. U. z 2020 r. poz. 1708) 

PrKonsU Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 287) 
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PrPrzeds Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 162) 

PrUp Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 1228) 

PrWłPrzem Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemy-

słowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 324) 

PSD I Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  

z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ra-

mach rynku wewnętrznego zmieniająca dyrektywy 97/7/WE, 

2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylająca dyrek-

tywę 97/5/WE (Dz. Urz. UE. L. 319/1) 

PSD II Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płat-

niczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrek-

tywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporzą-

dzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 

2007/64/WE (Dz. Urz. UE. L. 337/35) 

RachunkU Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. 

Dz.U. z 2021 r. poz. 217) 

RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchy-

lenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochro-

nie danych)(Dz. Urz. UE. L. 119/1) 

TerroryzmU Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pie-

niędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1132) 

UsłPłU Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 794) 
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VATU Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685) 

 

Czasopisma 

MoPod Monitor Podatkowy 

MoPPr Monitor Prawa Pracy 

MP Monitor Prawniczy 

PiP Państwo i Prawo 

PME Prawo Mediów Elektronicznych 

Prok. i Pr. Prokuratura i Prawo 

PPH Przegląd Prawa Handlowego 

PPW Prawo Papierów Wartościowych 

PS Przegląd Sądowy 

TPP Transformacje Prawa Prywatnego 

 

Inne 

BIS Bank Rozrachunków Międzynarodowych 

EBA Europejski Urząd Nadzoru Bankowego 

EBC Europejski Bank Centralny 

ESMA Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 

EKES Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 

FATF Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy 

FSB Rada Stabilności Finansowej 
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GIIF Generalny Inspektor Informacji Finansowej 

KAS Krajowa Administracja Skarbowa 

KE Komisja Europejska 

KIS Krajowa Informacja Skarbowa 

KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

MFW Międzynarodowy Fundusz Walutowy 

NBP Narodowy Bank Polski 

NSA Naczelny Sąd Administracyjny 

SA Sąd Apelacyjny 

SN Sąd Najwyższy 

PE Parlament Europejski 

TSUE Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

UE Unia Europejska 

UKNF Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

UNODC Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestęp-

czości 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

UPRP Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 

WSA Wojewódzki Sąd Administracyjny 

 

 

 

Stan prawny: 21 czerwca 2021 r. 
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„Każda bez wyjątku nowa technologia ma awers korzyści  

i zarazem rewers nowych, nieznanych dotychczas bied” 

Stanisław Lem, „Bomba megabitowa” 
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Wstęp 

Kryptowaluty stanowią najnowszą technologię aspirującą do pełnienia funkcji pie-

niądza. Ich pojawienie się jest także istotnym przejawem technosolucjonizmu. Kryptowaluty 

(nazywane niekiedy cyfrowym złotem) miały bowiem zrewolucjonizować współczesny ry-

nek finansowy – zwłaszcza w obszarze szybkich, bezpośrednich i anonimowych płatności. 

Problematyka prawnego charakteru kryptowalut to jednak nie tylko kwestia prawnej oceny 

wykorzystywanych przez nie zaawansowanych technik kryptograficznych, ale także liczne 

pytania dotyczące kwalifikacji kreacji czy rozporządzania nimi w świetle polskiego prawa. 

Wraz z pojawieniem się kryptowalut przełamano szereg technologicznych barier dotychcza-

sowego rozwoju cyfrowego pieniądza – problem podwójnego wydatkowania, brak prywat-

ności ich użytkowników, wysokie opłaty transakcyjne… Jednak pomimo ich intensywnego 

rozwoju na przestrzeni ostatnich lat, rynek ten nadal mierzy się z fundamentalnymi barierami 

prawnymi (a w konsekwencji także społecznymi) sprowadzającymi się do braku ich precy-

zyjnej prawnej kwalifikacji. 

Przegląd badań 

Przywykliśmy do życia w świecie, w którym niemal każdy obszar naszej aktywności 

został w mniejszym lub większym stopniu uregulowany prawnie. Pomimo tego problema-

tyka prawnej kwalifikacji kryptowalut nie została dotąd systemowo, kompleksowo opisana 

w doktrynie. W literaturze przedmiotu można odnaleźć pojedyncze, niejednokrotnie nowa-

torskie, artykuły oraz monografie dotyczące wybranych prawnych aspektów obrotu najpo-

pularniejszą kryptowalutą – bitcoinem. Ich autorzy niekiedy prezentują całkowicie od-

mienne stanowiska w zakresie kwalifikacji prawnej kryptowalut (bitcoina). 

Jednym z pionierów w tej dziedzinie jest Konrad Zacharzewski, który dokonał do-

gmatycznej kwalifikacji kryptowalut jako wierzytelności1. Kwalifikacją prawną kryptowa-

lut zajmował się także Witold Srokosz, który przeanalizował definicje legalne walut 

 
1 K. Zacharzewski, Bitcoin jako przedmiot stosunków prawa prywatnego, MP 2014, nr 21; K. Zacharzewski, 
Praktyczne znaczenie bitcoina na wybranych obszarach prawa prywatnego, MP 2015, nr 4. 
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wirtualnych, w tym kryptowalut2. Praca W. Srokosza miała jednak przede wszystkim cha-

rakter analizy systemowej i prawnoporównawczej. Kompleksowe stanowisko w zakresie 

charakteru prawnego kryptowalut zostało zajęte przez Justynę Dąbrowską, która jednak sta-

nowczo sprzeciwiła się kwalifikowaniu kryptowalut jako wierzytelności3. J. Dąbrowska za-

liczyła bitcoina do majątkowych praw podmiotowych, jednocześnie odmawiając mu cha-

rakteru prawa rzeczowego. Marcin Michna w swojej monografii wskazuje natomiast, że bit-

coin nie może zostać uznany za przedmiot prawa podmiotowego i powinien być traktowany 

jako samoistny przedmiot świadczenia4. Nieco inne stanowisko prezentuje Jarosław Szew-

czyk, który nie uznaje kryptowalut za składnik majątku oraz interes prawny, jednocześnie 

opowiadając się za przyjęciem, że to władanie kluczem prywatnym do portfela, do którego 

kryptowaluty są przypisane, stanowi prawnie chroniony interes5. Analizy prawnego znacze-

nia technologii łańcucha bloków, na której oparte są kryptowaluty oraz tzw. inteligentne 

kontrakty, podjął się również Jakub J. Szczerbowski6. J.J. Szczerbowski zakwestionował 

pogląd J. Szewczyka argumentując, iż sprowadzenie ochrony prawnej kryptowalut do za-

pewnienia „pokojowego władania kluczem prywatnym” nie licuje z wartościami prawa cy-

wilnego, które uzależniają skuteczność przepływów ekonomicznych od istnienia podstawy 

prawnej7. Szczególnie istotny jest przy tym fakt, że J. J. Szczerbowski zauważa, iż powstanie 

nowego zjawiska społecznego jakim jest upowszechnienie się korzystania z rozwiązań opar-

tych na technologii łańcucha bloków, wymaga wyjścia poza ramy ściśle pozytywistycznej 

interpretacji prawa, zwłaszcza że dogmatyka ma pomagać rozwiązywać problemy społeczne 

i pełnić rolę służebną w stosunku do potrzeb obrotu8. Autorami interesującej, interdyscypli-

narnej publikacji stanowiącej podstawę dla dalszych poszukiwań odpowiedzi na pytanie 

o prawny charakter kryptowalut są także Sebastian Bala, Tomasz Kopyściński oraz już 

wspominany powyżej Witold Srokosz. Autorzy z jednej strony kompleksowo omawiają 

techniczną i ekonomiczną naturę kryptowalut, z drugiej opisują ich prawne aspekty 

 
2 W. Srokosz, Legalna definicja krytowaluty, Regulacje finansowe. FinTech – nowe instrumenty finansowe – 
resolution, red. Wojciech Rogowski, 2017, Legalis.  
3 J. Dąbrowska, Charakter prawny bitcoin w: Człowiek w cyberprzestrzeni nr 1 (2017), s. 57 i n.  
4 M. Michna, Bitcoin jako przedmiot stosunków cywilnoprawych, C.H. Beck 2018.  
5 J. Szewczyk, O cywilnoprawnych aspektach bitcoina, Monitor Prawniczy, 2018, t. 5, Legalis. 
6 J. J. Szczerbowski, Bitcoin as Seen by the Private Law, Law and Forensic Science, 2015, t. 9; J. J. Szczer-
bowski, Lex cryptographia. Znaczenie prawne umów i jednostek rozliczeniowych opartych na technologii 
blockchain, Warszawa 2018. 
7 J. J. Szczerbowski, Lex cryptographia…, op. cit.  
8 Ibidem.  
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koncentrując się na pełnionej przez nie funkcji elektronicznego instrumentu płatniczego bez 

emitenta9.  

Wymienieni powyżej autorzy zajmowali się problematyką kwalifikacji prawnej 

kryptowalut niemal wyłącznie w ujęciu cywilistycznym. W literaturze należy wyróżnić jed-

nak szereg artykułów analizujących temat w perspektywie publicznoprawnej. Konrad Sto-

larski wskazał, że pojawienie się w polskim porządku prawnym legalnej definicji waluty 

wirtualnej należy uznać za wydarzenie prawnie doniosłe i niosące za sobą daleko idące kon-

sekwencje dla interpretacji i stosowania przepisów prawa podatkowego. Dzięki kierunkowi 

przyjętemu przez polskiego prawodawcę (w ślad za ustawodawcą unijnym), zdaniem K. Sto-

larskiego, zasadne jest odejście od dotychczasowej praktyki klasyfikowaniu na gruncie 

prawa podatkowego walut wirtualnych jako mienia10. Jacek Kudła przeanalizował natomiast 

kwalifikację bitcoina w na gruncie postępowania przygotowawczego i egzekucyjnego, 

wskazując na ograniczenia zastosowania wybranych przepisów procedury11. Podobnego 

praktycznego (choć w ograniczonym zakresie odnoszącego się do kryptowalut) komentarza 

udzielił Daniel Taberski, opisując wybrane zagadnienia związane z nadzorowaniem postę-

powań w sprawach o przestępstwa oszustwa w sytuacji, gdy sprawca działał za pośrednic-

twem Internetu12. Natomiast Robert Pakla i Piotr Adamczyk ogólnie opisali prawne aspekty 

obrotu kryptowalutowego pod kątem ochrony konsumentów13.  

Omawiając literaturę dotyczącą kryptowalut w ujęciu prawnokarnym nie sposób po-

minąć publikacji Pawła Opitka, który w ostatnich latach, bazując na swoim doświadczeniu 

zawodowym, opisał metody przeciwdziałanie praniu pieniędzy z wykorzystaniem krypto-

walut14 oraz (wspólnie z Kamilem Góralem) analizy transferów kryptowalutowych w pracy 

prokuratora15. Karnoprawne aspekty obrotu kryptowalutowego opisali także Jędrzej 

 
9 S. Bala, T. Kopyściński, W. Srokosz, Kryptowaluty jako elektroniczne instrumenty płatnicze bez emitenta. 
Aspekty informatyczne, ekonomiczne i prawne, Wrocław 2016.  
10 K. Stolarski, Prawny i podatkowy status walut wirtualnych w kontekście wprowadzenia do prawa polskiego 
definicji legalnej waluty wirtualnej, MoPod 2018, nr 9. 
11 J. Kudła, Bitcoin i inne kryptowaluty (wirtualne mierniki wartości) jako przedmiot procesu i egzekucji, Lex. 
12 D. Taberski, Postępowania w sprawach o oszustwa popełnione za pośrednictwem Internet w: Prokuratura  
i prawo 6, 2018, Lex. 
13 R. Pakla, P. Adamczyk, Aspekty ochrony konsument w UE użytkujących waluty wirtualne, Studia BAS 
2019, nr 1 (57), https://doi.org/10.31268/StudiaBAS.2019.07, dostęp: 21.6.2021 r.  
14 P. Opitek, Przeciwdziałanie praniu pieniędzy z wykorzystaniem walut wirtualnych w świetle krajowych  
i międzynarodowych regulacji AML, Prok. i Pr. 2020, nr 12.  
15 P. Opitek, K. Góral, Analiza kryminalna transfer w kryptowalutowych w pracy prokuratora (cz. I), Prok.  
i Pr. 2020, nr 4-5, P. Opitek, K. Góral, Analiza kryminalna transfer w kryptowalutowych w pracy prokuratora 
(cz. II), Prok. i Pr. 2020, nr 6, P. Opitek, Kontrola transferów pieniądza bezgotówkowego w czasie rzeczywi-
stym jako nowa forma czynności operacyjno-rozpoznawczych na przykładzie ustawy o Agencji Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego (postulaty de lege ferenda), Prok. i Pr. 2021, nr 2.  
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Liberacki16 oraz Łukasz Pasternak17. Natomiast Marcin Wielec oraz Bartłomiej Oręziak 

przeanalizowali warunki ustanowienia na bitcoinie poręczenia majątkowego w postępowa-

niu karnym18. Bartosz Tomanek wypowiedział się na temat możliwości wypłacenia wyna-

grodzenia za pracę w bitcoinie19. Są to jednak kwestie wykraczające poza obszar niniejszej 

pracy.  

Istotny element badania prawnego charakteru kryptowalut stanowią także analizy 

prawnopodatkowe oraz na gruncie przepisów o rachunkowości. Piotr Druszcz podjął nato-

miast pionierską próbę opisania możliwości prezentacji kryptowalut w sprawozdaniu finan-

sowym20. W tym miejscu warto podkreślić, że dorobek polskiego orzecznictwa dotyczącego 

prawnego charakteru kryptowalut ogranicza się niemal wyłącznie do kwestii podatkowych. 

W polskim prawie podatkowym, równolegle do kwalifikacji waluty wirtualnej na gruncie 

podatków dochodowych jako prawa majątkowego, na gruncie przepisów o podatku od to-

warów i usług funkcjonuje kwalifikacja alternatywna, gdzie waluta wirtualna kwalifikowana 

jest jako waluta. Wynika to z przełomowego wyroku TSUE z 22.10.2015 r. w sprawie 

D. Hedqvist przeciwko Skatteverket21, w którym TSUE orzekł, że transakcja świadczenia 

usług, które polegają na wymianie walut tradycyjnych na jednostki bitcoina i odwrotnie oraz 

dokonywane są za zapłatą kwoty odpowiadającej marży wynikającej z różnicy pomiędzy 

ceną, po jakiej dany przedsiębiorca nabywa waluty, a ceną, po jakiej je sprzedaje klientom, 

stanowi transakcję zwolnioną z podatku VAT na podstawie art. 135 ust. 1 lit. e) tzw. Dyrek-

tywy VAT. Jednocześnie TSUE nakazał uznać bitcoina za walutę w rozumieniu art. 135 ust. 

1 lit. e) Dyrektywy VAT. Wyrok wywarł istotny wpływ na polską praktykę prawa podatko-

wego, przełamując wcześniejszą praktykę decyzyjną prezentowaną w tym zakresie przez 

polską administrację skarbową22, która opowiadała się za poddaniem bitcoina opodatkowa-

niu VAT jako odpłatne świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 VATU23.  

 
16 J. Liberacki, Karnoprawne aspekty walut kryptograficznych (bitcoin jako przedmiot przestępstwa), Czaso-
pismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2019, z. 3.  
17 Ł. Pasternak, Kryptowaluta i pieniądz wirtualny jako przedmiot przestępstwa z art. 310 § 1 k.k., Prok. i Pr. 
2017, nr. 4.  
18 M. Wielec, B. Oręziak, Ustanowienie poręczenia majątkowego w postępowaniu karnym na tzw. kryptowa-
lucie Bitcoin w: Prawo w działaniu. Sprawy karne 35/2018. 
19 B. Tomanek, Wypłata wynagrodzenia w wirtualnej walucie bitcoin, MOPR 2017, nr 11, Legalis. 
20 P. Druszcz, Prezentacja kryptowalut w sprawozdaniu finansowym w ujęciu MSR/MSSF i ustawy o rachun-
kowości, Studia Oeconomica Posnaniensia 2019, nr 3.  
21 C-264/14, Legalis.  
22 K. Stolarski, op. cit.  
23 Na przykład: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23.6.2015 r., 
IPPP2/4512-280/15-2/BH, uchylona wyrokiem WSA w Warszawie z 8.12.2016 r., III SA/Wa 2882/15, Lega-
lis. 
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Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że choć kryptowaluty funkcjonują 

w obrocie już ponad dziesięć lat – w nauce prawa nie ma zgody co do ich konstytutywnej 

kwalifikacji prawnej, wobec czego zabranie w tej dyskusji głosu z zamiarem komplekso-

wego przeanalizowania tego zjawiska jest w ocenie autorki uzasadnione.  

Uzasadnienie wyboru tematu pracy doktorskiej 

Rynek kryptowalutowy rozwija się w niezwykłym tempie. W czerwcu 2021 r. cał-

kowita kapitalizacja rynkowa kryptowalut przekroczyła 1,7 bln dolarów24. Cyberprzestrzeń 

nie jest zatem przestrzenią oderwaną od namacalnej rzeczywistości – zjawiska w niej zacho-

dzące mają istotny wymiar finansowy w „świecie realnym”. Kryptowaluty są wymienialne 

(niekiedy po bardzo wysokich kursach) na waluty tradycyjne. Obrót kryptowalutami (oraz 

innymi aktywami bazującymi na ich technologii) przestał już być kojarzony wyłącznie z roz-

rywką miłośników kryptografii czy działalnością prowadzoną na czarnym rynku – dziś ma 

w sobie potencjał upowszechnienia, czego najlepszym dowodem jest zainteresowanie pra-

wodawców, w tym prawodawcy unijnego. Jednocześnie – jak zostało już wskazane – w na-

uce prawa brak jest kompleksowej analizy prawnego charakteru kryptowalut. W literaturze 

przedmiotu można bowiem trafić na pojedyncze, niejednokrotnie prekursorskie artykuły 

oraz monografie dotyczące wybranych prawnych aspektów obrotu kryptowalutami, jednak 

ich kompleksowa prawna kwalifikacja nie stała się dotąd przedmiotem wyczerpującego 

opracowania. Ponadto w polskiej literaturze przedmiotu nie poruszano dotąd tematyki praw-

nej oceny charakteru kryptowalut w świetle koncepcji własności wirtualnej (powstałej na 

gruncie prawnej analizy obrotu dobrami wirtualnymi w grach komputerowych i funkcjonu-

jących w nich światach wirtualnych).  

Kryptowaluty przez lata były postrzegane jako cyfrowy odpowiednik gotówki wy-

korzystywany głównie przez przestępców. Choć na skutek ich upowszechnienia przekonanie 

to nieco osłabło – nie jest to stanowisko pozbawione racji. Zgodnie z Chainalysis 2021 

Crypto Crime Report25 rynki darknetowe26 wygenerowały w 2020 r. przychody 

 
24 https://www.coingecko.com/pl/global_charts, dostęp: 19.06.2021 r.  
25 https://go.chainalysis.com/2021-Crypto-Crime-Report.html, dostęp: 19.6.2021 r.  
26 Darknet, czyli „ciemna sieć” to element tzw. głębokiej sieci (Deep Web), czyli treści nieindeksowanych 
przez przeglądarki internetowe, niemożliwych do znalezienia za pomocą standardowych zapytań. Przeważa-
jąca część głębokiej sieci to treści legalne („nieszkodliwe), a jedynie ukryte przed dostępem nieautoryzowa-
nych użytkowników. Darknet stanowi niejako krok w głąb tej ukrytej dla przeciętnego użytkownika sieci, 
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kryptowalutowe o łącznej wartości 1,7 mld dolarów. Kryptowaluty – biorąc pod uwagę ich 

techniczną naturę – teoretycznie stanowią idealny środek płatności za ww. towary i „usługi”. 

W tej kategorii prym wiedzie bitcoin – według szacunków wykorzystywany w 76% trans-

akcji)27. Jednocześnie – zgodnie z raportem CipherTrace28 z lutego 2021 r. – liczba odnoto-

wanych w 2020 r. oszustw „blockchainowych” w 2020 r.… była o 57% niższa niż w roku 

201929. Tak znacząca różnica w liczbie ujawnionych incydentów miała być spowodowana 

przede wszystkim poprawą systemów bezpieczeństwa i rosnącym poziomem skuteczności 

procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Warto jednak 

przy tym zaznaczyć, iż w 2019 r. odnotowano rekordową liczbę tego rodzaju oszustw, a wy-

generowane przez nie straty sięgnęły sumy 4,5 mld dolarów. W 2020 r. było to 1,9 mld 

dolarów. Jak nietrudno zauważyć – posłużenie się ww. kwotami jest niezbędne dla zobiek-

tywizowania generalnego wyniku badania.  

Dogmatycznie kryptowaluty stawiają pytania o znaczenie i aktualność funkcjonują-

cych pojęć oraz instytucji. Automatycznie wykonujące się rozporządzenia wartościami ma-

jątkowymi zmuszają do poszukiwania odpowiedzi na pytania o legalność oraz kwalifikację 

prawną i podatkową tego typu czynności. Odpowiedzi na te pytania powinny jednak być 

udzielane przez ustawodawcę z odpowiednią dozą refleksji, ponieważ rynki kryptowalutowe 

mają wyjątkowa zdolność migracji, co powoduje, że wykładnia albo legislacja nieracjonal-

nie zwiększająca koszt i ryzyko prowadzenia działalności w zakresie obrotu kryptowalutami 

może prowadzić do tzw. forum shoppingu, czyli ucieczki innowacyjnych przedsiębiorców 

spod nadmiernie restrykcyjnego systemu prawnego. Preludium takiej ucieczki można było 

zaobserwować w maju 2018 r., kiedy to szereg polskich giełd krypytowalut „wyemigro-

wało” m.in. na Maltę. Równocześnie brak precyzyjnej kwalifikacji prawnej wpływa nega-

tywnie na ochronę interesów inwestorów, m.in. użytkowników giełd kryptowalutowych (co 

 
bowiem wykorzystuje techniki kryptograficzne (podobne do tych, na których bazują kryptowaluty) do zapew-
nienia prywatności (anonimowości) jego użytkownikom. Dostęp do Darknetu można uzyskać wyłącznie po-
przez określone protokoły komunikacyjne zapewniające wyższy stopień prywatności niż Internet. Sztandaro-
wym przykładem wykorzystania kryptowalut w darknecie jest kazus Silk Road. Była to jedna z pierwszych 
platform aukcyjnych darknecie, funkcjonująca w latach 2011-2013. Handlowano na niej m.in. narkotykami, 
bronią czy materiałami pornograficznymi. Wszystkie zakupy były dokonywane przy pomocy bitcoina. W 2013 
r. twórca Jedwabnego Szlaku (zwanego również narkotykowym Amazonem), Ross Ulbricht, został areszto-
wany przez FBI, a następnie skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. 
27 P. Opitek, Przeciwdziałanie praniu pieniędzy..., op. cit., s. 46. 
28 Podmiot prowadzący zaawansowaną analitykę wykorzystania kryptowalut, w szczególności pod kątem dzia-
łalności przestępczej (w tym cyberprzestępczości), rozwoju FinTech oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i 
finansowania terroryzmu, stale współpracujący m.in. z FATF.  
29 CipherTrace, Cryptocurrency Crime and Anti-Money Laundering Report, February 2021, https://cipher-
trace.com/2020-year-end-cryptocurrency-crime-and-anti-money-laundering-report/, dostęp: 21.6.2021 r.  
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zauważają także organy nadzoru). Jako przykład warto w tym miejscu przywołać upadek 

BitMarketu - niemalże z dnia na dzień, 8 lipca 2019 r. giełda została zamknięta. Straty jej 

użytkowników oszacowano na ponad 100 mln złotych. Postępowanie przygotowawcze to-

czy się do dziś. Przyjmując pogląd, zgodnie z którym kryptowaluty stanowią pieniądz w ro-

zumieniu ekonomicznym – tak daleko idąca nierównowaga w ochronie użytkowników pie-

niądza tradycyjnego i kryptowalut budzi wątpliwości. Tym samym, choć pojawiające się 

regulacje rynku kryptowalutowego nierzadko budzą sprzeciw jego uczestników - sprzeciwy 

te najczęściej nikną, gdy dochodzi do przestępstwa.  

W konsekwencji o wyborze tematu pracy doktorskiej zadecydowała dostrzeżona 

przez autorkę rosnąca na skutek rozwoju rynku potrzeba dokonania precyzyjnej, komplek-

sowej kwalifikacji prawnej kryptowalut – co stanowi fundamentalną barierę dla zapewnienia 

użytkownikom kryptowalut efektywnej ochrony prawnej. Taka potrzeba została także zau-

ważona zarówno przez organy UE, jak i przez organy nadzoru nad rynkami finansowymi 

poszczególnych państw (w tym UKNF). Jednocześnie jednak wdrożone dotychczas regula-

cje unijne (AMLD IV oraz AMLD V) – choć opierają się na słusznym założeniu „ta sama 

aktywność, to samo ryzyko, te same regulacje” – próbują „wtłoczyć” kryptowaluty w system 

finansowy, którego one z założenia mają być alternatywą. Tym samym, m.in. wobec braku 

niezbędnej elastyczności przepisów, ich stosowanie w praktyce napotyka na trudności inter-

pretacyjne, które w ostateczności prowadzą do braku ich stosowania i funkcjonowania kryp-

towalut w swoistej „strefie cienia”. 

Cele i tezy badawcze 

Na gruncie niniejszej pracy autorka przede wszystkim stara się wykazać, że pomimo 

wprowadzenia definicji legalnej waluty wirtualnej brak jest precyzyjnej kwalifikacji praw-

nej kryptowalut w polskim prawie. To natomiast powoduje, że obrót kryptowalutami funk-

cjonuje niekiedy obok systemu prawnego (co jest widoczne zwłaszcza na gruncie prawa 

finansowego). Dokonanie precyzyjnej prawnej kwalifikacji kryptowalut przesądziłoby na-

tomiast o możliwości uzyskania przez ich użytkowników roszczeń ochronnych, jak również 

dało podstawy do stworzenia ram odpowiedzialności kontraktowej stron transakcji krypto-

walutowych.  
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Konsekwencją tak postawionej tezy badawczej są tezy następcze, mające stanowić 

uzupełnienie głównego założenia. Mianowicie autorka twierdzi, iż w obecnym stanie praw-

nym - z uwagi na brak prawnej kwalifikacji kryptowalut, a zatem możliwości stosowania 

konkretnych instytucji prawa, interesy użytkowników kryptowalut nie są chronione. Rynek 

kryptowalutowy wymyka się także nadzorowi regulacyjnemu, wobec czego jego uczestnicy 

mogą nieświadomie brać udział np. w legalizacji środków pochodzących z nielegalnych lub 

nieujawnionych źródeł. Sytuacja ta może ulec częściowej poprawie po wejściu w życie art. 

129r-129y TerroryzmU, które zadecydują o kwalifikacji działalności związanej z obrotem 

kryptowalutami jako działalności regulowanej – jednak wobec (omówionych na gruncie ni-

niejszej pracy) niedostatków definicji waluty wirtualnej – ochrona ta nadal nie będzie wy-

starczająco efektywna.  

Zgodnie z drugą z tez następczych obrót kryptowalutami powinien zostać - zgodnie 

z zasadą jednolitości prawa UE – uregulowany w oparciu o ogólne przepisy prawa po-

wszechnie obowiązującego uchwalone na szczeblu unijnym. Wobec globalnego charakteru 

kryptowalut regulacja wyłącznie na poziomie krajowym (jak ma to miejsce obecnie), pozba-

wiona ogólnoeuropejskiej prawnej interoperacyjności jest nieadekwatna. Brak ogólnych 

unijnych ram prawnych dotyczących kryptowalut30 doprowadził fragmentacji regulacyjnej, 

co oznacza, że np. kryptowaluty (pomimo przepisów MiFID II) na terytorium UE w jednych 

państwach stanowią instrument finansowy, w innych nie. Taki stan rzeczy negatywnie od-

działuje zarówno na interesy użytkowników (inwestorów) kryptowalut, jak i na konkurencję 

na jednolitym rynku. Zadaniem unijnego regulatora miałoby być zatem odnalezienie rów-

nowagi pomiędzy wsparciem potencjału rynku kryptowalutowego a zapewnieniem użyt-

kowników kryptowalut oraz rynku finansowego. Komisja Europejska podjęła zresztą pierw-

sze kroki na drodze uregulowania obrotu kryptoaktywami (w tym krypowalutami) w ramach 

projektowanego pakietu finansów cyfrowych, w szczególności projektu MiCA (omawia-

nego przez autorkę na gruncie niniejszej pracy).  

 
30 Wyjątek stanowią regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 
jednak jego zakres oddziaływania jest ograniczony z jednej strony zakresem przedmiotowym i podmiotowym 
AMLD IV i AMLD V, a z drugiej przyjętą na jej gruncie zasadą minimalnej harmonizacji.  
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Metody badawcze 

Na gruncie niniejszej rozprawy autorka posługuje się metodą formalno-dogmatyczną 

z uwagi na konieczność ustalenia treści obowiązujących norm prawnych oraz możliwości 

ich stosowania w odniesieniu do kryptowalut. Metoda formalno-dogmatyczna została w wy-

branych obszarach uzupełniona elementami ekonomicznej analizy prawa uwzględniającej 

motywacje, praktyki obrotu oraz analizy prawa pod kątem zdolności zapewnienia możliwo-

ści bezpiecznego inwestowania w kryptowaluty. W pracy wykorzystano także elementy 

prawnoporównawcze, zestawiając ze sobą regulacje obrotu kryptowalutowego w wybranych 

porządkach prawnych.  

Struktura pracy 

Przyjęte cele oraz tezy badawcze przesądziły o doborze i sposobie ujęcia poszcze-

gólnych zagadnień omówionych w niniejszej pracy, a także o jej strukturze. Składa się ona 

ze wstępu, czterech rozdziałów oraz zakończenia.  

Rozdział pierwszy pełni funkcję merytorycznego wprowadzenia. W jego ramach wy-

jaśnione zostały podstawowe pojęcia i zagadnienia, które będą przedmiotem analizy. W roz-

dziale zawarto zarys historii powstania kryptowalut oraz opisano ich istotę – z uwzględnie-

niem złożonej – informatycznej, ekonomicznej oraz prawnej – natury. W rozdziale pierw-

szym autorka dokonała przeglądu wszystkich najważniejszych prób określenia prawnego 

charakteru kryptowalut – zarówno w oparciu o propozycje legislacyjne, jak i stanowiska 

organów regulacyjnych. Kluczowym elementem omawianego rozdziału jest jednak kom-

pleksowa analiza definicji legalnej waluty wirtualnej zawartej w art. 2 pkt 26 TerroryzmU 

oraz konsekwencji jej przyjęcia dla regulacji rynku kryptowalutowego. Choć z art. 2 ust. 2 

TerroryzmU wynika, że ww. definicja została wprowadzona wyłącznie na potrzeby tej re-

gulacji, to do tej konstrukcji wprost odwołują się np. ustawy podatkowe, co decyduje o jej 

doniosłym znaczeniu. Ta pierwsza definicja legalna w polskim systemie prawa obejmująca 

swoim zakresem kryptowaluty posłużyła zatem jako punkt odniesienia dla dalszych rozwa-

żań. 

Rozdział drugi został poświęcony analizie prawnego charakteru kryptowalut w per-

spektywie prawa prywatnego. W pierwszej kolejności autorka podała pod rozwagę 
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możliwość zakwalifikowania kryptowalut jako pieniądza – już nie tylko w ujęciu ekono-

micznym, ale także prawnym. Następnie badaniu została poddana możliwość zakwalifiko-

wania kryptowalut do szeregu instytucji prawa cywilnego, tj. jako przedmiot bezwzględnych 

i względnych praw podmiotowych, jako środka symbolizującego prawo podmiotowe, skład-

nika mienia, treść cyfrową czy inny niż pieniądz znak legitymacyjny. Jako novum w polskiej 

nauce prawa należy potraktować ocenę prawnego charakteru kryptowalut z perspektywy 

koncepcji własności wirtualnej. Uzupełniająco autorka rozważyła możliwość wniesienia 

kryptowaluty jako wkładu do spółki prawa handlowego. 

W rozdziale trzecim autorka przeanalizowała publicznoprawny charakter kryptowa-

lut. Ocena ta została przeprowadzona zarówno na gruncie prawa finansowego, w tym podat-

kowego, rachunkowości, jak i prawa karnego (zarówno pod kątem prawnokarnej ochrony 

kryptowalut, oraz opisu przypadków działalności przestępczej z ich wykorzystaniem). Kryp-

towaluty zostały omówione m.in. w perspektywie przepisów PrDewiz, przepisów o usługach 

płatniczych, obrocie instrumentami finansowymi. W jego ramach szczegółowo został także 

omówiony projekt unijnego MiCA stanowiącego próbę kompleksowego uregulowania m.in. 

rynku kryptowalutowego. Przedmiotowa analiza potwierdziła także jedną z tez autorki, tj. iż 

efektywna regulacja obrotu kryptowalutowego jest możliwa co najmniej na poziomie unij-

nym. Istotne tło dla rozważań podjętych w tym rozdziale stanowią wydane na przestrzeni 

ostatniego roku stanowiska UKNF w zakresie obrotu walutami wirtualnymi oraz kryptoak-

tywami. 

Rozdział czwarty został poświęcony analizie statusu prawnego kryptowalut w syste-

mach prawnych innych państw. Autorka omówiła zarówno obowiązujące w nich akty 

prawne, jak i stanowiska organów nadzoru, a także działania władz podejmowane na skutek 

rozmaitych wydarzeń w „lokalnym” obrocie kryptowalutowym (upadki giełd, omijanie 

sankcji międzynarodowych, braki w dostawach prądu na skutek przeciążenia sieci elektrycz-

nej podczas masowego wydobywania kryptowalut). Na podstawie ww. przeglądu autorka 

opisała dostrzeżone tendencje regulacyjne.  

W zakończeniu autorka zaprezentowała wnioski płynące z przeprowadzonej analizy 

oraz postulaty de lege ferenda, których realizacja mogłaby zwiększyć pewność prawa w za-

kresie obrotu kryptowalutami w Polsce. Jednocześnie autorka nakreśliła perspektywy dla 

dalszych badań nad kryptowalutami w naukach prawnych – m.in. w kontekście ochrony śro-

dowiska naturalnego wobec olbrzymich zasobów zużywanych przez samego bitcoina.  
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Rozdział 1. Pojęcie i istota kryptowaluty 

1.1 Uwagi wstępne 

Na skutek upowszechnienia się Internetu możemy zaobserwować rozwój nowej ge-

neracji gospodarki opartej na wiedzy. Jej istotnym elementem jest tzw. gospodarka cyfrowa 

oparta na zdematerializowanych dobrach cyfrowych. W gospodarce cyfrowej nie istnieją 

(bądź ich znaczenie jest znikome) dotychczasowe bariery rozwojowe jak chociażby ograni-

czenia terytorialne. Technologie towarzyszą nam niemal na każdym kroku przyczyniając się 

także do zmian modeli biznesowych. Do najważniejszych trendów gospodarki cyfrowej na-

leżą31: 

1) konwergencja sieci, która sprawia treści produkowane w postaci cyfrowej coraz rza-

dziej dystrybuowane są za pomocą nośników fizycznych, a coraz większa część 

sprzedaży i dystrybucji odbywa się w zintegrowanych sieciach – jej przejawów mo-

żemy upatrywać chociażby w możliwości (oraz powszechności) zakupów czy ban-

kowości online,  

2) konwergencja bitów i atomów, wprowadzająca obok gospodarki cyfrowej także 

przemysł cyfrowy – przykładem może być popularyzacja druku 3D, 

3) autonomizacja urządzeń elektronicznych – chociażby poprzez rozwój tzw. Internetu 

rzeczy – integracji sprzętów takich jak odkurzacze, ekspresy do kawy czy piece 

w jedną sieć, najczęściej sterowalną z poziomu smartfonów (które same w sobie sta-

nowią doskonały przykład rozwoju technologicznego), 

4) spadające znaczenie pośredników - dzięki technologiom informacyjno-komunika-

cyjnym użytkownicy mają możliwość samodzielnego wykonywania wielu czynności 

– np. nabywania utworów cyfrowych bezpośrednio od ich twórców (w formie eboo-

ków, z pominięciem wydawnictw), 

5) platformizacja – obecnie w sieci funkcjonują rozmaite platformy dostarczające wielu 

praktycznie gotowych rozwiązań wspierających rozwój przedsiębiorstw, prowadze-

nie ich księgowości, zarządzanie projektami, produkcją czy dostawami – platformy 

 
31 D. Batorski (red.), E. Bendyk, M. Filiciak, A. Płoszaj, Cyfrowa gospodarka. Kluczowe trendy rewolucji 
cyfrowej. Diagnoza, prognozy, strategie reakcji, https://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publica-
tions_files/1335/cyfrowa_gospodarka_kluczowe_trendy_rewolucji_cyfrowej.pdf, dostęp: 16.6.2021 r. 
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te nierzadko tworzą całe ekosystemy korzystające z współpracy z zewnętrznymi 

partnerami,  

6) prosumeryzacja i crowdsourcing zmierzające do przekazania decyzyjności bizneso-

wej konsumentom - tym samym przeniesienia na nich części obowiązków dotąd wy-

konywanych przez pracowników. 

Kryptowaluty wydaja się idealnie wpisywać w ww. krajobraz – są niematerialnymi, cyfro-

wymi dobrami, których obrót odbywa się w ramach ich własnych sieci (do których dostęp 

jest otwarty dla każdego użytkownika Internetu). Idea kryptowalut zasadza się na utworze-

niu systemu płatniczego opartego na bezpośrednich (a zarazem anonimowych) relacjach po-

między użytkownikami – z pominięciem tzw. zaufanej strony, jaką jest np. bank prowadzący 

rachunek, z którego dokonywany jest przelew środków. Niektóre kryptowaluty stanowią 

część autonomicznych platform umożliwiających zawieranie tzw. inteligentnych kontrak-

tów (szerzej opisanych w dalszej części niniejszego rozdziału). Wreszcie o sposobie funk-

cjonowania kryptowalut najczęściej decyduje ich sieć, a zatem użytkownicy – będący jed-

nocześnie ich konsumentami.  

1.2  Geneza i natura kryptowalut oraz podstawowe pojęcia służące 

do ich opisu 

Kryptowaluty jako tytułowe „waluty Internetu” stanowią wyjątkowe zjawisko, któ-

rego zrozumienie wymaga uwzględnienia ich złożonej natury – informatycznej (technicz-

nej), ekonomicznej i prawnej (której poświęcona jest niniejsza praca). Kryptowaluty są bo-

wiem nierozerwalnie związane z matematyką i informatyką, w szczególności kryptografią 

(co zresztą odzwierciedla samo pojęcie kryptowaluty). Kryptowaluty – jak sam Internet – są 

dostępne dla każego. Z drugiej strony kryptowaluty mogą być postrzegane jako swego ro-

dzaju ekonomiczny fenomen – z jakiegoś powodu coraz więcej osób jest zainteresowana 

zdobyciem i inwestowaniem w dobra, które istnieją wyłącznie w cyberprzestrzeni. Każda 

próba dokonania prawnej kwalifikacji kryptowalut powinna natomiast uwzględniać ich spo-

łeczno-gospodarcze przeznaczenie – które warunkowane jest właśnie ich złożoną naturą.  

W dniu 31 października 2008 r. niezidentyfikowana dotąd osoba (bądź grupa osób) 

posługująca się pseudonimem Satoshi Nakamoto opublikowała w sieci dziewięciostronni-

cowy artykuł (nazywany później manifestem) zatytułowany „Bitcoin: A Peer-to-Peer 
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Electronic Cash System”32. Dokument ten szczegółowo opisuje proponowane rozwiązanie 

techniczne mające na celu umożliwienie dokonywania transakcji płatniczych bezpośrednio 

pomiędzy stronami, bez udziału stron trzecich – w szczególności instytucji finansowych. 

Ten elektroniczny system płatności33 bazuje wyłącznie na sieci peer-to-peer („osoba do 

osoby”) określającej czas przeprowadzenia transakcji i haszującą je w tworzonym na bieżąco 

łańcuchu bloków z dowodami pracy wykorzystującymi funkcję skrótu. W ten sposób po-

wstaje najdłuższy, publicznie dostępny zapis, którego nie można zmienić bez ponownego 

przygotowania dowodu pracy. Taka architektura sieci zapobiega także dwukrotnemu wyda-

waniu środków. Stworzony i opisany przez Satoshiego Nakamotę elektroniczny system płat-

ności opiera się na dowodzie kryptograficznym, a nie – jak tradycyjne systemy – na zaufaniu 

(do zinstytucjonalizowanej trzeciej strony – przyp. aut.). System ten umożliwia dowolnym 

użytkownikom bezpośrednie zawieranie transakcji. Transakcje, których wycofywanie jest 

obliczeniowo niepraktyczne, chronią natomiast sprzedawców przed oszustwem, a w celu 

zabezpieczenia kupujących istnieje możliwość prostego zaimplementowania rachunków po-

wierniczych. System ten będzie bezpieczny i funkcjonalny tak długo, jak długo uczciwe wę-

zły wspólnie będą kontrolować więcej mocy obliczeniowej niż działająca w porozumieniu 

ze sobą grupa węzłów napastnika34. W tradycyjnej bankowości prywatność jest osiągana 

dzięki ograniczeniu dostępu do informacji. Wpisana w architekturę sieci Bitcoin, koniecz-

ność publicznego rozsyłania informacji o wszystkich przeprowadzonych transakcjach unie-

możliwiała zastosowanie tej metody, jednak prywatność użytkowników sieci jest gwaranto-

wana poprzez tzw. anonimowość kluczy publicznych. Każdy użytkownik sieci może zoba-

czyć, że inna osoba przesyła komuś określoną kwotę – jednak bez dodatkowych informacji 

umożliwiających powiązanie transakcji z konkretnymi, zidentyfikowanymi użytkownikami. 

System ten przypomina zatem informacje dostępne na giełdach, gdzie upubliczniane są czas 

i wartość poszczególnych transakcji, jednak bez wskazywania uczestniczących w nich 

stron35. Jak zostało wspomniane – system płatności w sieci Bitcoina nie polega na zaufaniu 

– wszystkie transakcje są rejestrowane i publicznie dostępne (każdy użytkownik posiada jej 

kopię) – ich potencjalna zmiana byłaby dla napastnika (o ile nie kontroluje on większości 

 
32https://bitcoin.org/bitcoin.pdf, dostęp: 1.6.2021 r. 
33 Satoshi Nakamoto posługuje się określeniami „electronic cash” oraz „electronic cash system”, które tłuma-
czone są odpowiednio jako pieniądz elektroniczny (bez wątpienia jednak niemieszczący się w definicji pienią-
dza funkcjonującej na gruncie przepisów o usługach płatniczych) bądź „internetowa gotówka” oraz system 
pieniądza elektronicznego, przy czym w ocenie autorki adekwatne wydaje się raczej pojęcie (systemu) płatno-
ści elektronicznych.  
34 A. M. Antonopoulos, Bitcoin dla zaawansowanych. Programowanie z użyciem otwartego łańcucha bloków, 
Helion 2018, s. 308.  
35 Ibidem, s. 313.  
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sieci) obliczeniowo nieopłacalna. Węzły (a tym samym użytkownicy) mogą swobodnie od-

łączać się od sieci i przyłączać do niej ponownie, akceptując łańcuch z dowodami pracy jako 

dowód na to, co wydarzyło się w sieci podczas ich nieobecności. Jednocześnie podaż bitco-

ina została z góry ograniczona do 21 mln, co ma stanowić przeciwwagę dla możliwości 

dodruku tradycyjnych walut. Stosunek wartości „nagród” do wartości transakcji jest stop-

niowo obniżany, w ten sposób, że co 210 000 nowych bloków operacji spada o połowę, 

zatem spada też stopniowo emisja nowych bitcoinów (nawet przy stałym wzroście wartości 

transakcji). W praktyce, jak dotąd emisja spada o połowę co mniej więcej 4 lata. W momen-

cie zbliżenia się do granicy 21 milionów węzły praktycznie przestaną emitować nowe „mo-

nety” zaś system będzie finansowany już prawie wyłącznie z opłat transakcyjnych36. Szacuje 

się, że praktycznie całkowite zakończenie emisji bitmonet nastąpi w 2140 r.37 – w czerwcu 

2021 r. w obrocie znajduje się już 18 738 475 BTC38. 

Przytoczenie powyższego krótkiego fragmentu manifestu Satoshiego Nakamoty, od 

którego „wszystko się zaczęło” dobitnie wskazuje, że poruszanie się w tematyce charakteru 

prawnego kryptowalut i poruszanie się w tematyce ich obrotu wymaga przede wszystkim 

opanowania specyficznej siatki pojęciowej odwołującej się do informatyki, w tym krypto-

grafii, wykraczającej poza granice nauki prawa. Z tego względu poniżej przedstawiono pod-

stawowe pojęcia związane z ich funkcjonowaniem.  

Blockchain (ang. łańcuch bloków) stanowi rozproszoną bazę danych, która zawiera 

stale rosnącą ilość informacji39 pogrupowanych w bloki, udostępnianych w sieci peer-to-

peer. Wszystkie bloki są ze sobą powiązane przy wykorzystaniu podpisu kryptograficznego, 

co uniemożliwia ich modyfikację. Każdy kolejny blok w łańcuchu zawiera odwołanie do 

poprz edniego, w tym znacznik czasu, w którym został stworzony link do poprzedniego 

bloku (timestamp), który stanowi zaszyfrowany skrót jego zawartości (hash40). Każdy ko-

lejny blok w rejestrze jest zatwierdzany przez użytkowników posiadających stosowne 

uprawnienia. Potwierdzenie aktualności i prawidłowości danej wersji łańcucha bloków na-

zywane jest konsensusem41. Przez blok należy zatem rozumieć grupę transakcji opatrzoną 

 
36 S. Nakamoto, Bitcoin..., op. cit.  
37 R. S. King, S. Williams, D. Yanofsky, By reading this article, you’re mining bitcoins, 
https://qz.com/154877/by-reading-this-page-you-are-mining-bitcoins/, dostęp: 19.6.2021 r. 
38 https://coinmarketcap.com/pl/currencies/bitcoin/historical-data/, dostęp: 19.6.2021 r. 
39 W przypadku kryptowalut – chronologicznych informacji nt. wykonanych transakcji.  
40 Niekiedy nazywany także cyfrowym odciskiem palca pliku komputerowego.  
41 Konsensus jest osiągany, gdy określona liczba węzłów (nodów, urządzeń) posiada takie same bloki w lokal-
nie przechowywanej wersji łańcucha.  
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znacznikiem czasu i obejmującą hash poprzedniego bloku42. W praktyce wyróżnia się block-

chainy publiczne (do których dołączyć może każdy) i prywatne (o charakterze zamkniętym). 

Najbardziej znane blockchainy, jak np. bitcoina czy ether (ETH) są publiczne i otwarte.  

Warto podkreślić, że w praktyce obrotu funkcjonują także bardziej zaawansowane 

programistycznie blockchainy, które stanowią platformę zawierania i wykonywania tzw. in-

teligentnych kontraktów (ang. smart contracts43). Inteligentne kontrakty to autonomiczne, 

automatycznie realizowane (sterowane zdarzeniami) programy komputerowe wykonywane 

na łańcuchu bloków44. Najpopularniejszą platformą inteligentnych kontraktów jest obecnie 

Ethereum. Blockchain Ethereum posługuje się swoją własną kryptowalutą – ether, która jest 

wykopywana na zasadach analogicznych do bitcoina. Następnie jednak jednostki ether tra-

fiające do obrotu są w znacznej mierze wykorzystywane do zapłaty za dostęp do mocy ob-

liczeniowej. Moc obliczeniowa nabywana jest w jednostkach gas (cena gas jest kształtowana 

rynkowo). Każde uruchomienie inteligentnego kontraktu wiąże się bowiem ze zużyciem 

określonej liczby jednostek gas. Aby uniknąć nadmiernych kosztów użytkownicy Ethereum 

ustalają w ramach inteligentnych kontraktów tzw. ograniczenia poziomu paliwa, po którego 

przekroczeniu kontrakt przestaje być wykonywany45. W przypadku spełnienia określonych 

wymogów formalnoprawnych (w szczególności poprzez uwzględneinie essentialia negotii), 

inteligentny kontrakt może wypełniać znamiona umowy w rozumieniu przepisów prawa cy-

wilnego. 

Z pojęciem łańcucha bloków nierozerwalnie łączy się pojęcie technologii rozproszo-

nego rejestru (DLT – Distributed Ledger Technology). Warto przy tym dodać, że termin ten 

– w przeciwieństwie do blockchaina – doczekał się definicji legalnej m.in. w art. 2 ust. 2 

maltańskiej Virtual Finacial Assets (VFA) Bill46, zgodnie z którym DLT stanowi system baz 

danych, w którym informacje są rejestrowane, udostępniane za zgodą jej użytkowników 

i synchronizowane w sieci wielu węzłów, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 do 

równolegle obowiązującej ustawy o innowacyjnych technologiach i usługach, bez względu 

 
42 Dla przykładu: bitcoin zapisuje w swoim blockchainie transakcje w bardzo prostej formie – rejestr uwzględ-
nia jedynie adres nadawcy środków, adres odbiorcy oraz kwotę transakcji.  
43 Termin ten został po raz pierwszy użyty przez Nicka Szabo w 1997 r. (zatem na długo przed powstaniem 
kryptowalut) jako wyraz idei umów, które mogłyby być odczytywane zarówno przez człowieka, jak i przez 
maszyny (Nick Szabo przyrównał wówczas inteligentne kontrakty m.in. do automatu sprzedającego kawę) – 
N. Szabo, Formalizing and Securing Relationships on Public Networks, First Monday 1997, t. 2, nr 9, https://jo-
urnals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/view/548/469, dostęp: 1.6.2021 r. 
44 J. J. Szczerbowski, Lex cryptographia. Znaczenie prawne umów i jednostek rozliczeniowych opartych na 
technologii blockchain, PWN 2018, s. 31.  
45 J. J. Szczerbowski, Lex cryptographia..., op. cit., s. 49.  
46 https://legislation.mt/eli/act/2018/30/eng/pdf, dostęp: 1.6.2021 r. 
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na to, czy DLT jest certyfikowane zgodnie z ww. ustawą czy też nie47. VFA wprowadziła 

także pojęcie aktywów DLT (DLT asset), przez które należy rozumieć wirtualne tokeny, 

wirtualne składniki aktywów finansowych, pieniądz elektroniczny lub instrument finansowy 

bazujące na technologii DLT lub z niej korzystające48. Z kolei jako tokeny należy rozumieć 

jednostki funkcjonujące w danych blockchainach.  

ICO (ang. Initial Coin Offering) stanowi zyskująca na popularności (zwłaszcza 

wśród technologicznych startupów) metodę finansowania przedsięwzięć gospodarczych po-

legającą na emisji coinów (tokenów) w zamian za środki pieniężne bądź kryptowaluty. 

Wśród ICO możemy wyróżnić także IEO (ang. Initial Exchange Offering), w ramach której 

do emisji tokenów wykorzystuje się wyspecjalizowane platformy obrotu (giełdy kryptowa-

lut lub innych kryptoaktywów). Przedmiotem finansowania poprzez ICO mogą być DAO 

(ang. decentralized autonomous organization), tj. zdecentralizowane autonomiczne organi-

zacje funkcjonujące jako szczególny rodzaj inteligentnych kontraktów. DAO może pełnić 

rozmaite funkcje (w tym gospodarcze), tradycyjnie wykonywane przez instytucje takie jak 

spółka, fundacja, stowarzyszenie czy spółdzielnia49. 

Sieć peer–to–peer (P2P) stanowi model architektury (a zarazem komunikacji) 

w sieci, w której wszystkie urządzenia (węzły) posiadają równorzędne uprawnienia. W sie-

ciach P2P każdy węzeł przyjmuje połączenia od innych urządzeń (węzłów), łączy się z nimi 

bezpośrednio i wysyła lub odbiera od nich pliki (w przypadku sieci kryptowalut węzły we-

ryfikują transakcje i ogłaszają je w sieci).  

Analizując prawne aspekty rozporządzania kryptowalutami należy posługiwać się 

pojęciem adresu. Adres kryptowaluty to ciąg znaków (liter oraz cyfr) generowany na pod-

stawie klucza publicznego (wykorzystywany w kryptografii asymetrycznej ciąg znaków ge-

nerowany na podstawie klucza prywatnego). Adresy kryptowalutowe oraz klucze publiczne 

są jawne. Klucz publiczny używany jest do zaszyfrowania informacji, klucz prywatny do jej 

odczytu. Klucz prywatny stanowi wartość, którą powinien znać jedynie „właściciel” 

 
47 Tłumaczenie własne autorki z j. angielskiego – „DLT means a database system in which information is 
recorded, consensually shared, and synchronised across a network of multiple nodes as further described in the 
First Schedule of the Innovative Technology Arrangements and Services Act, whether the same is certified 
under that Act or otherwise.  
48 Tłumaczenie własne autorki z j. angielskiego – „DLT asset means - (a) a virtual token; (b) a virtual financial 
asset; (c) electronic money; or (d) a financial instrument, that is intrinsically dependent on, or utilises, Distrib-
uted Ledger Technology. 
49 J. Czarnecki, Czym są inteligentne kontrakty i DAO? [w:] Blockchain, inteligentne kontrakty i DAO, War-
dyński i Wspólnicy 2016, s. 5, https://www.wardynski.com.pl/wp-content/uploads/2016/10/Wardynski-i-
Wspolnicy_-Blockchain-inteligentne-kontrakty-i-DAO.pdf, dostęp: 1.6.2021 r.  
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kryptowaluty, bowiem jego znajomość umożliwia rozporządzanie nią50. Klucze prywatne co 

do zasady są przechowywane w portfelach. 

Przez portfele należy rozumieć oprogramowanie, urządzenia lub usługi przechowu-

jące adresy kryptowalut oraz klucze prywatne. Portfele służą do przechowywania kryptowa-

lut (niekiedy oferują także dodatkowe funkcje lub usługi) i rozporządzania nimi. Wyróżnia 

się następujące rodzaje portfeli: 

1) portfele sprzętowe – urządzenia umożliwiające przechowywanie adresów oraz 

kluczy prywatnych – wśród nich mogą występować tzw. hot wallets (portfele 

łączące się z Internetem), jak i cold wallets (funkcjonujące poza siecią), 

2) portfele papierowe – dokument, na którym zapisane zostały adresy oraz klucze 

prywatne, 

3) portfele aplikacyjne (programowe) – aplikacje bądź programy komputerowe de-

dykowane do przechowywania adresów oraz kluczy prywatnych, 

4) portfele „giełdowe” – konta użytkowników na giełdach kryptowalut.  

Obecnie większość spośród ww. wykorzystywanych portfeli stanowią tzw. portfele HD 

(ang. hierarchical deterministic wallet), które umożliwiają generowanie nowych par kluczy 

dla każdej transakcji kryptowalutowej – co znakomicie utrudnia śledzenie transferów wyko-

nywanych przez danego użytkownika.  

Przez opłaty (ang. fees) należy rozumieć wszelkie należności na rzecz sieci za prze-

twarzanie transakcji kryptowalut. Najpopularniejszymi opłatami są opłaty uiszczane górni-

kom za wykopanie bloku i umieszczenie w nich transakcji.  

Wykopywanie (ang. mining) kryptowaluty to proces mający na celu weryfikację po-

prawności transakcji poprzez uzyskanie konsensusu wszystkich węzłów sieci danej krypto-

waluty oraz utworzenie nowego bloku w łańcuchu. Proces ten wymaga rozwiązania przez 

tzw. górników (węzły sieci) skomplikowanego zadania kryptograficznego – górnik, który 

jako pierwszy rozwiąże zadanie (uzyskując tzw. dowód pracy) otrzymuje nagrodę w postaci 

nowych jednostek kryptowaluty. Konsensus jest osiągany, gdy kilka węzłów (zwykle więk-

szość w danej sieci) posiada takie same bloki w lokalnie przechowywanym (uznawanym 

przez nie za prawidłowy) łańcuchu. Nagrodę stanowi kwota umieszczana w każdym nowym 

bloku jako wynagrodzenie przekazywane przez sieć górnikowi, który znalazł dowód pracy. 

Określenie „kopanie” jest – jak widać - nieco mylące i może prowadzić do nieprawidłowych 

 
50 Co jest tym bardziej istotne, że transakcje kryptowalutowe są nieodwracalne.  
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uproszczeń rzutujących na kwalifikację prawną tego procesu. Nawiązanie do wydobywania 

metali szlachetnych rzeczywiście przywodzi na myśl nagrodę, czyli nowe jednostki krypto-

waluty generowane w każdym bloku. Choć motywacją do „kopania” rzeczywiście jest na-

groda, to z perspektywy sieci głównym celem tego procesu nie jest generowanie zysków dla 

użytkowników czy tworzenie nowych jednostek kryptowaluty. Kopanie stanowi fundamen-

talny mechanizm sieci kryptowaluty – w jego ramach dochodzi do sprawdzenia poprawności 

transakcji i ich rozliczenia. Natomiast nowe jednostki kryptowaluty stanowią wyłącznie 

„system motywacyjny”51. Kopanie natomiast zapewnia bezpieczeństwo całej zdecentralizo-

wanej sieci – daje techniczne podstawy do jej funkcjonowania w znanej formie. W przy-

padku bitcoina nagroda ma symulować zmniejszające się zyski (z uwagi na ograniczoną 

podaż bitcoinów) – podobnie jak przy wydobywaniu metali szlachetnych. Co więcej, np. 

w sieci Bitcoin górnicy otrzymują dwa rodzaje nagród – nowe bitcoiny oraz opłaty transak-

cyjne ze wszystkich transakcji z danego bloku. Opłaty te mają postać nadwyżki wejść nad 

wyjściami transakcji – „zwycięski” górnik może zatrzymać „resztę” z transakcji umieszczo-

nych w zwycięskim bloku. 

Przez transakcję w sieci kryptowalutowej należy natomiast rozumieć przekazanie 

jednostek kryptowaluty z jednego adresu na inny, zaakceptowane przez użytkowników sieci 

i zarejestrowane w łańcuchu bloków.  

Historia kryptowalut rozpoczęła się zatem w 2008 r. wraz z historią bitcoina – zapro-

jektowanego jako z jednej strony jednostka kryptowaluty, a z drugiej narzędzie bezpośred-

nich i anonimowych transakcji w handlu elektronicznym. Ich powstanie wpisało się także 

w tendencję coraz powszechniejszej akceptacji pieniądza w formie niematerialnej. W litera-

turze52 wskazuje się także, że ich powstanie miało być wyrazem dezaprobaty dla funkcjono-

wania instytucji finansowych (zbiegło się zresztą w czasie z kryzysem gospodarczym). 

Z drugiej strony sieć Bitcoin53 ma charakter całkowicie prywatny, oddolny, a jego twórca 

ukrywający się pod pseudonimem Satoshi Nakamoto do dziś pozostaje nieznany. Dlaczego 

zatem kryptowaluty mają dziś jakąkolwiek wartość? Dlaczego kurs BTC w dniu, w którym 

 
51 A. M. Antonopoulos, op. cit., s. 223.  
52 A. I. Piotrowska, Bitcoin. Płatnicze i inwestycyjne zastosowania kryptowaluty, CeDeWu, 2018, s. 7.  
53 W przypadku Bitcoina pisanego wielką literą autorka ma na myśli sieć, system Bitcoina, pisząc natomiast  
o jednostce kryptowaluty posługuje się małą literą bądź symbolem BTC (w ślad za m.in.: K. Rosenbaum, 
Bitcoin. Ilustrowany przewodnik, Helion 2020, A. M. Antonopoulos, op. cit.).  
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autorka sporządza niniejszy rozdział wynosi ponad 144 328 zł54? Odpowiedzi na to pytanie 

rozmaici badacze poszukują w analizie cech pieniądza na gruncie ekonomii55.  

Istotę pieniądza dobrze oddaje etymologia jego nazwy – łacińskie pecus oznacza bo-

wiem bydło rogate, wykorzystywane w czasach rzymskich jako środek pośredniczącyw wy-

mianie56. Jego historia sięga początków ludzkości i prostej wymiany barterowej – towaru za 

towar. Funkcję pieniądza w dziejach ludzkości pełniły już zarówno muszle, kawałki skóry, 

przyprawy, metale szlachetne, aż wreszcie dzisiejsze monety, banknoty i pieniądze bankowe 

czy elektroniczne. Wydaje się zatem, że w oparciu o umowę społeczną pieniądzem można 

ustanowić dowolny towar – w zależności od przyjętej konwencji – o ile jest on w stanie 

spełniać jego ekonomiczne funkcje.  

Podstawową funkcją, jaką dane dobro musi spełniać, by być traktowane jako pie-

niądz jest funkcja środka wymiany57 na towary bądź usługi. Kryptowaluty spełniają ten wa-

runek, jednak na ograniczoną skalę – z uwagi na brak powszechnej rozpoznawalności, tech-

niczne uwarunkowania rozporządzania nimi – a tym samym ograniczoną akceptowalność. 

Kryptowaluty mogą zatem stanowić umowny środek wymiany pomiędzy akceptującymi je 

stronami transakcji.  

W nauce ekonomii wskazuje się, że, aby dane dobro mogło pełnić rolę środka płat-

ności powinno być szeroko akceptowalne, łatwe do standaryzacji, podzielne, przenoszalne 

(łatwe w magazynowaniu, transporcie), trwałe (niepsujące się)58. Kryptowaluty są dobrami 

standaryzowanymi – ich pojedyncze jednostki są niemożliwe do podrobienia, dzielą się na 

mniejsze jednostki (np. BTC jest podzielny do ósmego miejsca po przecinku, ether (ETH) 

aż do osiemnastego), a z uwagi na swój cyfrowy charakter nie psują się (teoretycznie mogą 

być magazynowane w nieskończoność), mogą być zarówno przenoszone, jak i przechowy-

wane przez użytkowników bez dodatkowego wysiłku. Jak zostało zaakcentowane powyżej 

 
54 https://www.coinbase.com/pl/price, dostęp: 17.6.2021 r.  
55 M.in. P. Marszałek, Kryptowaluty – pojęcie, cechy, kontrowersje, Studia BAS 2019, nr 1 (57), s. 105-125, 
https://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/F8F4218303461D74C12583E10037EC68/$file/5.Marszalek.pdf, do-
stęp: 17.6.2021 r., A. Sierpiński, Bitcoin jako pieniądz – badanie funkcji społecznych i ekonomicznych kryp-
towaluty, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie 2017, nr 26, s. 199-217, 
https://wz.pcz.pl/znwz/files/z26/18.pdf, dostęp: 17.6.2021 r., E. Wanat, Bitcoin i inne kryptowaluty jako przed-
miot świadczenia pieniężnego, Transformacje Prawa Prywatnego 2019, nr 2, s. 79-107, 
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/84454/wanat_bitcoin_i_inne_kryptowaluty_jako_przed-
miot_swiadczenia_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y, dostęp: 17.6.2021 r., M. Michna, Bitcoin jako przed-
miot stosunków cywilnoprawnych, Warszawa 2018.  
56 B. Pietrzak, Z. Polański, W. Woźniak, System finansowy w Polsce, Warszawa 2008, s. 59. 
57 D. Begg, S. Fisher, R. Dornbush, Makroekonomia, Warszawa 2007, s. 124–125. 
58 F. Mishkin, Ekonomika Pieniądza, Bankowości i Rynków Finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN 
2001, s. 86.  
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– kluczowym problemem jest natomiast kwestia ich akceptowalności. Powszechną akcepto-

walność na gruncie polskiego prawa posiadają jedynie prawne środki płatnicze, a zatem te, 

który prawodawca przyznał taki przymiot – kryptowaluty do nich nie należą59. Prawne 

środki płatnicze mają moc umarzania wszelkiego typu zobowiązań, a powszechną akcepto-

walność w transakcjach gwarantuje im państwo. Natomiast szeroka akceptowalność poten-

cjalnie nie musi wiązać się z regulacją ustawową. Pieniądze funkcjonowały przecież znacz-

nie wcześniej niż wykształciły się państwowe system mennicze (przykładem mogą być 

banknoty wydawane przez prywatne instytucje bankowe jeszcze w XIX w. w USA). W tym 

sensie kryptowaluty jako inspirowane oddolnie systemy i jednocześnie środki płatności nie 

są historycznie niczym nowym. Tym, co łączy ww. prywatne pieniądze czy złoto i krypto-

waluty jest z jednej strony brak państwowego autorytetu, a z drugiej zaufanie ich użytkow-

ników – będące źródłem ich akceptowalności. Użytkownicy kryptowalut korzystają z nich, 

ponieważ mają zaufanie do technologii, na której ten system bazuje. Paradoksalnie niekiedy 

źródłem tego zaufania może być fakt, że jest to system niezależny od jakichkolwiek insty-

tucji rynku pieniężnego czy polityki monetarnej (opierającej się przecież na pieniądzu fidu-

cjarnym, pozbawionym parytetu złota – znamiennie - nazywanym także fikcyjnym). Biorąc 

pod uwagę powyższe – w miarę upowszechnienia się kryptowalut potencjalnie możemy mó-

wić o posiadaniu przez nie cech środka płatniczego. 

Kryptowaluty mogą z powodzeniem pełnić funkcję tezauryzacyjną, choć jej „jakość” 

może budzić wątpliwości, bowiem ich kursy bywają bardzo niestabilne. Na rynku funkcjo-

nują jednak także tzw. stabilne kryptowaluty (stablecoiny) zachowujące stabilną wartość 

w stosunku do określonych aktywów (złota, waluty fiat etc.)60. Ponadto, analizując przed-

miotową przesłankę z punktu widzenia globalnej kapitalizacji konkretnej kryptowaluty na-

leży stwierdzić, że niektóre z nich potencjalnie mogą stanowić atrakcyjny środek długoter-

minowej tezauryzacji (warto przy tym wspomnieć, że w kwietniu 2021 r. globalna kapitali-

zacja rynku kryptowalut przekroczyła 2 biliony dolarów61).  

 
59 Warto natomiast mieć na uwadze, że istnieją państwa, w których niektórym kryptowalutom przyznano tę 
właściwość, np. Salwador uznał bitcoina za prawny środek płatniczy (o czym szerzej w rozdziale IV).  
60 Co więcej, stablecoiny cieszą się uznaniem także wśród „tradycyjnych” operatorów płatności – w marcu 
2021 r. Visa zaczęła rozliczać transakcje w USD coinach – kryptowalucie, której wartość zawsze odpowiada 
wartości 1 dolara amerykańskiego) – N. Hussain, Visa moves to allow payment settlements using cryptocur-
rency, https://www.reuters.com/business/autos-transportation/exclusive-visa-moves-allow-payment-settle-
ments-using-cryptocurrency-2021-03-29/, dostęp: 17.6.2021 r.  
61 Crypto Market Cap Doubles Past 2 Trillion After Two Month Surge, https://www.bloomberg.com/news/ar-
ticles/2021-04-05/crypto-market-cap-doubles-past-2-trillion-after-two-month-surge, dostęp: 17.6.2021 r.  
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Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że przynajmniej część kryptowalut 

cechuje się potencjałem uznania ich za pieniądz w ujęciu ekonomicznym (choć bez potwier-

dzenia tego statusu w polskim prawie). W pierwszej kolejności takim pieniądzem mógłby 

zostać bitcoin62 - z uwagi na fakt, że pomimo wahań jego kursu, rynek BTC jest skalowalny 

i stabilny63. Bitcoin jest obecnie najpopularniejszą kryptowalutą, akceptowaną przez coraz 

więcej podmiotów. Doskonałym wyrazem jego upowszednienia może być także fakt, że 

obecnie w wybranych galeriach handlowych na terenie Polski znajdują się tzw. bitomaty, 

czyli „bankomaty” umożliwiające sprzedaż i zakup bitcoinów64. Niezależnie od tego – 

w miarę ich upowszechnienia – funkcje pieniądza mogłyby pełnić stabilne kryptowaluty. 

Powiązanie z kursem walut fiducjarnych zabezpiecza ich użytkowników w znacznym stop-

niu przed skutkami wahań cen obserwowanych na kryptowalutowym „parkiecie” (co auto-

matycznie czyni je dogodniejszym niż przywołany wcześniej bitcoin środkiem płatniczym 

eliminując wahania wyrażonych w nich cen).  

Jednocześnie wydaje się, że popyt rynkowy na kryptowaluty bierze się z zaufania, 

jakim użytkownicy obdarzyli ten alternatywny system płatności bazujący na kryptografii. 

Ten swoisty kredyt zaufania może mieć różnorodne źródła – począwszy od ciekawości en-

tuzjastów kryptografii i libertarianizmu, skończywszy na użytkownikach rozczarowanych 

konwencjonalnym systemem finansowym (zwłaszcza w obliczu globalnego kryzysu finan-

sowego w latach 2007-2009) i osobach dążących do maksymalnej ochrony swojej prywat-

ności (co nierzadko wiąże się z działalnością przestępczą z wykorzystaniem kryptowalut). 

1.3  Istota kryptowalut 

Istotę kryptowalut można rozumieć na kilka sposobów. Z jednej strony kryptowaluty 

stanowią zbiór koncepcji i technologii stanowiących podstawę dla ekosystemu cyfrowego 

pieniądza opartego na kryptografii, z drugiej zaś są to po prostu jednostki wartości 

 
62 Taki pogląd reprezentują autorzy Podstaw korzystania z walut cyfrowych opracowanych w 2017 r. pod red. 
K. Piecha w ramach Programu „Od papierowej do cyfrowej Polski” i Strumienia Blockchain/DLT i Walut 
Cyfrowych (funkcjonującego przy ówczesnym Ministerstwem Cyfryzacji), https://www.gov.pl/docu-
ments/31305/436699/Podstawy+walut+cyfrowych.pdf/7a000d7b-2544-f2c7-b532-991a3ee6049a, dostęp: 
17.6.2021 r.  
63 P. Opitek, Przeciwdziałanie praniu pieniędzy z wykorzystaniem walut wirtualnych w świetle krajowych  
i międzynarodowych regulacji AML, PiP 2020, nr 12, s. 45.  
64 https://flyingatom.com/bitomat-warszawa-mlociny/, dostęp: 17.6.2021 r.  
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w łańcuchu bloków. Kryptowaluty to także dobra cyfrowe – kreowane przy pomocy narzę-

dzi kryptograficznych mogące pełnić rolę pieniądza.  

Niezależnie jednak od przyjętej konwencji, nie przesądzając jeszcze ich prawnej 

kwalifikacji, możliwe jest określenie katalogu cech charakterystycznych kryptowalut. Mia-

nowicie: 

1) kryptowaluty istnieją wyłącznie w formie cyfrowej – nie posiadają materialnego 

odpowiednika, 

2) ich „emitentami” są użytkownicy (działający jako sieć) rozwiązujący skompliko-

wane zadania matematyczne, 

3) ich „emisja” jest procesem całkowicie zdecentralizowanym, bazującym na rozpro-

szonych rejestrach i dowodach matematycznych, 

4) obrót kryptowalutami jest pseudonimowi lub – w przypadku kryptowalut opartych 

na algorytmach „miksujących” transakcje65 – anonimowy, 

5) choć mogą pełnić funkcję pieniądza, to są całkowicie niezależne od rządów, insty-

tucji finansowych, organów administracji, wymykając się nadzorowi regulacyj-

nemu, 

6) dokonanie transakcji kryptowalutowej nie jest warunkowane zaangażowaniem 

tzw. zaufanej trzeciej strony bądź innych pośredników,  

7) transakcje kryptowalutowe są nieodwracalne. 

Według CoinMarketCap całkowita liczba aktywnych kryptowalut na 18 czerwca 2021 r. 

wynosi 534166 (pierwsze miejsce w rankingu zajmuje naturalnie bitcoin67 – z kapitalizacją 

rynkową w wysokości ponad 2,5 mld dolarów). Kryptowaluty – chociażby z uwagi na ich 

liczbę – nie stanowią jednak monolitu. Część z nich bazuje na oprogramowaniu bitcoina, 

inne zaś są częścią autonomicznych, zdecentralizowanych aplikacji, jak np. wspomniana 

wcześniej Ethereum. Do innych interesujących (a zarazem popularniejszych) zastosowań 

idei zdecentralizowanego, cyfrowego pieniądza należą: 

1) Ripple (XRP) – stanowiąca jednocześnie systemem rozliczeń w czasie rzeczywi-

stym, stanowiącym konkurencję dla SWIFT. Ripple umożliwia bezpieczne, natych-

miastowe i prawie bezpłatne globalne transakcje finansowe dowolnej wielkości bez 

żadnych obciążeń zwrotnych, obsługując przy tym tokeny reprezentujące zarówno 

 
65 Co uniemożliwia m.in. ustalenie źródła danej jednostki krypowaluty.  
66 https://coinmarketcap.com/all/views/all/, dostęp: 18.6.2021 r. 
67 W praktyce często kryptowaluty inne niż bitcoin są nazywane altcoinami. 
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kryptowaluty, jak i waluty fiducjarne, towary czy inne wartości – np. mile lotnicze. 

Oprogramowanie Ripple umożliwia bezpieczne, natychmiastowe, globalne transak-

cje finansowe dowolnej wielkości bez obciążeń zwrotnych. Sieć przekazów pienięż-

nych oraz wymiany walut nosi nazwę RippleNet i w zamyśle jej twórców ma zrze-

szać banki, podmioty świadczące usługi płatnicze oraz giełdy kryptowalutowe, two-

rząc globalny system natychmiastowych transakcji68. 

2) Dash - kryptowaluta wyróżniająca się funkcją Instant Send, która natychmiastowo 

i bezpiecznie blokuje środki przed przetworzeniem ich przez blockchain69 (w czym 

upatruje się potencjału dashcoinów jako alternatywy dla kart płatniczych.  

3) Cardano – kryptowaluta stanowiąca część platformy blockchain o tej samej nazwie 

– Cardano nie bazuje jednak na blockchainie bitcoina, a tworzy i rozwija własną 

technologię zdecentralizowanej bazy danych70. 

4) Monero – kryptowaluta budząca niemałe kontrowersje z uwagi na zastosowane 

w niej mechanizmy ukrywające część danych o dokonywanych transakcjach (kwotę 

transakcji, częściowo adresy, z których została wykonana transakcja oraz adres od-

biorcy transakcji)71 – z jednej strony zatem jest to dodatkowe narzędzie do ochrony 

prywatności – a z drugiej znakomicie sprawdza się w działalności przestępczej. Bio-

rąc jednocześnie pod uwagę jej rosnącą popularność oraz wartość – w listopadzie 

2020 r. Urząd Podatkowy USA (ang. United States Internal Revenue Services) zao-

ferował nagrodę w wysokości do 625 000 dolarów każdemu, kto pomoże złamać 

zabezpieczenia prywatności funkcjonujące w oprogramowaniu Monero lub umoż-

liwi śledzenie transakcji dokonywanych w tej kryptowalucie72. 

5) Kryptowaluty kolekcjonerskie – niewymienialne na waluty fiat bądź inne krypowa-

luty. Jednym z pierwszych, a zarazem najbardziej znanym tego typu projektem są 

CryptoKitties – gra oparta o blockchain Ethereum umożliwiająca graczom „ho-

dowlę” wirtualnych kotów (reprezentujących jednostki kryptowaluty). Każda jed-

nostka CryptoKitty posiada unikatowe cechy wyrażone przez wiek, rasę czy kolor 

wirtualnego kota. CryptoKitties zyskały rozgłos po tym, jak w 2017 r. przeciążyły 

 
68 D. Schwartz, N. Youngs, A. Britto, The Ripple Protocol Consensus Algorithm, https://ripple.com/files/rip-
ple_consensus_whitepaper.pdf, dostęp: 19.6.2021 r. 
69 E. Duffield, D. Diaz, Dash: A Payments-Focused Cryptocurrency, https://github.com/dash-
pay/dash/wiki/Whitepaper, dostęp: 19.6.2021 r. 
70 https://why.cardano.org/en/introduction/motivation/, dostęp: 19.6.2021 r. 
71 https://www.allcryptowhitepapers.com/monero-whitepaper/, dostęp: 19.6.2021 r. 
72 Pilot IRS Cryptocurrency Tracing, https://sam.gov/opp/3b7875d5236b47f6a77f64c19251af60/view?in-
dex=opp, dostęp: 19.6.2021 r. 
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blockchain Ethereum, co wywołało awarię całej sieci73. Obecnie zarówno gra, jak 

i sama kryptowaluta nie cieszą się popularnością.  

W oparciu o ww. przykłady można wyróżnić trzy główne typy kryptowalut wystę-

pujących w obrocie: 

1) kryptowaluty pełniące przede wszystkim funkcję płatniczą, 

2) kryptowaluty pełniące także funkcję inwestycyjną, 

3) kryptowaluty niewymienialne na waluty fiat bądź inne kryptowaluty, których 

wartość i użyteczność ogranicza się do środowiska, w którym są emitowane.  

Powyższy podział ma charakter funkcjonalny. W ocenie autorki status prawny kryptowalut 

powinien być określany właśnie z uwzględnieniem tej typologii, bowiem wpływa ona na 

społeczno-gospodarcze przeznaczenie tych dóbr (zaś zwyczaj jest najlepszą wykładnią 

prawa). Równocześnie tylko regulacja je uwzględniająca jest w stanie dostarczyć efektywnej 

ochrony prawnej użytkownikom kryptowalut i umożliwić sprawowanie nadzoru regulacyj-

nego.  

1.4 Waluta cyfrowa, waluta wirtualna a kryptowaluta – problemy 

definicyjne 

Warunkiem podjęcia jakichkolwiek prawnych rozważań na temat charakteru praw-

nego kryptowalut jest zdefiniowanie zarówno samej kryptowaluty, jak i pojęć używanych 

do jej opisu. W literaturze przedmiotu brak jest zgodności co do sposobu definiowania kryp-

towaluty. Zarówno w praktyce, jak i w literaturze dotyczącej prawnych aspektów obrotu 

kryptowalutami możemy spotkać pojęcia takie jak waluta cyfrowa74, pieniądz wirtualny75, 

waluta wirtualna76, waluta internetowa czy cyberwaluta77. Pojęcia te – choć na pozór 

 
73 CryptoKitties craze slows down transactions on Ethereum, https://www.bbc.com/news/technology-
42237162, dostęp: 19.6.2021 r.; The ethereum network is getting jammed up because people are rushing to 
buy cartoon cats on its blockchain, https://qz.com/1145833/cryptokitties-is-causing-ethereum-network-con-
gestion/, dostęp: 19.6.2021 r.  
74 Tak w szczególności K. Zacharzewski, Obrót walutami cyfrowymi w reżimie obrotu instrumentami finan-
sowymi, PS 2017, nr 11-12, s. 140-152, P. Opitek, Kryptowaluty jako przedmiot zabezpieczenia i poręczenia 
majątkowego, Prok. i Pr. 2017, nr 6, s. 36-59. 
75 Ł. Pasternak, Kryptowaluta i pieniądz wirtualny jako przedmiot przestępstwa z art. 310 § 1 k.k., Prok. i Pr. 
2017, nr 4, s. 77-94, J. Worona, Cyberprzestrzeń a prawo międzynarodowe. Status quo i perspektywy, Wolters 
Kluwer Polska 2020, Legalis. 
76 Od 13 lipca 2018 r., tj. wejścia w życie TerroryzmU zawierającej w art. 2 ust. 2 pkt 26 definicję legalną 
waluty wirtualnej (obejmującą swoim zakresem kryptowaluty) jest to najpopularniejszy termin służący do 
opisu kryptowalut, choć był stosowany już znacznie wcześniej przez EBC czy FATF.  
77 J. Przyłuska-Schmitt, Bitcoin – intrygująca innowacja, Bank i Kredyt 2016, nr 47 (2), s. 139. 
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odnoszące się do tego samego zjawiska – nie powinny być „automatycznie” stosowane sy-

nonimicznie78, bowiem wykształciły się na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, w odmien-

nym otoczeniu instytucjonalnym i legislacyjnym.  

Jedną z pierwszych prób kompleksowego zdefiniowania zjawiska, jakim są krypto-

waluty podjął w 2012 r. EBC. W raporcie poświęconym funkcjonowaniu walut wirtualnych 

EBC określił je z jednej strony jako „rodzaj nieuregulowanego pieniądza cyfrowego akcep-

towanego przez członków specyficznej wirtualnej społeczności, którego emisja i rozwój są 

kontrolowane przez jego twórców (deweloperów)”79, a z drugiej jako „specyficzny rodzaj 

pieniądza elektronicznego wykorzystywanego głównie w transakcjach w świecie interneto-

wym”80. Takie rozumienie waluty wirtualnej traktowano jednak jako pozostające w sprzecz-

ności (pomimo zastrzeżenia EBC, że pojęcia nie powinny być traktowane zamiennie) z de-

finicją pieniądza elektronicznego na gruncie art. 2 pkt 2 Dyrektywy Parlamentu Europej-

skiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowa-

dzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościo-

wego nad ich działalnością, zmieniającej dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchy-

lającej dyrektywę 2000/46/WE, wobec czego w 2015 r. zostało zrewidowane i częściowo 

skorygowane. W raporcie z lutego 2015 r. EBC określił walutę wirtualną jako „cyfrową 

reprezentację wartości, która nie została wyemitowana przez bank centralny, instytucję kre-

dytową, jak i instytucję pieniądza elektronicznego, która w pewnych okolicznościach może 

być wykorzystywana jako alternatywa wobec pieniądza” 81. Ta definicja została następnie 

wykorzystana do zdefiniowania waluty wirtualnej w art. 3 pkt 18 AMLD IV). Jednocześnie 

EBC podkreślił, że definicje waluty wirtualnej mogą się różnić w zależności od kontekstu 

jej wykorzystania – np. na potrzeby regulacji podatkowych, rejestracji i udzielania licencji 

uczestnikom rynku walut wirtualnych lub przeciwdziałania praniu pieniędzy82. 

 
78 Co - w odniesieniu do relacji waluta wirtualna – kryptowaluta podkreślono chociażby w Ostrzeżeniu Urzędu 
KNF o ryzykach związanych z nabywaniem oraz z obrotem kryptoaktywami (w tym walutami wirtualnymi 
oraz kryptowalutami) z 12 stycznia 2021 r.  
79 European Central Bank, Virtual Currency Schemes, October 2012, https://www.ecb.eu-
ropa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf, s. 5, dostęp: 25.4.2021 r.; tłumaczenie własne au-
torki z języka angielskiego: „virtual currency can be defined as a type of unregulated, digital money, which is 
issued and usually controlled by its developers, and used and accepted among the members of a specific virtual 
community”. 
80 Ibidem, s. 15, tłumaczenie własne autorki z języka angielskiego: „virtual currency schemes can be considered 
to be a specific type of electronic money, basically used for transactions in the online world”.  
81 European Central Bank, Virtual Currency Schemes – a further analysis, February 2015, https://www.ecb.eu-
ropa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf, s. 25, dostęp: 25.4.2021 r.; tłumaczenie własne autorki  
z języka angielskiego: „virtual currency can therefore be defined as a digital representation of value, not issued 
by a central bank, credit institution or e-money institution, which, in some circumstances, can be used as an 
alternative to money”. 
82 Ibidem.  



 37 

Przedmiotowa konstatacja stanowi istotny aspekt rozważań na gruncie niniejszej rozprawy, 

bowiem autorka zamierza wykazać, że obecna regulacja walut wirtualnych na gruncie Ter-

roryzmU nie tylko nie umożliwia dokonania precyzyjnej kwalifikacji prawnej kryptowalut, 

ale także nie powinna być wprost stosowana na gruncie pozostałych gałęzi prawa (jak ma to 

miejsce w ustawach podatkowych). Podobne podejście widoczne jest w definicji walut wir-

tualnych opracowanej przez MFW w styczniu 2016 r., w ramach której wskazano, iż waluty 

wirtualne stanowią cyfrowe reprezentacje wartości emitowane przez prywatnych dewelope-

rów, denominowane w ich własnych jednostkach rozliczeniowych”83. Jako takie zostały one 

zaliczone przez MFW do szerszej kategorii walut cyfrowych, przy jednoczesnym wskaza-

niu, że choć łączy je cyfrowy mechanizm działania, to waluty wirtualne (a także – wymie-

nione wprost w dokumencie – kryptowaluty) nie są instrumentami denominowanymi w wa-

lutach fiducjarnych.  

Równocześnie próbę zdefiniowania walut wirtualnych (w tym kryptowalut) podjął 

EBA84, wskazując, że: 

1) używanie określenia „waluta” w stosunku do walut wirtualnych nie jest prawidłowe, 

ponieważ może wprowadzać w błąd sugerując, że waluty wirtualne są w każdym 

przypadku wymienialne na waluty fiducjarne (co jednak nie musi być zasadą), jed-

nak z uwagi na jego powszechne stosowanie EBA także zamierza się nim posługi-

wać, 

2) waluty wirtualne należy rozumieć jako cyfrową reprezentację wartości, która nie jest 

emitowana ani przez bank centralny, ani organ publiczny, nie jest powiązana z wa-

lutą fiducjarną, ale jest używana przez osoby fizyczne lub prawne jako środek wy-

miany mogący by być transferowany, przechowywany lub sprzedawany drogą elek-

troniczną, 

3) określenie „cyfrowa reprezentacja wartości” należy odczytywać jako zbliżone do 

monetarnego pojęcia „jednostki rozliczeniowej”, przy czym waluty wirtualne mogą 

być traktowane jako pieniądz prywatny lub towar, 

4) wirtualne waluty nie stanowią prawnego środka płatniczego, jednak teoretycznie 

uzyskanie przez nie takiego statusu w przyszłości jest możliwe. 

 
83 IMF Staff Discussion Note, Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations, January 2016, 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1603.pdf, s. 7, dostęp: 25.4.2021 r.; tłumaczenie własne au-
torki z języka angielskiego: „VCs are digital representations of value, issued by private developers and denom-
inated in their own unit of account”. 
84 EBA Opinion on “virtual currencies”, EBA/Op/2014/08, https://www.eba.europa.eu/sites/default/docu-
ments/files/documents/10180/657547/81409b94-4222-45d7-ba3b-7deb5863ab57/EBA-Op-2014-
08%20Opinion%20on%20Virtual%20Currencies.pdf?retry=1, s. 11-13, dostęp: 26.4.2021 r. 



 38 

Kolejnym istotnym elementem analizy przedmiotowego zagadnienia są stanowiska 

FATF85. Spośród bogatego dorobku publikacji FATF w tym zakresie na szczególną uwagę 

zasługują następujące dokumenty: 

1) Raport dotyczący walut wirtualnych, kluczowych definicji związanych z ich funk-

cjonowaniem oraz potencjalnego ryzyka związanego z praniem pieniędzy oraz fi-

nansowaniem terroryzmu86 - w jego ramach zdefiniowano: 

a) walutę wirtualną jako cyfrową reprezentację wartości będącą przedmiotem 

cyfrowego handlu, pełniącą funkcję środka wymiany lub jednostki rozlicze-

niowej lub środka przechowywania wartości, nieposiadającą statusu praw-

nego środka płatniczego (jednak w przypadku zaproponowania jej wierzy-

cielowi jest ważną i zgodną z prawem ofertą zapłaty); waluta wirtualna nie 

jest emitowana ani gwarantowany przez żadną jurysdykcji i spełnia powyż-

sze funkcje wyłącznie za zgodą społeczności jej użytkowników87, 

b) kryptowalutę jako opartą na matematyce, zdecentralizowaną, wymienialną 

walutę wirtualną podlegającą ochronie kryptograficznej – tj. inkorporującej 

reguły kryptograficzne w celu wdrożenia rozproszonej, zdecentralizowanej 

i bezpiecznej gospodarki informacyjnej; kryptowaluta opiera się na kluczach 

publicznych i prywatnych służących do transferu wartości od jednej osoby 

(fizycznej lub prawnej) do drugiej i musi być podpisana kryptograficznie za 

każdym razem, gdy jest transferowana88. 

2) Wskazówki dotyczące opartego na ryzyku podejścia do walut wirtualnych89, w któ-

rych powtórzono definicje wskazane w pkt. 1. 

 
85 Choć Polska ani Unia Europejska nie są członkami tej organizacji (jest nim Komisja Europejska, a do grona 
obserwatorów zaliczają się m.in. EBC i Europol), to dostosowują swoje prawo do jej wytycznych i rekomen-
dacji, co jest szczególnie widoczne na gruncie AMLD IV oraz AMLD V.  
86 FATF Report, Virtual Currencies, Key Definitions and Potential AML/CFT Risks, June 2014, 
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-
cft-risks.pdf, s. 4-5, dostęp: 26.4.2021 r. 
87 Tłumaczenie własne autorki z języka angielskiego: „Virtual currency is a digital representation of value that 
can be digitally traded and functions as (1) a medium of exchange; and/or (2) a unit of account; and/or  
(3) a store of value, but does not have legal tender status (i.e., when tendered to a creditor, is a valid and legal 
offer of payment) in any jurisdiction. It is not issued nor guaranteed by any jurisdiction and fulfils the above 
functions only by agreement within the community of users of the virtual currency”. 
88 Tłumaczenie własne autorki z języka angielskiego: „Cryptocurrency refers to a math-based, decentralised 
convertible virtual currency that is protected by cryptography - i.e., it incorporates principles of cryptography 
to implement a distributed, decentralised, secure information economy. Cryptocurrency relies on public and 
private keys to transfer value from one person (individual or entity) to another and must be cryptographically 
signed each time it is transferred”.  
89 Guidance for a risk-based approach virtual currencies, June 2015, https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/doc-
uments/reports/Guidance-RBA-Virtual-Currencies.pdf, s. 26-27, dostęp: 26.4.2021 r. 
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3) Wskazówki dotyczące opartego na ryzyku podejścia do wirtualnych aktywów oraz 

ich dostawców90 - na ich gruncie przede wszystkim uwagę zwraca odejście od po-

sługiwania się pojęciami waluty wirtualnej oraz kryptowaluty na rzecz szerszego po-

jęcia wirtualnych aktywów, zdefiniowanego jako cyfrowa reprezentacja wartości, 

która może być cyfrowo sprzedawana, transferowana oraz używana w celach płatni-

czych lub inwestycyjnych; wirtualne aktywa nie obejmują przy tym cyfrowych re-

prezentacji walut fiducjarnych, papierów wartościowych czy innych aktywów uję-

tych w pozostałych rekomendacjach FATF91. 

4) Raport dotyczący wirtualnych aktywów – wskaźniki czerwonej flagi prania pienię-

dzy i finansowania terroryzmu92 opisujący w formie case studies praktyczne aspekty 

funkcjonowania wirtualnych aktywów w kontekście przeciwdziałania praniu pienię-

dzy i finansowaniu terroryzmu. 

5) Roczny przegląd zrewidowanych standardów FATF dotyczących funkcjonowania 

wirtualnych aktywów i ich dostawców93 podkreślający potrzebę dalszego rozwoju 

wytycznych w tym zakresie, w szczególności w zakresie sposobu rozumienia i kwa-

lifikacji czynności związanych z przechowywaniem lub zarządzeniem wirtualnymi 

aktywami bądź instrumentami na nich bazującymi. 

6) Raport FATF dla ministrów finansów G20 i prezesów banków centralnych w spra-

wie tzw. stablecoinów (przez stablecoiny rozumie się kryptowaluty, których wartość 

jest powiązana z wartością innych dóbr, np. walutą fiducjarną czy złotem – przyp. 

aut.)94 wskazujący na potrzebę stałego monitorowania wykorzystania stablecoinów 

oraz współpracy międzynarodowej w wykrywaniu przypadków prania pieniędzy lub 

finansowania terroryzmu95.  

 
90 Guidance for a risk-based approach virtual assets and virtual asset services providers, June 2019, 
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/RBA-VA-VASPs.pdf, s. 13-14, dostęp: 
26.4.2021 r. 
91 Tłumaczenie własne autorki z języka angielskiego: „Virtual asset as a digital representation of value that can 
be digitally traded or transferred and can be used for payment or investment purposes. Virtual assets do not 
include digital representations of fiat currencies, securities, and other financial assets that are already covered 
elsewhere in the FATF Recommendations”.  
92 FATF Report, Virtual Assets, Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing, September 
2020, https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Virtual-Assets-Red-Flag-Indica-
tors.pdf, dostęp: 26.4.2021 r. 
93 12-month Review of the Revised FATF Standards on Virtual Assets and Virtual Asset Providers, June 2020, 
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/12-Month-Review-Revised-FATF-Stand-
ards-Virtual-Assets-VASPS.pdf, dostęp: 26.4.2021 r. 
94 FATF Report to the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors on So-called Stablecoins, June 
2020, https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Virtual-Assets-FATF-Report-G20-
So-Called-Stablecoins.pdf, dostęp: 26.4.2021 r. 
95 Warto przy tym wskazać, że o potrzebie monitoringu oraz regulacji stablecoinów 
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Warto w tym miejscu także wspomnieć o (uwzględniającej wytyczne i wskazówki 

wynikające z szeregu ww. publikacji) rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 26 maja 

2016 r. w sprawie wirtualnych walut (2016/2007(INI))96, w której podkreślono, iż: 

1) nie ma powszechnie stosowanej definicji wirtualnych walut, nazywane są one jednak 

czasem „cyfrową gotówką”, a EBA rozumie przez nie cyfrowe wyznaczniki war-

tości, które nie są emitowane przez bank centralny ani organ publiczny, nie są po-

wiązane z walutą fiducjarną i są przyjmowane przez osoby fizyczne lub prawne jako 

środek płatniczy i mogą być przekazywane, przechowywane bądź sprzedawane 

drogą elektroniczną, 

2) wirtualne waluty mają potencjał, aby pozytywnie przyczynić się do poprawy sytuacji 

obywateli i rozwoju gospodarczego, w tym w sektorze finansowym, w szczególności 

poprzez: 

a) obniżenie kosztów transakcji, kosztów obsługi, dostępu do środków finan-

sowych,  

b) zwiększenie odporności i szybkości działania systemów płatniczych z uwagi 

na ich rozproszoną architekturę,  

c) ochronę prywatności jego użytkowników, 

3) wirtualne waluty wiążą się jednak z zagrożeniami, m.in.: 

a) brak elastycznych, a zarazem odpornych i wiarygodnych, struktur zarządza-

nia lub definicji takich struktur,  

b) brak regulacji prawnej ich działania oraz brak prawnej ochrony użytkowni-

ków np. w sytuacji powstania błędu lub awarii oprogramowania wykorzy-

stywanego w danym systemie waluty wirtualnej,  

c) duża nieprzewidywalność, ryzyko powstania baniek spekulacyjnych97 , 

d) ograniczone możliwości działania organów regulacyjnych w obszarze no-

wych technologii, 

 
 zwracał uwagę także Bank Rozrachunków Międzynarodowych w opracowaniu z listopada 2020 r. - BIS Wor-
king Papers No 905 Stablecoins: risks, potential and regulation, https://www.bis.org/publ/work905.pdf, dostęp: 
26.4.2021 r. 
96 Waluta wirtualna, Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 maja 2016 r. w sprawie wirtualnych walut 
(2016/2007(INI)), 2018/C 076/13, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CE-
LEX:52016IP0228&from=CS, dostęp: 26.4.2021 r. 
97 Choć – wbrew powielanym od kilku lat ostrzeżeniom chociażby UKNF – wydaje się, że są to zagrożenia  
w równym stopniu dotyczące „tradycyjnych” form inwestycji, w tym także objętych nadzorem regulacyjnym.  
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e) brak dostatecznie przejrzystej i łatwo dostępnej dokumentacji technicznej 

dotyczącej funkcjonowania konkretnych wirtualnych walut98, 

4) wirtualne waluty mogą potencjalnie być wykorzysytwane do transakcji na czarnym 

rynku, prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, oszustw podatkowych, unikania 

opodatkowania oraz innej działalności przestępczej w związku z pseudonimowością 

oraz kombinacją usług oferowaną przez niektórych usługodawców, a także 

w związku ze zdecentralizowanym charakterem niektórych walut wirtualnych, przy 

czym PE podkreślił (o czym współcześnie zapomina wielu regulatorów – przyp. 

aut.), że należy pamiętać, że możliwość kontroli transakcji gotówkowych jest wciąż 

znacznie niższa; jednocześnie PE dostrzegł potencjał technologii blockchain we 

wsparciu rządów państw członkowskich w walce z praniem pieniędzy, oszustwami 

i korupcją, 

5) w miarę rozwoju walut wirtualnych konieczne może być przyjęcie specjalnych, de-

dykowanych im regulacji.  

Powyższe zestawienie (ewoluujących w czasie) propozycji zdefiniowania kryptowalut przez 

kluczowe europejskie instytucje działające m.in. na rzecz zwalczania przeciwdziałania pra-

niu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu umożliwia już na tym etapie wskazanie kilku 

tendencji: 

1) traktowania kryptowalut jako części szerszej kategorii – najpierw walut wirtualnych, 

później wirtualnych aktywów, 

2) podkreślenie ich wirtualnego charakteru poprzez zaakcentowanie, że stanowią one 

cyfrową reprezentację wartości, których wartość nie jest uzależniona od wartości 

walut fiducjarnych, a – choć nie zostało to wprost wyrażone w definicjach – popytu 

na nie99, 

3) podkreślenie braku charakteru prawnego środka płatniczego walut wirtualnych, 

4) koncentrację na funkcjonowaniu kryptowalut (wirtualnych aktywów) w kontekście 

przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowania terroryzmu czy oszustw podatko-

wych.  

Dla kompleksowego ujęcia problematyki statusu prawnego kryptowalut warto jed-

nak odwołać się także do stanowiska instytucji nadzoru nad rynkiem finansowym (zatem 

 
98 Przy czym ponownie nie jest to regułą dla wszystkich kryptowalut – część z nich (jak chociażby bitcoin) 
oparta jest na oprogramowaniu open source, którego pełna dokumentacja jest dostępna w sieci.  
99 W niektórych przypadkach najpewniej także od podaży – choćby z uwagi na fakt, że np. liczba bitcoinów 
możliwych do wydobycia i wprowadzenia do obrotu jest ograniczona z góry do 21 mln.  
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opiniującego to zjawisko pod kątem regulacji innego obszaru prawa), jaką jest ESMA. 

W 2019 r. ESMA wypracowała globalną opinię dotyczącą statusu prawnego i funkcjonowa-

nia kryptoaktywów100 zarówno w perspektywie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pienię-

dzy i finansowaniu terroryzmu, jak i w świetle regulacji obrotu instrumentami finansowymi 

czy regulacji w sprawie nadużyć na rynku UE. We wspomnianym dokumencie ESMA pod-

kreśla, że z uwagi na różnorodność kryptoaktywów nie jest możliwe sformułowanie jednej 

uniwersalnej kwalifikacji prawnej. Jednakże z przeprowadzonego przez ESMA badań regu-

lacji w państwach członkowskich wynika, że niektóre kryptoaktywa wykazują istotne podo-

bieństwa do „tradycyjnych”, regulowanych instrumentów finansowych, wobec czego po-

winny podlegać analogicznemu reżimowi prawnemu (zarówno z punktu widzenia ich pier-

wotnej dystrybucji, jak i wtórnej) wynikającemu w szczególności z MiFiD II. Jednocześnie 

ESMA wskazuje, że o ostatecznej kwalifikacji danego kryptoaktywa jako instrumentu fi-

nansowego powinien decydować organy nadzorcze państw członkowskich. Wszystkie kryp-

toaktywa powinny natomiast podlegać adekwatnym dla nich procedurom w zakresie prze-

ciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W przedmiotowej opinii 

ESMA zauważa także, że nie jest możliwe sformułowanie jednej uniwersalnej metody kwa-

lifikacji kryptoaktywów jako poszczególnych kategorii instrumentów finansowych – taka 

ocena zatem zawsze musi przebiegać indywidualnie, poprzez zestawienie cech danych kryp-

toaktywów z cechami „najbliższych” im instrumentów finansowych. Ze względu na to, że 

jest to bardzo trudne zadanie – ESMA wystąpiła do Komisji Europejskiej z wnioskiem 

o podjęcie stosownych kroków prawnych i opracowanie regulacji w tym zakresie101.  

1.5  Definicja waluty wirtualnej na gruncie przepisów o przeciw-

działaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 

Kamieniem milowym w definiowaniu kryptowalut w polskim porządku prawnym 

okazała się transpozycja AMLD IV102. Choć w teorii definicja waluty wirtualnej 

 
100 Advice. Initial Coin Offerings and Crypto-Assets, ESMA50-157-1391, 2019, https://www.esma.eu-
ropa.eu/file/49978/download?token=2IZhcbeI, dostęp: 27.4.2021 r. 
101 Kwestie te zostały szczegółowo opisane i ocenione w dalszej części pracy – w szczególności pod kątem 
możliwości nadania kryptowalutom statusu instrumentów finansowych. 
102 Warto przy tym wspomnieć, że polski ustawodawca z jednej strony nieco spóźnił się z przyjęciem ww. 
przepisów, bowiem termin na transpozycję AMLD IV upłynął 26 czerwca 2017 r., a TerroryzmU została 
uchwalona 1 marca 2018 r., podpisana przez Prezydenta RP 29 marca 2018 r. i (w przeważającym zakresie) 
weszła w życie 13 lipca 2018 r., zaś z drugiej, niejako wyprzedzająco zaimplementował m.in. definicję waluty 
wirtualnej wprowadzoną art. 1 pkt 2 lit. d AMLD V.  
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(obejmująca także kryptowaluty) miała zostać przyjęta i stosowana wyłącznie na potrzeby 

regulacji przeciwdziałania praniu pieniędzy, to jej praktyczne zastosowanie jest znacznie 

szersze – w szczególności została wprost zaadaptowana w art. 5a pkt 33a PDOFizU oraz 

art. 4a pkt 22a PDOPrU.  

W art. 2 ust. 2 pkt 26 TerroryzmU wprowadzono definicję legalną waluty wirtualnej, 

zgodnie z którą przez walutę wirtualną należy rozumieć cyfrowe odwzorowanie wartości, 

które nie jest: 

a) prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki cen-

tralne lub inne organy administracji publicznej, 

b) międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację między-

narodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub 

z nią współpracujące, 

c) pieniądzem elektronicznym w rozumieniu UsłPłU, 

d) instrumentem finansowym w rozumieniu ObrInstrFinU, 

e) wekslem lub czekiem 

oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane 

jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione 

albo może być przedmiotem handlu elektronicznego. Jednocześnie, na podstawie art. 2 ust 

2 pkt 27 TerroryzmU waluty wirtualne zostały zaliczone do katalogu wartości majątkowych.  

Definicja zawarta w art. 2 ust. 2 pkt 26 TerroryzmU, choć wskazuje na funkcję walut 

wirtualnych jako środka wymiany w obrocie gospodarczym, to nadal nie umożliwia doko-

nania jednoznacznej i precyzyjnej kwalifikacji prawnej kryptowaluty (a to obrót tymi akty-

wami miał przede wszystkim zostać objęty regulacją). Po pierwsze, definicja ta posługuje 

się określeniem „cyfrowego odwzorowania wartości”, podczas gdy zgodnie z art. 3 pkt 18 

AMLD IV waluty wirtualne stanowią „cyfrowe wyznaczniki wartości”. Biorąc pod uwagę 

zasady prawidłowej legislacji, należy stwierdzić, że zróżnicowanie terminologiczne było za-

mierzonym działaniem polskiego ustawodawcy, a zatem wymaga odrębnej analizy.  

Zgodnie z zasadami wykładni językowej przez „odwzorowanie wartości” należy ro-

zumieć odtworzenie według wzoru103 bądź ukształtowanie na wzór czegoś lub skopiowa-

nie104. Tymczasem kryptowaluty posiadają własną, samodzielną wartość ekonomiczną (choć 

 
103 W ślad za Słownikiem języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/odwzorować.html, dostęp: 
27.4.2021 r. 
104 W ślad za Słownikiem języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, https://sjp.pwn.pl/doroszewski/od-
wzorowanie;5465113.html, dostęp: 27.4.2021 r. 
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zależną od popytu na nie). Nie sposób zatem przyjąć, że jedynie odwzorowują jakąś (jaką?) 

wartość ze świata „realnego”105. Niezależnie od powyższego użycie sformułowania „cy-

frowe odwzorowanie wartości” mogłoby sugerować, że kryptowaluty stanowią postać bądź 

są odbiciem jakichś cyfrowych monet – co jednak nie jest prawdą. Kryptowaluty – w odróż-

nieniu od walut fiducjarnych –– nie posiadają żadnego substratu materialnego, są jednost-

kami w pełni cyfrowymi. Ewentualnego zaistnienia „monet” kryptowalut można byłoby do-

patrywać się w momencie dokonania transakcji – przekazania wartości od nadawcy do od-

biorcy. W konsekwencji w każdym przypadku w ww. zakresie definicję waluty wirtualnej 

należy uznać za nieprawidłową. Jednostka kryptowaluty może bowiem reprezentować 

pewną wartość, ale jej nie odwzorowuje106. 

Istota kryptowalut (czy nawet szerzej – walut wirtualnych, o których desygnatach 

szerzej w dalszej części niniejszego rozdziału) została zdecydowanie lepiej wyrażona 

w AMLD IV, tj. poprzez użycie pojęcia wyznacznika wartości107 (ang. representation of va-

lue). Niezależnie od powyższego podkreślenia wymaga, że samo główne pojęcie „cyfrowe 

odwzorowanie wartości” stanowi w istocie bardzo szerokie sformułowanie, pod którym 

mogą się kryć różne dobra czy jednostki wirtualne, w tym dobra wymienione w motywie 10 

AMLD V (jako wyłączone spod jej regulacji) takie jak chociażby waluty używane w grach 

komputerowych108. Warto również nadmienić, iż UNODC w podręczniku dotyczącym wy-

krywania i badania prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa przy użyciu walut wirtu-

alnych109 zdefiniowała kryptowaluty jako zdecentralizowane waluty wirtualne stanowiące 

rodzaj waluty cyfrowej (cyfrowej reprezentacji waluty wirtualnej (non-fiat) lub pieniądza 

elektronicznego) typu open-source i peer-to-peer, które nie są emitowane ani monitorowane 

przez żaden centralny organ110, przy okazji definiując cyfrową reprezentację wartości jako 

reprezentację czegoś w postaci danych cyfrowych. Przedmiot fizyczny, taki jak pendrive lub 

 
105 Przy czym zdarzenia ze świata wirtualnego także oddziałują na świat „realny” – również pod kątem praw-
nym.  
106 Tak m.in. J. Szewczyk, O cywilnoprawnych aspektach bitcoina, MP 2018, Nr 5, s. 243-251. 
107 Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego PWN przez wyznacznik należy rozumieć coś, co wyznacza coś 
lub wskazuje na coś, a zatem określa jakąś wielkość czy wartość, https://sjp.pwn.pl/szukaj/wyznacznik.html, 
dostęp: 27.4.2021 r. 
108 W tym miejscu warto zaznaczyć, że choć preambuła nie posiada samodzielnej mocy wiążącej (nie rodzi 
oddziałuje bezpośrednio na adresatów opisanych w niej norm), to nie jest pozbawiona znaczenia normatyw-
nego i powinna być brana pod uwagę w procesie wykładni prawa (tak: wyrok TK z 11.5.2007 r., K 2/07).  
109 Basic Manual on the Detection And Investigation of the Laundering of Crime Proceeds Using Virtual Cur-
rencies, 2014, https://www.imolin.org/pdf/imolin/FULL10-UNODCVirtualCurrencies_final.pdf, dostęp: 
7.5.2021 r. 
110 Tłumaczenie własne autorki z języka angielskiego: „Decentralised virtual currencies are distributed, open-
source, peer-to-peer digital currencies that have no central administrating authority and no central monitoring 
or oversight”, „Digital currency is a digital representation of either virtual currency (non-fiat) or e-money 
(fiat)”. 
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dysk twardy komputera mogą zawierać cyfrową reprezentację waluty wirtualnej, ale osta-

tecznie to same dane cyfrowe, a nie nośnik, na którym są przechowywane, są walutą wirtu-

alną111. 

Definicja waluty wirtualnej składa się także z obszernego wyłączenia – wskazując 

czym wirtualna waluta (a w domyśle także kryptowaluta) nie jest. Polski ustawodawca zde-

cydował się na sformułowanie ww. negatywnych przesłanek poprzez łączne wskazanie kon-

kretnych instytucji prawa, do których waluta wirtualna nie jest zaliczana. Definicja zawarta 

w AMLD IV odwołuje się natomiast przede wszystkim do tradycyjnie rozumianego pienią-

dza („nie są emitowane ani gwarantowane przez bank centralny lub organ publiczny, nie 

muszą być powiązane z walutą prawnie obowiązującą i nie posiadają prawnego statusu wa-

luty lub pieniądza”) – w ten sposób akcentując odmienność walut wirtualnych. Wyłączenie 

przewidziane w przepisach unijnych ma zatem co do zasady szerszy charakter, korespondu-

jący z ww. motywem 10 AMLD V, choć nie uwzględnia wyłączenia międzynarodowych 

jednostek rozrachunkowych ustanawianych przez organizacje międzynarodowe i akcepto-

wane przez poszczególne kraje należące do nich lub współpracujące z nimi (które jednak 

wykazują ograniczone podobieństwa do walut wirtualnych). Trzeba przy tym zaznaczyć, że 

AMLD IV w art. 5 (także po zmianach wprowadzonych AMLD V) przewiduje harmonizację 

minimalną, zatem w celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu państwa 

członkowskie mogą przyjąć lub utrzymać w mocy bardziej rygorystyczne przepisy (w gra-

nicach prawa Unii), z której to możliwości polski ustawodawca skorzystał. 

W ślad za definicją zawartą w art. 2 ust. 2 pkt 26 TerroryzmU, aby dane „cyfrowe 

odwzorowanie wartości” stanowiło walutę wirtualną powinno ponadto być wymienialne 

w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze, akceptowane jako środek wymiany, 

a także mogło być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo mogło być przed-

miotem handlu elektronicznego – de facto zatem powinno pełnić funkcję środka wymiany 

oraz funkcję płatniczą. Ustawodawca unijny nie objął natomiast wprost zakresem definicji 

aspektu wymienialności w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze, ograniczając 

się do kwestii akceptacji przez osoby fizyczne lub prawne jako środek wymiany i możliwo-

ści przekazywania, przechowywania lub sprzedawania drogą elektroniczną. Nietrudno jed-

nak zauważyć, że obie definicje są niezwykle pojemne – nie odwołują się chociażby do 

 
111 Tłumaczenie własne autorki z języka angielskiego: „A representation of something in the form of digital 
data. A physical object such as a flash drive or a computer hard drive may contain a digital representation of  
a virtual currency but ultimately, the digital data itself, not the medium on which it is stored is the virtual 
currency”.  
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żadnych kryteriów jakościowych czy ilościowych, nie wskazują, czy funkcja środka wy-

miany lub płatnicza ma być funkcją wiodącą, czy wystarczy sama, nawet „jednorazowa” 

zdolność bycia przedmiotem wymiany czy też incydentalne transakcje z jego użyciem.  

Intencją polskiego rządu było objęcie zakresem definicji waluty wirtualnej zarówno 

kryptowalut, jak i scentralizowanych walut wirtualnych112. Tymczasem definicja ta obej-

muje potencjalnie szereg kryptoaktywów, a w szczególności wszelkiego rodzaju tokeny113 - 

zarówno płatnicze, użytkowe, inwestycyjne, jak i wydawane w ramach gier czy aukcji inter-

netowych. To natomiast w praktyce prowadzi do oddalenia przedmiotowej definicji od celu 

regulacji, jakim jest przede wszystkim monitorowanie przepływów związanych z płatno-

ściami.  

Dodatkowych trudności interpretacyjnych dostarczają Stanowisko UKNF w sprawie 

wydawania i obrotu kryptoaktywami z 10 grudnia 2020 r.114 oraz Ostrzeżenie UKNF o ry-

zykach związanych z nabywaniem oraz z obrotem kryptoaktywami (w tym walutami wirtu-

alnymi oraz kryptowalutami) z 12 stycznia 2021 r.115. Choć stanowiska te zostaną szczegó-

łowo omówione w dalszej części pracy, to wspomnieć o nich należy już na etapie analizy 

definicji waluty wirtualnej. Przede wszystkim uwagę zwraca fakt, że UKNF na gruncie obu 

ww. dokumentów zakwalifikował (pod kątem swoich kompetencji nadzorczych, jednak 

kwestie pojęciowe należy rozpatrywać globalnie dla wszystkich obszarów stosowania 

prawa) znaczną część obecnych na rynku tokenów inwestycyjnych jako instrumenty finan-

sowe w rozumieniu art. 2 ObrInstrFinU. Powyższe może zostać w praktyce potraktowane 

jako wyjęcie tokenów inwestycyjnych spod regulacji art. 2 ust. 2 pkt 26 TerroryzmU 

(z uwagi na brak łącznego spełnienia przesłanek, o których mowa w definicji waluty wirtu-

alnej), co z kolei może wpłynąć na zawężenie kręgu podmiotów obowiązanych na gruncie 

art. 2 ust. 1 pkt 12 TerroryzmU i osłabienie systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu.  

 
112Uzasadnienie rządowego projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 
druk nr 2233, https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2233, dostęp: 28.4.2021 r.  
113 Którym zostanie poświęcona dalsza część pracy – zwłaszcza w kontekście stanowisk UKNF.  
114 https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Stanowisko_UKNF_ws_wydawania_i_obrotu_kryptoak-
tywami_71794.pdf, dostęp: 28.4.2021 r. 
115 https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Ostrzezenie_UKNF_o_ryzykach_zwiazanych_z_nabywa-
niem_oraz_z_obrotem_kryptoaktywami_72241.pdf, dostęp: 28.4.2021 r. 
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1.5.1 Instytucje obowiązane w świetle art. 2 ust. 1 pkt 12 TerroryzmU 

Sposób i prawidłowość zdefiniowania walut wirtualnych (kryptowalut) nie tylko 

wpływają na praktykę obrotu nimi (i objęcie ich potencjalnie dalszymi regulacjami), ale – 

pozostając na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu ter-

roryzmu – wyznaczają krąg instytucji obowiązanych w świetle TerroryzmU. Zgodnie z art. 

2 ust. 1 pkt 12 TerroryzmU do katalogu instytucji obowiązanych zaliczają się podmioty pro-

wadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie: 

1) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi (art. 2 ust. 1 

pkt 12 lit. a), 

2) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi (art. 2 ust. 1 pkt 12 lit. b), 

3) pośrednictwa w wymianie, o której mowa w lit. a i b (art. 2 ust. 1 pkt 12 lit. c), 

4) prowadzenia rachunków, o których mowa w ust. 2 pkt 17 lit. e TerroryzmU - prowa-

dzony w formie elektronicznej zbiór danych identyfikacyjnych zapewniających oso-

bom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym 

przeprowadzania transakcji ich wymiany (art. 2 ust. 1 pkt 12 lit. d). 

W tym miejscu należy poczynić trzy uwagi. Po pierwsze, instytucjami obowiązanymi 

nie są wszystkie podmioty, które prowadzą jakąkolwiek działalność związaną z walutami 

wirtualnymi (np. doradztwo), a jedynie te wyszczególnione w ww. przepisie. Po drugie, 

w art. 2 ust. 1 pkt 12 lit. a ustawodawca zdecydował się na zaskakujący krok polegający na 

objęciu zakresem TerroryzmU podmiotów prowadzących działalność w zakresie wymiany 

pomiędzy walutami wirtualnymi a wszystkimi środkami płatniczymi – nie zaś wyłącznie 

prawnymi środkami płatniczymi (choć uzasadnienie projektu ustawy posługuje się wyłącz-

nie pojęciem prawnego środka płatniczego116). „Nieprawne” środki płatnicze nie posiadają 

definicji legalnej, a także nie były przedmiotem regulacji FATF czy AMLD V (na które  

w uzasadnieniu projektu ustawy powołuje się polski ustawodawca). Wobec powyższego na-

leży stwierdzić, że ustawodawca zdaje się nie dostrzegać różnicy pomiędzy prawnym a „nie-

prawnym” środkiem płatniczym (która jest zasadnicza, bowiem prawnym środkiem płatni-

czym są wyłącznie znaki pieniężne emitowane przez NBP117, natomiast „nieprawnym” środ-

kiem płatniczym może być chociażby złoto, srebro czy pieniądz elektroniczny bądź krypto-

waluta). Jak już zostało wspomniane, AMLD IV jest transponowana na zasadach 

 
116 Uzasadnienie rządowego projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terrory-
zmu, op. cit., s. 5. 
117 Art. 32 NBPU. 
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harmonizacji minimalnej, jednak potencjalnie tak daleko idąca ingerencja polskiego usta-

wodawcy budzi wątpliwości co do jej dopuszczalności z punktu widzenia celu regulacji. 

Względnie, jeśli potraktujemy to odstępstwo jako błąd legislacyjny, to na jasności (i jakości 

techniki prawodawczej) traci cała definicja instytucji obowiązanej z art. 2 ust. 1 pkt 12, bo-

wiem potencjalnie zakresem lit. a i b mogłyby być objęte te same sytuacje. Z tym zagadnie-

niem natomiast wiąże się trzecia uwaga – mianowicie warto podkreślić, że w TerroryzmU 

generalnie rozszerzono zakres podmiotowy regulacji, bowiem AMLD IV jako instytucje ob-

owiązane traktuje jedynie podmioty zajmujące się świadczeniem usług wymiany walut po-

między walutami wirtualnymi a walutami fiducjarnymi i dostawców kont walut wirtualnych 

(art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. g i h AMLD IV). Ustawodawca unijny nie miał zatem zamiaru regu-

lować w tym obszarze transakcji wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi.  

W praktyce zwraca się uwagę także na niejasności na gruncie pkt. 3, czyli sposobu 

wykładni pośrednictwa w wymianie walut wirtualnych na środki płatnicze bądź wymiany 

jednej waluty wirtualnej na drugą, tj. czy wobec braku definicji legalnej pośrednictwo po-

winno być rozumiane szeroko czy wąsko. W. Srokosz wskazuje, że prawidłowe jest szerokie 

rozumienie, co powodowałoby, że potencjalnie instytucjami obowiązanymi stałyby się pod-

mioty prowadzące strony internetowe zawierające widgety czy bannery odsyłające do giełd 

kryptowalut (i należące do nich)118. Zdaniem autorki ryzyko dla takich podmiotów należy 

ocenić jako niskie, bowiem przepis odnosi się do podmiotów, które prowadzą działalność 

w zakresie pośrednictwa w wymianie – prowadzenie strony internetowej samo w sobie taką 

działalnością nie jest. Niemniej jednak ostateczna ocena powinna być dokonywana każdo-

razowo z uwzględnieniem przedmiotu działalności danego podmiotu (w szczególności 

ujawnionego w KRS czy CEIDG). Jako modelowy przykład może tutaj posłużyć działalność 

Litpay.Holding Sp. z o.o., która udostępnia wydawcom (administratorom) stron interneto-

wych możliwość korzystania z narzędzia Bitcoin Widget umożliwiającego oferowanie użyt-

kownikom stron internetowych zakupu bitcoina. Aby skorzystać z ww. narzędzia wydawcy 

stron internetowych muszą założyć konto w dedykowanym serwisie, a następnie wygenero-

wać kod i umieścić go na administrowanych przez nich stronach. Umieszczenie widgetu 

umożliwia pobieranie wydawcom stron internetowych prowizji za każdą transakcję przepro-

wadzoną z Grupą Litpay (zarządzającą kantorem bitcan.pl) przez użytkownika ich strony. 

 
118 W. Srokosz, Legalna definicja waluty wirtualnej i nowe podmioty obowiązane – Prezydent podpisał nową 
ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, 6.4.2018 r., https://www.witoldsro-
kosz.pl/pl/blog/legalna-definicja-waluty-wirtualnej-i-nowe-podmioty-obowiazane-prezydent-podpisal-nowa-
ustawe, dostęp: 28.4.2021 r. 
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Wskazać przy tym należy, że od kwietnia 2021 r. Litpay.Holding, z uwagi na ww. zakres 

świadczonych usług, posiada status tzw. małej instytucji płatniczej.  

Kończąc na tym etapie pracy rozważania na temat instytucji obowiązanych świad-

czących usługi z obrotem walutami wirtualnymi należy także zwrócić uwagę na wprowa-

dzony ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie TerroryzmU oraz niektórych innych ustaw 

art. 35 ust. 1 pkt 2 lit. c TerroryzmU, zgodnie z którym instytucje obowiązane mają obowią-

zek stosować środki bezpieczeństwa finansowego w przypadku przeprowadzenia transakcji 

okazjonalnej z wykorzystaniem waluty wirtualnej o równowartości 1000 euro lub 

większej119. Choć jest to krok w stronę ujednolicenia obowiązków instytucji obowiązanych 

wynikających z dokonania transakcji w walutach fiducjarnych i walutach wirtualnych 

(w efekcie do obrotu kryptowalutami znajdą zastosowanie wszelkie przewidziane Terrory-

zmU środki bezpieczeństwa), to nadal TerroryzmU przewiduje wyłącznie mechanizm prze-

liczania kwot wyrażonych w euro według średniego kursu waluty ogłoszonego przez NBP, 

obowiązującego w dniu przeprowadzania transakcji, w dniu zlecenia przeprowadzenia trans-

akcji (art. 5 TerroryzmU), co w przypadku transakcji kryptowalutowych – biorąc pod uwagę 

znaczną liczbę i zmienność (nawet dobową) ich kursów (nieogłaszanych przez NBP) – sta-

wia pod znakiem zapytania praktyczną możliwość wykonania tego obowiązku. Co więcej, 

ustawodawca nie określił, dla jakich sytuacji czy artykułów ustawy relewantny będzie kurs 

z dnia przeprowadzenia transakcji, a dla jakich jej zlecenia. Choć jednym z atutów transakcji 

kryptowalutowych jest ich szybkość, to daty te mogą się różnić, a w konsekwencji dla gra-

nicznych wartości decydować o istnieniu obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa 

bądź jego braku.  

1.5.2 Działalność w zakresie walut wirtualnych jako działalność regulowana 

Wspomniana powyżej nowelizacja niesie za sobą także inne zmiany, tj. wprowadze-

nie do TerroryzmU rozdziału 11a „Działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność 

w zakresie walut wirtualnych”. Zgodnie ze znajdującym się ww. rozdziale art. 129m dzia-

łalność gospodarcza obejmująca świadczenie usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 

TerroryzmU (tzw. działalność w zakresie walut wirtualnych) jest działalnością regulowaną 

w rozumieniu PrPrzeds i może być wykonywana po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności 

 
119 Przepis ten, zgodnie z art. 25 pkt 2 ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia przedmio-
towej ustawy.  
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w zakresie walut wirtualnych120. Obowiązkowi rejestrowemu poddane zostaną zatem giełdy, 

kantory czy dostawcy portfelów kryptowalutowych. Rejestr ten ma być prowadzony przez 

ministra właściwego w sprawach finansów publicznych (art. 129p TerroryzmU), który bę-

dzie odpowiadać także z nakładanie kar pieniężnych pieniężnych, o których mowa w art. 

153b TerroryzmU (wynoszących maksymalnie 100 000 zł), na podmioty prowadzące dzia-

łalność w zakresie walut wirtualnych, które nie dopełniły obowiązku uzyskania wpisu do 

tego rejestru (art. 129q ust. 1 pkt 4 TerroryzmU). Jednocześnie ministrowi właściwemu  

w sprawach finansów publicznych przyznano uprawnienie do wyznaczenia w drodze rozpo-

rządzenia organu KAS do wykonywania zadań organu właściwego do prowadzenia rejestru 

działalności w zakresie walut wirtualnych, określając zakres tych zadań, mając na względzie 

przygotowanie techniczne i organizacyjne urzędu obsługującego ten organ (art. 129x Terro-

ryzmU). 

Ponadto ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie dodatkowych obostrzeń dla 

prowadzenia działalności w zakresie walut wirtualnych: 

1) działalność ta może być wykonywana wyłącznie przez: 

a) osobę fizyczną, która nie została prawomocnie skazana za umyślne przestęp-

stwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu teryto-

rialnego, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko wiarygodności 

dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu i inte-

resom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym, przeciwko obrotowi pie-

niędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo, o którym mowa w art. 

165a KK, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej 

lub osobistej lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 129n ust. 1 pkt 1 Ter-

roryzmU), 

b) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości praw-

nej, w której wspólnicy, którym powierzono prowadzenie spraw spółki, lub 

uprawnieni do reprezentacji spółki, lub członkowie organów zarządzających 

nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo, o którym mowa w lit. a, 

lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 129n ust. 1 pkt 2 TerroryzmU), 

c) wymóg niekaralności stosuje się również do osób kierujących wykonywa-

niem czynności związanych z prowadzeniem działalności w zakresie walut 

 
120 Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie walut wirtualnych będą mieli także obowiązek zawiada-
miania organu prowadzącego rejestr o zawieszeniu swojej działalności (art. 129v TerroryzmU). 
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wirtualnych oraz do beneficjenta rzeczywistego podmiotu prowadzącego 

taką działalność (art. 129n ust. 2 TerroryzmU), 

2) osoby fizyczne, o których mowa w art. 129n TerroryzmU, są obowiązane posiadać 

wiedzę lub doświadczenie związane z działalnością w zakresie walut wirtualnych – 

warunek ten uważa się za spełniony w przypadku: 

a) ukończenia szkolenia lub kursu obejmujących prawne lub praktyczne zagad-

nienia związane z działalnością w zakresie walut wirtualnych lub 

b) wykonywania, przez okres co najmniej roku, czynności związanych z dzia-

łalnością w zakresie walut wirtualnych 

potwierdzonych odpowiednimi dokumentami (art. 129o Terroryzm U). 

Powyższe rozwiązanie odpowiada wymogom stosowanym chociażby wobec podmiotów 

prowadzących standardową działalność kantorową (art. 13 PrDewiz). Nie jest przy tym jasne 

jakie kursy czy szkolenia w zakresie obrotu kryptowalutami mogą być uznane za wystarcza-

jące w świetle art. 129 TerroryzmU (czy np. wystarczające będzie potwierdzenie ukończenia 

studiów podyplomowych w zakresie prawnych aspektów obrotu kryptowalutami, czy wy-

magana będzie także wiedza techniczna), kto miałby je prowadzić (aby dawały rękojmię 

odpowiedniego poziomu merytorycznego) i w jaki sposób dokumentacja potwierdzająca ich 

ukończenie miałaby być weryfikowana.  

 Zgodnie z art. 129r TerroryzmU wniosek o wpis do rejestru działalności w zakresie 

walut wirtualnych ma być składany elektronicznie, na dedykowanym formularzu i zawierać 

m.in. informację o zakresie świadczonych usług (art. 129r ust. 1 pkt 3 TeroryzmU), jak rów-

nież oświadczenie przedsiębiorcy następującej treści: „Oświadczam, że dane zawarte we 

wniosku są kompletne i zgodne z prawdą. Znane mi są warunki wykonywania działalności 

w zakresie walut wirtualnych, o której mowa w TerroryzmU. W szczególności oświadczam, 

że spełnione są warunki, o których mowa w art. 129n i art. 129o wymienionej ustawy”. 

Składający oświadczenie zawiera w nim klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy od-

powiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pou-

czenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za zło-

żenie fałszywego oświadczenia (art. 129r ust. 2 TerroryzmU). 

Wpis do rejestru powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku do 

właściwego organu (art. 129r ust. 3 TerroryzmU). Organ może odmówić wpisu, w drodze 

decyzji, jeżeli: 

1) wniosek jest niekompletny i nie został uzupełniony w wyznaczonym terminie, 
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2) dane zawarte we wniosku są niezgodne ze stanem faktycznym (art. 129s Terrory-

zmU).  

Nie wyjaśniono jednak w jaki sposób ma być prowadzona weryfikacja zgodności treści 

wniosku ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia przez organ prowadzący rejestr 

(po uzyskaniu wpisu) niespełniania przez podmiot warunków wymaganych prawem do wy-

konywania działalności w zakresie walut wirtualnych organ wykreśla, w drodze decyzji, 

podmiot z rejestru (art. 129w pkt 3 lit. a TerroryzmU).  

Interesujących informacji dostarcza przy tym tabela zgodności załączona do przyję-

tego projektu ustawy o zmianie TerroryzmU. Znajduje się w niej bowiem wskazanie, iż do 

11 stycznia 2022 r. KE jest zobowiązana przedłożyć PE i Radzie UE sprawozdanie z wdro-

żenia AMLD V. Wśród informacji, które mają znaleźć się w tymże sprawozdaniu wskazano, 

że „Pierwszemu sprawozdaniu, które zostanie opublikowane do dnia 11 stycznia 2022 r., 

towarzyszyć będą w razie konieczności odpowiednie wnioski ustawodawcze, w tym, w sto-

sownych przypadkach, dotyczące walut wirtualnych, upoważnień do stworzenia i utrzymy-

wania centralnej bazy danych rejestrującej tożsamości użytkowników i adresy kont waluty 

wirtualnej, dostępnej dla jednostek analityki finansowej, a także wzorów oświadczeń wła-

snych do wypełnienia przez użytkowników waluty wirtualnej, poprawy współpracy między 

biurami ds. odzyskiwania mienia państw członkowskich oraz opartego na ocenie ryzyka sto-

sowania środków”. Oznacza to, że potencjalnie Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywi-

stych w przyszłości ma służyć do gromadzenia danych o posiadaczach portfeli kryptowalu-

towych (co jednak zostało całkowicie pominięte w treści uzasadnienia projektu, zatem na-

leży zakładać, że nie toczą się żadne prace nad wdrożeniem tego typu procedur).  

Przepisy te wejdą w życie 31 października 2021 r., przy czym przedsiębiorcy, którzy 

w dniu wejścia w życie znowelizowanej ustawy wykonują działalność w zakresie walut wir-

tualnych (która dotychczas nie wymagała wpisu do rejestru) są obowiązani dostosować się 

do tego wymogu w ciągu 6 miesięcy od daty wejścia ustawy w życie121. 

 
121 Art. 18 ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 815). 
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1.6 Inne próby zdefiniowania waluty wirtualnej w polskim po-

rządku prawnym 

Analizę próby zdefiniowania przez polskiego ustawodawcę waluty wirtualnej należy 

rozpocząć od pisma Ministerstwa Finansów skierowanym do Marszałka Senatu RP 

w czerwcu 2013 r.122. W piśmie Ministerstwo Finansów dokonało (ograniczonej do wybra-

nych instytucji prawa finansowego, ale – pomimo upływu czasu – nadal zasadniczo aktual-

nej) analizy statusu prawnego bitcoina. Stanowisko zostało także skonsultowane z NBP oraz 

KNF. Ministerstwo Finansów wskazało wówczas, iż: 

1) obrót walutami wirtualnymi nie narusza polskiego prawa ani prawa UE, 

2) wirtualne waluty nie mogą być traktowane jako krajowy lub zagraniczny środek płat-

niczy,  

3) wirtualne waluty nie mogą być traktowane jako pieniądz elektroniczny, ponieważ 

nie spełniają przesłanek ustawowych, 

4) funkcjonowanie wirtualnych walut nie mieści się w granicach wyznaczonych prze-

pisami o usługach płatniczych, 

5) wirtualne waluty nie mieszczą się w kategorii instrumentów finansowych (pomimo 

tego, że katalog instrumentów pochodnych nie ma charakteru zamkniętego), 

6) funkcjonowanie wirtualnych walut (w tym bitcoina) ma charakter globalny, wobec 

czego w opinii Ministerstwa Finansów ewentualne działania regulacyjne należy po-

dejmować na forum międzynarodowym, w tym w szczególności w ramach UE, 

7) immanentną cechą funkcjonowania wirtualnych walut, zwłaszcza bitcoina, jest duża 

anonimowość, co wpływa na możliwość wykorzystania ich do transferów narusza-

jących przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 

jednakże zauważono przy tym, że giełdy organizujące wymianę walut wirtualnych 

często wymagają rejestracji użytkowników, przy zachowaniu wysokiego poziomu 

potwierdzania swoich danych (m.in. poprzez weryfikację tożsamości), co zmniejsza 

poziom anonimowości i ogranicza możliwości realizacji nielegalnych przepływów 

wartości majątkowych, 

 
122 Pismo z dnia 28 czerwca 2013 r., Ministerstwo Finansów, Funkcjonowanie walut wirtualnych, BPS/043-
30-1238/13, https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/pisma-urzedowe/bps-043-30-1238-13-funkcjono-
wanie-wirtualnych-walut-pismo-184804190, dostęp: 28.4.2021 r. 
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8) w powyższym aspekcie GIIF monitoruje transfery środków pomiędzy użytkowni-

kami, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prowadzących do naruszenia 

ww. ustawy podejmowane są stosowne środki prawne, 

9) funkcjonowanie wirtualnych walut poza wszelkimi instytucjami sprawującymi nad-

zór nad bezpieczeństwem systemu płatniczego sprawia, że może istnieć ryzyko na-

ruszenia interesów majątkowych użytkowników tego schematu, który w głównej 

mierze oparty jest na wzajemnym zaufaniu uczestników tego schematu. 

Częściowo nt. charakteru prawnego walut wirtualnych, w tym kryptowalut (a kon-

kretniej bitcoina) wypowiedział się także w GIIF w komunikacie z 10 lipca 2014 r.123. GIIF 

wskazał, że waluty wirtualne stanowią „jedną z form nieregulowanego pieniądza elektro-

nicznego” – tym samym podkreślając spełniane przez kryptowaluty funkcji płatniczej oraz 

środka wymiany (wskazując jednocześnie liczne praktyczne przykłady ich zastosowania 

w tamtym okresie, jak funkcjonowanie bitcoinowych bankomatów).  

Drugą próbę zdefiniowania walut wirtualnych (w tym kryptowalut) podjęto na grun-

cie projektu ustawy o Centralnej Bazie Rachunków z 14 grudnia 2016 r.124. Projekt ten 

wzbudził wiele kontrowersji z uwagi na szeroki zakres danych mający podlegać raportowa-

niu i uprawnienia służb w zakresie dostępu do danych125. W art. 2 pkt 6 projektu ustawy 

zaproponowano natomiast zdefiniowanie waluty wirtualnej jako zbywalne prawo 

majątkowe, którego przedmiotem jest cyfrowa reprezentacja wartości, posiadająca swój 

ekwiwalent w środku płatniczym, traktowana jako środek wymiany i jednostka rozrachun-

kowa, nieposiadające statusu legalnego środka płatniczego i niebędące pieniądzem elektro-

nicznym w rozumieniu UsłPłU, które może być przekazywane, przechowywane lub sprze-

dawane za środki płatnicze drogą elektroniczną. Potraktowanie waluty wirtualnej jako zby-

walnego prawa majątkowego ma swoje źródło w orzecznictwie podatkowym126 oraz 

 
123 Obecnie komunikat jest dostępny na archiwalnej stronie internetowej Ministerstwa Finansów: https://mf-
arch2.mf.gov.pl/web/bip/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/komunikaty/-/asset_publisher/8KnM/con-
tent/id/2955254, dostęp: 30.4.2021 r. 
124 Projekt ustawy o Centralnej Bazie Rachunków z 14 grudnia 2016 r. zakończył swój bieg w Komisji Praw-
niczej Rady Ministrów, https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12293403/12400913/12400914/doku-
ment264398.pdf, dostęp: 29.4.2021 r. 
125 Kwestia ta była komentowana przez praktyków prawa, jak np. J. Czarneckiego, Wirtualne waluty w pro-
jekcie ustawy o Centralnej Bazie Rachunków, https://newtech.law/pl/wirtualne-waluty-projekcie-ustawy-o-
centralnej-bazie-rachunkow/, dostęp: 29.4.2021 r., M. Gawlak, Centralna baza rachunków – czy są sposoby na 
inwigilację kont bankowych, https://spolkazagranica.pl/centralna-baza-rachunkow-czy-sa-sposoby-na-inwigi-
lacje-kont-bankowych/, dostęp: 29.4.2021 r. oraz stanowiła przedmiot interpelacji poselskich, np. interpelacja 
nr 32651, https://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=3388B6A8, dostęp: 29.4.2021 r. 
126 Tak np. wyrok WSA w Gdańsku z 16.12.2015 r., I SA/Gd 1551/15, wyrok WSA w Warszawie z 11.09.2015 
r., III SA/Wa 3374/14, wyrok NSA z 6.3.2018 r., II FSK 488/16, w którym NSA zakwalifikował bitcoina jako 
rodzaj mienia w rozumieniu art. 44 KC.  
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stanowiskach Ministerstwa Finansów127, które kwalifikowały przychody ze sprzedaży wir-

tualnej waluty jako przychody z praw majątkowych. Definicja zawarta w projekcie – podob-

nie jak definicja waluty wirtualnej przyjęta w TerroryzmU co do zasady bazuje na stanowi-

skach FATF czy ESMA. Kluczowa różnica polega jednak na zakwalifikowaniu walut wir-

tualnych (a w konsekwencji należących do tego zbioru kryptowalut) jako prawa podmioto-

wego o charakterze majątkowym128. Taką kwalifikację prawną można byłoby uznać za pra-

widłową (co jest przedmiotem rozważań w dalszej części pracy), jednak definicja zapropo-

nowana w projekcie wydaje się być wewnętrznie terminologicznie sprzeczna. Skoro „waluta 

wirtualna” miałaby stanowić zbywalne prawo majątkowe, to nie sposób przyjąć, że jako 

prawo podlega przekazywaniu, przechowywaniu czy sprzedawaniu – prawa się raczej na-

bywa, zbywa bądź rozporządza nimi. Zatem zaproponowana w ramach ww. definicji siatka 

pojęciowa budziła poważne wątpliwości, co w przypadku jej przyjęcia doprowadziłoby do 

wprowadzenia do polskiego prawa cywilnego nowej, nieprecyzyjnej znaczeniowo konstruk-

cji prawnej prawa majątkowego. 

Warto przy tym zwrócić uwagę na to, że w uzasadnieniu projektu ustawy o Central-

nej Bazie Rachunków129 wskazano, iż za pośrednictwem walut wirtualnych „dokonywane 

są również transakcje związane z działalnością przestępczą, o czym świadczą dostępne pu-

blikacje i informacje m. in. United Nations Office for Drugs and Organized Crime, Financial 

Action Task Force czy Europol-u”. Zgodnie z treścią informacji opracowanych przez Mes-

sari Inc. (spółka udostępniająca m.in. otwarte wersje baz danych kryptowalutowych, prowa-

dząca jawne rejestry projektów, w ramach których emitowane są kryptoaktywa, prowadząca 

także działalność analityczną i badawczą na rzecz transparentności obrotu kryptoaktywami 

w USA) na bazie opracowania ww. UNODC130 oraz danych Chainalysis Inc. (jeden z naji-

stotniejszych na światowym rynku podmiotów zajmujących się analizą blockchain, dostar-

czający specjalistyczne oprogramowanie, dane, wsparcie w zakresie cyberbezpieczeństwa) 

gotówka jest wykorzystywana do prania pieniędzy średnio 800 razy częściej niż bitcoin131. 

Dane zawarte w opracowaniu Messari Inc. korespondują również z wnioskami płynącymi 

 
127 Tak np. pismo Ministerstwa Finansów skierowane do Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 listopada 2016 
r., Bitcoin jako środek płatniczy, FN7.701.53.2016, https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/pisma-
urzedowe/fn7-701-53-2016-bitcoin-jako-srodek-platniczy-pismo-184874122, dostęp: 30.4.2021 r. 
128 O braku możliwości takiej kwalifikacji nie przesądzają również stanowiska FATF czy innych instytucji.  
129 https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12293403/12400913/12400914/dokument264399.docx, dostęp: 
7.5.2021 r. 
130 Basic Manual on the Detection and Investigation of the Laundering of Crime Proceeds Using Virtual Cur-
rencies, op. cit. 
131 Choć sieć bitcoin jest siecią pseudonimową to rejestr transakcji jest jawny, wobec czego możliwe jest prze-
śledzenie historii transakcji wszystkich jej użytkowników; , dostęp: 7.5.2021 r. 
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z raportu opublikowanego przez Europol w lutym 2015 r. „Why is cash still king? A strategic 

report on the use of cash by criminal groups as a facilitator for money laudering132”. Z obu 

tych dokumentów wynika zatem, że pomimo rozwoju technologicznego, którego elementem 

stał się obrót kryptowalutami – kluczowe znaczenie z punktu widzenia przeciwdziałania 

praniu pieniędzy nadal ma monitorowanie transakcji gotówkowych133. Co ciekawe, z infor-

macji przedstawionych w Krajowej Ocenie Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania 

Terroryzmu134 opracowanych na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego 

w 2017 r. przez GIIF wśród pracowników instytucji obowiązanych i jednostek współpracu-

jących w rozumieniu TerroryzmU135. Ankietowani zostali poproszeni o wskazanie 5 pro-

duktów i usług oferowanych na rynku finansowym, które są lub mogą być najczęściej wy-

korzystywane do prania pieniędzy. Na liście znajdowało się 28 różnorodnych pozycji, w tym 

m.in. usługi telekomunikacyjne w zakresie numerów o podwyższonej płatności (usługi typu 

Premium), kryptowaluty (np. bitcoin, monero), scentralizowane waluty wymienialne wyko-

rzystywane do transferów wartości majątkowych (np. Webmoney, Perfectmoney), gry na 

automatach, zakłady wzajemne, finansowanie społecznościowe (crowdfunding), jak rów-

nież usługi świadczone przez prawników, radców prawnych, notariuszy czy obrót antykami 

i dziełami sztuki. Wyniki badania okazały się być zaskakujące – 62,4% osób zatrudnionych 

w instytucjach obowiązanych oraz 45,5% osób zatrudnionych w jednostkach współpracują-

cych jako podstawowe zagrożenie wskazało kryptowaluty. Wobec braku dodatkowych in-

formacji nt. badania trudno jednak jednoznacznie ocenić czy takie postrzeganie kryptowalut 

wynika(ło) z ich relatywnie małej popularności i braku jakiejkolwiek regulacji prawnej (na-

leży pamiętać badanie przeprowadzono w 2017 r.) – a co za tym idzie niskiego poziomu 

wiedzy powodującego ocenę niszowego, nieznanego „instrumentu” jako zagrożenia, czy – 

wprost przeciwnie - z praktyki ankietowanych136.  

 
132 https://www.europol.europa.eu/publications-documents/why-cash-still-king-strategic-report-use-of-cash-
criminal-groups-facilitator-for-money-laundering, dostęp: 7.5.2021 r. 
133 Finalnie także inwestorzy czy przestępcy posługujący się kryptowalutami mają na celu wypłatę uzyskanych 
środków – co jest możliwe tylko w formie waluty fiducjarnej. 
134 https://www.gov.pl/attachment/717264b0-2867-4e41-98da-2e64cf158ac8, dostęp: 8.5.2021 r. 
135 Krajowa Ocena Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu, op. cit., s. 148–149. 
136 Warto przy tym podkreślić, że w ostatnich latach organy takie jak NBP czy UKNF koncentrowały swoją 
aktywność w obszarze obrotu kryptowalutowego przede wszystkim na wydawaniu ostrzeżeń, prowadzeniu 
negatywnie nacechowanych kampanii informacyjnych każdorazowo zestawiających kryptowaluty z takimi ha-
słami jak „bańka” („A Ty kim będziesz jak bańka pęknie?”) czy „piramida finansowa”. Efekt tego typu kam-
panii można było dostrzec np. w interpelacji posła W. Zembaczyńskiego (interpelacja nr 17269 z 16 listopada 
2017 r., https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=73C555F9, dostęp: 10.5.2021 r.), 
w której wskazano, iż „Ryzyko dokonania oszustwa jest w tym systemie (obrót kryptowalutowy – przyp. aut.) 
wysoko prawdopodobne. Wprowadzanie w błąd jest tym bardziej pewne, gdyż nie każdy zdaje sobie sprawę 
z faktu, że kryptowaluta nie posiada rzeczywistej wartości, tj. może zostać wymieniona na pieniądze lub 
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Omawiając próby dokonania kwalifikacji prawnej kryptowalut w świetle polskiego 

prawa warto wspomnieć także o kilku publikacjach Strumienia „Blockchain i Kryptowaluty” 

w sprawie kierunków ew. prac legislacyjnych oraz działań regulacyjnych instytucji publicz-

nych opracowanych pod egidą ówczesnego Ministerstwa Cyfryzacji, mianowicie: 

1) „Leksykonie pojęć na temat technologii blockchain i kryptowalut (opracowanych 

w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Strumień „Blockchain 

i Kryptowaluty”)” z 8 listopada 2016 r.137, 

2) „Przeglądzie polskiego prawa w kontekście zastosowań technologii rozporoszonych 

rejestrów oraz walut cyfrowych” z 19 stycznia 2017 r.138, 

3) „Podstawach korzystania z walut wirtualnych (opracowanych w ramach programu 

„Od papierowej do cyfrowej Polski”. Strumień Blockchain/DLT i Waluty Cy-

frowe”)” z listopada 2017 r.139 . 

Wskazane powyżej publikacje stanowią (wciąż w znacznej mierze aktualne) prak-

tyczne kompendium wiedzy nt. technologii blockchain stanowiącej podstawę funkcjonowa-

nia kryptowalut oraz zbiór generalnych uwag dotyczących dopuszczalności (legalności) ob-

rotu kryptowalutami w świetle polskiego prawa. Na ich potrzeby posłużono się jednak wy-

łącznie techniczną definicją kryptowaluty rozumianą jako rodzaj tokena cyfrowego opiera-

jącego się na kryptografii użytej do cyfrowego podpisywania transakcji oraz do kontroli 

wzrostu podaży tokenów, odstępując od próby określenia statusu prawnego kryptowalut. 

Jednocześnie w ramach „Przeglądu polskiego prawa w kontekście zastosowań technologii 

rozproszonych rejestrów oraz walut cyfrowych” wskazano, iż na moment sporządzenia ww. 

stanowiska nie zidentyfikowano podstaw dla wysuwania propozycji albo podjęcia prac nad 

założeniami odrębnego aktu prawnego poświęconego blockchainowi lub walutom cyfro-

wym. Autorzy zastrzegli jednak, że takie potrzeby mogą się pojawić w przyszłości – jako 

konsekwencja rozwoju szczegółowych form zastosowań tych technologii oraz ich upo-

wszechnienia w społeczeństwie.  

 
towary”. Co ciekawe, na przedmiotową interpelację odpowiedzi udzielił Przewodniczący KNF, generalnie po-
twierdzając tezę posła o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia nadużyć – powołując się właśnie na kam-
panie informacyjne NBP i UKNF (https://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47F1/%24FILE/i17269-
o1.pdf, dostęp: 10.5.2021 r.).  
137 https://mc.gov.pl/files/leksykon_pojec_na_temat_technologii_blockchain_i_kryptowalut.pdf, dostęp: 
6.5.2021 r. 
138 https://mc.gov.pl/files/przeglad_polskiego_prawa_w_kontekscie_zastosowan_technologii_rozproszo-
nych_rejestrow_oraz_walut_cyfrowych.pdf, dostęp: 6.5.201 r. 
139 Pod red. K. Piecha, Instytut Wiedzy i Innowacji, 2017.  
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Równolegle, 7 lipca 2017 r., ukazał się Komunikat NBP i KNF w sprawie „walut” 

wirtualnych140. Już samo ujęcie słowa „waluty” w cudzysłów wskazuje, że komunikat miał 

na celu stanowcze podkreślenie, że kryptowaluty nie posiadają cech pieniądza, ponieważ nie 

są emitowane ani gwarantowane przez bank centralny państwa, nie są prawnym środkiem 

płatniczym, ani walutą (w rozumieniu PrDewiz – przyp. aut.), nie mogą być wykorzystane 

do spłaty zobowiązań podatkowych oraz nie spełniają kryterium powszechnej akceptowal-

ności w punktach handlowo-usługowych. „Waluty” wirtualne nie są pieniądzem elektronicz-

nym, nie mieszczą się w zakresie UsłPłU czy ObrInstrFinU. NBP i KNF, przywołując defi-

nicję waluty wirtualnej opracowaną przez EBA, zwróciły uwagę, iż organy nadzoru nad 

rynkami finansowymi UE odnosiły się z zaniepokojeniem do kwestii walut wirtualnych, 

„dostrzegając wiele zagrożeń w ich funkcjonowaniu i rozwoju”. W ocenie autorki ograni-

czenie komunikatu do tej informacji sugerowało, że stanowisko ww. organów wobec walut 

wirtualnych, w tym kryptowalut, jest jednoznacznie negatywne, podczas gdy z ich treści to 

nie wynika. Co więcej, instytucje unijne takie jak Parlament Europejski zwracały uwagę na 

perspektywy rozwoju rynku finansowego wiążące się z rozwojem technologii blockchain. 

W konsekwencji ograniczenie komunikatu do ostrzeżenia przed inwestowaniem w waluty 

wirtualne zdaniem autorki stanowiło zbyt daleko idące uproszczenie stanowisk organów 

nadzoru nad rynkami finansowymi UE. Jako tytułowe ryzyka wiążące się z inwestycjami 

w waluty wirtualne wskazano: 

1) ryzyko związane z możliwością utraty środków z powodu kradzieży., np. na skutek 

cyberataku,  

2) ryzyko związane z brakiem gwarancji - środki utrzymywane w walutach wirtualnych 

nie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, gdyż nie są one depo-

zytami bankowymi, 

3) ryzyko związane z brakiem powszechnej akceptowalności walut wirtualnych, 

4) ryzyko związane z możliwością oszustwa, np. związanego z udziałem w inwesty-

cjach o charakterze piramidy finansowej (a dochodzenie ewentualnych roszczeń 

może być utrudnione z uwagi na to, że podmioty obracające walutami wirtualnymi 

działają w różnych krajach, o różnym stopniu ochrony użytkowników), 

5) ryzyko związane z wysoką zmiennością cen walut wirtualnych.  

Choć nie sposób polemizować z faktem występowania ww. ryzyk, to – ponownie – uwagę 

zwraca fakt, że wskazane ryzyka wiążą się w zasadzie z każdą inwestycją, w tym również 

 
140 https://www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2017/komunikat-waluty-wirtualne.pdf, dostęp: 6.5.2021 r. 
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inwestycją w instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ObrInstrFinU, dokonywaną za po-

średnictwem Internetu. Tak upraszczające podejście do problematyki inwestycji w waluty 

wirtualne zaskakuje tym bardziej, że współautorem stanowiska była KNF, której reprezen-

tanci pracowali nad stanowiskami publikowanymi w ramach ww. „pozytywnie zorientowa-

nego” Strumienia Blockchain. Warto jednocześnie zwrócić uwagę na wspólną kampanię in-

formacyjną NBP i KNF, mającą na celu ostrzeganie inwestorów przed ryzykami związanymi 

z kryptowalutami (zatem już nie ogólnie pojmowanymi walutami wirtualnymi), która była 

prowadzona za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej141 oraz poprzez spoty tele-

wizyjne.  

1.6.1 Waluta wirtualna, kryptowaluta a kryptoaktywo – stanowiska UKNF 

W dyskusji nt. prawnej kwalifikacji kryptowalut istotny głos należy do UKNF, której 

stanowiska (wydawane m.in. w ramach Cyfrowej Agendy Nadzoru142) stanowią cenne źró-

dło informacji o przepisach znajdujących zastosowanie w zakresie obrotu kryptowalutami. 

Wspomniane wcześniej Stanowisko UKNF w sprawie wydawania i obrotu kryptoaktywami 

z 10 grudnia 2020 r.143 oraz Ostrzeżenie UKNF o ryzykach związanych z nabywaniem oraz 

z obrotem kryptoaktywami (w tym walutami wirtualnymi oraz kryptowalutami) z 12 stycz-

nia 2021 r.144 – w ślad za nomenklaturą przyjęta m.in. przez ESMA – posługują się szerokim 

pojęciem „kryptoaktywów”. Jednocześnie jednak treść obu tych dokumentów koncentruje 

się na prawnych aspektach obrotu kryptowalutami (stanowiącymi najważniejszy rodzaj 

omawianych kryptoaktywów).  

Podobnie jak w dotychczasowej komunikacji, oba ww. stanowiska rozpoczynają się 

od podkreślenia, że rynek kryptowalutowy nie jest rynkiem regulowanym ani nadzorowa-

nym przez KNF. KNF nie licencjonuje, nie nadzoruje ani nie wykonuje żadnych innych 

uprawnień władczych w odniesieniu do działalności w zakresie obrotu kryptowalutami. Jed-

nocześnie KNF zaznacza, że podmioty działające na rynku kryptowalutowym, które świad-

czą usługi płatnicze (służące w szczególności rozliczeniom płatności dokonywanych 

 
141 https://uwazajnakryptowaluty.pl/, dostęp: 6.5.2021 r. 
142 Cyfrowa Agenda Nadzoru – plan działań UKNF w zakresie m.in. nowoczesnych technologii, innowacji 
oraz cyberbezpieczeństwa ogłoszony w grudniu 2019 r, w ramach którego KNF zobowiązała się do dokonania 
prawnej klasyfikacji kryptoaktywów, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Cyfrowa_agenda_nad-
zoru_68264.pdfhttps://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Cyfrowa_agenda_nadzoru_68264.pdf, do-
stęp: 9.5.2021 r. 
143 Ibidem. 
144 Ibidem. 
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prawnymi środkami płatniczymi za nabywane lub sprzedawane kryptowaluty) już temu nad-

zorowi podlegają. Nadzór ten dotyczy jednak wyłącznie prawidłowości świadczenia usług 

płatniczych i nie obejmuje kwestii wywiązywania się tych podmiotów lub osób przez nie 

reprezentowanych z zobowiązań z tytułu kupna lub sprzedaży kryptowalut. 

Stanowiska UKNF nie są źródłem prawa, lecz istotnym źródłem informacji o prze-

pisach prawa mających zastosowanie w zakresie tworzenia oraz obrotu kryptoaktywami, 

które mogą wpływać zarówno na dalsze losy regulacji obrotu kryptowalutowego, a z drugiej 

na zachowania inwestorów i podmiotów tworzących ten rynek. Odnoszą się one do wybra-

nych kwestii prawnoregulacyjnych i niektórych aspektów obrotu kryptowalutowego145, np. 

z pominięciem charakteru prawnego emisji kryptoaktywów (bowiem prowadzenie nadzoru 

w tym zakresie musiałoby wiązać się z opanowaniem (przejęciem) przez KNF całej sieci 

danej kryptowaluy (np. sieci Bitcoin)146, co jest niemożliwe). Jednocześnie w Stanowisku 

z grudnia 2020 r. UKNF zaznaczył, że ostateczna prawna klasyfikacja kryptoaktywów leży 

we właściwości sądów powszechnych jako jedynie uprawnionych do wykładni powszechnie 

obowiązującego prawa w odniesieniu do konkretnych stanów faktycznych będących przed-

miotem sporu.  

Opisując prawnoregulacyjny charakter kryptoaktywów UKNF wskazał na dwie ce-

chy wyróżniające technologię rozproszonego rejestru (DLT): 

1) bezpośredniość wydawania i obrotu, polegająca na nabywaniu kryptoaktywów przez 

inwestorów od ich wystawcy, jak również dokonywanie transakcji pomiędzy zainte-

resowanymi stronami bez zaangażowania zinstytucjonalizowanych pośredników, 

gdzie algorytm zapewnia rozliczenie transakcji zapewniając funkcję pośrednictwa  

i gwarantując realizację transakcji, co jest to możliwe dzięki modelowi komunikacji 

peer–to–peer, który charakteryzuje tę technologię - przy czym należy zwrócić 

uwagę, że znakomita większość kryptowalut (w tym najpopularniejsza z nich – bit-

coin) została zaprojektowana w sposób, który nie przewiduje możliwości wskazania 

konkretnego wystawcy (emitenta) – kryptowaluta jest generowana po spełnieniu 

technicznych wymagań protokołu, wobec czego twierdzenie o nabywaniu 

 
145 Wbrew informacji Ministerstwa Finansów zawartej w odpowiedzi na interpelację nr 16629 posłów Prze-
mysława Koperskiego, Katarzyny Ueberhan, Moniki Falej, Jana Szopińskiego, Katarzyny Kretkowskiej, Mał-
gorzaty Prokop- Paczkowskiej, Karoliny Pawliczak, Wandy Nowickiej, Marcina Kulasek, Andrzeja Szejny, 
Katarzyny Kotula, Anity Kucharskiej-Dziedzic, Joanny Senyszyn, w sprawie uregulowania i zwiększenia bez-
pieczeństwa rynku kryptowalut z 8 stycznia 2021 r., https://orka2.sejm.gov.pl/INT9.nsf/klucz/AT-
TBX7K3D/%24FILE/i16629-o1.pdf, dostęp: 9.5.2021 r. 
146 Nie zaś – jak wskazywał K. Zacharzewski – całej sieci Internet; K. Zacharzewski, Praktyczne znaczenie 
bitcoina…, op. cit. 
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kryptoaktywów przez inwestorów od ich wystawcy jest z jednej strony nieprecy-

zyjne, a z drugiej – w odniesieniu do znacznej części kryptowalut – może być także 

nieprawidziwe; ponadto nie jest prawidłowe stwierdzenie, iż „algorytm zapewnia 

rozliczneie transakcji zapewniając funkcję pośrednictwa” – tym, co odróżnia bo-

wiem obrót kryptowalutowy od tradycyjnego jest brak pośredników – algorytm, 

o którym mowa w ww. informacji umożliwia zatem dokonywanie transakcji bez po-

średników (natomiast w niczym nie pośredniczy per se); 

2) decentralizacja wyrażająca się brakiem istnienia odgórnie zarządzanego rynku (miej-

sca obrotu) lub rynków, koncentrujących podaż i popyt na dane kryptoaktywo; de-

centralizacja powoduje możliwość wykorzystania mechanizmu peer-to-peer do za-

wierania umów oraz przekazywania wartości kryptoaktywa w ramach DLT bez-

pośrednio pomiędzy uczestnikami sieci. Od strony technologicznej decentralizacja 

oznacza m.in. brak centralnego miejsca, w którym gromadzone są informacje oraz 

brak jednego podmiotu, który może odpowiadać za podejmowanie decyzji doty-

czących funkcjonowania danego kryptoaktywa – co dodatkowo potwierdza słusz-

ność zastrzeżeń autorki do pkt. 1 powyżej, tj. z uwagi na brak oznaczonego wystawcy 

kryptowaluty nie jest możliwe wskazanie jednego podmiotu odpowiadającego za po-

dejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania danej kryptowaluty.  

Równocześnie w Stanowisku zreferowano podstawowe zasady działania leżącej u podwalin 

kryptowalut technologii blockchain147 zaznaczając, że sieć ta „w określonych przypadkach 

zapewnia anonimowość dokonywanych transakcji”, co w ocenie autorki wymaga komenta-

rza. Cecha anonimowości jest przypisywana obrotowi kryptowalutowemu relatywnie często, 

w zasadzie od momentu powstania bitcoina. Takie stwierdzenie – zwłaszcza w odniesieniu 

do bitcoina – nie jest jednak do końca prawidłowe – zarówno w aspekcie prawnym, jak 

i funkcjonalnym. Przyjmując za punkt odniesienia przepisy o ochronie danych osobowych, 

tj. art. 4 pkt 1, 5 oraz motywu 30 RODO należy wskazać, iż: 

1) kluczowe znaczenie z punktu widzenia ustalenia czy technologia blockchain zapew-

nia anonimowość transakcji ma stwierdzenie, czy strony transakcji są zidentyfiko-

wane lub możliwe do zidentyfikowania;  

2) danymi osobowymi w świetle art. 4 pkt 1 RODO są wszelkie informacje o zidenty-

fikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidenty-

fikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio 

 
147 Przy czym UKNF posługuje się pojęciem „sieci blockchain”.  
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zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i na-

zwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub je-

den bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, ge-

netyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fi-

zycznej; 

3) zgodnie z motywem 20 RODO osobom fizycznym mogą zostać przypisane identy-

fikatory internetowe - takie jak adresy IP, identyfikatory plików cookie - generowane 

przez ich urządzenia, aplikacje, narzędzia i protokoły, czy też inne identyfikatory, 

generowane na przykład przez etykiety RFID - może to skutkować zostawianiem 

śladów, które w szczególności w połączeniu z unikatowymi identyfikatorami i in-

nymi informacjami uzyskiwanymi przez serwery mogą być wykorzystywane do two-

rzenia profili i do identyfikowania tych osób; 

4) anonimowość (anonimizację) danych należy odróżnić od pseudonimizacji zdefinio-

wanej w art. 4 pkt 5 RODO jako przetworzenie danych osobowych w taki sposób, 

by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez uży-

cia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są prze-

chowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemoż-

liwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania 

osobie fizycznej. Jeśli dane są anonimowe to wskazanie osoby, której dotyczą jest 

możliwe (wówczas dane te nie podlegają ochronie na gruncie RODO, co jednak nie 

ma znaczenia dla niniejszych rozważań). Jednocześnie jednak dane anonimowe 

mogą w dowolnym momencie stać się danymi osobowymi (umożliwiającymi bez-

pośrednią lub pośrednią identyfikację), np. w wyniku połączenia ich z danymi z in-

nego źródła, skorzystania z nowej technologii148.  

W przypadku bitcoina wszystkie transakcje są przechowywane publicznie dostępne 

w jego sieci co oznacza, że każdy użytkownik może sprawdzić saldo i transakcje wykonane 

z dowolnego adresu. Kluczową rolę w obrocie kryptowalutami pełnią obecnie giełdy. Aby 

skorzystać z ich usług w większości przypadków konieczne jest poddanie się procedurom 

weryfikacyjnym KYC (ang. Know Your Customer), AML (ang. Anti Money Laundering). 

Dla przykładu: aby korzystać jako konsument z usług giełdy BitBay (największej 

 
148 Tak: A. Mednis, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobod-
nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie da-
nych) z dnia 27-4-2016 (Dz.Urz.UE.L Nr 119, s. 1), Warszawa 2020, Legalis.  
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pochodzącej z Polski – obecnie zarejestrowanej w Estonii – giełdy kryptowalutowej) ko-

nieczne jest podanie m.in. takich danych osobowych jak: imię, nazwisko, obywatelstwo, 

adres zamieszkania, cechy dokumentu stwierdzającego tożsamość użytkownika, kraj uro-

dzenia, informacja o rezydenturze podatkowej, numer telefonu, data urodzenia, numer PE-

SEL. W celu prawidłowej weryfikacji użytkownika i analizy mającej na celu przeciwdzia-

łanie nadużyciom finansowym, BitBay dodatkowo zastrzega sobie prawo korzystać z otwar-

tych źródeł informacji dostępnych w Internecie oraz analizy metadanych149. Zarejestrowany 

w Polsce internetowy kantor 4coins dla zarejestrowania konta wymaga podania przez użyt-

kownika-konsumenta imienia, nazwiska, numeru PESEL, daty urodzenia kraju urodzenia, 

obywatelstwa oraz adresu e-mail. Dane te podlegają weryfikacji w oparciu o zdjęcia doku-

mentu tożsamości150. Mając na uwadze powyższe możemy stwierdzić, że transakcje krypto-

walutowe dokonywane za pośrednictwem giełdy czy kantoru dokonywane są z podmiotami 

zidentyfikowanymi przez giełdę bądź kantor. Jednocześnie, w odniesieniu do giełd czy kan-

torów podlegających prawu polskiemu, w przypadku wystąpienia nieprawidłowości, np. 

skutkujących powstaniem szkody po stronie użytkownika, użytkownik ten ma możliwość 

wstąpienia na drogę postępowania sądowego (cywilnego czy karnego). Wówczas organ bądź 

sąd może zobowiązać giełdę bądź kantor do wskazania danych innego użytkownika, tym 

samym zapewniając użytkownikowi możliwość zidentyfikowania drugiej strony transakcji. 

Niezależnie od powyższego, z uwagi na specyfikę sieci peer-to-peer możliwe jest 

nasłuchiwanie przekazów transakcji i rejestrowanie adresów IP urządzeń, z których doko-

nano transakcji151. Bazując na adresie IP możliwe jest ustalenie klucza publicznego – stano-

wiącego de facto pseudonim użytkownika kryptowaluty. Co więcej, tego typu operacje ana-

lityczne prowadzone są nie tylko przez uprawnione służby, ale także podmioty takie jak 

wspomniany wcześniej Chainalysis czy Elliptic, która zajmuje się tworzeniem różnorodnych 

narzędzi identyfikujących i raportujących podejrzane transakcje w blockchainie bitcoina czy 

narzędzia kryptowalutowego compliance dla firm152.  

Z tej perspektywy założenie o anonimowości transakcji w sieci bitcoin w ocenie au-

torki stanowi zbyt daleko idące uproszczenie. Jednocześnie należy podkreślić, że istnieją 

kryptowaluty, których rejestry transakcji mają rzeczywiście anonimowych charakter. Do 

 
149 Regulamin BitBay Estonia, https://bitbay.net/pl/regulamin-bitbay-estonia, dostęp: 10.5.2021 r. 
150 Regulamin serwisu 4coins, https://www.4coins.pl/wp-content/uploads/2020/10/Regula-
min_od_21_10_2020.pdf, dostęp: 10.5.2021r. 
151 https://bitcoin.org/pl/faq, dostęp: 10.5.2021 r. 
152 https://www.elliptic.co/#, dostęp: 10.5.2021 r. 
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takich kryptowalut należy m.in. dash oparty na protokole PrivateSend153. W ramach sieci 

Dash dokonywane jest tzw. miksowanie kryptowaluty154, tj. kryptowaluty są mieszane 

z kryptowalutami innych użytkowników i deponowane na nowych adresach. W efekcie po 

zakończeniu procesu ustalenie oryginalnego pochodzenia konkretnego dash’a jest bardzo 

utrudnione. Na podobnych zasadach oparta jest sieć Monero (co doceniają w szczególności 

cyberprzestępcy żądający okupów w przypadku ataków ransomware), w ramach której do-

datkowo transakcje są rozdzielane na kilka mniejszych – zatem w rejestrze funkcjonującym 

w sieci jedna transakcja figuruje jako kilka różnych, pod różnymi adresami. Jednak nawet 

uwzględniając tę specyfikę „natywnego” obrotu ww. kryptowalutami – w każdym razie wraz 

z dokonaniem za jej pomocą zapłaty (w potocznym rozumieniu) za towar czy usługę bądź 

w przypadku wymiany na walutę fiat, użytkownik kryptowaluty zostanie zidentyfikowany 

przez drugą stronę transakcji.  

Biorąc pod uwagę powyższe podczas dalszej analizy prawnego charakteru krypto-

walut należy pamiętać, że zapewniają one co najmniej pseudonimowość transakcji - a zatem 

poziom szeroko rozumianej prywatności zdecydowanie wykraczający poza ten występujący 

na rynku nadzorowanym, jednak korzystanie z kryptowalut nie gwarantuje anonimowości. 

UKNF słusznie zauważa natomiast, że z uwagi na fakt, że emisja i obrót kryptkryptowalu-

tami istnieje w rozproszonej sieci i charakteryzuje się przepływem świadczeń w skali 

międzynarodowej, mogą występować trudności w ustaleniu prawa właściwego dla określe-

nia kwalifikacji prawnej kryptoaktywów, relacji kontraktowych zaistniałych pomiędzy emi-

tentem (wystawcą) kryptoaktywa, a jego nabywcą, czy też – w obrocie wtórnym – w relacji 

na linii zbywca–nabywca. Z tego względu w dalszej części pracy autorka wskazuje, iż rynek 

kryptowalutowy z uwagi na swój globalny charakter wymaga regulacji co najmniej na po-

ziomie prawa Unii Europejskiej. Przyjęcie jednolitej kwalifikacji prawnej kryptowalut (bądź 

szerzej – kryptoaktywów) umożliwiłoby przesądzenie o uzyskaniu roszczeń ochronnych in-

westorów i unormowanie ich sytuacji nie tylko w relacjach wskazanych przez UKNF, ale 

także w perspektywie relacji z organami nadzoru. 

W Stanowisku UKNF możemy znaleźć dwie odrębne definicje kryptoaktywa oraz 

kryptowaluty (przy czym kryptowaluta została zdefiniowana jako waluta wirtualna w rozu-

mieniu art. 2 pkt 26 TerroryzmU). W ocenie UKNF przez kryptoaktywo należy rozumieć 

cyfrowe odwzorowanie relacji zachodzących pomiędzy uczestnikami sieci DLT, któremu 

w ramach tej sieci można przypisać uprawnienia o zróżnicowanym charakterze, w tym np. 

 
153 https://docs.dash.org/en/stable/wallets/dashcore/privatesend-instantsend.html, dostęp: 10.5.2021 r. 
154 W istocie przywodzi ono na myśl pranie pieniędzy.  
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uprawnienia o charakterze majątkowym. Z tego też względu może być ono akceptowane 

przez inne podmioty rynkowe oraz stać się między tymi podmiotami przedmiotem obrotu 

jako zapisane z wykorzystaniem zabezpieczeń kryptograficznych przy wykorzystaniu tech-

nologii DLT (w tym blockchain), w ramach którego wiązka uprawnień związana z krypto-

aktywem może przybrać postać określaną jako token. Kierując się zasadą lex specialis de-

rogat legi generali należałoby przyjąć, że w odniesieniu do kryptowalut można posługiwać 

się wyłącznie definicją z art. 2 pkt 26 TerroryzmU, pomimo, że kryptowaluta stanowi rodzaj 

kryptoaktywa. Biorąc jednak pod uwagę, że Stanowisko KNF nie jest źródłem prawa, a prze-

pis art. 2 pkt 26 TerroryzmU nie stanowi definicji legalnej kryptowaluty a (szerzej) waluty 

wirtualnej możliwe jest podjęcie polemiki z ta kwalifikacją (która wydaje się swoistą drogą 

na skróty UKNF). W ocenie autorki155 kryptowaluty powinny przede wszystkim być kwali-

fikowane przez pryzmat ich charakterystycznych cech, do których należą cyfrowa reprezen-

tacja (nie odwzorowanie – zgodnie z wcześnejszymi uwagami) wartości oraz oparcie w tech-

nologii DLT (na co wskazuje sam przedrostek krypto-). W drugiej kolejności podkreślona 

powinna zostać pełniona przez nie (jak i pozostałe kryptoaktywa) funkcja środka wymiany 

oraz możliwość ich elektronicznego przechowywania oraz zdolność do bycia przedmiotem 

obrotu prowadzonego z wykorzystaniem zabezpieczeń kryptograficznych.  

UKNF klasyfikuje kryptowaluty jako tzw. tokeny płatnicze. Jest to rodzaj kryptoak-

tywów mających stanowić alternatywę dla walut fiat. Tokeny płatnicze funkcjonują jako 

środek wymiany za dobra lub usługi (zewnętrzne w stosunku do ekosystemu tego kryptoak-

tywa) i jako takie mogą pełnić rolę odpowiadającą środkom płatniczym. Jak podkreśla 

UKNF, nie stanowią jednak zalegalizowanego środka płatniczego (o ile nie będą spełniać 

wymogów formalnoprawnych określonych dla pieniądza elektronicznego) – nie są emito-

wane przez bank centralny lub inny organ publiczny, nie posiadają gwarantowanej przepi-

sami prawa zdolności do umarzania zobowiązań pieniężnych, a płatność nimi może być do-

konana jedynie wtedy, gdy wierzyciel wyrazi wolę przyjęcia takiej płatności i zwolnienia 

dłużnika z zobowiązania pieniężnego. 

UKNF – w ślad za ugruntowaną praktyką rynkową – podzielił tokeny płatnicze na 

dwa rodzaje: 

1) tokeny natywne – tokeny generowane autonomicznie przez mechanizm zapisany 

w protokole danej platformy transakcyjnej. Takim tokenom – jak wskazuje UKNF 

 
155 Przy czym należy podkreślić, że uwaga ta odnosi się wyłącznie do kwalifikacji prawnej kryptowalut, kwa-
lifikację prawną tokenów (której omówienie stanowi motyw przewodni omawianego Stanowiska) należy 
uznać za prawidłową, spójną z powszechnie stosowanym podziałem tych kryptoaktywów.  
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(a co jest istotne dla dalszych rozważań) przypisuje się samoistne posiadanie 

określonej, zmiennej wartości – nieopartej na innych wartościach dóbr lub praw, ani 

niegwarantowanej przez żaden podmiot (przykładem może być bitcoin), 

2) tokeny nienatywne - generowane przez zidentyfikowany podmiot na zasadach przez 

niego określonych (przykładem może być kryptowaluta ripple). 

Z uwagi na swój zdecentralizowany charakter kryptowaluty natywne, jak również obrót 

nimi, czy też pośrednictwo w tym zakresie, nie są elementami rynku finansowego i nie są 

poddane obowiązującym na tym rynku regulacjom, a w związku z tym nie podlegają nadzo-

rowi KNF. Są natomiast objęte regulacją TerroryzmU. W przypadku tokenów nienatywnych 

ostateczna kwalifikacja prawna może zostać przeprowadzona wyłącznie w oparciu o analizę 

konkretnych cech danego tokenu – nie jestem zatem w szczególności wykluczone potrakto-

wanie ich jako instrumentu finansowego i objecie nadzorem KNF, jak miało to miejsce w li-

teraturze do tej pory156.  

Obok tokenów płatniczych UKNF wyróżnił także: 

1) tokeny użytkowe - rodzaj kryptoaktywów dający użytkownikom możliwość naby-

wania towarów lub usług, które oferuje lub będzie oferował w przyszłości wydawca 

tokenów lub uprawniający do zniżki za takie towary lub usługi; z punktu widzenia 

prawnej oceny mogą podlegać analizie na gruncie art. 919 i n. KC, 

2) tokeny inwestycyjne – dzielące się na cztery grupy: 

a) tokeny, które inkorporują prawa tożsame do praw inkorporowanych w papie-

rach wartościowych, 

b) tokeny, które z uwagi na inkorporowane w nich uprawnienia odpowiadają 

w pełny lub częściowy sposób tytułom (prawom) uczestnictwa w przed-

siębiorstwach zbiorowego inwestowania (funduszu inwestycyjnym, alterna-

tywnej spółce inwestycyjnej), 

c) tokeny będące instrumentami finansowymi, innymi niż wymienione w lit. a) 

i b) powyżej, 

d) tokeny inwestycyjne inkorporujące prawa odpowiadające prawom 

z udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, inne niż określone w 

lit. b). 

 
156 Tak np. M. Michna, op.cit., s. 43-47, A. I. Piotrowska, Bitcoin. Płatnicze i inwestycyjne zastosowania kryp-
towaluty, CeDeWu, 2018, s.70-74, K. Zacharzewski, Obrót walutami cyfrowymi w reżimie obrotu instrumen-
tami finansowymi, PS 2017/11-12, s. 140-152.  
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Jak jednak słusznie podkreśla UKNF, opisane w Stanowisku cechy kryptoaktywów 

nie mają charakteru absolutnego. Po pierwsze – tokeny poszczególnych rodzajów mogą no-

sić cechy tokenów pozostałych rodzajów (np. nienatywne tokeny płatnicze na skutek zmian 

wprowadzonych przez ich twórcę (emitenta). Ponadto możliwe jest zaobserwowanie, 

zwłaszcza w stosunku do najbardziej popularnych kryptoaktywów, instytucjonalizowania 

się obrotu oraz wykształcania się swoistej infrastruktury typowej dla produktów finanso-

wych (w szczególności instrumentów finansowych). Dotyczy to w szczególności platform 

obrotu podmiotów świadczących usługi przechowania (w tym depozytu) kryptoaktywów. 

Dzieje się tak nie tylko ze względu na samoistną ewolucję obrotu, ale również przez wpro-

wadzane w ostatnim czasie regulacje prawne w niektórych państwach (których przegląd zo-

stał opisany w dalszej części pracy).  

Co interesujące, w Ostrzeżeniu ze stycznia 2021 r.157 UKNF przyjął nieco inną defi-

nicję kryptoaktywa, wskazując, że jest to cyfrowe odwzorowanie istniejącej w rzeczywi-

stości wartości ekonomicznej bądź wartości nieznajdującej odzwierciedlenia w realnym in-

strumencie bazowym, ale przyjmowanej umownie pomiędzy stronami transakcji, które są, 

zapisane z wykorzystaniem zabezpieczeń kryptograficznych z wykorzystaniem technologii 

blockchain. Z ww. definicji wynika, że w ocenie UKNF kryptoaktywem jest: 

1) cyfrowe odwzorowanie istniejącej w rzeczywistości wartości ekonomicznej, jak 

również 

2) cyfrowe odwzorowanie wartości nieznajdującej odzwierciedlenia w realnym instru-

mencie bazowym, ale przyjmowanej umownie pomiędzy stronami transakcji  

zapisane z wykorzystaniem zabezpieczeń kryptograficznych z wykorzystaniem technologii 

blockchain. W odróżnieniu od definicji kryptoaktywa przytoczonej w Stanowisku, tym ra-

zem UKNF odstąpił m.in. od powiązania kryptoaktywów z prawami majątkowymi. Szcze-

gólną uwagę zwraca jednak posłużenie się określeniem „odzworowania istniejącej 

 
157 Na gruncie Ostrzeżenia z 12 stycznia 2021 r. UKNF, opisując ryzyka związane z inwestycjami w krypto-
aktywa, z jednej strony posługuje się opracowaniami ESMA dotyczącymi np. nieprawidłowości w procesie 
emisji ICO, a z drugiej powiela całkowicie nieaktualne (i świadczące o generalnej niskiej świadomości tech-
nologii, która nas otacza) tezy nt. anonimowości w Internecie, która ma w szczególny sposób zwiększać ryzyko 
naruszeń interesów inwestorów kryptowalutowych. Współczesny Internet przepełniony jest śledzącymi wtycz-
kami, plikami cookie i innymi technologiami, które umożliwiają wydawcom stron internetowych, korporacjom 
takim jak Google czy Facebook, reklamodawcom, pośrednikom reklamowym tworzyć i sprzedawać ogromne 
zbiory danych użytkowników (włącznie z ich szczegółowymi profilami). Dla przykładu warto sięgnąć do opra-
cowań działającej na rzecz ochrony prywatności w sieci Fundacji Panoptykon – np. Raportu „Na zapleczu 
Internetu” (https://panoptykon.org/zapleczeinternetu, dostęp: 11.5.2021r.) bądź opracowania „10 grzechów re-
klamy internetowej” (https://panoptykon.org/10-grzechow-reklamy-internetowej, dostęp: 11.5.2021 r.). Tym 
samym w ocenie autorki argumentowanie ostrzeżeń „anonimowością Internetu” w sytuacji, gdy ocenie praw-
nej podlegają wirtualne aktywa, które jako takie nie istnieją poza siecią, wymaga bezwzględnego sprostowania. 
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w rzeczywistości wartości ekonomicznej”. Z jednej strony wydawać by się mogło, że jest to 

brakujący element definicji waluty wirtualnej z art. 2 pkt 26 TerroryzmU, jednak – bazując 

na tejże definicji - odwołanie się do „istniejącej w rzeczywistości wartości ekonomicznej” 

może sugerować, że kryptowaluta takiej wartości nie posiada158 (a zatem jaką?) – podczas 

gdy jednocześnie – jako token – pełni funkcję środka płatniczego (zatem wydaje się, że musi 

przedstawiać jakąś wartość umożliwiającą np. nabycie towarów). Bez wątpienia jednak 

kryptowaluta stanowi cyfrowe odwzorowanie wartości nieznajdującej odzwierciedlenia 

w realnym instrumencie bazowym, ale przyjmowanej umownie pomiędzy stronami transak-

cji.  

Warto także wspomnieć, że w ramach Ostrzeżenia UKNF dokonał drugiego podziału 

kryptowalut zaliczanych do grupy tokenów płatniczych – mianowicie: 

1) kryptowaluty/waluty wirtualne – nie są emitowane ani gwarantowane przez bank 

centralny państwa, nie są także pieniądzem, tj. prawnym środkiem płatniczym ani 

walutą fiducjarną, nie spełniają kryterium powszechnej akceptowalności, ich wartość 

nie jest zależna od wartości innego aktywa i jest określana na podstawie ich popular-

ności wśród innych inwestorów, 

1) tzw. stablecoiny – ich wartość jest trwale powiązana z wartością dobra pozostającego 

w obrocie, np. złota lub waluty fiat, mogą one, przy zachowaniu dodatkowych wy-

mogów przewidzianych w ustawie o usługach płatniczych, spełniać definicję pie-

niądza elektronicznego. 

Wskazany powyżej funkcjonalny podział jest funkcjonalnie i merytorycznie prawidłowy. 

Wątpliwości może jedynie budzić jego redakcja, ponieważ do katalogu tokenów płatniczych 

zaliczono wyłącznie kryptowaluty – w przypadku pierwszej kategorii opisując je jako „kryp-

towaluty/waluty wirtualne”, a w przypadku drugiej jako „kryptowaluty (stablecoiny)”. Za-

tem de facto dokonano klasyfikacji kryptowalut, nie zaś tokenów płatniczych (rozumianych 

szerzej)159. 

Jednocześnie, wychodząc naprzeciw potrzebom podmiotów, które deklarują wolę 

działania na rynku kryptowalutowym zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz wolę 

 
158 W tym aspekcie autorka podziela pogląd J. Szewczyka (J. Szewczyk, O cywilnoprawnych aspektach bitco-
ina, op. cit.), zgodnie z którym blockchain nie jest rejestrem czy ewidencją tytułów (praw) do bitcoinów (bądź 
innych kryptowalut opartych na nim). Nie jest on również odzwierciedleniem jakiegoś stanu (faktycznego czy 
prawnego – przyp. aut.), ale pewien stan tworzy.  
159 Nie jest to jednak jedyny przypadek terminologicznej niekonsekwencji, UKNF już w tytule dokumentu 
wskazuje, że jest to „Ostrzeżenie Urzędu KNF o ryzykach związanych z nabywaniem oraz z obrotem krypto-
aktywami (w tym walutami wirtualnymi oraz kryptowalutami)” – tak, jakby kryptowaluty nie zaliczały się do 
grona walut wirtualnych.  
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zapewnienia wysokich standardów zabezpieczeń środków powierzonych im przez ich inwe-

storów, a potrzebują pomocy w zidentyfikowaniu właściwych przepisów oraz obowiązków 

prawnych niezbędnych do prowadzenia tej działalności, UKNF powołał Program Innovation 

Hub, w ramach którego możliwe jest ustalenie wraz z KNF ram prawnych i organizacyjnych 

takiej działalności160. 

W ocenie autorki co do zasady należy pozytywnie ocenić dwa omówione powyżej 

dokumenty. Z jednej strony podkreślają one, że zamienne, synonimiczne stosowanie waluty 

wirtualnej i kryptowaluty jest nieprawidłowe. Każda kryptowaluta jest bowiem walutą wir-

tualną, ale nie każda waluta wirtualna jest kryptowalutą, ponieważ mogą istnieć waluty wir-

tualne, które nie wykorzystują technologii blockchain i powiązanych z nią metod kryptogra-

ficznych do rejestracji transakcji. Co więcej, w powszechnym użyciu już dziś funkcjonuje – 

lepiej oddające specyfikę kryptowalut niż definicja waluty wirtualnej z art. 2 pkt 26 Terrro-

ryzmU – pojęcie kryptoaktywa. Oba dokumenty bazują także na ugruntowanej praktyce kla-

syfikacji tokenów – i choć w tym aspekcie nie są one zaskakujące czy innowacyjne – stano-

wią ważną próbę uporządkowania tej tematyki i spójnego przedstawienia ram prawnych dla 

ich funkcjonowania. Bez wątpienia jednak technologia, na której bazują kryptoaktywa pro-

wadzi do swoistego klinczu prawnego – UKNF zwraca uwagę na braki możliwości sprawo-

wania kompetencji nadzorczych wynikające już nie tylko z braku szczegółowych przepisów, 

ale często znajdujące źródło w technicznej naturze danego kryptoaktywa. Zdaniem autorki 

część z tych niedostatków dałoby się uzupełnić poprzez przyjęcie do polskiego prawa defi-

nicji kryptowaluty (lub chociaż kryptoaktywa), podkreślającej jej cechy charakterystyczne 

i charakter prawny – w zależności od funkcji jaką pełni. Ograniczenie się do „globalnego” 

stosowania niezwykle pojemnej definicji waluty wirtualnej, w dodatku zawartej w akcie 

prawnym dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy, a nie obrotu finansowego jako ta-

kiego, wydaje się dziś już zabiegiem nieprzystającym do potrzeb rynkowej rzeczywistości. 

Zwłaszcza, że prawna kwalifikacja walut wirtualnych poczyniona na gruncie TerroryzmU 

nadal nie ograniczyła możliwości kwalifikowania kryptowalut np. jako praw majątkowych 

na gruncie przepisów prawa cywilnego czy przepisów o rachunkowości.  

Potencjalnie interesujący może okazać się także rozwój zyskujących na popularności 

niewymienialnych tokenów (ang. non-fungible token – NFT). Są to niewymienialne pomię-

dzy sobą (ale nadal wymienialne na prawne środki płatnicze) kryptoaktywa reprezentujące 

szeroką gamę dóbr (zarówno wirtualnych, jak i jedynie odzwierciedlonych w formie zapisu 

 
160 Stanowisko UKNF..., op. cit., s. 33. 
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w blockchainie), w szczególności o charakterze kolekcjonerskim161. Na początku marca 

2021 r. doszło do rekordowej transakcji – wystawiony na aukcji wirtualny obraz Mike’a 

Winkelmanna (posługującego się pseudonimem Beeple) „Everydays - The first 5000 days” 

został sprzedany za 69 mln dolarów162. Ewentualna dalsza popularyzacja NFT może za sobą 

przynieść potrzebę objęcia ich wprost regulacją TerroryzmU, jak również rozważenia po-

sługiwania się nimi w perspektywie prawnokarnej i prawnoautorskiej.  

1.7 Podsumowanie 

Pomimo tego, że kryptowaluty są obecne w obrocie od ponad dziesięciu lat, zarówno 

w polskim ustawodawstwie, jak i stanowiskach europejskich organów nadzoru nad rynkiem 

finansowym czy właściwych do spraw związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu, brak jest precyzyjnej kwalifikacji prawnej kryptowaluty. Na 

przestrzeni lat o kryptowalutach pisano i mówiono posługując się rozmaitymi określeniami 

– waluty cyfrowej, pieniądza cyfrowego, waluty wirtualnej. Obecnie praktyka zmierza do 

objęcia regulacjami wszelkiego typu kryptoaktywów – w tym kryptowalut. Powyższa ewo-

lucja pojęciowa wskazuje, że stopniowo coraz większe znaczenie dla oceny prawnego cha-

rakteru kryptoaktywów zyskuje właśnie ich „krypto” natura – stąd rozważania na temat sta-

tusu prawnego kryptowalut nadal pozostają aktualne i potrzebne.  

Bez wątpienia pojęcie kryptowaluty ma charakter niedookreślony – odnosi się do 

różnego rodzaju cyfrowych dóbr niematerialnych, które często znacznie różnią się pomiędzy 

sobą już w warstwie swoich technicznych uwarunkowań. Kryptowaluty pełnią także (choć 

z różnym natężeniem) rozmaite funkcje ekonomiczne – przede wszystkim funkcję środka 

płatniczego czy narzędzia inwestycji. Chcąc dokonać prawnej kwalifikacji kryptowalut na-

leży uwzględniać wszystkie powyższe uwarunkowania. 

Polski ustawodawca zdecydował się na spojrzenie na kryptowaluty z perspektywy 

pojęcia „waluty wirtualnej” (wypracowanej na gruncie prawa unijnego, jednak z przezna-

czeniem dla konkretnej, specyficznej gałęzi prawa, jaką jest przeciwdziałanie praniu pienię-

dzy oraz finansowaniu terroryzmu). W ocenie autorki nie jest to działanie właściwe. Po 

 
161 Np.: FYZNFT, Access pop cultures rarest NFTs with Fyooz, https://www.fyooz.io/wp-content/up-
loads/2021/02/whitepaper_fyznft-official_release-1.pdf, dostęp: 12.5.2021 r. 
162 JPG File Sells for $69 Million, as ‘NFT Mania’ Gathers Pace, https://www.ny-
times.com/2021/03/11/arts/design/nft-auction-christies-beeple.html, dostęp: 12.5.2021 r. 
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pierwsze, przymiotnik „wirtualny” w powszechnym rozumieniu oznacza coś „stworzonego 

w ludzkim umyśle, ale prawdopodobnie istniejącego w rzeczywistości lub mogącego zaist-

nieć” oraz „coś wykreowanego na ekranie komputera, telewizora, ale tak realistycznego, że 

wydaje się rzeczywiste163. Kryptowaluty natomiast istnieją – są elementem rzeczywistości, 

choć nie posiadają materialnej formy. Są cyfrowymi jednostkami wartości funkcjonującymi 

w ramach specyficznego rejestru (w istocie pełniącego funkcję księgową). Z tej perspektywy 

pojęcia waluty wirtualnej oraz kryptowaluty nie powinny być stosowane jako synonimy, zaś 

ich zamienne stosowanie na gruncie nauki prawa należy uznać za co najmniej niedostatecz-

nie klarowne. Z tej perspektywy chociażby kwalifikacja kryptowalut jako „nieuregulowa-

nego pieniądza elektronicznego” zaproponowana przez GIIF wydaje się być znacznie lep-

szym punktem wyjścia dla dalszych rozważań. 

Obowiązująca obecnie definicja waluty wirtualnej zawarta w art. 2 ust. 2 pkt 26 Ter-

roryzmU obejmuje swoim zakresem kryptowaluty, bowiem taka była intencja prawodawcy. 

Definicja ta, choć wskazuje na funkcję walut wirtualnych jako środka wymiany w obrocie 

gospodarczym, to nadal nie umożliwia dokonania jednoznacznej i precyzyjnej kwalifikacji 

prawnej kryptowaluty. Po pierwsze, posługuje się ona określeniem „cyfrowego odwzorowa-

nia wartości”. Nie wiadomo jednak o jaką wartość ze świata „realnego” miałoby chodzić. 

Jednostka kryptowaluty może bowiem reprezentować pewną wartość, ale jej nie odwzoro-

wuje. Po drugie, ustawodawca na gruncie TerroryzmU regulując tę samą instytucję (obrót 

walutami wirtualnymi) posługuje się raz pojęciem prawnego środka płatniczego, innym ra-

zem „zwykłego” środka płatniczego.  

Dodatkowych wątpliwości co do zrozumienia przez ustawodawcę istoty kryptowalut 

dostarcza fakt, że niedługo przed transpozycją ww. definicji waluty wirtualnej, rozważano 

wprowadzenie do polskiego systemu prawnego definicji znacznie bardziej precyzyjnej. Na 

gruncie projektu ustawy o Centralnej Bazie Rachunków zaproponowano zdefiniowanie wa-

luty wirtualnej jako zbywalne prawo majątkowe, którego przedmiotem jest cyfrowa repre-

zentacja wartości, posiadająca swój ekwiwalent w środku płatniczym, traktowana jako śro-

dek wymiany i jednostka rozrachunkowa, nieposiadające statusu legalnego środka płatni-

czego i niebędące pieniądzem elektronicznym w rozumieniu UsłPłU, które może być prze-

kazywane, przechowywane lub sprzedawane za środki płatnicze drogą elektroniczną. Po-

mimo (ponownie) niedoskonałości legislacyjnych (np. posługiwania się takimi pojęciami 

 
163 W ślad za Słownikiem języka polskiego PWN - https://sjp.pwn.pl/szukaj/wirtualny.html, dostęp: 21.6.2021 
r.  



 72 

jak „przekazywanie”, „przechowywanie” czy „sprzedawanie” prawa majątkowego) – przed-

miotowa propozycja zmierzała do bardziej szczegółowego opisu charakteru prawnego kryp-

towaluty.  

Na gruncie TerroryzmU podmioty świadczące usługi związane z wymianą i przecho-

wywaniem walut wirtualnych będą posiadać status instytucji obowiązanych. Staną się zatem 

podmiotem określonych obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finan-

sowaniu terroryzmu. Jednocześnie jednak w zdecydowanej większości pozostałe aspekty ich 

działalności pozostają i pozostaną poza bezpośrednią regulacja prawną. To z kolei powo-

duje, iż nadzór organów państwowych nad tego typu podmiotami nadal nie będzie wystar-

czająco efektywny, choć samą intencję prawodawcy należy ocenić jako słuszną (zgodnie 

z regułą „ta sama aktywność, to samo ryzyko, te same regulacje”). 

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że pojęcie kryptowalut powinno zo-

stać doregulowane zarówno w kontekście prawnych środków płatniczych (co samoistnie 

wpłynie także chociażby na ich cywilnoprawną kwalifikację), jak i pieniądza elektronicz-

nego oraz instrumentów finansowych. Przyszłe definicje kryptowalut powinny nadawać się 

do wykorzystania na płaszczyźnie różnych gałęzi prawa i nie ograniczać się niemal wyłącz-

nie do wskazania, czym kryptowaluty nie są. Definicje te powinny bazować na charaktery-

stycznych cechach kryptowalut (oparcie na technologii blockchain, brak tzw. zaufanej trze-

ciej strony, nieodwracalność transakcji etc.) i ich funkcjonalnym podziale (kryptowaluty 

pełniące funkcje płatnicze, inwestycyjne, możliwe do wykorzystania tylko w ramach okre-

ślonej platformy). Alternatywą mogłoby być wprowadzenie definicji kryptoaktywów – 

wciąż jednak wymagałoby to pogłębionej refleksji związanej z pozaprawną naturą tych dóbr 

– bowiem tylko taki sposób postępowania umożliwi prowadzenie efektywnego nadzoru re-

gulacyjnego (co zaleca m.in. FATF) nad ich rynkiem i ochronę interesów ich użytkowników.  
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Rozdział 2. Kryptowaluty w świetle prawa prywatnego 

2.1  Uwagi wstępne 

Prawo prywatne odgrywa kluczową rolę w życiu społecznym i gospodarczym. 

Normy prawa prywatnego, w szczególności cywilnego odnoszą się do instytucji o funda-

mentalnym znaczeniu, takich jak prawo własności czy zobowiązań. Określenie charakteru 

prawnego kryptowalut w perspektywie cywilnoprawnej ma także daleko idące skutki na 

gruncie innych gałęzi prawa, np. prawa podatkowego. Choć sama regulacja prawnopodat-

kowa dokonywana jest za pomocą metody administracyjnoprawnej, to powstanie obowiąz-

ków podatkowych jest skutkiem realizacji norm prawa cywilnego. Ponadto doktryna 

i orzecznictwo podatkowe nierzadko odwołują się do instytucji cywilnoprawnych w swojej 

praktyce164.  

Definicja waluty wirtualnej przyjęta a art. 2 pkt 26 TerroryzmU, choć w swojej isto-

cie zasadniczo prawidłowo oddaje specyfikę walut wirtualnych, daleka jest od nadania tejże 

walucie (a tym bardziej kryptowalucie) jednoznacznej i precyzyjnej kwalifikacji prawnej. 

Poprzez przyjęcie w definicji konstrukcji przede wszystkim negatywnej (co zresztą jest dość 

symptomatyczne i typowe dla wszelkich prób definiowania walut wirtualnych) ustawo-

dawca wskazuje tylko na to, czym waluta wirtualna nie jest. Element pozytywny definicji, 

tj. określenie waluty wirtualnej (częściowo za ustawodawcą unijnym) jako „cyfrowe odwzo-

rowanie wartości”, również nie pozwala na wyprowadzenie precyzyjnej kwalifikacji praw-

nej w ramach odpowiedzi na pytanie czym waluta wirtualna jest165. Wobec wyrastających 

na tle obrotu kryptowalutowego problemów kwalifikacyjnych (dotyczących przede wszyst-

kim realizacji przez nie funkcji płatniczej i umarzania zobowiązań) warto przeanalizować 

charakter prawny kryptowalut z szerszej perspektywy (aniżeli wyznaczoną przez Terrory-

zmU czy stanowiska organów nadzorczych). Dotychczas w doktrynie koncentrowano się 

wyłącznie na bitcoinie jako przedmiocie stosunków cywilnoprawnych (czy też szerzej – sto-

sunków prawa prywatnego) – co zrozumiałe z uwagi na to, że bitcoin jest pierwszą i wciąż 

najlepiej kojarzoną kryptowalutą. Niemniej jednak od momentu uruchomienia sieci Bitcoin 

 
164 B. Birski, Prawnopodatkowe aspekty kryptowalut na przykładzie bitcoina, 2017, http://bibliotekacy-
frowa.pl/Content/89548/Birski_B_Prawnopodatkowe_aspekty_kryptowalut_na_przykladzie_Bitcoina.pdf, 
dostęp: 12.5.2021 r. 
165 K. Stolarski, op. cit., s. 28-32. 
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powstało wiele różnorodnych kryptowalut, których techniczne aspekty funkcjonowania 

mogą zadecydować o odmiennej od bitcoina kwalifikacji prawnej (a które nie zostały do-

tychczas opisane w literaturze przedmiotu). Mając na uwadze powyższe autorka podejmuje 

próbę dokonania kompleksowej kwalifikacji prawnej kryptowalut – z uwzględnieniem za-

równo tych opartych na protokole bitcoina, jak i innych funkcjonujących w obrocie.  

2.2 Kryptowaluty jako postać pieniądza 

Jak zostało stwierdzone w rozdziale pierwszym kryptowaluty mogą być traktowane 

jako pieniądz w ujęciu ekonomicznym, co daje podstawę do przeprowadzenia analizy moż-

liwości zakwalifikowania kryptowalut jako pieniądza w ujęciu prawnym. Koncepcja ta była 

rozważana w doktrynie kilkakrotnie w odniesieniu do bitcoina – i nie znalazła ostatecznie 

uznania166.  

Pojęcie pieniądza nie jest jednoznaczne i nie zostało zdefiniowane w polskim prawie. 

W szerokim znaczeniu za pieniądz uznawane są wszelkie występujące w obrocie środki płat-

nicze - pieniądz krajowy i zagraniczny, czeki, weksle, listy zastawne, obligacje i inne papiery 

wartościowe wystawione w jednostkach pieniężnych. W wąskim ujęciu przez pieniądz na-

leży rozumieć środek płatniczy, któremu państwo nadaje moc umarzania zobowiązań pie-

niężnych (tzw. prawny środek płatniczy). Takim środkiem płatniczym są banknoty (bilety 

bankowe) i monety167.  

Rola pieniądza w prawie (niezależnie od ujęcia) jest bardzo szczególna. Spełnia on 

w obrocie funkcję środka wymiany i zapłaty poprzez wyrażanie określonej siły ekonomicz-

nej. Pieniądz w wąskim rozumieniu ma moc umarzania wszelkich zobowiązań. Jeżeli jest 

środkiem zapłaty, to albo realizuje świadczenie pieniężne sensu stricto (od samego po-

czątku) albo wchodzi w miejsce świadczenia niepieniężnego, np. jako odszkodowanie za 

utracone lub zniszczone rzeczy. Pieniądz pełni więc funkcję powszechnego środka wymiany 

dóbr i usług, funkcję akumulacji wartości ekonomicznych i funkcję płatniczą, polegającą na 

zaspokojeniu interesów wierzyciela, prowadząc do umorzenia zaciągniętego zobowiąza-

nia168.  

 
166 Tak: M. Michna, Bitcoin jako przedmiot..., op. cit., s. 25-31, K. Zacharzewski, Bitcoin jako przedmiot..., 
op. cit. 
167 K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. T. I. Komentarz. Art. 1–44910, Wyd. 10, Warszawa 2020. 
168 W. J. Katner [w:] System Prawa Prywatnego, T. 1, Warszawa 2007, Legalis.  
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Zgodnie z art. 227 ust. 1 Konstytucji RP centralnym bankiem państwa jest NBP, któ-

remu przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki 

pieniężnej. NBP odpowiada za wartość polskiego pieniądza (przyjmuje się, że w przepisie 

jest mowa o pieniądzu w ścisłym znaczeniu169). Dla dalszych rozważań podstawowe zna-

czenie ma wyróżnienie pojęć jednostek pieniężnych i znaków pieniężnych. Jednostki pie-

niężne stanowią normatywną miarę wartości dóbr i usług. Zgodnie z art. 1 ust. 1 DenominU 

polską jednostką pieniężną jest złoty. Znakami pieniężnymi – zgodnie z art. 31 NBPU w Pol-

sce są banknoty i monety opiewające na złote i grosze, które stanowią jedyne prawne środki 

płatnicze (art. 32 NBPU). Wyłącznie w nich (poza wyjątkami ustawowymi) mogą być wy-

rażane zobowiązania pieniężne, zaciągane w Polsce, jak i dokonywane świadczenia pie-

niężne na terytorium polskim. Jest to wyraz zasady walutowości, czyli wyłączności pienią-

dza polskiego na obszarze Polski (art. 358 § 1 KC)170. Przypisywana znakom pieniężnym 

emitowanym przez NBP moc umarzania zobowiązań pieniężnych ma charakter przymu-

sowy. Istnieje więc obowiązek ich przyjmowania jako prawnego środka płatniczego171, 

a skutek w postaci umorzenia zobowiązania następuje nieuchronne, niezależnie od woli lub 

porozumienia stron172. Wierzyciel nie może więc odmówić przyjęcia świadczenia bez po-

padnięcia w zwłokę (art. 486 § 2 KC). 

W doktrynie wyróżnia się trzy postacie pieniądza wiążące się z różnymi sposobami 

zapłaty (umarzania zobowiązań): pieniądz gotówkowy, pieniądz bankowy oraz pieniądz 

elektroniczny173 – i z perspektywy tych instytucji przeanalizowany zostanie charakter 

prawny kryptowalut.  

Z oczywistych względów kryptowaluty nie mogą zostać zakwalifikowane jako pie-

niądze gotówkowe. Przez pieniądz bankowy rozumie się jednostki pieniężne zapisane na 

rachunku jego posiadacza (prowadzonym przez bank). Pieniądz bankowy stanowi zatem 

w istocie wierzytelność posiadacza rachunku przysługującą mu względem banku. Zgodnie 

z art. 725 KC z obowiązkiem przechowywania środków pieniężnych opisanym w tym prze-

pisie w ścisłym związku pozostają cztery obowiązki szczegółowe, a mianowicie: 

1) obowiązek banku przyjmowania środków pieniężnych na rachunek bankowy, 

 
169 L. Bosek [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87–243, Warszawa 
2016.  
170 W. J. Katner, ibidem.  
171 Uchwała SN z 14.2.2002 r., III CZP 81/01. 
172 M. Olechowski, Normatywne podstawy przymusowego umarzania zobowiązań pieniężnych, PiP 2004,  
nr 5, s. 69, P. W. Zawadzka, U. Banaszczak-Soroka, P. Stanisławiszyn, D. Wojtczak-Samoraj [w:] P. W. Za-
wadzka, U. Banaszczak-Soroka, P. Stanisławiszyn, D. Wojtczak-Samoraj, Ustawa o Narodowym Banku Pol-
skim. Komentarz, Warszawa 2013, art. 32. 
173 T. Dybowski, A. Pyrzyńska [w:] System Prawa Prywatnego, t. 5, Warszawa 2013, s. 232. 
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2) obowiązek prowadzenia ewidencji przyjętych na przechowanie środków pienięż-

nych (art. 728 KC), 

3) obowiązek informowania posiadacza rachunku o stanie jego rachunku bankowego 

(art. 728 § 1 i 2 KC); 

4) obowiązek zwrotu środków pieniężnych na żądanie posiadacza rachunku174. 

Ustawodawca nie nadał pieniądzowi bankowemu statusu pieniądza, o jakim mowa 

w art. 31 NBPU. Status ten jest wywodzony w literaturze z przepisów prawa podatko-

wego175, mianowicie art. 61 § 1 OrdPU, zgodnie z którym zapłata podatków przez podatni-

ków prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachun-

kowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia prze-

lewu. Dalsze rozważania w tym zakresie wykraczają jednak poza ramy niniejszej pracy. 

Biorąc jednak pod uwagę, iż przedmiotem regulacji art. 725 KC jest przechowywanie środ-

ków pieniężnych – nie sposób zakwalifikować kryptowalut jako pieniądza bankowego. 

Warto natomiast przy tej okazji wspomnieć o licznych, budzących poważne wątpliwości 

prawne, przypadkach wypowiadania umów rachunku bankowego przez banki, które miały 

miejsce w 2018 r. We wspomnianym okresie działające w Polsce banki niemal na masową 

skalę wypowiadały umowy przedsiębiorcom obracającym kryptowalutami wskazując, że 

prowadzona przez nich działalność w zakresie obrotu kryptowalutami uniemożliwia sku-

teczne monitorowanie aktywności klienta i ustalenie źródła pochodzenia środków na rachun-

kach, a tym samym ciążących na banku obowiązków wynikających z ówcześnie obowiązu-

jącej TerroryzmU176.  

Zgodnie z art. 2 pkt 21a UsłPłU przez pieniądz elektroniczny należy rozumieć war-

tość pieniężną przechowywaną elektronicznie, w tym magnetycznie, wydawaną, z obowiąz-

kiem jej wykupu, w celu dokonywania transakcji płatniczych, akceptowaną przez podmioty 

inne niż wyłącznie wydawca pieniądza elektronicznego. Do ww. definicji pieniądza elektro-

nicznego odwołuje się także art. 4 pkt 5 PrBank. Jako środki pieniężne pieniądz elektro-

niczny stanowi przedmiot transakcji płatniczej177. Pieniądz elektroniczny, inaczej niż 

 
174 L. Ogiegło [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. T II. Komentarz. Art. 450–1088. Przepisy wpro-
wadzające, Wyd. 10, Warszawa 2021, Legalis.  
175 M. Michna, op. cit.  
176 Tak np.: K. Wojdyło, Dlaczego wypowiadanie umów rachunków bankowych giełdom kryptowalut powinno 
zainteresować nas wszystkich? , https://newtech.law/pl/dlaczego-wypowiadanie-umow-rachunkow-banko-
wych-gieldom-kryptowalut-powinno-zainteresowac-nas-wszystkich/, dostęp: 13.5.2021 r., Niezgodne z pra-
wem praktyki wypowiadania umów rachunku bankowego podmiotom pośredniczącym w handlu kryptowalu-
tami, https://bitcoin.pl/niezgodne-z-prawem-praktyki-wypowiadania-umow-rachunku-bankowego-podmio-
tom-posredniczacym-w-handlu-kryptowalutami/, dostęp: 13.5.2021 r. 
177 M. Grabowski, Ustawa o usługach płatniczych. Komentarz, Warszawa 2020, Legalis.  
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pieniądz bankowy, nie musi być zapisany na rachunku bankowym. Możliwość zakwalifiko-

wania kryptowalut jako pieniądza elektronicznego należy ocenić z perspektywy spełnienia 

przez nie następujących kryteriów: 

1) stanowienia wartości pieniężnej – w przeważającej mierze kryptowaluty są warte 

tyle, ile ich użytkownicy są w stanie za nie zapłacić – wartość danej kryptowaluty 

jest ustalana rynkowo (co sprawia, że nierzadko podlega dużym wahaniom nawet 

w ciągu doby178), 

2) wydawania (emisji) z obowiązkiem wykupu przez emitenta – proces kreacji (wy-

kopywania) kryptowalut co do zasady trudno ocenić jako wydanie przez emitenta, 

nie jest także możliwe wskazanie podmiotu obowiązanego do ich zwrotnego wy-

kupu.  

W tym miejscu należy jednak wspomnieć o dodatkowych, istotnych, choć pomija-

nych dotychczas w literaturze, aspektach globalnej oceny charakteru prawnego kryptowalut. 

W obrocie kryptowalutowym występują tzw. stablecoiny, czyli scentralizowane kryptowa-

luty, których kurs jest powiązany z wartością innego aktywa, w szczególności waluty fidu-

cjarnej. Jako przykłady można wymienić Tether179 (najpopularniejszy stablecoin), tru-

eUSD180 czy USD coin181, których wartość zawsze ma wynosić 1 USD. Co więcej, twórcy 

ww. sieci kryptowalut deklarują ich wykup przy wykorzystaniu dedykowanej platformy 

(także opartej o technologię blockchain), przy czym np. w przypadku trueUSD minimalny 

wolumen wykupu wynosi 1000 USD182. Nietrudno zauważyć, że tego typu kryptograficzna 

„jednostka pieniężna” o stałej wartości stanowi zdecydowanie wygodniejszy substytut wa-

luty fiat niż np. bitcoin – przede wszystkim jednak rzeczywiście ma szansę realizować 

w przeważającej mierze funkcję płatniczą. Jednocześnie stablecoiny stanowią doskonałą 

 
178 Co z kolei pokazuje, że część z nich nie ma na celu imitować środka płatniczego, a raczej stanowić inwe-
stycję (bądź spekulację). 
179 Tether: Fiat currencies on the Bitcoin blockchain, https://tether.to/wp-content/uploads/2016/06/Tether-
WhitePaper.pdf?__cf_chl_jschl_tk__=57df96d477b76f969df0df77d8b685a20e7be759-1620945240-0-
ATnWlFt3hsnVChzAs-
JCj4CT5ciB0qB5XDDGcV9mDCecNs34gQQ8i_5UmdCl03ivIXjscE0ynU_MW9RRJMV9xL0gWEi_wWE
44z5JKWcDNx_p9T28g8L2l6l2-I3JAWor6ayYIaCzRp-45PuZyWhIA8IfnKO3Bq0qSsnl7oNa-vZMpcNN-
Cumm6AZz6qobHvwJbo95Aq0eqJhWlSGxHGaoxbBOpPm73e4JpE60KE-
qhdOe2Jd_vgjoH_ZE16f8Z1TsmQ5QSOmdaru74pSNlDWLFNYA3xIH8LZob19Y8iZamr-MArCr-
Zont3oOL2pK1mpBdv9_199nQwvGq6OAFGErwaWFYbx45pR_yVrW-J2HelIUZdLH5aQfDvuXp5JCO-
HoBXS3awlMR5ee2YnH7Gkx5IeQBYtW2111UCg-6-rbD6a3m6BC5bJSomZMWsu2Ae09pS9mOvM9-
iWwPVmAS8w0dk12u4, dostęp: 14.5.2021 r. 
180 True USD Whitepaper, https://www.allcryptowhitepapers.com/trueusd-whitepaper/, dostęp: 13.5.2021 r. 
181 USD Coin Whitepaper, https://whitepaper.io/document/716/usd-coin-whitepaper, dostęp: 13.5.2021 r. 
182 How do I redeem TrueUSD?, https://support.trusttoken.com/hc/en-us/articles/360020036012-How-do-I-re-
deem-TrueUSD-, dostęp: 13.5.2021 r. 
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przeciwwagę dla spekulacyjnego charakteru większości znanych kryptowalut, w szczegól-

ności bitcoina.  

Wyróżnia się następujące rodzaje stablecoinów183: 

1) stablecoiny powiązane z (zabezpieczone) walutami fiducjarnymi – są to kryptowa-

luty zabezpieczone w walutach fiat w stosunku 1:1, ich emitenci powinni posiadać 

rezerwę w postaci waluty fiducjarnej i wydawać jedynie proporcjonalną do niej 

liczbę stablecoinów, przykład stanowią ww. tether czy trueUSD, 

2) stablecoiny powiązane z towarami – są to kryptowaluty zabezpieczone rzeczywi-

stymi dobrami, takimi jak złoto czy ropa naftowa, np. digix184 - ich cena zmienia się 

wraz z cenami złota,  

3) stablecoiny powiązane z kryptowalutami – są to kryptowaluty zabezpieczone innymi 

kryptowalutami, np. DAI185; biorąc pod uwagę specyfikę stablecoinów inwestycja 

w te powiązane z kryptowalutami charakteryzuje się dużo wyższym ryzykiem (jest 

bowiem zabezpieczona wyłącznie inną kryptowalutą), 

4) tzw. stablecoiny algorytmiczne – są to kryptowaluty nieznajdujące oparcia w ww. 

aktywach, natomiast są zabezpieczone kombinacją inteligentnych kontraktów (czyli 

algorytmów), które mają na celu utrzymanie ich stabilnej ceny poprzez manipulację 

podażą186, np. defiDollar187. 

Struktura większości stablecoinów zakłada określony sposób centralizacji, prowa-

dzenie okresowych audytów oraz włączenie tzw. zaufanej trzeciej strony (co w istocie sta-

nowi zaprzeczenie istoty blockchaina czyniąc je „kryptowalutowym oksymoronem188”). Ten 

specyficzny (krytykowany przez wielu entuzjastów kryptowalut) charakter stablecoinów  

 
183 Tak m.in.: H. Kołodziejczyk, K. Jarno, Stablecoin – the stable cryptocurrency, Studia BAS 2020, nr 3 (63), 
s. 155-170; przy czym podkreślenia wymaga, że nie jest to katalog zamknięty – kryptowaluty powstają i ewo-
luują w sposób ciągły.  
184 Znajdujący oparcie w złocie; The Digix Ecosystem, https://digix.global/#/ecosystem, dostęp: 14.5.2021 r. 
185 Przy czym jest to specyficzny stablecoin, ponieważ dąży do utrzymania oparcia w stosunku 1:1 do USD, 
blokując inne kryptoaktywa w kontraktach. DAI jest produktem oprogramowania open source o nazwie Maker 
Protocol, zdecentralizowanej aplikacji działającej w blockchainie Ethereum. DAI utrzymuje swoją wartość nie 
dzięki zabezpieczeniu w USD przechowywanych przez jej emitenta, ale dzięki wykorzystaniu zabezpieczo-
nego długu denominowanego w kryptowalucie ether (oraz jest utrzymywany przez system inteligentnych kon-
traktów na platformie Ethereum). Emisja jednostek DAI jest kontrolowana przez inteligentne kontrakty - aby 
uzyskać DAI użytkownik musi dokonać rozporządzenia (tzw. blokada) „posiadaną” (w potocznym znaczeniu) 
kryptowalutą w ramach inteligentnego kontraktu, który następnie automatycznie wydaje temu użytkownikowi 
token DAI; The Dai Stablecoin System Whitepaper, https://makerdao.com/whitepaper/DaiDec17WP.pdf, do-
stęp: 14.5.2021 r. 
186 Co w gruncie rzeczy stanowi odwzorowanie polityki pieniężnej prowadzonej przez banki centralne.  
187 DefiDollar, https://docs.dusd.finance, dostęp: 14.5.2021 r.  
188 Określenie to możemy spotkać w publikacjach prasowych, np. Stablecoiny – czym są? Do czego służą?, 
https://www.gpwinfostrefa.pl/stablecoiny-czym-sa/, dostęp: 13.5.2021 r. 
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(w tym obowiązek ich wykupu) sprawia, że – jak się wydaje – ich kreacja mogłaby de lege 

lata zostać kwalifikowana jako wydanie pieniądza elektronicznego w rozumieniu art. 2 pkt 

21a UsłPłU189. Tego typu wykładnia powinna jednak być prowadzona ze szczególną ostroż-

nością, bowiem doprowadziłaby do wyjęcia stablecoinów spod regulacji TerroryzmU (zgod-

nie z definicją waluty wirtualnej jest to cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest pie-

niądzem elektronicznym w rozumieniu UsłPłU).  

Wspomnieć przy tym należy, iż na przestrzeni ostatnich lat szereg banków central-

nych deklarowało chęć rozwoju tzw. cyfrowych walut banków centralnych (ang. Central 

Bank Digital Currency – CBDC)190, które mogą przybrać postać stablecoinów. Jak czytamy 

w odpowiedzi Ministra Finansów na interpelację posła P. Koperskiego w sprawie planów 

rządu dotyczących emisji cyfrowej waluty banku centralnego191 zgodnie z wynikami ankiety 

przeprowadzonej przez BIS192 prace analityczne związane z emisją CBDC pod koniec 

2019 r. prowadziło ponad 50 banków centralnych na całym świecie. Połowa banków cen-

tralnych analizowała wprowadzenie CBDC zarówno do płatności detalicznych, jak i wyso-

kokwotowych, 33% – wyłącznie powszechnie dostępne CBDC, a 14% – CBDC jedynie do 

płatności wysokokwotowych. Około 20 banków centralnych przeszło od analiz teoretycz-

nych do etapu eksperymentu czy opracowywania proof-of-concept dla zastosowania nowej 

technologii, jaką jest w większości przypadków technologia rozproszonych rejestrów 

(DLT). Jednocześnie jedynie 5 banków centralnych zadeklarowało możliwość́ wprowadze-

nia powszechnie dostępnego CBDC w perspektywie najbliższych 3 lat, a 10 kolejnych – 

w średnim okresie (w ciągu 6 lat).  

 
189 Powyższa konstatacja znajduje oparcie także w treści Ostrzeżenia UKNF. Warto przy okazji także wskazać 
na Opinię EKES w sprawie wniosków dotyczących rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w spra-
wie rynków kryptoaktywów i zmieniającego dyrektywę (UE) 2019/1937 oraz rozporządzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady w sprawie systemu pilotażowego na potrzeby infrastruktur rynkowych opartych na techno-
logii rozproszonego rejestru z 30.4.2021 r. (Dz. U. UE C z 2021 r., nr 155, str. 31), który w pkt. 1.6 wyraził 
poparcie dla objęcia emitentów stablecoinów rygorystyczym wymogom w zakresie kapitału, praw inwestorów 
i nadzoru. 
190 Np. projekt tzw. e-euro EBC, https://www.ecb.europa.eu/paym/digital_euro/html/index.en.html, dostęp: 
14.5.2021 r., Ubin rozwijany przez Monetary Authority of Singapour, Project Ubin Phase 5, Enabling Broad 
Ecosystem Opportunities, https://www.mas.gov.sg/-/media/MAS/ProjectUbin/Project-Ubin-Phase-5-Ena-
bling-Broad-Ecosystem-Opportunities.pdf, dostęp: 14.5.2021 r., Sand Dollar rozwijany przez Central Bank of 
the Bahamas, Digital Bahamian Dollar, https://www.sanddollar.bs, dostęp: 14.5.2021 r., DXCD proponowany 
przez Eastern Caribbean Central Bank, https://www.eccb-centralbank.org/p/what-you-should-know-1, dostęp: 
14.5.2021 r.  
191 https://orka2.sejm.gov.pl/INT9.nsf/klucz/ATTBU8J5Q/%24FILE/i10470-o1.pdf, dostęp: 14.5.2021 r.  
192 Impending arrival – a sequel to the survey on central bank digital currency, BIS Papers No 107, 2020, 
https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap107.pdf, dostęp: 14.5.2021 r.  
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W 2019 r. EBC opublikował interesujący dokument dotyczący prowadzonych przez 

EBC badań nad anonimowością walut cyfrowych banków centralnych193. Stanowi on opis 

swoistego eksperymentu, który mógłby zakończyć się stworzeniem nowej waluty cyfrowej 

(w istocie kryptowaluty – z uwagi na oparcie w technologii rozproszonego rejestru) – EU-

ROchain. Jednym z podstawowych założeń ww. koncepcji jest znalezienie równowagi po-

między prywatnością (anonimowością) wiążącą się z obrotem kryptowalutowym a efektyw-

nemu przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. W ramach przedmiotowych badań EBC proponuje 

wykreowanie EUROchain, który: 

1) byłby emitowany wyłącznie przez EBC, 

2) byłby nadzorowany pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu przez dedykowany organ, 

3) tym, co wyróżniałoby tę kryptowalutę na tle pozostałych miałby być także specy-

ficzny model obrotu – obrót EUROchainem byłby oparty na systemie pośredników 

dokonujących transakcji w imieniu klientów – pośrednikami miałyby być podmioty 

posiadające dedykowane rachunki w bankach centralnych (zatem de facto pośredni-

kami stałyby się przede wszystkim banki), 

4) obrót miałby być prowadzony za pośrednictwem tokenów („states”) – każdy token 

reprezentowałby określoną wartość w danym czasie oraz stanowił nośnik informacji 

o poprzednich i obecnych „właścicielach” oraz zawierał kryptograficzny dowód jego 

ważności - czyli dowód, że od momentu wydania zawsze był przekazywany zgodnie 

z zasadami określonymi przez bank centralny, 

5) problem „anonimowości” kryptowaluty (o ile wciąż można o nim mówić w sytuacji, 

gdy obrót odbywa się z udziałem dwóch pośredników, banku centralnego i organu 

nadzoru) miałby zostać rozwiązany przez wydawanie raz w miesiącu voucherów 

(w z góry ograniczonej liczbie) umożliwiających przeprowadzenie określonej liczby 

„anonimowych” transakcji (nieprzekraczających określonej wartości oraz niepodle-

gających procedurom przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terrory-

zmu) – w pozostałym zakresie taki system płatniczy przewiduje element kontroli nad 

rynkiem194.  

 
193 EBC, Exploring anonymity in central bank digital currencies, https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/pub-
lications/pdf/ecb.mipinfocus191217.en.pdf, dostęp: 24.5.2021 r. 
194 Biorąc jednak pod uwagę, że dane zapisane w rejestrze transakcji nadal byłyby dostępne dla wszystkich 
użytkowników sieci – relatywnie łatwo byłoby prześledzić przepływy „anonimowych” voucherów – tyle że 
sama transakcja nie podlegałaby analizie organu nadzorczego.  
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Każda transakcja „konsumowałaby” określoną jednostkę i tworzyła kolejną odpowiadającą 

nowemu stanowi faktycznemu. Tym samym liczba kryptowalut w obiegu uzalezniona by-

łaby od istnienia wartości, którą te kryptowaluty reprezentują. W uproszczonym schemacie 

płatnik zlecałby pośrednikowi dokonanie określonego „przelewu” środków, wskazując jed-

nocześnie, czy dana transakcja ma odbyć się z zachowaniem anonimowości czy też nie. Na-

stępnie pośrednik „konsumowałby” voucher i przekazywał określone jednostki EUROchain 

(tokeny) do pośrednika odbiorcy, który zapisywałby je na rachunku odbiorcy. W przypadku 

transakcji podlegających nadzorowi – transfer ten podlegałby dodatkowemu badaniu organu 

nadzorczego. Jeżeli użytkownik chciałby dokonać konwersji na inną walutę lub wypłacić 

środki konieczne byłoby skorzystanie z usług pośrednika w ramach rozrachunku brutto  

w czasie rzeczywistym (RTGS)195. Choć wdrożenie przedmiotowej koncepcji (mogącej zna-

cząco wpłynąć na prawną ocenę kryptowalut – przynajmniej tych emitowanych przez banki 

centralne) wydaje się być niezwykle odległą perspektywą, to warto przy okazji zwrócić także 

uwagę na opublikowany w październiku 2020 r. raport FSB dotyczący wyzwań regulacyj-

nych i nadzorczych związanych z obrotem stablecoinami196, w ramach którego opracowano 

propozycję stworzenia globalnego stabilnej kryptowaluty. Wydaje się zatem, że jest to kie-

runek rozwoju rynku kryptowalutowego, który może istotnie wpłynąć na określenie statusu 

prawnego kryptowalut.  

W NBP jest prowadzony monitoring prac analitycznych, badawczych i testów pilo-

tażowych realizowanych przez inne banki centralne w zakresie emisji CBDC dla płatności 

detalicznych oraz wysokokwotowych, jednak nie są prowadzone żadne prace nad rozwojem 

CBDC w Polsce. Zgodnie z przywołanym w ww. piśmie negatywnym stanowiskiem Ze-

społu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) działającego przy UNKF197 

w ocenie NBP, ani wymogi prawne, czyli przepisy Konstytucji RP i NBPU dotyczące emisji 

znaków pieniężnych w postaci banknotów i monet, ani względy bezpieczeństwa 

związane z niedojrzałością̨ technologii rozproszonego rejestru, która mogłaby być zastoso-

wana przy emisji walut wirtualnych, nie pozwalają̨ na pozytywne odniesienie się do takiego 

postulatu. Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w opracowaniu NBP „Pieniądz 

 
195 M. Nowakowski, Bezpieczna waluta cyfrowa? [w:] FINTECH - technologia, finanse, regulacje. Praktyczny 
przewodnik dla sektora innowacji finansowych, WKP 2020, Lex.  
196 FSB, Regulation, Supervision and Oversight of “Global Stablecoin” Arrangements Final Report and High-
Level Recommendations, 2020, https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P131020-3.pdf, dostęp: 24.5.2021 r. 
197 Raport z prac Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech), 2017, 59-60, 
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Raport_KNF_11_2017_60290.pdf, dostęp: 14.5.2021 r. 



 82 

cyfrowy banku centralnego”198 opublikowanym 14 maja 2021 r. Pomimo tego należy mieć 

na uwadze, że tego typu kryptowaluty także mogłyby potencjalnie stanowić pieniądz elek-

troniczny, o którym mowa w art. 2 pkt 21a UsłPłU (w ślad za art. 4 ust. 2 pkt 7 UsłPłU). 

Warto przy tym zaznaczyć, że przepisy UsłPłU (w szczególności art. 59j) nie determinują 

waluty środków pieniężnych przyjmowanych w zamian za wydawany pieniądz elektro-

niczny. Może to być zatem złoty polski bądź też inna waluta, która jest przekazywana emi-

tentowi w postaci gotówkowej (wpłata, przekaz pieniężny) albo w formie pieniądza banko-

wego.  

Przepisy UsłPłU nie przewidują także żadnej szczególnej formy dla zawarcia umowy 

o wydanie pieniądza elektronicznego. Zgodnie z art. 59k UsłPŁU umowa o wydanie pienią-

dza elektronicznego określa warunki dokonywania wykupu pieniądza elektronicznego, 

w tym opłaty za jego wykup, jednoznacznie i w sposób zrozumiały (art. 59k ust. 1), nato-

miast wydawca pieniądza elektronicznego jest obowiązany dostarczyć jednoznaczną i zro-

zumiałą informację o warunkach dokonywania wykupu pieniądza elektronicznego nie póź-

niej niż przy złożeniu propozycji zawarcia umowy (art. 59k ust. 2). Oba ww. warunki mogą 

zostać spełnione także przy zastosowaniu opisanych powyżej zautomatyzowanych, inteli-

gentnych kontraktów.  

Analizując możliwość zakwalifikowania kryptowalut jako pieniądza nie należy za-

pominać, że istotą pieniądza nie jest jego forma a zakres zastosowania. Współczesny pie-

niądz rozumiany wąsko ma w gruncie rzeczy wymiar symboliczny – stał się prawnym środ-

kiem płatniczym z mocy ustawy. To ustawa przesądziła o nadaniu mu powszechnej akcep-

tacji. Przepisy, które dziś wykluczają możliwość traktowania kryptowalut jako pieniądza – 

np. na skutek popularyzacji tego sposobu rozliczeń i szerokiej społecznej akceptowalności 

kryptowalut jako środka płatniczego czy środka wymiany – mogą w przyszłości ulec zmia-

nie (niekoniecznie rewolucyjnej, nadającej kryptowalutom walor prawnego środka płatni-

czego, ale np. wprowadzające dedykowaną im instytucję wirtualnego pieniądza prywat-

nego). W ocenie autorki tym „pieniądzem przyszłości” potencjalnie nie byłby jednak bitcoin, 

któremu poświęcono dotąd najwięcej uwagi w literaturze, a kryptowaluty bazujące na bar-

dziej rozwiniętych, kompleksowych platformach blockchain, jak np. Ethereum, (w praktyce 

dają one możliwość łatwego i szybkiego zawierania szeregu ustandaryzowanych inteligent-

nych kontraktów jednym miejscu i czasie).  

 
198 Pieniądz cyfrowy banku centralnego, https://www.nbp.pl/systemplatniczy/cbdc/raport-cbdc.pdf, dostęp: 
14.5.2021 r. 
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2.3 Kryptowaluty jako przedmiot bezwzględnych praw podmioto-

wych 

W polskiej nauce prawa cywilnego najszerzej reprezentowana jest teoria praw pod-

miotowych A. Woltera. Początkowo zdefiniował on prawo podmiotowe jako przyznaną i za-

bezpieczoną przez normę prawną oraz wynikającą ze stosunku prawnego sferę możności 

postępowania w określony sposób199. W późniejszym okresie A. Wolter określił prawo pod-

miotowe jako wynikającą ze stosunku prawnego sferę możności postępowania w określony 

sposób przyznaną przez normę prawną w celu ochrony interesów podmiotu uprawnionego 

i zabezpieczoną przez tę normę prawną200. Bezwzględne prawa podmiotowe skuteczne są 

erga omnes. Stanowią one najważniejszy prywatnoprawny instrument umożliwiający przy-

porządkowanie określonych dóbr władztwu konkretnych podmiotów. Ich korelatem jest cią-

żący na nieograniczonej liczbie osób obowiązek biernego zachowania się, tj. nieprzeszka-

dzania uprawnionemu w wykonywaniu prawa, nieingerowania w nie201. Z podziałem na 

prawa podmiotowe względne i bezwzględne wiążą się poważne konsekwencje. W przy-

padku praw względnych podmioty prawa cywilnego dysponują generalną kompetencją do 

kształtowania ich treści (art. 3531 KC), natomiast w przypadku praw bezwzględnych przyj-

muje się brak możliwości kształtowania treści tych praw wolą stron (zasada numerus clausus 

bezwzględnych praw podmiotowych). Do katalogu praw bezwzględnych zaliczane są: 

prawa rzeczowe, prawa osobiste, niektóre prawa na dobrach niematerialnych, niektóre prawa 

rodzinne202 oraz prawo do dziedziczenia.  

2.3.1 Kryptowaluty jako przedmiot prawa własności 

Podstawowym aktem prawnym sankcjonującym prawo własności w polskim po-

rządku prawnym jest Konstytucja RP203, a konkretniej art. 21 ust. 1 oraz art. 64 Konstytucji 

RP. Zgodnie z art. 21 ust. 1 Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo 

 
199 A. Wolter, Prawo cywilne, 1986, s. 125.  
200 A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne, 2018, s. 153. 
201 M. Pyziak-Szafnicka [w:] System Prawa Prywatnego, t. 1, 2012, s. 838. 
202 Prima facie należy odrzucić propozycję kwalifikacji kryptowalut jako przedmiotu praw rodzinnych, dlatego 
kwestia ta nie będzie podlegała szczegółowemu omówieniu. 
203 Przyjmuje się, że akty prawa międzynarodowego takie jak EKPCz chronią własność, jednak nie sankcjonują 
prawa do niej (Ł. Duda, J. Kociubiński, Realizacja ochrony własności w EKPC na podstawie orzeczenia 
Lithgow i inni [w:] Własność – idea, instytucje, ochrona, Wrocławskie Studia Erazmiańskie, 2009, z. 3, s. 234).  
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dziedziczenia. Zgodnie z wyrokiem TK z 23 lutego 2010 r.204 „pojęcia konstytucyjne mają 

charakter autonomiczny i nie mogą być utożsamiane z pojęciami funkcjonującymi w szcze-

gółowych gałęziach prawa. Zgodnie z ustalonym orzecznictwem Trybunału Konstytucyj-

nego przy ustalaniu treści terminów konstytucyjnych nie można też przyjmować założenia, 

że odpowiadają one identycznie brzmiącym terminom przyjętym w ustawodawstwie zwy-

kłym. Przyjęcie takiego założenia otwierałoby bowiem drogę do obchodzenia gwarancji 

konstytucyjnych przez odpowiednie zawężanie zakresu określonych terminów w przepisach 

zamieszczonych w ustawodawstwie zwykłym”. Jednocześnie jednak w ślad za art. 64 Kon-

stytucji RP każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedzi-

czenia (art. 64 ust. 1), własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają 

równej dla wszystkich ochronie prawnej (art. 64 ust. 2), własność może być ograniczona 

tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności 

(art. 64 ust. 3).  

W doktrynie wskazuje się, że art. 64 Konstytucji RP stanowi rozwinięcie ogólnej 

zasady ochrony szeroko rozumianej własności wyrażonej w art. 21 Konstytucji RP. Art. 64 

współkształtuje zakres konstytucyjnej ochrony wolności majątkowej, wyróżniając szcze-

gólne kategorie praw chronionych, tym samym uzupełniając i uszczegółowiając ogólną dy-

rektywę art. 21 Konstytucji RP205. Jednocześnie zakreśla ogólne ramy ich dopuszczalnego, 

a jednocześnie koniecznego kształtu ustawowego. W tym sensie można go traktować jako 

uzupełnienie i uszczegółowienie ogólnej dyrektywy art. 21. Należy zatem stwierdzić, że na 

gruncie art. 21 ust. 1 Konstytucji RP mamy do czynienia z szerokim ujęciem własności, 

obejmującym swoim zakresem wszystkie prawa majątkowe. Z kolei w art. 64 Konstytucji 

RP własność powinna być traktowana węziej, w ujęciu cywilistycznym206. 

Przenosząc zatem rozważania na grunt KC należy przeanalizować, czy kryptowaluty 

mogą zostać objęte regulacją art. 140 KC. Zgodnie z art. 140 KC w granicach określonych 

przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, 

korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, 

w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach 

może rozporządzać rzeczą. Rzeczami są natomiast wyłącznie przedmioty materialne (art. 45 

KC). W doktrynie przyjmuje się, że rzeczą w rozumieniu art. 45 KC są zatem byty fizyczne 

 
204 P 20/09.  
205 Tak m.in. K. Zaradkiewicz [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1 –
86, Warszawa 2016, Legalis.  
206 Tak: wyrok TK z 13.12.2012 r., sygn. akt P 12/11.  
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wyodrębnione ze swojego otoczenia (przyrody), które mogą być przedmiotem obrotu go-

spodarczego207. W ujęciu technicznym kryptowaluta traktowana jako rozproszona baza da-

nych o przepływach wartości pomiędzy użytkownikami jej sieci stanowi może zostać po-

traktowana jako pewien wyodrębniony z przyrody byt. Nie ma on jednak charakteru fizycz-

nego (materialnego), wobec czego nie sposób traktować jej jako rzeczy. Tym samym prze-

pisy dotyczące własności ani jej ochrony nie mogą znaleźć zastosowania. Należy także 

zwrócić uwagę, że skoro kryptowaluty nie są rzeczą, a raczej rodzajem dobra niematerial-

nego, których jedynym substratem są informacje zapisane w łańcuchu bloków – nie sposób 

przyjąć, że korzystanie z kryptowaluty przez jej „właściciela” jakkolwiek zmienia sytuację 

prawną osób trzecich.  

Warto jednak przy okazji wspomnieć, że problematyka możliwości kwalifikacji tzw. 

dóbr wirtualnych jako przedmiotów prawa własności była już kilkakrotnie (negatywnie) 

oceniana w doktrynie (np. przez J. Rekies208, K. Kurosza209, J. Kuleszę210 czy K. Szpyta211. 

Przyjąć zatem należy nadrzędne znaczenie zasady numerus clausus praw rzeczowych. 

W istocie tożsame stanowisko zostało pośrednio wyrażone w orzecznictwie. W wyroku z 16 

czerwca 2009 r. SA w Łodzi212 stwierdził, iż kod PIN do karty SIM nie może być traktowany 

jako rzecz w rozumieniu art. 45 KC, ani jako część składowa telefonu (art. 47 § 1 i 2 KC) 

bądź jego przynależność (art. 51 KC) z uwagi na brak samodzielnego bytu materialnego. 

Przekładając powyższe na grunt rozważań prowadzonych w ramach niniejszej pracy, należy 

wskazać, że choć brak materialnego charakteru kryptowaluty jest oczywisty, to istotą (pod-

stawą) władztwa sprawowanego nad nią (a w szczególności warunkiem rozporządzania nią) 

jest sprawowanie kontroli nad kluczem prywatnym. Ten zaś najczęściej jest zapisany (choć 

nie musi) na nośniku, który może mieć postać fizycznego przedmiotu. Wydaje się jednak, 

że nawet w tym przypadku nie sposób zakwalifikować klucza prywatnego jako przedmiotu 

własności. Należy bowiem zawsze odróżniać nośnik od danych. Pierwszy z nich ma charak-

ter corpus mechanicum, a drugie (dane) corpus mysthicum213. Zatem tylko nośnik może być 

 
207 A. Machnikowska [w:] M. Załucki (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Wyd. 2, Warszawa 2020, Legalis.  
208 J. Rekies, M. Żarski, Obrót wirtualnymi przedmiotami w MMORPG. Sweatshop, gold farming i real money 
trading [w:] K.Grzybczyk (red.), Prawo w wirtualnych światach, Warszawa 2013, s. 145-156. 
209 K. Kurosz, Prawo wobec niektórych wyzwań „rzeczywistości wirtualnej”, interaktywności i digitalizacji 
sztuki [w:] M. Burnecka, R. Próchniak (red.), Dynamika kultury a (r)ewolucja własności intelektualnej, t. 1, 
Wrocław 2007, s. 46. 
210 K. Kulesza [w:] K. Grzybczyk (red.), A. Aulentyner, J. Kulesza, Prawo w wirtualnych światach, Warszawa 
2013, s. 302. 
211 K. Szpyt, Obrót dobrami wirtualnymi w grach komputerowych. Studium cywilnoprawne, Warszawa 2018, 
s. 123.  
212 Sygn. akt II AKa 91/09.  
213 K. Szpyt, op. cit., s. 124.  
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traktowany jako rzecz w rozumieniu prawa cywilnego, natomiast klucz prywatny czy kryp-

towaluta (przedstawiająca samodzielną wartość ekonomiczną) nie stanowią jego części skła-

dowych ani przynależności.  

W tym miejscu warto także przytoczyć wyrok SA w Katowicach z 13 czerwca 

2006 r.214, w którym SA oceniał możliwość objęcia domeny internetowej ochroną przewi-

dzianą w art. 140 KC. SA stwierdził wówczas, iż „chybione jest mówienie o „własności” 

domeny internetowej, gdyż prawo własności w znaczeniu cywilistycznym, którego treść wy-

znacza art. 140 KC odnosi się do rzeczy, jakimi domeny internetowe nie są, i szerzej, ze 

względu na zamknięty katalog dóbr niematerialnych chronionych prawami bezwzględnymi, 

iż brak jest w prawie polskim przepisów, z których wynikałoby, że skutkiem rejestracji na-

zwy domeny internetowej jest nabycie przez dysponenta wyłącznego prawa korzystania 

i rozporządzania domeną. Sąd I instancji utożsamił z prawem własności uprawnienia do do-

meny internetowej, które wynikają z rejestracji. Doktryna wskazuje w tym przedmiocie na 

umowne uprawnienie do korzystania z technicznego skojarzenia zarejestrowanej nazwy do-

meny z odpowiadającym jej numerem IP (będącym niepowtarzalnym numerycznym adre-

sem zakodowanym w formacie używanym w systemie internetowym), przez co uprawnienie 

do domeny (odpowiednika adresu numerycznego) nie może funkcjonować w oderwaniu od 

umowy z rejestratorem, a faktyczna nie zaś prawna wyłączność korzystania z technicznego 

skojarzenia zarejestrowanej nazwy domeny (i odpowiadającego jej numeru IP) wynika tylko 

z tego, że technicznie wyłączona jest możliwość funkcjonowania w Internecie dwóch jed-

nakowych domen tego samego poziomu, skoro stanowią substytut numeru IP. Właściwe jest 

więc mówienie o dysponencie nazwy domeny internetowej i prawie podmiotowym względ-

nym, skutecznym wobec rejestratora”. Ustalenia dokonane przez SA na gruncie ww. wyroku 

są aktualne także w odniesieniu do kwalifikacji prawnej kryptowalut.  

2.3.2 Kryptowaluty jako dobra osobiste 

Dobra osobiste zostały zdefiniowane w art. 23 KC, przy czym ich katalog pozostaje 

otwarty. Ustawodawca zdecydował się na wymienienie jako przykładów dóbr osobistych 

takich jak zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, 

tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, 

 
214 Sygn. akt I ACa 272/06. 
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wynalazcza i racjonalizatorska. W doktrynie wskazuje się, że aby dana wartość mogła zostać 

uznana za dobro osobiste powinna spełniać następujące warunki: 

1) być ściśle powiązana z podmiotem, któremu przysługuje, 

2) stanowić wartość niemajątkową (co jednak nie oznacza, że samo dobro osobiste nie 

może mieć majątkowego charakteru), 

3) mieć obiektywny (zobiektywizowany) charakter – nie może opierać się wyłącznie 

na subiektywnych wrażeniach czy odczuciach uprawnionego. 

Biorąc pod uwagę, że celem celem powstania i obrotu kryptowalutami jest realizacja 

interesów ekonomicznych (kryptowaluty pełnią funkcję środka wymiany, środka płatni-

czego, a jednocześnie obrót nimi może realizować cele inwestycyjne czy spekulacyjne). 

Z tych powodów nie sposób uznać, że kryptowaluty mogą stanowić dobra osobiste, a co za 

tym idzie – że są przedmiotem ochrony praw osobistych. Wydaje się jednak, że uprawnione 

jest pytanie o możliwość zakwalifikowania kluczy publicznego (adres portfela użytkownika) 

lub prywatnego (kontroli czy władztwa nad nim) jako dobra osobistego. W tym miejscu 

warto przytoczyć wyrok SN z 11 marca 2008 r.215, w którym SN stwierdził, iż nazwa użyt-

kownika, którą posługuje się osoba korzystająca z serwisu internetowego podlega ochronie 

prawnej na takiej podstawie, na jakiej ochronie podlega nazwisko, pseudonim lub firma. 

W uzasadnieniu wyroku możemy bowiem przeczytać, że w ocenie SN nazwa użytkownika 

zasługuje na ochronę prawną na podstawie art. 23 KC, gdyż nazwa ta pełni różne funkcje, 

mianowicie: 

1) utworzenie nazwy użytkownika jest niezbędne do rejestracji w serwisie i uzyskania 

własnego konta, a w konsekwencji do uczestniczenia w aukcjach zarówno jako na-

bywca, jak i sprzedawca, 

2) nazwa umożliwia użytkownikowi zalogowanie się do serwisu i dostęp do jego funk-

cji, 

3) nazwa identyfikuje daną osobę fizyczną w środowisku internetowym, w tym kon-

kretnym wypadku w środowisku osób korzystających z usług serwisu aukcyjnego, 

4) nazwa indywidualizuje osobę, która korzysta z serwisu aukcyjnego, składa ofertę, 

jest stroną konkretnej umowy sprzedaży, wystawia lub otrzymuje komentarz okre-

ślonej treści, a także prowadzi korespondencję z innymi użytkownikami. Niekiedy 

już samo wzięcie udziału w aukcji przez użytkownika posługującego się konkretną 

nazwą może stanowić źródło informacji dla pozostałych uczestników, którzy wiedzą, 

 
215 Sygn. akt II CSK 539/07.  
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że dany użytkownik zwykle bierze udział w aukcjach danego typu, licytuje tylko do 

pewnej kwoty, tylko w określone dni, w określony sposób, nie konkuruje z użytkow-

nikami posługującymi się określonymi nazwami, że użytkownik ten jest rzetelny, 

sprawnie i bezzwłocznie przeprowadza transakcje itp.; z pewnością można przyjąć, 

że nazwa użytkownika identyfikuje konkretną osobę fizyczną. 

Bez wątpienia klucz publiczny użytkownika kryptowaluty spełnia wszystkie ww. 

warunki. Posługiwanie się nim jest niezbędne, by uczestniczyć w obrocie, indywidualizuje 

i identyfikuje on użytkownika (choć nie dostarcza danych osobowych w potocznym rozu-

mieniu) danej kryptowaluty. W tym miejscu jednak należy odwołać się do kontekstu, w któ-

rym zapadł ww. wyrok. W przedmiotowej sprawie pozwany posłużył się nazwą użytkow-

nika powoda w celu wystawienia szeregu negatywnych, widocznych dla wszystkich użyt-

kowników portalu, opinii, godząc w jego dobre imię. W ocenie autorki w niniejszym przy-

padku to de facto właśnie dobre imię użytkownika zostało objęte ochroną, nie zaś sama na-

zwa użytkownika jako określony pseudonim czy ciąg znaków indywidualizujący bądź iden-

tyfikujący konkretnego użytkownika. Biorąc pod uwagę, że klucze publiczny i prywatny 

służą wyłącznie do dokonywania rozporządzeń (podpisywania transakcji) – a zatem mają 

charakter ściśle użytkowy, natomiast sieci kryptowalut nie przewidują chociażby żadnej 

formy „tradycyjnej” komunikacji pomiędzy użytkownikami, nie sposób przyjąć, że ww. klu-

cze podlegają ochronie na gruncie przepisów dotyczących dóbr osobistych.  

2.3.3 Kryptowaluty jako przedmiot praw własności intelektualnej  

Do dóbr niematerialnych zalicza się przedmioty praw własności intelektualnej – 

przedmioty ochrony prawa autorskiego, praw pokrewnych oraz ochrony prawa własności 

przemysłowej. W pierwszej kolejności przeanalizowana zostanie możliwość uznania kryp-

towaluty za utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 PrAut. W art. 1 ust. 2 PrAut wskazano natomiast 

przykładowe rodzaje utworów takie jak utwory wyrażone słowem, symbolami matematycz-

nymi, utwory plastyczne czy programy komputerowe. Przez utwór rozumie się każdy prze-

jaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, 

niezależnie od jego wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Utwór jest zatem dobrem 

niematerialnym niezależnym od nośnika (corpus mechanicum) stworzonym przez człowieka 

i uzewnętrznionym przez autora w sposób intersubiektywnie obserwowalny (ustalenie), 
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posiadającym cechę twórczości o indywidualnym charakterze (oryginalność i indywidual-

ność)216. 

Kryptowaluty powstają w procesie wykopywania, podczas którego komputer użyt-

kownika-górnika (posiadający odpowiednio dużą mocą obliczeniową) rozwiązuje skompli-

kowany problem matematyczny. Za jego rozwiązanie skuteczny górnik otrzymuje nagrodę 

w postaci określonej liczby nowych jednostek kryptowaluty (np. jednego bitcoina). Proces 

kreacji kryptowaluty ma charakter techniczny – bazuje na mocy obliczeniowej komputerów 

podłączonych do sieci – brak tutaj zatem elementu twórczej pracy człowieka. Nie powstaje 

także żadna zindywidualizowana więź pomiędzy użytkownikiem urządzenia, które wyko-

pało kryptowalutę a samą kryptowalutą. Powyższe sprawia, że nie sposób uznać kryptowa-

luty za utwór w rozumieniu PrAut217, nawet biorąc pod uwagę, że to użytkownik programuje 

komputer działający jako koparka kryptowalut.. Z oczywistych względów kryptowaluta nie 

będzie stanowić także przedmiotu ochrony praw pokrewnych.  

Zupełnie inaczej natomiast prezentuje się kwestia zakwalifikowania jako utworu 

oprogramowania stanowiącego podstawę funkcjonowania kryptowalut jako systemu płatno-

ści (sieci). Nieposiadający definicji legalnej218 program komputerowy został wprost wska-

zany w art. 1 ust. 2 pkt 1 PrAut jako przykład utworu. Programom tym poświęcono cały 

rozdział 7 PrAut, wskazując, że co do zasady podlegają one ochronie na zasadach przewi-

dzianych dla utworów literackich (art. 74 ust. 1 PrAut). Ochrona przyznana programowi 

komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą 

jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają 

ochronie (art. 74 ust. 2 PrAut). Warto przy tej okazji przytoczyć treść licencji oprogramo-

wania bitcoina. W przypadku bitcoina S. Nakamoto udostępnił (udostępnili) jego oprogra-

mowanie anonimowo, na podstawie licencji MIT (open source). Licencja MIT przyznaje 

użytkownikom pełne prawa zarówno do kopiowania, używania, modyfikowania, rozpo-

wszechniania (także odpłatnie) oryginalnego, jak i zmodyfikowanego oprogramowania. Je-

dynym wymogiem licencji jest obowiązek poinformowania o autorze oprogramowania. 

Warto w tym miejscu przytoczyć treść licencji dla bitcoina: „Prawa autorskie (c) 2009–

 
216 A. Michalak (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2019, Lega-
lis.  
217 Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że pewne elementy sieci poszczególnych kryptowalut (w szczególności 
programy komputerowe) mogą być utworami.  
218 Co należy ocenić pozytywnie z uwagi na fakt, że każda potencjalna precyzyjna definicja programu kompu-
terowego byłaby narażona na szybką dezaktualizację. Ponadto w doktrynie wskazuje się, że regulacje prawne 
nie powinny wkraczać w szczegółowe kwestie techniczne, co wiązałoby się z nadmierną kazuistyką (K. Gienas 
[w:] E. Ferenc-Szydełko (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz. Wyd. 4, War-
szawa 2021, Legalis. 
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20121 Twórcy oprogramowania Bitcoin Core. Prawa autorskie (c) 2009–2021 Twórcy bi-

tów. Udzielamy bezpłatnie licencji każdej osobie otrzymującej egzemplarz oprogramowania 

i powiązanych z nim plików dokumentacji („Oprogramowanie”), w celu realizacji transakcji 

w Oprogramowaniu bez ograniczeń, w tym bez ograniczeń praw korzystania, kopiowania, 

modyfikowania, scalania, publikowania, rozpowszechniania, sublicencjonowania i/lub 

sprzedaży kopii Oprogramowania z zastrzeżeniem następujących warunków: powyższa in-

formacja o prawach autorskich oraz niniejsza informacja o zezwoleniu są zawarte we 

wszystkich kopiach lub istotnej części Oprogramowania. Oprogramowanie jest dostarczane 

bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi gwarancji 

przydatności handlowej, zdatności do określonego celu i nienaruszanie praw. Autorzy lub 

właściciele praw autorskich w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie 

roszczenia, szkody lub inne działania odpowiedzialności wynikającej z umowy, czynu nie-

dozwolonego lub w inny sposób, z lub w związku z oprogramowaniem, użytkowaniem lub 

innymi sposobami korzystania z Oprogramowania219”. Niezależnie od możliwości zakwali-

fikowania powyższego oświadczenia jako licencji na gruncie przepisów prawnoautorskich, 

sama jego treść także nie daje podstaw do potraktowania bitcoina jako utworu.  

W przypadku oprogramowania bitcoina mamy do czynienia z nieznanym (anonimo-

wym) licencjodawcą oraz licencjobiorcą. Nie wiadomo także, jakiego państwa są obywate-

lami, w jakim państwie wprowadzono oprogramowanie do sieci, a jego dane od razu zostały 

rozproszone w sieci Internetu, uniemożliwiając „fizyczne” ich umiejscowienie, co w ujęciu 

poszukiwania łączników prawa prywatnego międzynarodowego, dla określenia prawa wła-

ściwego licencji poważnie utrudnia jego odnalezienie220. Takie działanie twórców tego opro-

gramowania było w pełni zamierzonym działaniem. W praktyce, pomimo szeregu 

 
219 Tłumaczenie własne autorki z języka angielskiego: „Copyright (c) 2009-2021 The Bitcoin Core developers. 
Copyright (c) 2009-2021 Bitcoin Developers. Permission is hereby granted, free of charge, to any person ob-
taining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software 
without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, 
sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do 
so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included 
in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT 
WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONIN-
FRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR 
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT 
OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE 
USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE”, https://github.com/bitcoin/bitcoin/blob/master/COPY-
ING, dostęp: 22.5.2021 r.  
220 D. Szostek, Blockchain i prawo, C.H. Beck 2018, Legalis, D. Szostek, M. Świerczyński, Wpływ Nowych 
technologii na prawo prywatne międzynarodowe, w: P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz (red.), Experienta 
docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa 2017, s. 1314 i n.  
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wypowiedzi, iż oprogramowanie bitcoin zastępuje prawo „klasyczne”, a „ściągnięcie opro-

gramowania” oraz rozpoczęcie „kopanie bitcoinów” nie wymaga jakichkolwiek umów, co 

mogłoby wskazywać, iż jest czynnością faktyczną, należy zgodzić się z D. Szostkiem, iż jest 

to klasyczna umowa licencyjna zawarta pomiędzy zidentyfikowanym (choć w ocenie autorki 

adekwatne jest raczej określenie „identyfikowalnym”), konkretnym licencjobiorcą oraz li-

cencjodawcą funkcjonującym pod pseudonimem, a co za tym idzie – w chwili obecnej nie-

możliwym do identyfikacji. Wiele umów, w szczególności powszechnych i od razu wyko-

nywanych, zawieranych jest „anonimowo” lub częściowo anonimowo (gdy tylko jedna ze 

stron jest anonimowa). Dotyczy to zarówno umów tradycyjnych (np. zakupów za gotówkę 

w sklepie) czy też w gospodarce cyfrowej (zawarcie umowy licencyjnej na oprogramowa-

nie). Najczęściej, w przypadku licencji na oprogramowanie w szczególności nieodpłatne, 

zidentyfikowany jest licencjodawca, anonimowy bywa licencjobiorca221. W przypadku 

oprogramowania bitcoin anonimowy jest także licencjodawca, co – choć nie jest sytuacją 

częstą – należy uznać za dopuszczalne na gruncie przepisów PrAut.  

Kolejnym reżimem zaliczanym do praw własności intelektualnej, w ramach którego 

należy rozpatrzyć możliwość określenia charakteru prawnego kryptowalut jest prawo wła-

sności przemysłowej. W pierwszej kolejności należy omówić istotę kryptowalut w kontek-

ście art. 24 PrWłPrzem. Zgodnie z tym przepisem patenty są udzielane - bez względu na 

dziedzinę techniki - na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się 

do przemysłowego stosowania. Przedmiotem ochrony patentowej może być jedynie wyna-

lazek. PrWłPrzem go jednak nie definiuje. M. Michna222 twierdzi, że kryptowaluta nie sta-

nowi rozwiązania problemu technicznego, nie nadaje się do zastosowania w produkcji prze-

mysłowej (gdyż jej jedynym celem jest cyrkulacja umożliwiająca wymianę dóbr i usług), 

wobec czego kategorycznie odmawia jej zdolności patentowej. W ocenie autorki sytuacja 

nie jest tak jednoznaczna i wymaga pogłębionej analizy.  

Technika jest sferą działalności ludzkiej, w której empirycznie stosowane nauki 

przyrodnicze pozwalają na stworzenie środków i sposobów, przy pomocy których człowiek 

może oddziaływać na materię i przez to zaspakajać swoje potrzeby223. Zgodnie z art. 27 ust. 

1 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej z 15 kwiet-

nia 1994 r. (ang. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – 

 
221 D. Szostek, Blockchain…, op. cit.  
222 M. Michna, Bitcoin..., op. cit.  
223 P. Kostański, G. Jyż [w:] J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, War-
szawa 2020, Legalis.  
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TRIPS224): patenty będą udzielane na wszystkie wynalazki, produkty i procesy ze wszyst-

kich dziedzin techniki, niezależnie od tego, czy dotyczą one produktu czy procesu. Ani pol-

ski, ani międzynarodowy prawodawca nie zdefiniowali jednak, co należy rozumieć przez 

„techniczny charakter wynalazku”. UPRP stoi na stanowisku, że rozwiązanie posiada cha-

rakter techniczny, jeżeli posiada cechy techniczne i rozwiązuje jakiś problem techniczny; za 

rozwiązania o charakterze nietechnicznym uważa się w szczególności: odkrycia, teorie na-

ukowe, metody matematyczne; wytwory o charakterze jedynie estetycznym, schematy, za-

sady i metody przeprowadzania procesów myślowych, rozgrywania gier lub prowadzenia 

działalności gospodarczej, programy komputerowe, przedstawienie informacji225. Bez wąt-

pienia kryptowaluty można analizować z perspektywy metod matematycznych i programów 

komputerowych – a zatem rozwiązań niespełniających warunku techniczności. Wśród wy-

tycznych UPRP możemy jednak także znaleźć wytyczne dotyczące wynalazków wspoma-

ganych programami komputerowymi226, w których wskazano, że przedmiotem chronionego 

wynalazku mogą być: 

1) komputer, sieć komputerowa i inne programowalne urządzenie, którego jedna lub 

więcej cech wymaga użycia środków takich jak program komputerowy – wydaje się, 

że kryptowaluty można zakwalifikować jako programowalną sieć komputerową, 

2) sposób sterowania urządzeniem przy użyciu programu komputerowego skutkujący 

dalszym efektem technicznym, 

3) urządzenie wykorzystujące sposoby sterowania przy użyciu programu komputero-

wego, 

4) produkt komputerowy jako fizyczne medium do przechowywania programu, zdefi-

niowany w zastrzeżeniach patentowych jako produkt komputerowy, tj. nośnik da-

nych z programem, który po załadowaniu do komputera i uruchomieniu skutkuje 

dalszym efektem technicznym wykraczającym poza normalne, fizyczne oddziaływa-

nie między programem a urządzeniem, na którym pracuje (uznaje się, że ma wtedy 

charakter techniczny). 

W ramach negatywnej kwalifikacji kryptowaluty jako wynalazku M. Michna pod-

kreślił, że jedynym celem kryptowaluty jest cyrkulacja umożliwiająca wymianę dóbr i usług. 

Co do zasady są to jej podstawowe cele, ale nie jedyne. Kryptowaluty obecnie mogą być 

 
224 https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm, dostęp: 17.5.2021 r. 
225 https://uprp.gov.pl/pl/slownik-terminow?nazwa=Charakter-techniczny, dostęp: 17.5.2021 r. 
226 https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/ogolne-wytyczne-prezesa-uprp/wytyczne-w-zakresie-wynalaz-
kow-i-wzorow-uzytkowych-/wynalazki-realizowane-przy-uzyciu-komputera/zasady-ogolne, dostęp: 
17.5.2021 r. 
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wykorzystywane do tworzenia kompleksowych rozwiązań w zakresie zawierania i wykony-

wania umów (transakcji finansowych). Choć rozwiązania te nadal cechują się wysokim po-

ziomem abstrakcyjności, to przekreślanie a priori zdolności patentowej kryptowalut w oce-

nie autorki nie jest uprawnione. Systemy kryptowalut (czy też – posługując się siatką termi-

nologiczą z zakresu PrWłPrzem – rozwiązania krytpowalutowe) nierzadko są precyzyjnie 

opisane, poparte schematami, przykładami implementacji czy konkretnymi wymaganiami 

technicznymi. Informacje te najczęściej są wskazane w white papers, a w przypadku bitcoina 

w manifeście S. Nakamoto.  

Nie sposób przy tej okazji nie wspomnieć o szeregu interesujących patentów udzie-

lonych na wynalazki związane z kryptowalutami227 takich jak: 

1) WO2020060606228 – patent udzielony Microsoft Technology Licensing LLC przez 

WIPO w 2020 r. na wykorzystanie aktywności ludzkiego ciała związanej z wysił-

kiem fizycznym lub psychicznym w procesie wydobycia kryptowaluty- energia ma 

ulegać przekształceniu w dane odczytywane i przetwarzane przez dedykowany kom-

puter w celu wykopania kryptowaluty (rozwiązania problemu matematycznego i do-

starczenia proof-of-work), 

2) US10055715B1229 - patent udzielony SQUARE Inc. przez USPTO w 2018 r. na wy-

nalazek w postaci sieci płatności kryptowalutą, w której rozwiązywany jest problem 

opóźnień w przetwarzaniu zleceń, 

3) EP3257191B1230 – patent udzielony nChain Holdings Ltd. przez EPO w 2017 r. na 

wynalazek w postaci rejestru i zautomatyzowanego sposobu zarządzania blockchai-

nem i inteligentnymi kontraktami, 

4) WO/2019/204100231 - patent udzielony American Express Travel Related Services 

Company Inc. przez WIPO w 2019 r. na wynalazek w postaci systemy wymiany 

punktów lojalnościowych na kryptowalutę (a zatem jest to wynalazek wprost reali-

zujący funkcję wymiany dóbr), 

 
227 Najczęściej zostały one ujęte w klasie G06Q międzynarodowej klasyfikacji patentowej obejmującej sys-
temy lub metody przetwarzania danych specjalnie przystosowane m.in. do celów finansowych; przy czym 
opatentowaniu nie podlegały kryptowaluty jako takie. 
228 https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606&_cid=P20-KORNXU-44873-1, 
dostęp: 17.5.2021 r. 
229 https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/063144032/publica-
tion/US10055715B1?q=US10055715B1, dostęp: 17.5.2021 r. 
230 https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/058213272/publica-
tion/EP3257191B1?q=pn%3DEP3257191B1%3F, dostęp: 17.5.2021 r. 
231 https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2019204100&_cid=P20-KORNXU-44873-1, 
dostęp: 17.5.2021 r.  
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5) WO2017145016 – patent udzielony nChain Holdings Ltd. przez WIPO w 2018 r. na 

wynalazek w postaci mechanizmu umożliwiającego pozyskiwanie deterministycznej 

hierarchii kluczy publicznych dwóch połączonych węzłów, które nie dzielą zaufa-

nego połączenia poprzez wymianę kluczy publicznych i wiadomości, przy założeniu, 

że klucze prywatne mogą być wygenerowane wyłącznie przez ich „właścicieli”, co 

stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed włamaniami do portfeli kryptowalut. 

Powracając na grunt poszczególnych instytucji PrWłPrzem wskazać należy, że: 

1) zgodnie z art. 94 PrWłPrzem wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie 

o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu 

o trwałej postaci – kryptowaluta nie może zostać zakwalifikowana jako wzór użyt-

kowy (chociażby z uwagi na brak odniesienia do przedmiotu o materialnej postaci), 

2) zgodnie z art. 102 ust. 1 PrWłPrzem wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca 

indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności 

przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu 

oraz przez jego ornamentację – kryptowaluta nie spełnia w żadnym wypadku kryte-

riów wzoru przemysłowego, 

3)  zgodnie z art. 120 PrWłPrzem znakiem towarowym może być każde oznaczenie, 

które można przedstawić w sposób graficzny, jeśli oznaczenie takie nadaje się do 

odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa 

– kryptowaluta nie może zostać uznana za znak towarowy, 

4) zgodnie z art. 196 ust. 1 PrWłPrzem przez topografię układu scalonego rozumie się 

rozwiązanie polegające na przestrzennym, wyrażonym w dowolny sposób, rozpla-

nowaniu elementów, z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym, oraz 

wszystkich lub części połączeń układu scalonego – kryptowaluta nie stanowi także 

w żadnym razie przykładu topografii układu scalonego, 

5) zgodnie z art. 7 PrWłPrzem przedsiębiorcy mogą przewidzieć przyjmowanie projek-

tów racjonalizatorskich na warunkach określonych w ustalanym przez siebie regula-

minie racjonalizacji (art. 7 ust. 1), przy czym za projekt racjonalizatorski, w rozu-

mieniu ustawy, każde rozwiązanie nadające się do wykorzystania, niebędące wyna-

lazkiem podlegającym opatentowaniu, wzorem użytkowym, wzorem przemysło-

wym lub topografią układu scalonego – w orzecznictwie przyjmuje się, że projekt 

racjonalizatorski to rozwiązanie niebędące wynalazkiem, polegające najczęściej na 

usprawnieniu rozwiązań znanych powszechnie według światowego stanu techniki 

i dostosowaniu ich do potrzeb konkretnego zakładu – jest to zatem instytucja 
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zupełnie nieadekwatna z punktu widzenia charakteru prawnego i technicznego kryp-

towalut.  

W ramach niniejszego punktu zasadne jest także podjęcie próby kwalifikacji krypto-

walut w świetle przepisów dotyczących baz danych. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 OchrBazDa-

nychU baza danych oznacza zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów 

zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w ja-

kikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości 

lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego 

zawartości. W świetle powyższej definicji należy podzielić pogląd M. Michny (sformuło-

wany w odniesieniu do bitcoina, jednak aktualny także dla innych kryptowalut), że zarówno 

pojedyncza jednostka kryptowaluty, jak i cała jej sieć nie może zostać zakwalifikowana jako 

baza danych w rozumieniu ww. przepisu (a tym samym objęta ochroną przewidzianą 

w OchrBazDanychU232. Sieć kryptowaluty nie jest bowiem zbiorem elementów mających 

samodzielny (indywidualnie dostępny, niezależny) charakter. W przypadku oderwania kryp-

towaluty od kontekstu (sieci), w którym funkcjonują zostaną one pozbawione jakiejkolwiek 

wartości i praktycznego znaczenia (staną się wyłącznie cyfrowym zapisem, nieniosącym za 

sobą żadnych ekonomicznych korzyści).  

2.3.4 Kryptowaluty jako przedmiot prawa do dziedziczenia 

Kryptowaluty per se nie stanowią przedmiotu prawa do dziedziczenia. Przedmiotem 

tego prawa jest – zgodnie z art. 922 § 1 KC jest spadek, czyli ogół majątkowych praw i ob-

owiązków zmarłego. W zależności od przyjętego w dalszej części pracy określenia charak-

teru prawnego kryptowalut mogą one wchodzić w skład spadku (np. przyjmując za K. Za-

charzewskim233 czy J. Dąbrowską234, że kryptowaluty stanowią rodzaj mienia, prawo mająt-

kowe, konglomerat elementów prawnorzeczowych i prawnoobligacyjnych) bądź nie (przyj-

mując za J. Szewczykiem235, że kryptowaluty nie stanowią składnika mienia, bowiem należą 

wyłącznie do sfery faktów, a nie sfery prawa.  

 
232 M. Michna, op. cit.  
233 K. Zacharzewski, Bitcoin jako przedmiot..., op. cit.  
234 J. Dąbrowska, op. cit. 
235 J. Szewczyk, op. cit.  
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2.4 Kryptowaluty jako przedmiot względnych praw podmiotowych  

Problematyka możliwości uznania krytpowalut za przedmiot względnych praw pod-

miotowych – wierzytelności - była w ciągu ostatnich lat kilkakrotnie poruszana w literaturze 

(przy czym każdorazowo wyłącznie w odniesieniu do bitcoina – niemniej wydaje się, że 

przeważająca część uwag pozostanie aktualna także dla innych kryptowalut). W doktrynie 

możemy wyróżnić dwa przeciwstawne stanowiska w tym zakresie. 

W ocenie K. Zacharzewskiego236 bitcoin jest prawem podmiotowym względnym – 

może wchodzić do majątku osoby utytułowanej jako wierzytelność. K. Zacharzewski stoi na 

stanowisku, że przeniesienie tytułu do bitcoina pomiędzy podmiotami prawa cywilnego jest 

rodzajem zgody (przyzwolenia), jako autoryzacja czynności zobowiązującej do rozporzą-

dzenia. Nad bitcoinem nie można ponadto roztoczyć władztwa faktycznego – natomiast 

można je wykonywać względem klucza prywatnego, a prawo podmiotowe osoby utytuło-

wanej w tym zakresie ma charakter. Na tej zasadzie zakaz naruszeń klucza prywatnego ma 

charakter powszechny (erga omnes) i w ocenie K. Zacharzewskiego rozciąga się – wniosku-

jąc z mniejszego na większe – na bitcoina, z którego można korzystać wyłącznie za pomocą 

klucza prywatnego. Dopuszczalne jest przy tym wystąpienie z rei vindicatio nieposiadają-

cego właściciela klucza prywatnego względem posiadającego niewłaściciela. K. Zacharzew-

ski zastrzega jednak, że po użyciu klucza prywatnego przez osobę nieuprawnioną nie jest to 

już możliwe, ze względu na wysoki stopień anonimowości towarzyszącej cyrkulacji bitco-

ina, która nie stanowi szczególnej osobliwości, ponieważ jest charakterystyczna także dla 

obiegu pieniądza gotówkowego. 

K. Zacharzewski wskazuje, że osoba, której bitcoin przysługuje, jest wierzycielem 

mogącym korzystać z bitcoina w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia 

społecznego z wyłączeniem innych osób (per analogiam do art. 140 KC). Trudności przy-

sparza natomiast zidentyfikowanie dłużnika. Biorąc pod uwagę techniczną specyfikę kreacji 

bitcoina K. Zacharzewski wywodzi, że raz wykopany bitcoin przedostaje się do sfery świa-

towego zasobu ogólnodostępnych praw podmiotowych i przypomina kruszec wydobyty 

z zasobu naturalnego (np. zebrany bursztyn) albo legalny pieniądz wydrukowany (wybity) 

i wypuszczony do obiegu, w związku z czym dłużnikiem „z tytułu bitcoina” mogłaby być 

każda osoba, „która własnym sumptem wykopała bitcoina, jako jego odkrywca, znalazca, 

czy też autor, twórca albo wytwórca”. De facto zatem zdaniem K. Zacharzewskiego bitcoin 

 
236 K. Zacharzewski, Bitcoin jako przedmiot..., op. cit.  
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stanowi „kompozycję elementów prawnorzeczowych i prawnoobligacyjnych”. K. Zacha-

rzewski twierdzi, że różnica pomiędzy wytworzeniem (wykopaniem) bitcoina a zawłaszcze-

niem albo wytworzeniem nowej rzeczy ruchomej polega w uproszczeniu na tym, że w tym 

pierwszym przypadku efektem pracy wytwórcy jest prawo podmiotowe względne, nie zaś 

osiągnięcie skutku w postaci powstania prawa podmiotowego skutecznego erga omnes 

w konwencjonalnym ujęciu prawa rzeczowego, jako relacja osoby i rzeczy.  

W ocenie K. Zacharzewskiego wykopanie (pozyskanie) bitcoina jest zdarzeniem 

prawnym. Rola wydobywcy bitcoina (górnika) kończy się natomomiast w momencie ukoń-

czenia aktu kreacji pojedynczego bitcoina. Wydobywca bitcoina nie gwarantuje jego siły 

nabywczej ani bytu prawnego (nie jest dłużnikiem), ponieważ ten efekt zapewnia treść al-

gorytmu opracowanego przez anonimowego wynalazcę formuły bitcoina. W konsekwencji 

w rolę dłużnika w stosunku obligacyjnym bitcoina wcielają się wszystkie – w skali świato-

wej – osoby biorące udział w jego jednostkowym pozyskaniu. Żadna z tych osób nie jest 

jednak samodzielnie zobowiązana względem jakiegokolwiek innego uczestnika cyklu krea-

cji bitcoina, co zapewniają atrybuty sieci peer-to-peer. Bitcoin przysługuje więc osobie, 

która go pozyskała albo nabyła w akcie sukcesji singularnej od innej osoby, nie mając do 

nikogo skargi z tego tytułu. Zdaniem K. Zacharzewskiego najbardziej osobliwą cechą bitco-

ina jako instytucji prawa prywatnego jest oryginalny w sensie jurydycznym akt kreacji, który 

przypomina znalezienie rzeczy niczyjej albo wytworzenie rzeczy nowej z własnych mate-

riałów, przy czym końcowym efektem kreacji bitcoina nie jest powstanie relacji pomiędzy 

osobą a rzeczą, ale wykreowanie prawa podmiotowego względnego. 

Przeciwne stanowisko (choć różnie argumentowane) wyrażają J. Dąbrowska, 

J. Szewczyk oraz M. Michna. W ocenie J. Dąbrowskiej237 traktowanie bitcoina jako wierzy-

telności jest niedopuszczalne z uwagi na definicję zobowiązania przyjętą w art. 353 § 1 KC. 

J. Dąbrowska wskazuje, iż osoba, która wydobyła bitcoin nie jest wierzycielem stosunku 

zobowiązaniowego, bowiem brak jest osoby zobowiązanej. Co więcej, choć świadczenie 

może polegać także na zaniechaniu (art. 353 § 2 KC), trudno utożsamić z zaniechaniem 

uczestników sieci peer-to-peer konieczność zniesienia, czy w istocie zgodę uczestników, na 

wytworzenie bitcoina. J. Dąbrowska zwraca uwagę, iż wydobywanie bitcoina jest działal-

nością konkurencyjną, której uczestnicy nie są w stanie kontrolować ani przewidzieć, co 

zostanie dopisane do łańcucha bloków. Zdaniem J. Dąbrowskiej dopiero wytworzenie bit-

coina powoduje, że zostaje on zapisany w portfelu jednego z uczestników sieci. 

 
237 J. Dąbrowska, op.cit. 
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Wytworzenie bitcoina nie może jednak zostać uznane za świadczenie, skoro brak jest pod-

stawy prawnej w postaci zobowiązania.  

Analizując możliwość zakwalifikowania bitcoina jako wierzytelności M. Michna238 

rozważył tę kwestię w oparciu o trzy koncepcje identyfikacji dłużnika: 

1) dłużnikiem jest użytkownik, który wykopał danego bitcoina - wydobycie bitcoina 

można przyrównać do zaciągnięcia zobowiązania jednostronną czynnością prawną, 

2) dłużnikiem w stosunku zobowiązaniowym są zbiorczo wszystkie osoby biorące 

udział w kreacji bitcoinów (pogląd reprezentowany przez K. Zacharzewskiego), 

3) dłużnikami są wszystkie osoby, które oferują wykonanie swojego świadczenia (prze-

niesienia własności rzeczy, wykonania usług) w zamian za bitcoiny. 

W odniesieniu do pierwszej koncepcji M. Michna słusznie wskazuje na istotną przeszkodę 

jej akceptacji w postaci obowiązującej w doktrynie zasady numerus clausus jednostronnych 

czynności prawnych – zatem podmioty prawa cywilnego nie mają kompetencji do kreowa-

nia nowych typów tego rodzaju czynności. Ponadto nie sposób racjonalnie przyjąć, aby 

osoba instalująca i uruchamiająca „koparkę” swoją świadomością i wolą obejmowała także 

zgodę na zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania. Stąd M. Michna wywodzi, że koncep-

cja ta nie może zostać przyjęta także z uwagi na brak oświadczenia woli, które stanowi ko-

nieczny element czynności prawnej (art. 60 KC). Po trzecie, nawet gdyby uznać, że w mo-

mencie wykreowania bitcoina „górnik” zaciągał zobowiązanie, to w tym samym momencie 

stawałby się wierzycielem i dłużnikiem, zobowiązanie wygasłoby w drodze konfuzji. Nawet 

modyfikacja wyjściowej koncepcji poprzez przyjęcie, że momentem zaciągnięcia zobowią-

zania nie jest moment wydobycia bitcoina, ale moment jego wprowadzenia do obiegu nie 

rozwiązuje problemu braku oświadczenia woli potencjalnego dłużnika i nie definiuje w spo-

sób prawnie relewantny przedmiotu potencjalnego zobowiązania dłużnika wprowadzają-

cego bitcoina do obiegu.  

W odniesieniu do drugiej koncepcji M. Michna słusznie wskazuje, że K. Zacharzew-

ski (przyjmujący ww. pogląd) nie wyjaśnił, na czym miałaby polegać ta „zbiorcza” użyt-

kowników sieci Bitcoin. Co więcej, w polskim prawie nie jest znana konstrukcja „zbiorczej” 

odpowiedzialności. Pomijając jednak nawet nieznanej prawu cywilnemu konstrukcji „zbior-

czego” zobowiązania, w którym pewna grupa osób jest zobowiązana, nikt natomiast nie jest 

zobowiązany indywidualnie, nadal w mocy pozostają zarzuty sformułowane dla pierwszej 

z koncepcji. 

 
238 M. Michna, op. cit.  
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Trzecia koncepcja zakłada, że dłużnikami są wszystkie osoby, które oferują wyko-

nanie swojego świadczenia (przeniesienia własności rzeczy, wykonania usług) w zamian za 

bitcoiny. M. Michna trafnie wskazuje jednak, że złożenie oferty nie jest odrębną jedno-

stronną czynnością prawną, nie prowadzi więc do powstania prawa kształtującego po stronie 

oblata239. Temu ostatniemu przysługuje jedynie kompetencja do zawarcia umowy przez zło-

żenie swojego oświadczenia woli (odpowiadającemu oświadczeniu woli oferenta). Podsu-

mowując – w ocenie M. Michny nie sposób przyjąć, że bitcoin stanowi wierzytelność 

z uwagi na brak możliwości zidentyfikowania osoby dłużnika, długu i świadczenia. 

Z kolei J. Szewczyk240 jako podstawową barierę dla przyjęcia koncepcji bitcoina jako 

wierzytelności wskazuje, że bitcoin jest przede wszystkim elementem sfery faktów (nie jest 

przy tym symbolem prawa), natomiast osoba, która sprawuje nad nim władztwo nie jest 

z tego tytułu wierzycielem. Jednocześnie nie jest możliwe zidentyfikowanie dłużnika, po-

nieważ – zdaniem J. Szewczyka – takiej osoby po prostu nie ma. J. Szewczyk jako przykład 

wskazuje sytuację, w której brak jest osoby zobowiązanej z tytułu wiadomości e-mailowej 

czy innego niż pieniądz miernika wartości (np. baryłki ropy). 

Zdaniem autorki dokonując kwalifikacji prawnej kryptowalut należy przychylić się 

do poglądu reprezentowanego przez J. Dąbrowską, M. Michnę i J. Szewczyka. Kryptowa-

luty same w sobie nie stanowią prawa podmiotowego względnego – wierzytelności. Zgodnie 

z art. 353 § 1 KC na treść każdego stosunku zobowiązaniowego składa się bowiem istnienie 

uprawnienia po stronie wierzyciela i skorelowanego z nim obowiązku oznaczonego działa-

nia lub zaniechania po stronie dłużnika. Nie może więc zasadniczo istnieć ani wierzytelność 

bez odpowiadającego jej długu, ani też dług bez wierzytelności (wyrok SN z 12 marca 2010 

r., III CNP 27/09). Stosunek zobowiązaniowy jest źródłem praw względnych, które (w od-

różnieniu od praw bezwzględnych skutecznych erga omnes) są zasadniczo skuteczne jedynie 

wobec drugiej strony stosunku prawnego (inter partes)241. Oznacza to, że zarówno istnienie, 

jak i „identyfikowalność” dłużnika stanowią warunek zakwalifikowania danego „przed-

miotu prawa” jako zobowiązanie. Istotą wierzytelności jest natomiast możność żądania okre-

ślonego zachowania po stronie dłużnika (świadczenie). Świadczenie to powinno być ozna-

czone (lub co najmniej oznaczalne) już w momencie powstania zobowiązania. Jak zostało 

wcześniej wspomniane kryptowaluty powstają w procesie wykopywania, czyli 

 
239 A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, op. cit., s. 291–292. 
240 J. Szewczyk, op. cit.  
241 Istnieją wyjątki w tym zakresie, m.in. konstrukcja ius ad rem – jednak pozostają bez znaczenia dla niniej-
szych rozważań.  
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rozwiązywania złożonych problemów matematycznych. Kryptowaluta otrzymywana po roz-

wiązaniu tego problemu jest swoistą nagrodą generowaną dla górnika. W ocenie autorki 

swoista „emisja”242 kryptowaluty jest zdarzeniem ze sfery faktów, nie prawa. Wraz z otrzy-

maniem nagrody w postaci kryptowaluty po stronie skutecznego górnika nie powstaje wie-

rzytelność, bowiem nie sposób – z uwagi na specyfikę kryptowalut – ani określić kręgu 

dłużników (czy istnieją, a jeśli tak – kto nim jest), ani świadczenia, do którego spełnienia 

mieliby zostać obowiązani. Co więcej, przyjęcie tej koncepcji powodowałoby, że sieć kryp-

towaluty tworzyliby w dużej mierze użytkownicy stanowiący względem siebie wzajemnie 

wierzycieli  

i dłużników, tworząc skomplikowany konglomerat trudnych do zdekodowania stosunków 

prawnych (oraz praktycznych problemów związanych np. z ewentualną odpowiedzialnością 

odszkodowawczą). Biorąc pod uwagę powyższe w ocenie autorki traktowanie kryptowalut 

jako wierzytelności jest nie tylko nieprawidłowe z uwagi na treść art. 353 § 1 KC, ale także 

bezcelowe (niefunkcjonalne). Taka kwalifikacja nie dostarczyłaby żadnych praktycznych 

korzyści związanych z regulacją obrotu kryptowalutowego, bowiem korzystanie z krypto-

waluty bez pośrednictwa podmiotów trzecich takich jak giełdy lub kantory – nie wiąże się 

z istnieniem jakiejkolwiek wierzytelności górnika względem kogokolwiek.  

Jednocześnie należy zauważyć, że zapłata kryptowalutą może stanowić przedmiot 

świadczenia w stosunkach zobowiązaniowych. Dzieje się tak jednak na skutek powstania 

zdarzenia prawnego, które skutkuje uznaniem kryptowaluty za element stosunku cywilno-

prawnego, np. zawarcia umowy przewidującej spełnienie świadczenia (zapłatę długu) 

w kryptowalucie. W żadnym wypadku jednak nie dzieje się to w momencie powstania kryp-

towaluty243. Trudno także przyjąć, jakoby kryptowaluta per se miała stanowić przedmiot 

świadczenia (które zgodnie z definicją kodeksową polega na określonym zachowaniu się – 

działaniu bądź zaniechaniu)244.  

Niezależnie od powyższego, w ślad za J. J. Szczerbowskim245 warto podkreślić, że 

kategoryczne odmówienie kryptowalutom na przyszłość możliwości uznania ich za 

 
242 Przy czym część autorów (jak np. J. Dąbrowska) pisze o „wytworzeniu” kryptowaluty – nie jest to prawi-
dłowe sformułowanie – górnicy nie wytwarzają kryptowalut, a jedynie włączają je do obiegu w sieci danej 
kryptowaluty.  
243 Wydaje się, że przyjęcie takiej koncepcji może mieć źródło w nieprawidłowym, upraszczającym rozumieniu 
zasad działania kryptowalut – w momencie wykopania kryptowaluty nie trafia ona do portfela górnika (jak 
wskazywała J. Dąbrowska), a po prostu zostaje uwolniona do obiegu w jej sieci – i przypisana do konkretnego 
użytkownika (klucz publiczny). Portfele służą natomiast do przechowywania kluczy prywatnych, nie są po-
wiązane z samym aktem „kreacji” czy „emisji” kryptowaluty.  
244 Przeciwnie: M. Michna, op. cit., K. Zacharzewski, Praktyczne znaczenie bitcoina..., op. cit.  
245 J. J. Szczerbowski, op. cit., s. 63.  
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przedmiot chociażby względnego prawa podmiotowego budzi także wątpliwości aksjolo-

giczne – „wyjęcie” kryptowalut z tej kategorii prawnej może sprzyjać ich nieuczciwym czy 

nielegalnym transferom czy ukrywaniu majątku.  

2.5 Kryptowaluty jako środek symbolizujący prawo podmiotowe 

W tym miejscu warto rozważyć kwalifikację prawną kryptowalut w perspektywie 

koncepcji „środka symbolizującego prawo podmiotowe”246. K. Zacharzewski wskazuje, że 

bitcoin stanowi najszerszej kategorii środek symbolizujący prawo podmiotowe, do której 

należą także m.in. papiery wartościowe (art. 9216 KC), znaki legitymacyjne stwierdzające 

obowiązek świadczenia (art. 92115 KC) czy zdematerializowane papiery wartościowe (art. 5 

ust. 1 ObrInstrFinU). W ocenie autorki taka kwalifikacja kryptowalut nie zasługuje jednak 

na aprobatę. Kryptowaluty – jak zostało wskazane we wcześniejszych rozważaniach – są 

dobrem (wartością) samym w sobie – nie odwzorowują czy nie symbolizują żadnego innego 

dobra. Ich wartość co do zasady zależy od popytu na nie. Potencjalnie jako środek symboli-

zujący prawo podmiotowe można byłoby zakwalifikować stablecoiny, których wartość 

może być powiązana z wartością innych dóbr (praw majątkowych). Niemniej jednak wydaje 

się, że kluczowe znaczenie dla ustalenia ich kwalifikacji prawnej powinna mieć ich tech-

niczna natura, która sprawia, że także stablecoiny należy traktować jako dobra same w sobie. 

Ponadto kurs stablecoinów może być uzależniony nie tylko od „stabilnych” walut fiat czy 

innych dóbr, ale także innych kryptowalut. Powyższe sprawia, że taka próba kwalifikacji 

stablecoinów jako środków symbolizujących prawa podmiotowe jest w ocenie autorki nie-

celowa.  

2.6 Kryptowaluty jako składnik mienia i prawo majątkowe 

Zgodnie z art. 44 KC mieniem jest własność i inne prawa majątkowe. Zatem mienie 

określić można jako zbiór praw majątkowych, zarówno o charakterze bezwzględnym, jak 

i względnym, stanowiący pojęcie nadrzędne w stosunku do poszczególnych praw 

 
246 K. Zacharzewski, Bitcoin…, op. cit., s. 1133, K. Piech, K. Zacharzewski, Przegląd polskiego prawa w kon-
tekście zastosowań technologii rozproszonych rejestrów oraz walut cyfrowych, Strumień Blockchain i Kryp-
towaluty, 2017, s. 14; A. Michór, Reglamentacja prawna i neutralność technologiczna a proces autoryzacji 
transakcji walutami wirtualnymi oraz cyfrowymi [w:] Płatności elektroniczne: prawne, finansowe i ekono-
miczne ujęcie walut wirtualnych i cyfrowych, red. D. Szostek, J. Gołaczyński, Katowice 2015, s. 24.  
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majątkowych. Pojęcie mienia łączy się z innymi kategoriami praw podmiotowych (bez-

względnymi i względnymi), a także z przedmiotami stosunku cywilnoprawnego (np. przed-

mioty materialne, dobra niematerialne, ale o charakterze majątkowym)247. Do praw mająt-

kowych zalicza się: 

1) własność, 

2) prawa rzeczowe inne niż własność, a więc użytkowanie wieczyste oraz ograniczone 

prawa rzeczowe, 

3) bezwzględne prawa podmiotowe dotyczące przedmiotów materialnych niebędących 

rzeczami, np. własność wód i własność kopalin, 

4) wierzytelności, 

5) prawa na dobrach niematerialnych (prawa własności intelektualnej),  

6) ekspektatywy mające postać tymczasowych praw podmiotowych, 

7) prawo podmiotowe do dziedziczenia,  

8) prawo podmiotowe do przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym (art. 551 

KC)248. 

Zgodnie z literalną wykładnią art. 44 KC składnikami mienia mogą być wyłącznie 

majątkowe prawa podmiotowe. Powszechnie przyjęty jest jednak pogląd, że składnikiem 

mienia może być także korzystna sytuacja faktyczna podmiotu prawa o wymiernej wartości 

majątkowej, np. posiadanie249. 

W literaturze przedmiotu nie ma jednoznacznego stanowiska co do tego, czy bitcoin 

(kryptowaluty) stanowi mienie lub prawo majątkowe w rozumieniu art. 44 KC. W ocenie 

K. Zacharzewskiego bitcoina (kryptowaluty) należy zakwalifikować jako prawo mająt-

kowe250. Pogląd ten podziela J. Dąbrowska251 podkreślając, iż kryterium uznania praw za 

majątkowe jest typowy interes, jaki realizują – a ponieważ bitcoin może generować wartości 

majątkowe – powinien być traktowany jako prawo majątkowe i rodzaj mienia. Na tożsamym 

stanowisku stanął NSA w wyroku z 6 marca 2018 r., II FSK 488/16, jak również Minister 

 
247 R. Świrgoń-Skok [w:] M. Załucki (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Wyd. 2, Warszawa 2019, Legalis.  
248 Ł. Żelechowski [w:] K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, 2021, Legalis.  
249 E. Skowrońska-Bocian, M. Warciński [w:] K. Pietrzykowski (red.), Komentarz, 2015, t. I, art. 44, Nb 3,  
W. Katner, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 1, 2012, Nb 8, s. 1297, uchwała SN (7) z 31.3.1993 r., III CZP 
1/93, wyrok SN z 9.3.2004 r., I CK 425/03. 
250 K. Zacharzewski, Bitcoin..., op. cit., s. 1133; powyższa kwalifikacja wynika z przyjęcia przez K. Zacha-
rzewskiego, że bitcoin stanowi wierzytelność (które co do zasady traktowane są jako prawa majątkowe).  
251 J. Dąbrowska, op. cit.  
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Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 8208 wydanej 13 lipca 2020 r.252 (zatem 

już po wejściu w życie TerroryzmU).  

Nieco mniej kategoryczny pogląd przedstawia m.in. E. Butkiewicz253 (choć pisząc 

o walutach wirtualnych) wskazując, że polskie prawo cywilne posługuje się bardzo szerokim 

pojęciem praw majątkowych i wirtualne waluty, jakkolwiek pozbawione substratu material-

nego, niewątpliwie posiadają określoną i wymierną wartość, wobec czego należałoby za-

kwalifikować jako rodzaj dobra niematerialnego, będącego mieniem w rozumieniu KC oraz 

mogącego stanowić przedmiot stosunków cywilnoprawnych. 

Odmienny od K. Zacharzewskiego pogląd wyrażają natomiast J. Szewczyk254 oraz 

M. Michna255. W ocenie J. Szewczyka, skoro bitcoin jest elementem sfery faktów, a nie 

rzeczywistości normatywnej to nie może być składnikiem mienia. Jednocześnie J. Szewczyk 

słusznie jako składnik mienia kwalifikuje dysponowanie określonym kluczem publicznym 

oraz kluczem prywatnym, pozwalającym na posługiwanie się bitcoinem – z uwagi na to, że 

jest to korzystna sytuacja faktyczna o wymiernej wartości majątkowej. Taka korzystna sy-

tuacja faktyczna jako interes prawnie chroniony (niezależnie od tego czy jest ona chroniona 

przez konstrukcję prawa podmiotowego, czy nie), podlega zdaniem J. Szewczyka ochronie 

konstytucyjnej (art. 20 i 21 Konstytucji RP) oraz konwencyjnej (art. 1 EKPCz). Z kolei  

M. Michna wskazuje, że skoro bitcoin nie jest prawem to nie może wchodzić w skład ma-

jątku osoby będącej jego „właścicielem”, ani nie wchodzi w skład mienia w rozumieniu art. 

44 KC. Dla uzasadnienia swojego stanowiska – podobnie jak J. Szewczyk (choć w znacznie 

szerszym zakresie) – M. Michna przywołuje mechanizm dokonywania transakcji w sieci 

bitcoin. W przedmiotowym opisie M. Michna koncentruje się jednak na kwestii władztwa 

nad nośnikiem, na którym zapisany jest klucz prywatny niezbędny do dokonania transakcji. 

M. Michna przyjmuje, że klucz prywatny może być zapisany na nośniku fizycznym (dysk 

twardy, pendrive etc.) bądź w chmurze. W ocenie M. Michny w przypadku, gdy klucz jest 

zapisany na fizycznym urządzeniu, osoba, która ma dostęp do nośnika danych, ma również 

dostęp do klucza i do odpowiadającego mu rachunku bitcoinowego. Choć autorka rozumie 

zasadność próby uproszczenia technicznych zawiłości na potrzeby dokonania generalnej 

charakterystyki bitcoina w świetle prawa cywilnego, to nie sposób zgodzić się z takim 

 
252 Odpowiedź na interpelacją nr 8208 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi, http://orka2.sejm.gov.pl/INT9.nsf/klucz/ATTBRHJ27/%24FILE/i08208-o1.pdf, dostęp: 
27.5.2021 r. 
253 E. Butkiewicz, M. Pietkiewicz, J. Prokurat, P. Rutkowski, K. Wojdyło, Wirtualne waluty. Raport, 2014, 
https://www.wardynski.com.pl/w_publication/wirtualne-waluty/, dostęp: 20.5.2021 r.  
254 J. Szewczyk, op. cit.  
255 M. Michna, op. cit. 
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stanowiskiem. Po pierwsze, klucz prywatny w ogóle nie musi być zapisany na żadnym no-

śniku – jest generowany automatycznie w momencie założenia portfela (sprzętowego bądź 

innego). Istnieje w sieci kryptowaluty (oraz zapewnia możliwość dysponowania kryptowa-

lutą) nawet jeśli nie został przez jego użytkownika zapisany na jakimkolwiek nośniku. Ozna-

cza to, że prawo majątkowe do dysponowania kluczem istnieje niezależnie od istnienia no-

śnika. Po drugie, posiadanie nośnika, na którym zapisany jest klucz prywatny nie oznacza, 

że posiadacz tego nośnika ma do niego dostęp. Portfele w większości przypadków zabezpie-

czone są np. hasłem – co oznacza, że także użycie zapisanego w nich klucza prywatnego 

wymaga dodatkowego uwierzytelnienia (w przypadku portfeli sprzętowych najczęściej po-

przez wpisywany ręcznie PIN, natomiast portfele online mogą wymagać nawet dwuskładni-

kowego uwierzytelniania). Nie jest zatem prawdziwe twierdzenie M. Michny, że właściciel 

nośnika może korzystać z zapisanego na urządzeniu klucza i dysponować za jego pomocą 

bitcoinami oraz że znajduje się de facto w takiej samej pozycji jak „właściciel” bitcoinów. 

W odróżnieniu od J. Szewczyka M. Michna wskzuje, że choć sam bitcoin nie wchodzi  

w skład majątku, to w jego skład wchodzi prawo własności nośnika danych, na którym za-

pisany jest klucz prywatny (J. Szewczyk koncentruje się na samym kluczu). W sensie eko-

nomicznym bitcoin jest więc pośrednio elementem majątku. W ocenie M. Michny bitcoiny 

dzielą los nośnika, na którym zapisany jest klucz umożliwiający korzystanie z nich. Warto 

jednak zwrócić uwagę, że choć będzie to najczęstsza w praktyce sytuacja – to nie jest to 

twierdzenie w każdym przypadku prawdziwe, co ponownie pokazuje, że funkcjonalnie 

przedmiotem prawnej kwalifikacji i ochrony potencjalnie powinien być klucz prywatny, 

a nie nośnik, na którym jest on zapisany.  

W ocenie M. Michny w przypadku, kiedy klucz prywatny zapisany jest „w chmurze”, 

pomiędzy posiadaczem bitcoinów a podmiotem świadczącym usługi przechowywania da-

nych (usługi hostingowe) istnieje stosunek zobowiązaniowy (zobowiązanie hostingowe). 

W stosunku tym wierzyciel uprawniony jest do korzystania z usług przedsiębiorcy, w szcze-

gólności do zapisywania na serwerach danych (na koncie hostingowym) i do ich odczyty-

wania. Podmiot świadczący usługi hostingowe (hostingodawca) jest zobowiązany do prze-

chowywania danych, zapewnienia im bezpieczeństwa oraz do powstrzymywania się od ko-

rzystania z przechowywanych danych. W tym układzie zdaniem M. Michny w skład majątku 

posiadacza bitcoinów będzie więc wchodziła wierzytelność – uprawnienie do odczytania 

klucza prywatnego. Ponownie należy zwrócić uwagę, że jest to co najmniej nieprecyzyjne 

określenie – klucz prywatny istnieje niezależnie od jego nośnika, jakim są serwery hostin-

godawcy. Tymczasem M. Michna wprost neguje możliwość wystąpienia sytuacji, w której 
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kto inny jest uprawniony do samych bitcoinów, a kto inny do nośnika, na którym znajduje 

się klucz prywatny, podczas gdy w praktyce taka sytuacja jest możliwa. Należy jednak zgo-

dzić się z M. Michną, że każda koncepcja traktująca bitcoin jako niezależny od nośnika 

składnik majątku, prowadziłaby do pewnych sprzeczności w systemie prawa. Nie jest jednak 

tak (jak wynika ze stanowiska M. Michny), że ujawnienie klucza prywatnego rodzi upraw-

nienie do władania kryptowalutą przez osobę, która ten klucz pozna – ochronie prawnej 

podlega bowiem zarówno klucz, jak i kryptowaluta256.  

Przy okazji powyższych rozważań M. Michna nakreśla także kolejny problem – przy 

przyjęciu proponowanej przez niego koncepcji w tej samej chwili te same bitcoiny (krypto-

waluty) mogą wchodzić (pośrednio) do majątku jednocześnie hostingodawcy, jak i „właści-

ciela”. W przypadku hostingodawcy będą one zapisane na serwerach (nośnikach danych), 

do których ma on prawo własności. W przypadku ekonomicznego właściciela bitcoiny będą 

wchodziły do majątku przez wierzytelność, co M. Michna porównuje z umową pożyczki 

pieniędzy (art. 720 KC). W ocenie autorki opisywana sytuacja nie może jednak być porów-

nywana z umową pożyczki. Hostingodawca nie tylko nie musi być właścicielem serwerów, 

na których znajduje się klucz prywatny, ale także – z uwagi na specyfikę usług chmurowych 

i wykorzystywanego w ich ramach szyfrowania danych – może nie dysponować techniczną 

możliwością jego odczytania, co podaje w wątpliwość istnienie ww. wierzytelności.  

Jednocześnie autorka podziela konkluzję M. Michny, tj. niezależnie od tego, czy 

klucz umożliwiający korzystanie z bitcoinów będzie znajdował się na nośniku fizycznym, 

czy na koncie hostingowym, bitcoiny (kryptowaluty) będą pośrednio wchodziły w skład ma-

jątku, tym samym przychylając się do koncepcji, iż kryptowaluta stanowi rodzaj mienia 

w rozumieniu art. 44 KC i powinna być traktowana jako zbywalne prawo majątkowe. Kryp-

towaluty posiadają bowiem wartość ekonomiczną, są zbywalne, a ich techniczna specyfika 

pozwala na korzystanie z nich z wyłączeniem innych osób.  

2.7 Kryptowaluty jako treści cyfrowe  

Zgodnie z art. 2 pkt 5 PrKonsU treścią cyfrową są dane wytwarzane i dostarczane 

w postaci cyfrowej. Pojęcie to zostało wprowadzone do polskiego prawa w wyniku imple-

mentacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 

 
256 Co więcej – w sytuacji, gdy doszłoby do rozporządzenia kryptowalutą przez osobę, której ujawniono klucz 
prywatny, należałoby rozważyć skuteczność takiego rozporządzenia pod kątem zasady kauzalności czynności 
prawnych.  
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2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrek-

tywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 

85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dyrektywa 

2011/83/UE). Zgodnie z motywem 19 preambuły Dyrektywy 2011/83/UE przez treść cy-

frową należy rozumieć dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, takie jak pro-

gramy komputerowe, aplikacje, gry (z wyłączeniem gier hazardowych), muzyka, nagrania 

wizualne lub teksty, bez względu na to, czy dostęp do nich osiąga się poprzez pobranie czy 

poprzez odbiór danych przesłanych strumieniowo, na trwałym nośniku czy przy użyciu ja-

kichkolwiek innych środków. Aby dane mogły zostać uznane za treści cyfrowe, muszą zo-

stać zarówno wytworzone, jak i dostarczone w postaci cyfrowej, przy czym sposób ich do-

starczenia nie ma znaczenia257. 

Definicja treści cyfrowej odwołuje się do pojęcia danych. Na potrzeby wykładni po-

wołanego przepisu dane określa się znakową postać informacji. Są to elementy rzeczywisto-

ści wyrażające pewne znaczenie, którym – wprost lub za pomocą określonego urządzenia 

albo procedury – można nadać pewien sens258. Stwierdzić zatem należy, że kryptowaluty 

stanowią treść cyfrową w rozumieniu omawianego przepisu.  

Treści cyfrowe stanowią przedmiot obrotu prawnego. Podobnie jak rzeczy bądź 

prawa treści cyfrowe mogą mieć samodzielną wartość ekonomiczną259. Pomimo tego usta-

wodawca nie zdecydował się na przyznanie podmiotom nimi dysponującymi jakichkolwiek 

praw podmiotowych – choć zmierzał do częściowego uregulowania obrotu nimi (co mo-

głoby wpłynąć na ocenę charakteru prawnego kryptowalut, zwłaszcza wykorzystywanych 

w ramach platform opartych o technologię blockchain pokroju Ethereum). W 2014 r. plano-

wano nowelizację art. 555 KC260 poprzez nadanie mu brzmienia „Przepisy o sprzedaży rze-

czy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii, praw, wody oraz do umów o dostarczanie 

treści cyfrowych”. Ostatecznie zrezygnowano jednak z tej zmiany, co – biorąc pod uwagę 

charakter i zakres projektu ustawy – należy uznać za słuszne posunięcie, bowiem zmiana 

tego typu bez przeprowadzenia szczegółowej analizy specyfiki tego przedmiotu obrotu 

 
257 D. Szostek, M. Świerczyński, Problem prawa właściwego oraz sądów właściwych w zakresie umów doty-
czących treści cyfrowych dystrybuowanych on-line, PME 2015, nr 2, s. 4.  
258 T. Czech [w:] Prawa konsumenta. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2020, art. 2., B. Kaczmarek-Templin,  
D. Szostek [w:] B. Kaczmarek-Templin, P. Stec, D. Szostek (red.), Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks 
cywilny (wyciąg). Komentarz, Warszawa 2014, kom. do art. 2 pkt 5, s. 22 (zob. także cyt. tam literaturę).  
259 M. Wyrwiński, Dostarczanie treści cyfrowych w Internecie – problem kwalifikacji prawnej świadczenia 
[w:] Nie tylko hipoteka... Zeszyt jubileuszowy dedykowany Profesorowi Jerzemu Pisulińskiemu, red.  
M. Kućka, K. Pałka, Warszawa 2015. 
260 Art. 44 pkt 11 projektu ustawy o prawach konsumenta z 17.1.2014 r., druk 2076, 
https://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/BE57572B371BB245C1257C690038EFE9/%24File/2076.pdf, do-
stęp: 20.5.2021 r.  
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(którego kryptowaluty stałyby się jedynie nieznaczną częścią) niewątpliwie wzbudziłaby 

wiele wątpliwości w procesie stosowania prawa. Biorąc jednak powyższe pod uwagę po-

wyższa kwalifikacja wydaje się indyferentna regulacji obrotu kryptowalutowego.  

2.8 Kryptowaluty jako inny niż pieniądz miernik wartości 

Zgodnie z art. 3581 § 2 KC mogą zastrzec w umowie, że wysokość świadczenia pie-

niężnego zostanie ustalona według innego niż pieniądz miernika wartości. W literaturze – 

bazując na zasadzie swobody umów – panuje konsens co do możliwości uznania bitcoina za 

inny niż pieniądz miernik wartości. W ocenie autorki nie ma przeszkód do objęcia tą kwali-

fikacją wszystkich kryptowalut – przepisy KC nie wprowadzają bowiem żadnych ograni-

czeń co do przedmiotów czy wskaźników, które mogą posłużyć jako mierniki wartości i wy-

znaczać wysokość świadczeń pieniężnych. Warto w tym miejscu przywołać słuszne spo-

strzeżenie J. Szewczyka co do potencjalnego znikomego znaczenia systemowego dopusz-

czenia bitcoina (kryptowalut) jako innego niż pieniądz miernika wartości - wydaje się, że ta 

konstrukcja odgrywałaby rolę jedynie w obszarze waloryzacji świadczeń pieniężnych261. 

Wówczas dłużnik obowiązany będzie do zapłaty sumy pieniężnej, której wartość w chwili 

spełnienia świadczenia (bądź w innym ustalonym przez strony momencie) odpowiadała war-

tości konkretnej kryptowaluty. Chcąc jednak zastosować tego typu konstrukcję należałoby 

pamiętać o wskazaniu już w umowie konkretnego źródła informacji nt. kursu danej krypto-

waluty (bądź źródeł, z których np. należy obliczyć średnią arytmetyczną) – może się bowiem 

okazać, że na moment spełnienia świadczenia na rynku funkcjonować będzie więcej niż je-

den kurs danej kryptowaluty. Niezależnie od powyższego dłużnik w każdym przypadku 

może spełnić świadczenie w walucie polskiej, chyba że orzeczenie sądowe będące źródłem 

zobowiązania lub czynność prawna zastrzega spełnienie świadczenia w kryptowalucie 

(art. 358 § 1 KC; ustawę jako źródło obowiązku spełnienia świadczenia w należy de lege 

lata wyeliminować). 

 
261 J. Szewczyk, op. cit.  
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2.9 Kryptowaluty jako znak legitymacyjny 

Znakiem legitymacyjnym jest dokument zawierający prostą klauzulę legitymacyjną, 

który jednocześnie nie zawiera którejkolwiek z klauzul papieru wartościowego (podwójnej 

klauzuli prezentacyjnej lub podwójnej klauzuli legitymacyjnej)262. Jak wskazuje J. Dąbrow-

ska263, pośród komentarzy dotyczących charakteru prawnego bitcoina (kryptowalut) spotkać 

pogląd, że zapisy cyfrowe reprezentujące (inkorporujące) prawa majątkowe wynikające 

z bitcoinów (kryptowalut) są znakami legitymacyjnymi na okaziciela, stanowiącymi dowód 

przysługiwania określonej osobie określonego uprawnienia cywilnoprawnego i umożliwia-

jącymi skorzystanie z tego uprawnienia, jednakże będącym jedynie dowodem prawa, który 

nie inkorporuje w sobie tego prawa jak papier wartościowy. Znaki legitymacyjne niebędące 

papierami wartościowymi stwierdzają obowiązek świadczenia (art. 92115 KC), czyli legity-

mują okaziciela jako uprawnionego na korzyść dłużnika, pozwalają na identyfikację i indy-

widualizację osoby uprawnionej do uzyskania (odbioru) określonego świadczenia od dłuż-

nika. W sytuacji, gdy przyjmiemy, iż kryptowaluty nie stanowią wierzytelności – uznanie 

ich za znaki legitymacyjne także będzie wykluczone.  

2.10 Kryptowaluty w świetle koncepcji własności wirtualnej 

W celu uzupełnienia przeprowadzonej dotychczas oceny charakteru prawnego  

w ocenie autorki należy – co dotychczas nie zostało opisane w literaturze przedmiotu – roz-

ważyć możliwość objęcia kryptowalut rozwijającą się koncepcją własności wirtualnej264.  

Pojęcie oraz koncepcja własności wirtualnej wywodzą się z amerykańskiej265 dok-

tryny, której przedstawiciele podjęli próbę scharakteryzowania własności wirtualnej, pre-

zentując funkcjonalne spojrzenie na dobra wirtualne przez pryzmat prawa własności funk-

cjonującego w świecie realnym. Własność wirtualna jest definiowana na kilka sposobów. Po 

pierwsze - jako kod komputerowy, za pomocą którego naśladowane są obiekty ze świata 

 
262 A. Nowacki [w:] K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, 2020, Legalis.  
263 J. Dąbrowska, op. cit., s. 63-64.  
264 Koncepcja ta wyrasta głównie na gruncie analizy prawnego charakteru dóbr wirtualnych wykorzystywa-
nych w grach komputerowych, natomiast kryptowaluty wykazują szereg cech wspólnych z walutami czy in-
nymi środkami wymiany wykorzystywanymi przez graczy w świecie wirtualnym (jednak posiadającymi cał-
kowicie realną ekonomiczną wartość).  
265 W szczególności J.A.T. Fairfield, Virtual Property, BULRev. 2005, vol. 85, s. 1047-1102; F.G. Lastowka, 
D. Hunter, The Laws of the Virtual Worlds, May 2003, s. 36-68, http://papers.ssrn.com/abstract=402860, 
dostęp: 20.5.2021 r. 
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realnego. Po drugie - jako kod oprogramowania „zachowujący się”, jak i posiadający wła-

ściwości materialnej ruchomości ze świata realnego lub cząstki rzeczywistości. Po trzecie - 

jako przedmioty i obiekty występujące w wirtualnych światach266. Prima facie możliwe jest 

zatem zakwalifikowanie kryptowalut jako przedmiotu własności wirtualnej – odwołując się 

do pełnionej przez nie funkcji - zarówno w świetle pierwszej, jak i drugiej koncepcji. Kryp-

towaluty naśladują pieniądz w obrocie oraz posiadają szereg cech gotówki (materialna ru-

chomość ze świata realnego pełniąca ekonomiczną funkcję pieniądza oraz będąca prawnym 

środkiem płatniczym). W odniesieniu do kryptowalut kodem podlegającym ocenie jest kod 

źródłowy jej oprogramowania.  

W literaturze wskazuje się, że kod oprogramowania stanowiący wirtualną własność 

charakteryzuje się trzema właściwościami267: 

1) konkurencyjność - kod nie może być używany przez więcej niż jednego użytkownika 

w danym czasie, a „właściciel” danego kodu może „wykluczyć” innych z korzystania 

z przedmiotu objętego własnością wirtualną; jak słusznie zwraca uwagę D. Karkut 

konkurencyjność nie jest cechą wiążącą się z kodem (czy przedmiotami i obiektami 

wirtualnego świata) per se, a jest raczej mechanizmem zapewnianym użytkownikom, 

dzięki któremu mogą oni wyłączyć innym użytkownikom dostęp do tego kodu, 

2) trwałość – kod istnieje niezależnie od tego, czy w danej chwili jest wykorzystywany 

czy nie (czy użytkownik jest zalogowany do sieci czy gry bądź świata wirtualnego, 

w którym dane dobro wirtualne występuje), 

3) interaktywność - interaktywny kod to kod wchodzący w interakcje z innymi kodami, 

przy czym przyjmuje się, że własność wirtualna nosi cechę interaktywności, gdyż 

potencjalnie może jej doświadczać bliżej nieokreślona ilość użytkowników268.  

W polskiej literaturze podejmującej problematykę własności wirtualnej można zi-

dentyfikować cztery główne (wywodzące się w głównej mierze z zagranicznej doktryny) 

koncepcje własności wirtualnej269: 

1) koncepcja reżimu kontraktowego,  

2) koncepcja prawa bezwzględnego, 

 
266 Koncepcje te zostały kompleksowo opisane (wraz z literaturą źródłową) przez D. Karkuta, Własność wir-
tualna w prawie polskim. Zagadnienia wybrane, Wrocław 2018, s. 31-36. 
267 C.J. Cifrino, Virtual Property, Virtual Rights: Why Contract Law, Not Property Law, Must be the Governing 
Paradigm in the Law of Virtual Worlds, Boston College Law Review 2014, Volume 55, s. 238, http://lawdig-
italcommons.bc.edu/bclr/vol55/iss1/7, dostęp: 21.5.2021 r., D. Karkut, ibidem.  
268 D. Karkut, op. cit.oraz przywołana tamże literatura źródłowa. 
269 Ponownie – wyrastające na gruncie rozważań dotyczących gier komputerowych.  
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3) koncepcja mieszana, 

4) koncepcja „wystarczalności” prawa autorskiego270.  

Zwolennicy koncepcji reżimu kontraktowego271 przede wszystkim nie dostrzegają 

potrzeby wyodrębnienia prawa własności wirtualnej jako osobnej konstrukcji objętej regu-

lacją kodeksową czy ustawową. Stanowisko to jest argumentowane „nierzeczywistością” 

wirtualnego świata, którego elementy tak naprawdę istnieją jedynie w sztucznie wykreowa-

nych przestrzeniach272 oraz ich nietrwałością – ich byt uzależniony jest od woli operatora 

serwera czy systemu. Koncepcja reżimu kontraktowego bazuje na generalnej skuteczności 

prawnej umów licencyjnych stanowiących podstawę udziału w grze komputerowej, a jed-

nocześnie zapewniającej możliwość dochodzenia roszczeń przeciwko osobom trzecim unie-

możliwiającym graczom korzystanie z ich uprawnień. W przypadku kryptowalut sytuacja 

jest nieco bardziej skomplikowana – bardzo często (jak chociażby w przypadku bitcoina) 

nie sposób ustalić tożsamości podmiotu, wobec którego możliwe byłoby skierowanie rosz-

czenia. Co więcej, utrudnione może być także ustalenie prawa właściwego. Jednocześnie 

jednak w przypadkach, w których znana będzie (bądź chociaż możliwa do ustalenia) tożsa-

mość zarówno licencjodawcy jak i licencjobiorcy oparcie się na koncepcji reżimu kontrak-

towego jako podstawie wszelkich unormowań pomiędzy stronami wirtualnego stosunku 

prawnego pozwalałoby na elastyczne dostosowywanie regulacji wzajemnych praw i obo-

wiązków stron do zmian zachodzących w danym wirtualnym środowisku (zwłaszcza, że 

przeważająca większość tego typu umów będzie mieć charakter adhezyjny). Bez wątpienia 

wadą koncepcji reżimu kontraktowego jest fakt, że w przypadku jej przyjęcia wszelkie kwe-

stie związane z własnością wirtualną byłyby rozstrzygane de facto jednostronnie, przez ich 

twórców (deweloperów, administratorów, licencjodawców), z pominięciem głosu i praw 

użytkowników.  

Koncepcja prawa bezwzględnego sprowadza się do postulatu stosowania pełnej ana-

logii prawa własności funkcjonującego w świecie rzeczywistym do wszelkich przedmiotów 

występujących w wirtualnym środowisku273. Na skutek przyjęcia konstrukcji prawa własno-

ści na grunt wirtualnych środowisk postanowienia umów łączących użytkowników z twórcą 

 
270 K. Szpyt, Własność wirtualna – cywilnoprawna rewolucja czy ewolucja? [w:] W. Stec, M. Załucki (red.), 
Wokół rekodyfikacji prawa cywilnego, Kraków 2015, s. 236. 
271 Ł. Maryniak, P. Baryś., Prawo własności wirtualnej, [w:] Prawo w wirtualnych światach, K. Grzybczyk 
(red.), Warszawa 2013, s. 103.  
272 Jako kontrargument D. Karkut zauważa, że analogiczna sytuacja występuje np. w przypadku gromadzenia 
pieniędzy na rachunku bankowym – przy czym w tej sytuacji nikt nie kwestionuje, że są one przedmiotem 
prawa własności.  
273 Ł. Maryniak, P. Baryś., op. cit., s. 100.  
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(deweloperem, administratorem, licencjodawcą) oprogramowania danego środowiska wir-

tualnego, które godziłyby w ustawowe uprawnienia właścicieli dóbr wirtualnych, byłyby ex 

lege bezwzględnie nieważne274. W polskim piśmiennictwie można odnaleźć również stano-

wiska opowiadające się za istnieniem potrzeby objęcia w przyszłości dóbr wirtualnych pra-

wem własności275. Jednak z uwagi na daleko idące skutki dla systemu prawa koncepcja 

prawa bezwzględnego spotkała się z krytyką części doktryny276. Wskazywano wówczas, iż 

koncepcje własności wirtualnej nie mają żadnego umocowania w innych obowiązujących 

przepisach, a ich włączenie do systemu prawa zburzyłoby funkcjonującą obecnie konstruk-

cję praw rzeczowych277. Wydaje się jednak, że jest to stanowisko, z którym można polemi-

zować – korzystanie z dóbr nieposiadających materialnej postaci jest obecnie zjawiskiem 

powszechnym. Dotyczy to chociażby płatności bezgotówkowych – pieniądze w potocznym 

rozumieniu stanowią dziś przede wszystkim ciąg danych cyfrowych przetwarzanych w sys-

temach bankowych. Co więcej, np. zgodnie z art. 19 PrPrzeds dokonywanie lub przyjmowa-

nie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje obligatoryjnie 

za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy stroną 

transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość 

transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub 

równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote 

według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostat-

niego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. Oznacza to, że system 

prawny wymusza na przedsiębiorcach posługiwanie się zdematerializowanym pieniądzem – 

zatem korzystanie z tego typu dóbr nie stanowi żadnego novum. W konsekwencji zarzut 

dotyczący zaburzenia porządku praw wydaje się częściowo chybiony – należy bowiem pa-

miętać o tym, że zapisy na rachunku bankowym obejmują wciąż jednostki pieniężne, do 

których kryptowaluty się nie zaliczają.  

Koncepcja mieszana stanowi połączenie koncepcji reżimu kontraktowego oraz 

prawa bezwzględnego. Zgodnie z tą koncepcją podstawą regulacji stosunków panujących 

w wirtualnym środowisku powinien być reżim kontraktowy wspierany przez przepisy prawa 

 
274 Ibidem, s. 101.  
275 K. Szpyt, Własnośc wirtualna..., op. cit., s. 243.  
276 A. Olszewski, Konstrukcja prawna umowy sprzedaży wirtualnych przedmiotów w świetle prawa polskiego, 
TPP nr 4/2011, s. 69. 
277 Ibidem.  
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powszechnie obowiązującego już w świecie rzeczywistym, chroniący interesy uczestników 

tego środowiska278. Zakłada ona, że: 

1) w razie zaakceptowania koncepcji prawa bezwzględnego, przedmiotem ochrony nie 

powinien być sam kod, lecz jego zastosowanie w odpowiednim kontekście, ponie-

waż tylko wtedy przedstawia dla użytkowników z ich perspektywy pożądaną i uży-

teczną wartość, 

2) jednocześnie przyznanie użytkownikom prawa własności do dóbr wirtualnych 

wprost, bez uwzględnienia specyfiki internetowej rzeczywistości, mogłoby prowa-

dzić do jego nadużywania w postaci roszczeń kierowanych przeciwko operatorom, 

np. za czasowe wstrzymanie pracy serwera z powodu wyłączenia elektryczności czy 

w wyniku wystąpienia innej awarii, za którą operator nie odpowiada279 - działanie 

administratorów byłoby w tym przypadku niezawinione, lecz - zdaje się - bezprawne, 

ponieważ niezgodne z bezwzględnym charakterem prawa własności wirtualnej – 

przez okres trwania awarii właściciele nie mieliby możliwości korzystania ze swo-

jego prawa podmiotowego, 

3) oparcie się wyłącznie na koncepcji reżimu kontraktowego jest nieprawidłowe, bo-

wiem pozbawiałoby użytkowników jakiejkolwiek ochrony prawnej, 

4) modelowym stosunkiem obligacyjnym łączącym administratorów i użytkowników 

powinna być umowa depozytu, powstająca niezależnie od zawieranej pomiędzy stro-

nami umowy licencyjnej - umowa ta polegałaby na tym, że użytkownik równocze-

śnie z przystąpieniem do wirtualnego środowiska automatycznie umieszczałby swoją 

własność wirtualną w depozycie prowadzonym przez administratora, czyli odda-

wałby swoje dobra na przechowanie licencjodawcy – co z jednej strony zapewniłoby 

ochronę ich interesów, a z drugiej zabezpieczyło administratorów przed odpowie-

dzialnością za niezawinione przez nich działania bądź zaniechania280.  

W ocenie autorki z punktu widzenia obrotu kryptowalutowego należy stanowczo od-

rzucić ww. koncepcję wirtualnego depozytu jako niemożliwą do wdrożenia. Po pierwsze - 

wymagałaby ona uznania kryptowalut za rzecz ruchomą (art. 835 KC), co – jak wskazywano 

 
278 Ł. Maryniak, P. Baryś., Prawo własności..., op. cit., s. 105. 
279 Jako ciekawostkę można tutaj wskazać, że w praktyce w momentach istotnych wahań kursów najpopular-
niejszych kryptowalut giełdy często blokują użytkownikom możliwość sprzedaży kryptowalut (blokując prze-
znaczone do tego interfejsy), tłumacząc to rozmaitymi problemami technicznymi (np.: https://status.kra-
ken.com/incidents/lyd6yg133ggf, dostęp: 23.5.2021 r.). Autorce nie są znane sytuacje, w których użytkownicy 
dochodziliby od giełd roszczeń związanych z tego typu niedostępnością usług na zasadach ogólnych (abstra-
hując od warunków świadczenia usług opisanych w regulaminach poszczególnych giełd i oceny ich zgodności 
z prawem właściwym).  
280 Ł. Maryniak, P. Baryś., Prawo własności..., op. cit., s. 107. 
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we wcześniejszej części pracy – nie znajduje obecnie żadnych podstaw. Po drugie – nie 

wiadomo z jakim momentem miałaby zostać zawarta umowa (o ile potencjalnie w przy-

padku gier komputerowych koncepcja jest możliwa do obrony, bowiem wówczas samo wej-

ście do gry miałoby charakter zdarzenia prawnego zmierzającego do nabycia dobra wirtual-

nego), o tyle w przypadku obrotu kryptowalutowego oznaczenie daty początkowej obowią-

zywania umowy – biorąc pod uwagę specyfikę sposobów pierwotnego i wtórnego nabycia 

kryptowaluty – wydaje się być niezwykle trudne. Po trzecie – w przypadku części sieci kryp-

towalut nie są znani ich twórcy czy administratorzy (deweloperzy) – oznacza to, że doszłoby 

potencjalnie do zawarcia umowy depozytu z anonimowym przechowawcą, co w ocenie au-

torki podważałoby sens tej instytucji prawa281. 

Koncepcja „wystarczalności” prawa autorskiego sprowadza się do stwierdzenia, iż 

obecnie nie ma potrzeby odrębnego regulowania praw do dóbr wirtualnych, jako że mogą 

one uzyskać skuteczną ochronę jako utwory w rozumieniu PrAut282. W ocenie I. Matusiaka 

(wyrażonej w odniesieniu do problematyki własności dóbr w grach komputerowych) samo-

dzielność własności wirtualnej jest pozorna, zaś traktowanie tego pojęcia jako nowego ro-

dzaju prawa własności i jej utożsamianie lub przeciwstawianie własności rzeczy albo wła-

sności intelektualnej nie znajduje żadnego uzasadnienia. Własność wirtualna jest – zdaniem 

I. Matusiaka – wyłącznie efektem oczekiwań uczestników wirtualnych światów gier i ope-

ratorów gier. Biorąc pod uwagę, że kryptowaluty jako takie nie stanowią przedmiotu 

ochrony prawnoautorskiej koncepcja ta wpływa na ocenę charakteru prawnego kryptowalut.  

Biorąc pod uwagę omówione powyżej koncepcje oraz dotychczasowe wnioski w za-

kresie charakteru prawnego kryptowalut w ocenie autorki postulat ustanowienia odrębnej 

regulacji kodeksowej odnoszącej się wyłącznie do prawa własności wirtualnej (obejmującej 

swoim zakresem także kryptowaluty) nie powinien zostać uwzględniony przez ustawo-

dawcę. Wprowadzenie takiego przepisu doprowadziłoby do powstania dualizmu regulacji 

własności w zależności od tego, czy przedmiot tego prawa posiada materialny substrat czy 

też nie. Co więcej, chcąc utrzymać spójność w systemie prawa konieczna byłaby ingerencja 

 
281 Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na interesującą koncepcję W. Srokosza (Kryptowaluty – nowy kieru-
nek badań, Acta Universitatis Wratislaviensis 2015, s. 165-177, https://repozytorium.uni.wroc.pl/Con-
tent/117084/PDF/10_Srokosz_W_Kryptowaluty_nowy_kierunek_badan.pdf, dostęp: 22.5.2021 r.), którego 
zdaniem gdyby któraś z kryptowalut się upowszechniła tak, że stałaby się w odbiorze społecznym tak popu-
larna jak prawne środki płatnicze, to wówczas należałoby rozważyć postawienie znaku równości między „środ-
kami pieniężnymi” a jednostkami pieniężnymi takiej kryptowaluty, a w konsekwencji rozważenie, czy osoba 
instalująca na dysku swojego urządzenia blockchain tej kryptowaluty nie podejmuje się prowadzenia działal-
ności depozytowej. Biorąc jednak pod uwagę, że obecnie kryptowaluty stanowią nie tyle alternatywę co rów-
nolegle funkcjonujący element systemu finansowego – perspektywa ta wydaje się być wciąż hipotetyczna i od-
legła.  
282 I. Matusiak, Gra komputerowa jako przedmiot prawa autorskiego, Warszawa 2013, s. s. 279-286.  
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także w inne instytucje prawa cywilnego, jak np. umowę sprzedaży, użytkowania czy prze-

chowania (a w zasadzie stworzenie ich „wirtualnych” odpowiedników). Zasadne natomiast 

wydaje się sformułowanie postulatu de lege ferenda rozszerzenia pojęcia rzeczy z art. 45 KC 

tak, aby jego zakresem objęte zostały również dobra wirtualne283. Wydaje się bowiem, że 

podstawowym problemem uniemożliwiającym dokonanie precyzyjnej kwalifikacji dóbr 

wirtualnych (w tym kryptowalut) jest anachroniczna definicja rzeczy, która nie uwzględnia 

powszechnie spotykanych w obrocie dóbr niematerialnych (eliminując zarówno dobra nie-

posiadające materialnego substratu jak i niewyodrębnione „z przyrody”). Dobra te nierzadko 

przejawiają znaczną wartość - kurs 1 bitcoina w momencie opisania niniejszej refleksji przez 

autorkę wynosi ponad 139 tys. zł284, natomiast w historii znane są przypadki sprzedaży dóbr 

wirtualnych w najpopularniejszych grach komputerowych nawet za kilkanaście czy kilka-

dziesiąt tysięcy dolarów285, a tymczasem jednoznaczne ustalenie ich cywilnoprawnego sta-

tusu wciąż nie jest możliwe. W efekcie definicja ta nie tylko nie jest dostosowana do realiów 

życia społeczno-gospodarczego, ale także pozbawia podmioty potencjalnego prawa własno-

ści wirtualnej ochrony na gruncie stosunków cywilnoprawnych286.  

Ponadto, na co słusznie zwraca uwagę D. Karkut287, a co zostało zasygnalizowane na 

wcześniejszym etapie pracy - dobra o postaci cyfrowej, zdefiniowane jako „treści cyfrowe”, 

doczekały się regulacji na poziomie nie tylko prawa unijnego, lecz także krajowego w kon-

tekście obrotu konsumenckiego. W Dyrektywie 2011/83/UE ustawodawca unijny wprowa-

dził całkowicie nową kategorię umowy – umowę o dostarczanie treści cyfrowych, do której 

nie można wprost stosować przepisów KC o sprzedaży rzeczy ze względu na ograniczenie 

pojęcia rzeczy wyłącznie do przedmiotów materialnych.  

W literaturze nie przesądzono dotychczas czy przyłączenie się do sieci kryptowaluty 

i rozpoczęcie kopania jest zdarzeniem wyłącznie faktycznym288, czy także prawnym – a jeśli 

prawnym, to czy stanowi jednostronną czynność prawną (oświadczenie woli górnika)289 czy 

 
283 Wówczas pod tym pojęciem mogłyby kryć się właśnie dobra materialne i niematerialne; warto wskazać, że 
w zagranicznej doktrynie możemy znaleźć przykłady traktowania bitcoina jako przedmiotu własności wirtual-
nej – tak: W. Erlank, Introduction to virtual property: Lex virtualis ipsa loquitur, Potchefstroom Electronic 
Law Journal (PELJ) 2015, 18(7), 2525-2559, https://dx.doi.org/10.4314/peli.v18i7.04, dostęp: 24.5.2021 r.  
284 https://www.coinbase.com/pl/price/bitcoin, dostęp: 24.5.2021 r. 
285 Np. jajko w grze Entropia Universe – 70 000 USD, karambit w grze Counter-Strike: Global Offensive – 
100 000 USD, https://www.komputerswiat.pl/gamezilla/artykuly/10-najdrozszych-wirtualnych-przedmiotow-
w-historii-gier-wideo/0ggk5gn, dostęp: 24.5.2021 r.  
286 W przypadku prawa karnego – choć najczęściej funkcjonuje ono w oparciu o schemat brak ustawy – brak 
przestępstwa (nullum crimen sine lege) oraz brak ustawy – brak kary (nulla poena sine lege) - praktyka obrotu 
wykształciła szereg „zastępczych” instytucji umożliwiających ochronę ww. dóbr.  
287 D. Karkut, Własność wirtualna..., op. cit.  
288 Tak np. J. Szewczyk, op. cit. 
289 Tak np. J. Dąbrowska, op.cit., s. 57.  
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też nosi w sobie element kontraktu290. W ocenie autorki wydobycie kryptowaluty stanowi 

czynność faktyczną, która rodzi skutki prawne w postaci nabycia prawa majątkowego. Rów-

nocześnie warto wspomnieć, że w praktyce funkcjonowania sieci kryptowalut możemy za-

uważyć także elementy koncepcji reżimu kontraktowego. Mianowicie część warunków ko-

rzystania z potencjalnego dobra wirtualnego jakim jest kryptowaluta może być ustalana bez-

pośrednio przez użytkowników tej sieci (górników).  

Immanentnym elementem funkcjonowania sieci kryptowalut są tzw. forks (ang. roz-

widlenie, rozgałęzienie lub podział). Kryptowaluty opierające się na technologii blockchain 

korzystają z sieci oprogramowania typu open source. Oznacza to, że każdy użytkownik 

może zaproponować jego modyfikację. Natomiast ww. forksy to w największym uproszcze-

niu podziały (rozwidlenie) blockchaina. Na skutek forka dochodzi do zduplikowania głów-

nego łańcucha bloków wraz ze zmianami w protokole łańcucha. Blockchain kryptowaluty 

rozchodzi się zatem na dwie, funkcjonujące bezkolizyjnie ścieżki291. Wyróżnia się dwa ro-

dzaje ww. rozgałęzień: 

1) tzw. soft fork (ang. miękkie rozgałęzienie) – dostosowanie protokołu do aktualnych 

warunków oraz potrzeb takich jak dopracowanie szczegółów związanych z wielko-

ścią bloków lub zmiana w charakterystyce transakcji, uprzywilejowanie określonego 

rodzaju koparek; zmiana ta najczęściej wymaga zgody większości użytkowników, 

np. dla blockchainu bitcoina - Segregated Witness (SegWit)292 zaimplementowana 

w sierpniu 2017 r. aktualizacja protokołu która zmieniła sposób przechowywania  

w jaki przechowywane są w niej dane, Taproot – zaproponowana do wdrożenia w 

maju 2021 r. zmiana sposobu podpisywania transakcji293, 

2) tzw. hard fork (ang. twarde rozgałęzienie) - utworzenie nowego łańcucha (będącego 

kopią oryginalnego), ale z wdrożonymi zmianami w protokole, które muszą zostać 

zaakceptowane przez całą sieć; hard fork występuje, gdy węzły nowszej wersji łań-

cucha blokowego nie akceptują poprzedniego protokołu, może także stanowić reak-

cję na atak hakerski bądź doprowadzić do powstania nowej kryptowaluty (np. w ten 

sposób powstały bitcoin gold czy ethereum classic294).  

 
290 K. Zacharzewski, Bitcoin…, op. cit., s. 1134.  
291 A. M. Antonopoulos, Bitcoin..., op. cit., s. 247-254. 
292 Wprowadzenie do technologii Segregated Witness (SegWit), https://academy.binance.com/pl/articles/a-be-
ginners-guide-to-segretated-witness-segwit, dostęp: 24.5.2021 r. 
293 Postępy w zakresie wdrożenia można śledzić za pośrednictwem https://taproot.watch, dostęp: 24.5.2021 r. 
– w ww. dacie gotowość implementacji zmian została wyrażona przez 53,47% węzłów sieci bitcoina.  
294 W przypadku platformy Ethereum warto wspomnieć o rozwidleniu łańcucha bloków Ethereum, które pole-
gało na unieważnieniu transakcji dokonanych w wyniku wykorzystania luki w kodzie jednego z inteligentnych 
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Opisany powyżej mechanizm stanowi zatem przykład praktycznego „wdrożenia” 

elementu koncepcji reżimu kontraktowego – użytkownicy sieci niejako sami tworzą 

„prawo” regulujące dalszy proces wydobywania i obrotu kryptowalutą w ramach sieci.  

W tym miejscu warto także przytoczyć przykład specyficznej kryptowaluty Decen-

traland295 (MANA), która łączy w sobie element alternatywnego systemu finansowego, jak 

i świata wirtualnego kojarzonego z grami komputerowymi. Uruchomiony w lutym 2020 r. 

Decentraland bazuje na strukturze zdecentralizowanej organizacji autonomicznej (DAO), 

zatem jest zarządzany wyłącznie przez jego użytkowników posługujących się tokenami 

kryptowaluty MANA. Decentraland to tzw. Metaverse (tzw. cyfrowy wszechświat), obsłu-

giwana przez blockchain Ethereum. Świat ten jest podzielony na 90 601 pojedynczych „dzia-

łek” LAND, z których każda jest reprezentowana przez niewymienialny token ERC-721. 

Każdy LAND ma dokładnie 256 m2 oraz oznaczoną szerokość geograficzną. Użytkownicy 

Decentralandu mogą jednak nie tylko inwestować w wirtualne nieruchomości, ale także pro-

wadzić w jego ramach „działalność gospodarczą” obejmującą np. dzierżawę „nieruchomo-

ści” czy udostępnianie powierzchni reklamowych. Decentraland wykorzystuje trzy różne 

rodzaje tokenów296: MANA („pieniądze”), LAND („nieruchomości”) oraz WEAR („rzeczy 

i ubrania”). Na giełdach notowana jest jedynie kryptowaluta MANA  

z uwagi na wymienialność i funkcję płatniczą jej tokenów. W ramach Decentralandu pro-

wadzony jest zatem na szeroką skalę handel wirtualnymi nieruchomościami, który istotnie 

odwzorowuje warunki rzeczywistego świata – a zarazem łączy problematykę obrotu dob-

rami wirtualnymi w grach komputerowych (czyli środowisku, w którym wyrosły koncepcje 

własności wirtualnej) oraz obrotu kryptowalutowego (z wszelkimi tego funkcjonalnymi 

konsekwencjami, jak np. kwalifikacja i skutki prawne (w szczególności prawnopodatkowe) 

transakcji zawieranych w Decentralandzie. Biorąc pod uwagę, że platforma została urucho-

miona w 2020 r. i na dzień sporządzenia niniejszego rozdziału osiągnęła kapitalizację ryn-

kową w wysokości ponad 1,96 mld dolarów297 wydaje się, że jest to jeden z potencjalnie 

ważnych kierunków rozwoju obrotu kryptowalutowego generujących praktyczne pytania 

dotyczące statusu dóbr wirtualnych jako praw majątkowych czy przedmiotów własności.  

 
kontraktów (The DAO). Rozwidlenie to nastąpiło na skutek quasi-demokratycznej reakcji sieci na wykrytą 
lukę (co jednocześnie wskazuje, że użytkownicy dostrzegają – poza wiążącym ich inteligentnym kontraktem 
wynikającym z kodu źródłowego platformy, także inne normy postępowania znajdujące zastosowanie w ra-
mach stosunków prawnych zawieranych i wykonywanych w łańcuchu bloków (tak: J. J. Szczerbowski, Lex 
cryptographia..., op. cit., s. 19-20). 
295 https://decentraland.org, dostęp: 24.5.2021 r. 
296 https://docs.decentraland.org/market/marketplace/, dostęp: 24.5.2021 r. 
297 https://coinmarketcap.com/currencies/decentraland/, dostęp: 24.5.2021 r.  
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2.11 Kryptowaluty w świetle prawa handlowego – kryptowaluta 

jako wkład do spółki handlowej 

Na podstawie art. 14 § 1 KSH przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej nie może 

być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług. A contrario przyjmuje się (choć 

nie jest to stanowisko jednolite), że wkład do spółki osobowej może przyjąć formę prawa 

niezbywalnego lub świadczenia pracy bądź usług na rzecz spółki298. W dniu 1 lipca 2021 r. 

wejdzie w życie znowelizowany art. 14 § 1 KSH, zgodnie z którym przedmiotem wkładu 

niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej albo przezna-

czonego na kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej nie może być prawo niezbywalne lub 

świadczenie pracy bądź usług. Ponieważ kryptowaluty nie stanowią pieniądza w świetle pol-

skiego prawa299 – zmiana ta pozostaje bez znaczenia dla dalszych rozważań300.  

Zróżnicowanie zakresu przedmiotowego dozwolonych wkładów do spółek osobo-

wych i kapitałowych jest z jednej strony uzasadnione przez funkcję pełnioną przez ww. 

wkłady w obu rodzajach spółek - wkład ma charakter ochronny dla wierzycieli spółki (gwa-

rancyjna funkcja aportu), a z drugiej przez wzgląd na ochronę kapitału własnego spółki301. 

Biorąc pod uwagę fakt, że wspólnicy spółek kapitałowych nie odpowiadają za zobowiązania 

całym swoim majątkiem, jedynym źródłem zaspokojenia ewentualnych roszczeń jest kapitał 

zakładowy, tworzony przede wszystkim przez wkłady wspólników. Inaczej sytuacja kształ-

tuje się w spółkach osobowych, w których co do zasady wspólnicy odpowiadają całym 

swoim majątkiem za zobowiązania – stąd przepisy dotyczące przedmiotu wkładów do spó-

łek osobowych są zdecydowanie bardziej liberalne.  

Odpowiedź na pytanie, czy kryptowaluty mogą stanowić przedmiot wkładu do spółki 

prawa handlowego jest wprost zależna od przyjętej na gruncie oceny cywilnoprawnej kwa-

lifikacji kryptowalut. W sytuacji, gdy przyjmiemy, iż kryptowaluta nie może stanowić 

przedmiotu prawa podmiotowego wniesienie wkładu do spółki kapitałowej w postaci kryp-

towaluty byłoby niedopuszczalne. De lege lata wydaje się natomiast, że dopuszczalne by-

łoby wniesienie takiego wkładu do spółki osobowej302. A contrario - w przypadku przyjęcia 

 
298 A. Kidyba [w:] Komentarz aktualizowany do art. 1-300 Kodeksu spółek handlowych, LEX/el. 2021, art. 
14. 
299 Bowiem przepisy prawa handlowego są „wtórne” wobec kwalifikacji cywilistycznych. 
300 Ponadto należy wspomnieć o przepisach szczegółowych odnoszących się do wysokości aportów, np. art. 
107 § 2 KSH, art. 126 § 1 pkt 1 KSH.  
301 M. Rodzynkiewicz [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. VII, WKP 2018, art. 14. 
302 M. Michna, op. cit.  



 118 

za K. Zacharzewskim, że kryptowaluty stanowią wierzytelność303 – będą mogły stanowić 

przedmiot aportu.  

Przedmiotem wkładu do spółki prawa handlowego mogą być także prawa majątkowe 

na dobrach niematerialnych, np. patent, prawo do patentu, prawo ochronne na wzór użyt-

kowy, prawo do wzoru przemysłowego, prawo do znaku towarowego, majątkowe prawa 

autorskie, prawo do know-how304. Z tej perspektywy w konkretnych, omówionych we wcze-

śniejszej części pracy przypadkach kryptowaluty bądź kody źródłowe ich oprogramowania 

mogłyby stanowić - specyficzny, ale jednak dopuszczalny – przedmiot aportu.  

Trzeba jednak zaznaczyć, że w praktyce wniesienie wkładu w kryptowalucie – 

z uwagi na wysoką zmienność ich kursów - może nastręczać problemów z wyceną jego war-

tości.  

2.12 Podsumowanie 

Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti posset. 

Powyższa paremia zdaje się doskonale odzwierciedlać charakter rozważań na gruncie ni-

niejszego rozdziału. 

Kryptowaluty – ze względu na swoją naturę, specyficzny sposób emisji (wejścia do 

obiegu), niespotykany dotąd mechanizm rozporządzania nimi (a tym samym niespotyka-

nymi dotąd możliwościami ich ukrycia przed wierzycielami) podały w wątpliwość funkcjo-

nowanie szeregu instytucji prawa prywatnego – na czele z własnością. Ze względu na wy-

łącznie cyfrowy charakter kryptowalut – nie jest możliwe objęcie ich użytkowników ochroną 

przewidzianą na gruncie przepisów o prawie własności. W literaturze nie ma zgody co do 

cywilnoprawnego charakteru kryptowalut – reprezentowane są bardzo różnorodne poglądy, 

a orzecznictwo w zasadzie nie dostarcza dodatkowej wiedzy w tym zakresie.  

W ocenie autorki kryptowaluty stanowią składnik mienia w rozumieniu art. 44 KC, 

a tym samym powinny być traktowane jako prawa majątkowe. Posiadają bowiem wartość 

ekonomiczną, są zbywalne, a ich techniczna specyfika pozwala na korzystanie z nich z wy-

łączeniem innych osób. Stanowisko autorki znajduje także potwierdzenie w przywołanej 

 
303 Ich zbywalny charakter jest wywodzony z art. 509 KC, zgodnie z którym wierzyciel może bez zgody dłuż-
nika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu 
umownemu albo właściwości zobowiązania (tak m.in. A. Kidyba, op. cit.). 
304 M. Dumkiewicz [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2020, art. 14. 
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wcześniej odpowiedzi Ministra Finansów na interpelację poselską nr 8208 z 13 lipca 2020 

r.  

Jednocześnie autorka uważa, że kryptowalut nie sposób zakwalifikować jako wie-

rzytelności – na treść każdego stosunku zobowiązaniowego składa się bowiem istnienie 

uprawnienia po stronie wierzyciela i skorelowanego z nim obowiązku oznaczonego działa-

nia lub zaniechania po stronie dłużnika. Nie może więc zasadniczo istnieć ani wierzytelność 

bez odpowiadającego jej długu, ani też dług bez wierzytelności. Zarówno istnienie, jak 

i „identyfikowalność” dłużnika stanowią warunek zakwalifikowania danego „przedmiotu 

prawa” jako zobowiązanie. Kryptowaluty powstają w procesie wykopywania, czyli rozwią-

zywania skomplikownaych problemów matematycznych. Kryptowaluta otrzymywana po 

rozwiązaniu tej zagadki jest (w uproszczeniu, o którym była mowa w rozdziale pierwszym) 

nagrodą generowaną dla górnika. W ocenie autorki swoista „emisja” kryptowaluty jest zda-

rzeniem ze sfery faktów, nie prawa. Jednak korzystanie z niej, w relacji pomiędzy użytkow-

nikiem a deweloperem danej (sieci) kryptowaluty może przybierać postać licencji.  

Na gruncie niniejszego rozdziału autorka podjęła także próbę oceny prawnego cha-

rakteru kryptowalut w perspektywie koncepcji własności wirtualnej. Jak się okazało – kryp-

towaluty wymykają się z ram nawet tak nowoczesnej idei. Nawet kompromisowa mieszana 

koncepcja własności wirtualnej (łącząca w sobie elementy prawa bezwzględnego oraz kon-

cepcji reżimu kontraktowego) nie zdała egzaminu. Objęcie kryptowalut nową, szczególną 

regulacją prawa własności doprowadziłoby w najlepszym wypadku do niepotrzebnego dua-

lizmu praw własności w systemie prawa. Z drugiej strony jednak w praktyce funkcjonowa-

nia sieci kryptowalut wyraźnie widoczne są elementy kształtowania swoistego reżimu kon-

traktowego. Objęcie go chociażby cywilną procedurą egzekucyjną byłoby jednak zadaniem 

niezwykle karkołomnym. 

Powyższe sprawia, że na gruncie rozważań dotyczących koncepcji własności wirtu-

alnej zasadny staje się wyłącznie postulat rozszerzenia pojęcia rzeczy z art. 45 KC o różnego 

typu dobra cyfrowe (wirtualne). Wydaje się bowiem, że podstawowym problemem unie-

możliwiającym dokonanie precyzyjnej kwalifikacji kryptowalut na jej gruncie oraz przyzna-

nia ich użytkownikom bezwzględnej ochrony prawnej jest anachroniczna definicja rzeczy, 

która nie uwzględnia powszechnie spotykanych w obrocie dóbr niematerialnych (choć te 

nierzadko przejawiają istotną wartość ekonomiczną). 
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Jednocześnie w polskim systemie prawa prywatnego istnieje szereg instytucji, które 

z uwagi na swoją dyspozytywną regulację bądź zasadę swobody umów mogą być z powo-

dzeniem wykorzystywane w obrocie kryptowalutowym (np. naprawienie szkody za pomocą 

świadczenia kryptowalutowego na żądanie poszkodowanego, wniesienie kryptowalut jako 

aportu do spółki osobowej oraz – w zależności od przyjętej cywilnoprawnej kwalifikacji 

kryptowalut – potencjalnie także kapitałowej).  
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Rozdział 3. Kryptowaluty w świetle prawa publicznego 

3.1  Uwagi wstępne 

Kryptowaluty, czy też szerzej - blockchain miały stanowić prawdziwą rewolucję dla 

rynku finansowego. Technologia łańcucha bloków została po raz pierwszy zastosowana do 

kreacji bitcoina i od tego czasu nieustannie jest przedmiotem zainteresowania instytucji fi-

nansowych czy startupów. Jak jednak wskazują chociażby podmioty zaangażowane w pracę 

działającego przy KNF Zespołu ds. rozwoju i innowacji finansowych FinTech potencjał tej 

technologii nie jest wystarczająco wykorzystywany m.in. z uwagi na brak jednoznacznej 

regulacji w odniesieniu do wciąż rozwijających się rynków kryptowalut (w szczególności 

brak pewności co do możliwości zakwalifikowania kryptowalut jako instrumentów finanso-

wych) czy bariery „administracyjne” wiążące się z długimi okresami oczekiwania przedsię-

biorców kryptowalutowych na wpis do rejestru instytucji płatniczych czy wysokość opłaty 

za wydanie przez KNF interpretacji przepisów prawa, o której mowa w art. 11b NadzFinU.  

Nie mniej istotną rolę odgrywa kwalifikacja prawna kryptowalut na tle przepisów 

prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości, które także pełnią kluczową rolę 

z punktu widzenia zainteresowania przedsiębiorców kryptowalutowych prowadzeniem 

działalności w Polsce. Wreszcie – co szczególnie ważne wobec braku efektywnej ochrony 

inwestorów kryptowalutowych oraz braku nadzoru nad rynkiem kryptowalutowym – należy 

rozważyć także możliwość objęcia „własności” kryptowalut ochroną na gruncie przepisów 

prawa karnego.  

3.2 Kryptowaluty na gruncie Prawa dewizowego 

W doktrynie305 nie ma wątpliwości co do tego, że kryptowaluty nie mogą zostać ob-

jęte zakresem przedmiotowym PrDewiz. Kryptowaluty obecnie nie spełniają bowiem wa-

runków definicji: 

 
305 Tak m.in. W. Srokosz, Kryptowaluty..., op. cit.  
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1) krajowych środków płatniczych (art. 2 ust. 1 pkt 6 PrDewiz), przez które rozumie się 

walutę polską oraz papiery wartościowe i inne dokumenty, pełniące funkcję środka 

płatniczego, wystawione w walucie polskiej, 

2) zagranicznych środków płatniczych (art. 2 ust. 1 pkt 9 PrDewiz), przez które rozumie 

się waluty obce306 i dewizy307, 

3) walut obcych (art. 2 ust. 1 pkt 10 PrDewiz), przez które rozumie się znaki pieniężne 

(banknoty i monety) będące poza krajem prawnym środkiem płatniczym, a także 

wycofane z obiegu, lecz podlegające wymianie; na równi z walutami obcymi traktuje 

się wymienialne rozrachunkowe jednostki pieniężne stosowane w rozliczeniach mię-

dzynarodowych, w szczególności jednostkę rozrachunkową MFW (SDR) – pomimo 

tego, że ustawodawca pozostawił otwarty katalog wymienialnych rozrachunkowych 

jednostek pieniężnych stosowanych w rozliczeniach międzynarodowych, 

4) dewiz (art. 2 ust. 1 pkt 12 PrDewiz), przez które rozumie się papiery wartościowe 

i inne dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w walutach ob-

cych, 

5) wartości dewizowych (art. 2 ust. 1 pkt 8 PrDewiz), przez które rozumie się zagra-

niczne środki płatnicze oraz złoto dewizowe i platyna dewizowa; 

6) papierów wartościowych (art. 2 ust. 1 pkt 14 PrDewiz), przez które rozumie się pa-

piery wartościowe udziałowe, w szczególności akcje i prawa poboru nowych akcji 

oraz papiery wartościowe dłużne, w szczególności obligacje, wyemitowane lub wy-

stawione na podstawie przepisów państwa, w którym emitent lub wystawca ma 

swoją siedzibę albo w którym dokonano ich emisji lub wystawienia – choćby z uwagi 

na brak emitenta,  

7) innych dokumentów pełniących funkcję środka płatniczego (o których mowa w art. 2 

ust. 1 pkt 6 i 12) – z. uwagi na brak formy dokumentu (w tym formy dokumentu 

elektronicznego).  

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że kryptowaluty nie są objęte zakre-

sem przedmiotowym PrDewiz. Oznacza to, że kluczowy element obrotu kryptowalutowego, 

 
306 Notabene zwraca uwagę fakt, że zgodnie z PrDewiz zagranicznymi środkami płatniczymi są również znaki 
pienieżne, które przestały pełnić funkcję środka płatniczego.  
307 Zakwalifikowanie kryptowaluty jako środka płatniczego (krajowego bądź też zagranicznego) wymagałoby 
prawnego jej uznania za taki środek. Obecnie funkcjonujące kryptowaluty takiego wymogu jednak nie speł-
niają, gdyż funkcjonują jedynie na zasadzie umownego uznania ich przez uczestników transakcji (tak również: 
M. Mariański, Wirtualna waluta jako elektroniczny środek płatniczy [w:] Przeciwdziałanie patologiom na ryn-
kach finansowych. Od edukacji ekonomicznej po prawnokarne środki oddziaływania, red. W. Pływaczewski, 
Warszawa 2015). 
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jakim jest działalność giełd i kantorów kryptowalut nie może zostać uznany za działalność 

kantorową w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 19 PrDewiz i tym samym pozostaje poza jakimkol-

wiek nadzorem publicznoprawnym (w tym przypadku Prezesa NBP308). Co więcej, wydaje 

się, że przyjmując literalną wykładnię przepisów PrDewiz nawet kryptowaluty tworzone 

przez banki centralne nie spełniałyby ww. kryteriów. De lege ferenda stan ten należy ocenić 

jako niekorzystny i wymagający zmiany z uwagi na brak wystarczającej ochrony inwesto-

rów kryptowalutowych. Równocześnie należy mieć świadomość, że zakres oddziaływania 

przepisów PrDewiz może ulec zmianie z uwagi na trwające prace nad cyfrowymi walutami 

banków centralnych.  

3.3 Kryptowaluty w świetle przepisów o usługach płatniczych 

Przepisy o usługach płatniczych należą do jednej z najmłodszych i najbardziej dyna-

micznych dziedzin prawa309. Jest to także obszar regulowany różnego rodzaju aktami praw-

nymi – aktami prawa polskiego (przede wszystkim UsłPłU i wydanymi na jej podstawie 

rozporządzeniami, PrBank), bezpośrednio stosowanym prawem UE, umowami międzyna-

rodowymi oraz dodatkowo aktami soft-law (głównie o charakterze prawotwórczym, niesta-

nowiące jednak źródła prawa). Dotychczas w doktrynie odrzucano możliwość objęcia kryp-

towalut regulacją UsłPłU czy PSD II310, niemniej praktyka obrotu – w szczególności wpisa-

nie przez KNF operatorów giełd kryptowalut do rejestru małych instytucji płatniczych311  

w ocenie autorki uzasadnia dokonanie krytycznej rewizji tego poglądu.  

Zgodnie z art. 2 pkt 10 UsłPłU przez instrument płatniczy należy rozumieć zindywi-

dualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wy-

korzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego. Zlecenie płatnicze (art. 

2 pkt 36 UsłPłU) stanowi natomiast oświadczenie płatnika lub odbiorcy skierowane do jego 

dostawcy zawierające polecenie wykonania transakcji płatniczej, czyli zainicjowanej przez 

płatnika lub odbiorcę wpłaty, transferu lub wypłaty środków pieniężnych (art. 2 pkt 29 

UsłPłU). Ponieważ kryptowaluta funkcjonalnie, na mocy porozumienia posługujących się 

nią stron transakcji, sama stanowi rodzaj środka płatniczego nie sposób zakwalifikować jej 

jako instrument płatniczy będący narzędziem do realizacji transakcji płatniczej. 

 
308 Co wynika m.in. z art. 33 ust. 1 pkt 2 oraz art. 16 ust. 1 PrDewiz).  
309 M. Grabowski, op. cit.  
310 Ibidem.  
311 Np. Bitclude Sp. z o.o., https://e-rup.knf.gov.pl/entity.html?param=475612#home, dostęp: 25.5.2021 r. 
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W drugiej kolejności należy rozważyć możliwość zakwalifikowania kryptowalut 

jako środków finansowych (art. 2 pkt 27b UsłPłU). Przez środki finansowe rozumie się 

środki pieniężne oraz środki niepieniężne o wiarygodnie określonej wartości i stopniu płyn-

ności umożliwiającym niezwłoczne pokrycie ryzyka lub straty środkami pieniężnymi uzy-

skanymi z tych środków niepieniężnych. Definicja środków finansowych ma charakter funk-

cjonalny - została wprowadzona na potrzeby art. 64 ust. 1 pkt 5 oraz art. 83 ust. 1 pkt 1 

UsłPłU, dotyczących posiadania funduszy własnych przez instytucje płatnicze312. Warto 

przy tym nadmienić, że do UsłPłU nie została transponowana definicja środków pieniężnych 

zawarta w art. 4 pkt 25 PSD II. Na jej gruncie środki pieniężne oznaczają banknoty i monety, 

zapis księgowy oraz pieniądz elektroniczny313. Jak zostało wskazane we wcześniejszej czę-

ści pracy – w ocenie autorki istnieje możliwość zakwalifikowania niektórych stablecoinów 

jako pieniądze elektronicznego. Tym samym kryptowaluty tego typu mogłyby stanowić 

środki finansowe w rozumieniu art. 2 pkt 27b UsłPłU. Warto przy okazji jednak sięgnąć 

także do wyjaśnień KE (wydanych na gruncie PSD I, niemniej zachowujących aktualność) 

w zakresie sposobu rozumienia „zapisu księgowego” (wcześniej „pieniądza księgo-

wego”)314. W ocenie KE przez „zapis księgowy” należy rozumieć środki, które są przecho-

wywane na wszelkiego rodzaju rachunkach prowadzonych przez banki lub przez innych do-

stawców usług płatniczych. Środki te mogą być przelewane z jednego konta na inne lub być 

wypłacane w gotówce za pomocą różnych metod płatności, takich jak transakcje kartą, prze-

lewem lub polecenia zapłaty. W tym sensie pieniądz (zapis) księgowy stanowi przeciwień-

stwo pieniądza fiducjarnego. Taka wykładnia potencjalnie dawałaby możliwość objęcia 

kryptowalut in genere definicją środków finansowych. Jednakże w ocenie autorki tego typu 

jednoznaczna kwalifikacja jest co najmniej przedwczesna. Po pierwsze, jak słusznie zwró-

cono uwagę w Stanowisku Strumienia „Blockchain i Kryptowaluty” w sprawie kierunków 

ew. prac legislacyjnych oraz działań regulacyjnych instytucji publicznych „Przegląd pol-

skiego prawa w kontekście zastosowań technologii rozporoszonych rejestrów oraz walut cy-

frowych”, analiza innych wersji językowych terminu „zapisu księgowego (ang. scriptual 

money; niem. Girogeld) wskazuje na to, że przedmiotem regulacji miał być tzw. pieniądz 

 
312 Ibidem.  
313 Co zaskakujące, w publikacji „Akademii Inwestowania” PKN Orlen S.A. tworzonej pod patronatem mery-
torycznym CFA Society Poland możemy znaleźć informację, iż pod pojęciem kryptowaluty należy rozumieć 
środek pieniężny występujący jedynie w postaci cyfrowej, zazwyczaj w pewien sposób zaszyfrowany, aby 
dostęp do tej waluty miał tylko jej posiadacz, dysponujący kluczem do odszyfrowania (Funkcjonowanie rynku 
finansowego, s. 32, https://www.orlenwportfelu.pl/akademia/download/rozdzial-5-podstawowy.pdf, dostęp: 
8.6.2021 r.) 
314 Your questions on PSD, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/faq-transposition-psd-
22022011_en.pdf, Question no 255, dostęp: 25.5.2021 r. 



 125 

bankowy Po drugie, w projekcie legislacyjnym przedstawionym przez Komisję Europejską 

w lipcu 2016 roku wprost zrezygnowano z objęcia walut cyfrowych regulacjami usług płat-

niczych, co wówczas znalazło poparcie EBA315. 

Kończąc rozważania na gruncie definicji legalnych zawartych w art. 2 UsłPłU warto 

zwrócić uwagę na odmienną od funkcjonującej na gruncie prawa konsumenckiego definicji 

treści cyfrowych. Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 29a UsłPłU treścią cyfrową są towary lub 

usługi wytwarzane i dostarczane lub świadczone w formie cyfrowej, które mogą zostać użyte 

lub z których można skorzystać wyłącznie za pomocą urządzenia technicznego, z wyłącze-

niem użycia i konsumpcji fizycznych towarów lub usług. Zatem na gruncie UsłPłU krypto-

waluty nie stanowią treści cyfrowych.  

3.4 Kryptowaluty w świetle przepisów o obrocie instrumentami fi-

nansowymi  

3.4.1 Kryptowaluty jako instrumenty finansowe 

Kwalifikacja prawna kryptowalut (czy szerzej – wszystkich kryptoaktywów) na 

gruncie przepisów o obrocie instrumentami finansowymi ma szczególnie doniosłe znacze-

nie. Z jednej strony w świetle art. 2 ust. 2 pkt 26 TerroryzmU waluty wirtualne (do których 

zaliczają się kryptowaluty) nie stanowią instrumentów finansowych. Z drugiej jednak pro-

blematyka ta wzbudza zainteresowanie doktryny i praktyków już od pewnego czasu i nadal 

odczuwalny jest niedostatek pogłębionej funkcjonalnej analizy tego zagadnienia. Ponadto, 

biorąc pod uwagę specyfikę regulacji prawnofinansowej (łączącej w sobie elementy prawa 

prywatnego i prawa publicznego) i jej administracyjny (a czasami nawet karny) wymiar – 

postulaty dążenia do zdefiniowania kryptowalut są tym bardziej uzasadnione. Prawidłowe 

stosowanie prawa publicznego wymaga bowiem precyzyjnego ukształtowania hipotez oraz 

dyspozycji norm prawnych, co jest podstawą określenia sankcji (skutków prawnych). Obec-

nie, wobec braku kompleksowego spojrzenia czy nawet stosowania jednolitej siatki pojęcio-

wej (m.in. waluty cyfrowe, waluty wirtualne, kryptowaluty, kryptoaktywa) przez doktrynę 

i organy nadzoru zarówno inwestycje w kryptowaluty, jak i prowadzenie działalności na 

rynku kryptowalutowym wiążą się z wysokim ryzykiem regulacyjnym. Jest ono tym 

 
315 https://mc.gov.pl/files/przeglad_polskiego_prawa_w_kontekscie_zastosowan_technologii_rozproszo-
nych_rejestrow_oraz_walut_cyfrowych.pdf, dostęp: 25.5.201 r. 
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istotniejsze, że obecnie na polskim rynku działa szereg giełd316 i kantorów kryptowalut317 

czy podmiotów obracających derywatami bazującymi na kryptowalutach318, nad którymi 

dotąd nie był prowadzony żaden nadzór regulacyjny – co oznacza, że interesy inwestorów 

nie są w żaden sposób zabezpieczane, choć kryptowaluty – podobnie jak instrumenty finan-

sowe – są traktowane przez ich użytkowników jako rodzaj inwestycji.  

Podobnie jak w przypadku przepisów o usługach płatniczych, także zestawienie 

kryptowalut z kategorią instrumentów finansowych wymaga sięgnięcia zarówno do ObrIn-

strFinU, jak i prawa unijnego – w szczególności MiFID II (która uchyliła obowiązującą od 

2004 r. MiFID I) oraz wytycznych, ostrzeżeń i komunikatów organów nadzoru nad rynkiem 

finansowym jak UKNF czy FATF.  

ObrInstrFinU wprowadza w art. 2 ust. 1 definicję legalną instrumentów finansowych. 

Instrumentami finansowymi w rozumieniu ObrInstrFinU są: 

1) papiery wartościowe, 

2) niebędące papierami wartościowymi: 

a) tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, 

b) instrumenty rynku pieniężnego, 

c) opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, 

inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier war-

tościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności, uprawnienie do 

emisji lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finan-

sowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne, z wy-

łączeniem instrumentów pochodnych, o których mowa w art. 10 Rozporzą-

dzenia 2017/565, 

d) opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową 

oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar 

i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane 

przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, 

e) opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których 

instrumentem bazowym jest towar i które mogą być wykonane przez do-

stawę, pod warunkiem że są dopuszczone do obrotu w systemie obrotu in-

strumentami finansowymi, z wyłączeniem produktów energetycznych 

 
316 Np. Binance, BitBay, CoinDeal, Tokeneo, Exmo, CoinRoom.  
317 Np. Bitcan, który dodatkowo umożliwia użytkownikom przechowywanie krytpowalut.  
318 Np. Binance.  
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będących przedmiotem obrotu hurtowego na OTF, które muszą być wykony-

wane przez dostawę, 

f) niedopuszczone do obrotu w systemie obrotu instrumentami finansowymi 

opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty 

pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które mogą być wy-

konane przez dostawę, a które nie są przeznaczone do celów handlowych 

i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych, 

g) instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego, 

h) kontrakty na różnicę, 

i) opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procen-

towych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycz-

nych, stawek frachtowych oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych 

statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą 

być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, 

a także instrumenty pochodne, o których mowa w art. 8 Rozporządzenia 

2017/565, i inne, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumen-

tów finansowych, 

j) uprawnienia do emisji. 

Jak można zauważyć, zarówno w katalogu instrumentów finansowych określonych 

w art. 2 ust. 1 ObrInstrFinU, jak i w MiFID II, której przepisy transponuje ObrInstrFinU, nie 

uwzględniono walut wirtualnych, cyfrowych, kryptowalut czy kryptoaktywów. W literatu-

rze zazwyczaj poprzestawano na tej konstatacji, względnie zestawiając kryptowalutę z defi-

nicjami wybranych instrumentów finansowych319. W ocenie autorki takie podejście, biorąc 

pod uwagę poziom obecnego rozwoju rynku kryptowalutowego, jest niewystarczające320 - 

nawet pomimo wprowadzenia definicji waluty wirtualnej na gruncie TerroryzmU. Prawna 

kwalifikacja dóbr majątkowych powinna bowiem być determinowana m.in. potrzebami ob-

rotu gospodarczego. W konsekwencji wykładnia art. 2 ust. 1 ObrInstrFinU powinna przy-

brać funkcjonalny i celowościowy kierunek, tj. zmierzać do wyjaśnienia, czy kryptowaluty 

 
319 Tak np. M. Michna, op. cit., J. Dąbrowska, op. cit., K. Zacharzewski, Bitcoin jako przedmiot…, op. cit.  
320 O czym świadczą m.in. cyklicznie wydawane, przywoływane na wcześniejszym etapie pracy, ostrzeżenia 
UKNF, NBP czy Ostrzeżenie UOKiK z 8 marca 2021 r. przed piramidami finansowymi bazującymi na inwe-
stycjach alternatywnych, takich jak kryptowaluty (https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=17260, 
dostęp: 27.5.2021 r.) lub Ostrzeżenie Rzecznika Finansowego z 19 marca 2021 r. przed „kryptowalutowymi 
pożyczkami” (https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=17260, dostęp: 27.5.2021 r.).  
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– z uwagi na posiadane przez nie cechy – powinny zostać włączone do katalogu instrumen-

tów finansowych.  

W pierwszej kolejności należy jednak odwołać się do obecnej treści art. 2 ust.  

1 ObrInstrFinU i przeanalizować możliwość zakwalifikowania kryptowalut jako jednego ze 

zdefiniowanych tamże instrumentów finansowych.  

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ObrInstrFinU przez papier wartościowy należy rozumieć  

1) akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów KSH, prawa do akcji, warranty sub-

skrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne 

i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpo-

wiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na 

podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego oraz  

2) inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące 

uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, 

lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego, odnoszące się do pa-

pierów wartościowych określonych w pkt 1, walut, stóp procentowych, stóp zwrotu, 

towarów oraz innych wskaźników lub mierników (prawa pochodne). 

Katalog ww. praw majątkowych obejmuje z jednej strony prawa, które na mocy odrębnych 

ustaw tradycyjnie uznawane są za prawa z papierów wartościowych (m.in. akcje, obligacje, 

warranty subskrypcyjne), z drugiej zaś prawa, które zostały uznane za papiery wartościowe 

wyłącznie na potrzeby ObrInstrFinU (prawo do akcji, prawo poboru, kwity depozytowe, 

prawa pochodne określone w art. 3 pkt 1 lit. b ObrInstrFinU). Ponadto papierami wartościo-

wymi są także inne zbywalne papiery wartościowe wyemitowane na podstawie właściwych 

przepisów prawa polskiego lub obcego. Mając powyższe na uwadze należy uznać, że art. 

3 pkt 1 ObrInstrFinU nie rozstrzyga toczącej się w polskiej doktrynie prawa cywilnego dys-

kusji dotyczącej zasady numerus clausus papierów wartościowych321. Jednocześnie jednak 

bez wątpienia kryptowaluty nie mogą zostać uznane za papiery wartościowe - przede 

wszystkim322 z uwagi na brak emitenta – czy też szerzej: emisji na zasadach określonych 

w przepisach. Przyjmując zaś pogląd reprezentowany m.in. przez M. Michnę czy 

 
321 T. Sójka [w:] M. Fedorowicz, M. Mataczyński, A. Michór, T. Nieborak, A. Skoczylas, R. Zawłocki,  
T. Sójka, Komentarz do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi [w:] Prawo rynku kapitałowego. Ko-
mentarz, Warszawa 2015, art. 3; odmiennie: P. Wajda, M. Wierzbowski, K. Zaradkiewicz [w:] M. Wierzbow-
ski, L. Sobolewski, P. Wajda (red.), Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi [w:] M. Wierzbowski,  
L. Sobolewski, P. Wajda (red.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz. Wyd. 3, Warszawa 2018.  
322 Ponadto choćby z uwagi na brak pełnienia funkcji papieru wartościowego, np. funkcji gwarancyjnej czy 
ochrony obrotu.  
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J. Szewczyka kryptowaluty nie mogą być traktowane jako papiery wartościowe także 

z uwagi na fakt, że nie stanowią one prawa majątkowego.  

Analizę zakresu przedmiotowego pozostałych wskazanych przez ustawodawcę in-

strumentów finansowych należy rozpocząć od podkreślenia, że nie wszystkie instrumenty 

finansowe posiadają swoje definicje legalne (np. opcje, kontrakty terminowe, swap) –  

i w tym zakresie należy kierować się znaczeniem potocznym, wynikającym z praktyki – 

jednocześnie uwzględniając, że ich „ostateczne” rozumienie jest kwestia otwartą323. Z ww. 

względów kryptowalut nie sposób także zakwalifikować jako: 

1) tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania - wyemitowane na pod-

stawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego papiery wartościowe lub 

niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe reprezentujące prawa 

majątkowe przysługujące uczestnikom instytucji wspólnego inwestowania, w tym 

w szczególności jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (art. 3 pkt 3 

ObrInstrFinU), 

2) instrumenty rynku pieniężnego - niebędące instrumentami płatniczymi instrumenty, 

o których mowa w art. 11 Rozporządzenia 2017/565 (art. 3 pkt 28 ObrInstrFinU), tj. 

bony skarbowe, świadectwa depozytowe, komercyjne papiery wartościowe i inne in-

strumenty o zasadniczo równoważnych cechach, o ile mają wartość, która może być 

określona w dowolnym momencie, nie są instrumentami pochodnymi, w momencie 

emisji ich termin zapadalności wynosi 397 dni lub mniej. Będą to zatem papiery 

wartościowe lub niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe, wye-

mitowane lub wystawione na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub 

obcego, które mogą być przedmiotem obrotu na rynku pieniężnym324. 

Zgodnie z art. 3 pkt 28a ObrInstrFinU przez instrument pochodny należy rozumieć 

opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których 

cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów fi-

nansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników 

finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, sta-

wek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, 

zobowiązań, indeksów lub wskaźników, oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia 

 
323 Tak: K. Glibowski [w:] M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (red.), Ustawa o obrocie instrumentami 
finansowymi [w:] M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (red.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz. 
Wyd. 3, Warszawa 2018, Legalis. 
324 Ibidem. 
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ryzyka kredytowego. Instrumenty pochodne mogą zatem stanowić prawa majątkowe, któ-

rych wartość zależy od wartości dóbr występujących w obrocie, względnie od wskaźników 

ekonomicznych opisujących wartość takich dóbr325. Instrumenty te są wykorzystywane 

z jako zabezpieczenie przed skutkami niekorzystnych zmian wyceny instrumentu bazowego, 

przy jednoczesnym umożliwieniu prowadzenia inwestycji w dany rodzaj aktywów bez ko-

nieczności zakupu instrumentów bazowych. Z tej perspektywy prima facie jako instrument 

pochodny można byłoby zakwalifikować niektóre stablecoiny (których wartość jest powią-

zana z wartością walut fiducjarnych czy złota), przy czym konieczne byłoby spełnienie przez 

nie łącznie następujących warunków: 

1) przyjęcia, że kryptowaluty (a przynajmniej ww. stablecoiny326) stanowią prawa ma-

jątkowe, 

2) powstania w drodze umowy – stosując nawet wyjątkowo przychylną wykładnię 

i traktując – w ślad za K. Zacharzewskim – kryptowaluty jako wierzytelność, nadal 

nie sposób przyjąć, iż powstają one w na skutek zawarcia kontraktu. 

Biorąc pod uwagę powyższe w ocenie autorki nie ma możliwości zakwalifikowania krypto-

walut jako instrumentów pochodnych w rozumieniu ObrInstrFinU, a tym samym także jako 

opcje327, kontrakty terminowe328, swapy329 czy umowy forward330.  

Podkreślenia jednak wymaga, że o ile kryptowaluty nie mogą zostać uznane za in-

strumenty finansowe, o tyle już instrumenty pochodne, dla których kryptowaluty stanowią 

instrument bazowy, mogą zostać do nich zaliczone. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. i ObrIn-

strFinU in fine instrumentem finansowym są bowiem także inne instrumenty pochodne od-

noszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, jeżeli wy-

kazują właściwości innych instrumentów pochodnych. Takim wskaźnikiem może być np. 

cena danej kryptowaluty na giełdzie331. W konsekwencji umowy zobowiązujące do rozpo-

rządzenia kryptowalutą przewidujące przysługujące jednej bądź obu stronom uprawnienie 

 
325 L. Sobolewski, Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, 1999, s. 142. 
326 Choć ich natura techniczna ani prawna nie wskazuje na zasadność takiego rozróżnienia.  
327 Stanowiące instrumenty warunkowe, polegające na tym, że spełnienie świadczenia może nie nastąpić  
w sytuacji, gdy byłoby to niekorzystne dla uprawnionego (S. Ciarkowski, Prawa pochodne jako papiery war-
tościowe, PPW 2001, nr 4, s. 16). 
328 Stanowiące umowę, której przedmiotem jest prawo na termin, w ramach której była ustalana wartość in-
strumentu bazowego, po której miało nastąpić wykonanie umowy, a także ogół praw i obowiązków nabywcy 
i zbywcy kontraktu terminowego oraz jednocześnie stron wspomnianej umowy (S. Ciarkowski, op.cit., s. 14).  
329 Będące umowami, których treścią jest zamiana przyszłych płatności stosownie do reguł ustalonych wcze-
śniej przez strony (P. Wajda, M. Wierzbowski, K. Zaradkiewicz, Ustawa o obrocie..., op. cit.). 
330 Kontrakty, których treść stanowi zobowiązanie kupna lub sprzedaży po określonej cenie w oznaczonym 
czasie w przyszłości wskazanych w umowie pewnych dóbr majątkowych (ibidem).  
331 M. Michna, op. cit.  
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kształtujące do wypowiedzenia stosunku i wyboru świadczeni z obowiązkiem zapłaty umó-

wionej kwoty mogłyby (po spełnieniu dodatkowych warunków określonych w art. 38 Roz-

porządzenia Komisji (UE) nr 1287/2006) zostać uznane za instrument pochodny332.  

W doktrynie dominuje stanowisko, iż definicja instrumentów finansowych zawarta 

w art. 2 ust. 1 ObrInstrFinU jest definicją zupełną (i rozłączną), o systemowym charakterze, 

dokonaną przez wyliczenie333. Ponadto szereg ustaw (np. art. 165a KK, art. 9118 KC) posłu-

guje się pojęciem instrumentów finansowych, przy czym ustawy te nie zawierają autono-

micznych definicji legalnych instrumentów finansowych, ani nie odsyłają do definicji za-

wartej w art. 2 ust. 1 ObrInstrFinU. Należy zatem przyjąć, że na gruncie ww. ustaw obowią-

zuje rozumienie instrumentów finansowych wynikające z art. 2 ust. 1 ObrInstrFinU334. Od-

rębna definicja funkcjonuje natomiast na gruncie RachunkU i zostanie omówiona w dalszej 

części pracy.  

Jak jednak wskazuje Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską 

nr 8202335 katalog instrumentów finansowych z art. 2 ust. 1 ObrInstrFinU nie jest katalogiem 

zamkniętym, a każdy model odnoszący się do konstrukcji umowy ukształtowanej w sposób 

charakterystyczny czy nawet zbliżony dla będącego umową instrumentu pochodnego (inter-

pelacja dotyczyła możliwości zakwalifikowania opcji rozliczanej w kryptowalucie jako in-

strumentu pochodnego336 – przyp. aut.) w rozumieniu ObrInstrFinU, powinien być przed-

miotem wnikliwej analizy. Warto w tym miejscu przytoczyć także poglądy T. Sójki, który 

podnosi, iż definicja instrumentu finansowego na gruncie ObrInstrFinU ma zdecydowanie 

techniczny charakter. Nie determinuje ona jednolitej cywilistycznej konstrukcji praw mająt-

kowych określanych mianem instrumentów finansowych. Byłoby to zresztą w jego ocenie 

niemożliwe ze względu na różnorodny i ciągle rozrastający się katalog instrumentów finan-

sowych, które są przedmiotem obrotu na rynkach finansowych. Definicja ta natomiast przy-

porządkowuje pojęciu instrumentu finansowego różnorodne prawa majątkowe, które cha-

rakteryzują się pewnymi elementami konstrukcji cywilistycznej lub określonymi 

 
332 Podobnie K. Zacharzewski, Obrót walutami cyfrowymi…, op. cit. 
333 K. Glibowski, op. cit.  
334 Prawodawca powinien bowiem przyjmować znaczenie wcześniej zdefiniowanych pojęć języka prawnego, 
a w przypadku odstąpienia od tej zasady powinien wyraźnie to wyartykułować (L. Morawski, Zasady wykładni 
prawa, Toruń 2014, s. 107.  
335 Odpowiedź na interpelacją nr 8208, op. cit., s. 3.  
336 Interpelacja nr 8208 do Ministra Finansów w sprawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BQWBW6, dostęp: 27.5.2021 r.  
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właściwościami ekonomicznymi, lub też nazwą występującą w języku prawnym, prawni-

czym lub finansowym337. 

Choć nie sposób odmówić słuszności stanowisku T. Sójki w zakresie technicznego 

charakteru wyliczenia instrumentów finansowych w art. 2 ust. 1 ObrInstrFinU, to zakres 

przedmiotowy pojęcia instrumentu finansowego jest wyznaczany także przez regulację Mi-

FID II, z którą katalog ten powinien być spójny. Sąd, biorąc pod uwagę systemowe znacze-

nie omawianej regulacji, zasadne wydaje się przyjęcie ograniczonej autonomii polskiego 

prawodawcy w tym zakresie.  

Poszukując jednak cech rodzajowych instrumentów finansowych w pierwszej kolej-

ności należy wziąć pod uwagę znaczenie zaliczenia do tej grupy papierów wartościowych 

oraz innych zbywalnych praw majątkowych wymienionych w art. 2 ust. 1 ObrInstrFinU. 

W ślad za wnioskami z analizy prywatnoprawnego charakteru kryptowalut, wyroku NSA 

w sprawie o sygn. II FSK 488/16 oraz przytoczonego powyżej stanowiska Ministerstwa Fi-

nansów – stwierdzić należy, że kryptowaluty kwalifikowane jako rodzaj mienia mogą speł-

niać ww. warunek.  

Kolejnym aspektem podkreślanym w piśmiennictwie jest istnienie i szczególna po-

zycja emitenta instrumentów finansowych. W doktrynie wyróżnia się cztery koncepcje (teo-

rie) powstania papieru wartościowego (a następnie instrumentów finansowych338): 

1) emisyjną, zgodnie z którą dokument znajdujący się w rękach dłużnika nie może być 

źródłem zobowiązania do czasu wydania innej osobie (puszczenia w obieg), 

2) kreacyjną, zgodnie z którą wystawienie dokumentu (złożenie podpisu) stanowi źró-

dło związania oświadczeniem woli wystawcy od chwili wystawienia, 

3) dobrej wiary339, zgodnie z którą obok kreacji i wydania niezbędne jest nabycie pa-

pieru wartościowego w dobrej wierze, 

4) kontraktową, zgodnie z którą papier wartościowy powstaje w momencie zawarcia 

umowy dochodzącej do skutku wraz z wydaniem dokumentu340.  

 
337 T. Sójka [w:] M. Fedorowicz, M. Mataczyński, A. Michór, T. Nieborak, A. Skoczylas, R. Zawłocki,  
T. Sójka, Komentarz do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi [w:] Prawo rynku kapitałowego. Ko-
mentarz, Warszawa 2015, art. 2. 
338 M. Mariański, Pozycja emitenta na rynku finansowym - ewolucja oraz kierunki przemian, PPH 2017, nr 8, 
s. 37-41.  
339 P. Wajda, M. Wierzbowski, K. Zaradkiewicz [w:] M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (red.), Ustawa 
o obrocie instrumentami finansowymi [w:] M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (red.), Prawo rynku 
kapitałowego. Komentarz. Wyd. 3, Warszawa 2018. 
340 I. Rosenblüth, Prawo wekslowe i czekowe, t. 1, s. 18–19; A. Szpunar, Podstawowe problemy papierów 
wartościowych, PiP 1991, nr 2, s. 17.  
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Koncepcje emisyjna, kreacyjna oraz dobrej wiary opierają się na założeniu, iż papier warto-

ściowy powstaje na podstawie jednostronnej czynności prawnej wystawcy, według kontrak-

towej – na podstawie umowy z nabywcą dokumentu. Koncepcja ta została zaaprobowana 

przez SN, który podkreślał, iż do powstania zobowiązania z weksla konieczna jest umowa 

pomiędzy wystawcą a remitentem (analogicznie w przypadku zobowiązań akceptanta, po-

ręczyciela czy indosanta)341. W doktrynie coraz szerzej reprezentowane jest stanowisko pod-

kreślające, że różnorodność papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych 

sprawia, iż (jedynie – przyp. aut.) przyjęcie koncepcji kontraktowej umożliwia nie tylko 

skorzystanie z istniejących już konstrukcji prawa zobowiązań (bez konieczności tworzenia 

nowych regulacji prawnych), ale także zapobiega powstawaniu nowych form instrumentów 

finansowych niejako poza systemem prawnym342. Ponadto w dobie globalizacji rynków fi-

nansowych opieranie się na koncepcji bazującej na związku treści prawa zawartego w pa-

pierze wartościowym i dokumentu (koncepcje emisyjna, kreacyjna i dobrej wiary) może być 

czynnikiem hamującym rozwój nowych form tytułów finansowych, generując dodatkowo 

problemy z ich prawną kwalifikacją343, co ma miejsce obecnie w przypadku szeroko rozu-

mianych kryptoaktywów, w tym kryptowalut. 

Choć kryptowaluty z jednej strony są konstrukcją pozbawioną emitenta, a z drugiej 

nie stanowią wierzytelności (trudno zatem powiedzieć, aby do ich kreacji dochodziło na 

skutek zawarcia umowy pomiędzy górnikiem, który ją „wykopał” a pozostałymi użytkow-

nikami sieci), warto przeanalizować ich charakter prawny także pod kątem dematerializacji 

– która stanowi ich cechę wspólną z pozostałymi nowoczesnymi instrumentami finanso-

wymi. Dematerializacja instrumentów finansowych polega na tym, że prawa podmiotowe 

wynikające z czynności emisyjnych istnieją pod postacią wpisu na rachunek prowadzony 

w systemie depozytowo-rozliczeniowym344. Dematerializacja kryptowalut polega natomiast 

w istocie na tym, że (co jest ściśle powiązane z brakiem emitenta) istnieją one jako algorytm, 

zapis w sieci jej użytkowników. Jednocześnie zarówno zdematerializowane instrumenty fi-

nansowe, jak i kryptowaluty nie mogą istnieć w oderwaniu od przeznaczonego dla nich 

 
341 M.in. uchwała SN (7) z 29.6.1995 r., III CZP 66/95, wyrok SN z 25.3.2004 r., III CK 103/03. 
342 Negatywną ocenę koncepcji kontraktowej i jej zastosowania w praktyce prezentuje M. Lemonnier, Prawne 
aspekty papieru wartościowego: wybrane zagadnienia, Studia Ełckie 10 (2008), s. 250-252.  
343 M. Mariański, Pozycja emitenta..., op. cit., A. Jakubiec, Opcja jako instrument finansowy rynku kapitało-
wego. Analiza cywilnoprawna, Łódź 2014, s. 245 i n.  
344 Ibidem.  
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systemu. Różnica zasadza się zatem na tym, że kryptowaluty nie stanowią wierzytelności345 

wobec pozostałych użytkowników sieci.  

Podsumowując – kryptowaluty, podobnie jak instrumenty finansowe, stanowią ro-

dzaj prawa majątkowego (przy czym nie są wierzytelnością), są zdematerializowane, ale nie 

posiadają emitenta. Choć postrzeganie jego roli ewoluuje w kierunku drugorzędnej wobec 

znaczenia umowy zawieranej pomiędzy tymże emitentem a nabywcą instrumentu finanso-

wego, to żadna z obecnie reprezentowanych w literaturze koncepcji powstania instrumentu 

finansowego nie uzasadnia traktowania de lege lata kryptowalut jako instrumentów finanso-

wych w rozumieniu art. 2 ust. 1 ObrInstrFinU. Jednocześnie jednak nie sposób uznać statusu 

prawnego kryptowalut na gruncie przepisów o obrocie instrumentami finansowymi za prze-

sądzony. Już bowiem w Stanowisku UKNF w sprawie wydawania i obrotu kryptowalutami 

wskazano, iż ostateczna prawna klasyfikacja kryptoaktywów leży we właściwości sądów 

powszechnych, jako jedynie uprawnionych do wykładni powszechnie obowiązującego 

prawa w odniesieniu do konkretnych stanów faktycznych będących przedmiotem ewentual-

nych sporów346.  

Status prawny kryptowalut jest przedmiotem trwającej dyskusji także na gruncie 

prawa unijnego (o czym szerzej w dalszej części niniejszego rozdziału), w tym regulującego 

obrót instrumentami finansowymi. W 2018 r. w Komisji ds. Gospodarczych i Monetarnych 

Parlamentu Europejskiego podczas prac nad niewielką nowelizacją MiFID II europoseł Mar-

kus Ferber zgłosił poprawkę polegającą na objęciu walut wirtualnych zakresem stosowania 

tejże dyrektywy347. Wniosek został uargumentowany tym, że wielu inwestorów indywidu-

alnych posługuje się walutami wirtualnymi jako substytutami innych aktywów lub instru-

mentów finansowych. Natomiast - w przeciwieństwie do innych instrumentów finansowych 

– obrót walutami wirtualnymi jest w dużej mierze nieuregulowany. W związku z tym rynki 

wykorzystujące waluty wirtualne są nieprzejrzyste, narażone na nadużycia na rynku i nie 

podlegają podstawowym przepisom dotyczącym ochrony inwestorów, co uzasadnia trakto-

wanie walut wirtualnych jak instrumentów finansowych. We wniosku zaproponowano: 

 
345 Inaczej K. Zacharzewski, Bitcoin..., op. cit., przy czym autor ten przyjmuje zasadę numerus clausus instru-
mentów finansowych, wobec czego wskazuje, że skoro kryptowaluty (waluty cyfrowe) nie zostały wymienione 
na liście instrumentów finansowych MiFID II ani w art. 2 ust. 1 ObrInstrFinU – to nie mogą być de lege lata 
do tej grupy nawet potencjalnie kwalifikowane.  
346 Jak ma to miejsce obecnie w USA w przywoływanej w niniejszej pracy sprawie SEC vs. Ripple Labs.  
347 Wniosek dotyczący dyrektywy (COM(2018)0099–C8-0102/2018–2018/0047(COD)), Bruksela, 12 wrze-
śnia 2018 r., https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ECON-AM-627782_PL.pdf?redirect, dostęp: 
9.6.2021 r.  
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1) wprowadzenie do MiFID II art. 4 ust. 1 pkt 63a zawierającego definicję walut wir-

tualnych (przy czym definicja ta miałaby wprost odwoływać się do definicji walut 

wirtualnych z AMLD V), 

2) dodanie w załączniku I do sekcji C MiFID II punktu 11a – waluty wirtualne. 

Tym samym obrót nie tylko kryptowalutami, ale wszystkimi walutami wirtualnymi w rozu-

mieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu pod-

legałby m.in. rozszerzonym obowiązkom informacyjnym, wymaganiom kapitałowym czy 

obowiązkom licencyjnym. Wydaje się, że objęcie kryptowalut przedmiotową regulacją – 

choć potencjalnie mogłoby zwiększyć poziom ochrony ich użytkowników – mogłoby spo-

wodować z jednej strony ucieczkę giełd spod unijnej regulacji, a tym samym dodatkowe 

osłabienie ochrony prawnej inwestorów, a z drugiej obciążenie ich użytkowników kosztami 

spełnienia ww. wymogów. To natomiast mogłoby negatywnie oddziaływać na globalne za-

interesowanie branżą fintech. Ponadto przyjęcie omawianej propozycji spowodowałoby, że 

prawodawstwo unijne uwzględniłoby jedynie inwestycyjną naturę kryptowalut348, nadal po-

zostawiając poza zakresem uregulowania płatnicze aspekty ich wykorzystania349. Co więcej 

– nawet ten element regulacji, bez jednoczesnej zmiany MiFID II w załączniku I sekcji A, 

tj. zakwalifikowania obrotu walutami wirtualnymi (czy też świadczenia usług związanych  

z walutami wirtualnymi) jako działalności inwestycyjnej, byłoby rozwiązaniem niepełnym. 

W nauce prawa przyjmuje się, że prawodawca unijny może w sposób arbitralny – 

kierując się określonymi przesłankami ekonomicznymi – zdecydować o zakwalifikowaniu 

danego składnika mienia do kategorii instrumentów finansowych, co w rezultacie przesądzi 

o konieczności nadania mu takiego charakteru w systemach prawnych państw członkow-

skich UE. Dla przykładu, za instrument finansowy w świetle MiFID II – a w konsekwencji 

także w świetle prawa polskiego – zostało uznane uprawnienie do emisji dwutlenku węgla 

(wcześniej posiadające status towaru)350. Prawodawca unijny arbitralnie przesądził zatem 

status prawny tego rodzaju praw majątkowych jako instrumentów finansowych, ze wzglę-

dów konwencjonalnych - powody zostały wyjaśnione w preambule MiFID II z 2014 r. 

W motywie 11 wskazano bowiem, że na rynkach wtórnych kasowych prowadzących obrót 

 
348 Przy czym porównanie kryptowalut do standardowych produktów inwestycyjnych także może budzić wąt-
pliwości.  
349 W przypadku giełd i kantorów wymiany kryptowalut KNF sprawuje nadzór jedynie nad działalnością po-
legającą na świadczeniu usług płatniczych przez te podmioty – nie prowadzi jednak bezpośredniego nadzoru 
nad działalnością związaną z emisją (co byłoby niemożliwe z uwagi na sposób kreacji kryptowalut – z ewen-
tualnym wyłączeniem stablecoinów kwalifikowalnych jako pieniądz elektroniczny) czy obrotem. 
350 K. Zacharzewski, Obrót walutami cyfrowymi..., op. cit.  
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uprawnieniami do emisji (EUA) miały miejsce przypadki nadużyć, które mogłyby podwa-

żyć zaufanie do systemów handlu emisjami, w związku z czym podejmowane są środki ce-

lem wzmocnienia systemu rejestrów EUA oraz zaostrzenia warunków otwierania rachunku 

na potrzeby obrotu EUA. W celu wzmocnienia integralności i zagwarantowania skutecznego 

funkcjonowania tych rynków, w tym zapewnienia kompleksowego nadzoru nad działalno-

ścią handlową, właściwe jest pełne włączenie uprawnień do emisji w zakres stosowania Mi-

FID II poprzez zaklasyfikowanie ich do kategorii instrumentów finansowych. Wydaje się, 

że analogiczne uzasadnienie mogłoby znaleźć się w projekcie przewidującym włączenie 

kryptowalut do tegoż katalogu. Oznacza to (jak słusznie zauważa K. Zacharzewski351), że 

w zasadzie dowolny składnik majątku też mógłby z dnia na dzień zostać instrumentem fi-

nansowym – po znalezieniu odpowiedniego uzasadnienia. W konsekwencji należy przyjąć, 

że o ostatecznym statusie prawnym kryptowalut zadecyduje przyjęta konwencja. Bez wąt-

pienia jednak zarówno ustawodawca unijny, jak i polski do kwestii regulacji statusu praw-

nego kryptowalut w kontekście przepisów o obrocie instrumentami finansowymi powinni 

podejść z dużą ostrożnością, bowiem z punktu widzenia nauk empirycznych kryptowaluta 

jest po prostu wynikiem działania programu komputerowego funkcjonującego w łańcuchu 

bloków.  

W tym kontekście warto przywołać wyniki badań nad kryptowalutami przeprowa-

dzonych przez zespół naukowców kierowany przez prof. Stanisława Drożdża z Instytutu 

Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej. Ze-

spół ten zbadał zależności zachodzące w koszyku 100 kryptowalut stanowiących około 95% 

kapitalizacji całego rynku kryptowalut, biorąc pod uwagę okres 1278 dni od 1 października 

2015 r. do 31 marca 2019 r., poszukując wzorców zachowań i wewnętrznych korelacji na 

rynku kryptowalutowym. Badacze porównali charakterystyki zmienności kursów wymiany 

kryptowalut w relacji do siebie nawzajem, do kursu dolara amerykańskiego oraz do waluty 

fikcyjnej (sztucznie wygenerowanej z rozkładu losowego jako odniesienie porównawcze na 

potrzeby badań). Badania wykazały, że wyniki dla rynku kryptowalut pod względem dyna-

miki zmienności kursów wymiany były podobne do analogicznych pomiarów z rynków ak-

cji i walut fiducjarnych, np. na rynku Forex. W początkowej fazie analizowanego okresu 

dolar amerykański oraz bitcoin odgrywały rolę głównych walut bazowych do handlu kryp-

towalutami. Z czasem jednak doszło do stopniowego uniezależniania się rynku kryptowalut 

 
351 Ibidem.  
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od dolara, na skutek czego bitcoin stał się „walutą” bazową dla pozostałych kryptowalut352. 

Ponadto eksperyment wykazał, że wzorce korelacji zmienności kursów wymiany kryptowa-

lut wyrażonych w dolarach naśladują wzorce generowane w sytuacji, gdy kursy te są wyra-

żone w walucie fikcyjnej, której zmienność jest zupełnie przypadkowa, a więc niezależna 

od rynku kryptowalut. Równocześnie bitcoin i ether okazały się stanowić wśród kryptowalut 

odpowiedniki dolara i euro dla rynku Forex. Wyniki te zdaniem badaczy wyraźnie sygnali-

zują, że „kryptowaluty stają się bytem w pełni dojrzałym, integralnym, samodzielnym i nie-

zależnym od rynku Forex, a więc stanowiącym dla niego alternatywę”353.  

3.4.2  Przesłanki instytucjonalizacji obrotu kryptowalutowego de lege lata 

Niezależnie od braku podstaw do traktowania kryptowalut jako instrumentów finan-

sowych czy objęcia obrotu kryptowalutowego nadzorem regulacyjnym na przestrzeni ostat-

nich kilku lat można dostrzec pewne – wyrastające z praktyki – przejawy instytucjonalizacji 

tego obrotu.  

Chronologicznie pierwszym znaczącym przejawem tejże instytucjonalizacji było 

przyjęcie w 2017 r. w ramach Strumienia „Blockchain i kryptowaluty” (a zatem platformy 

współpracy pomiędzy ówczesnym Ministerstwem Cyfryzacji, ekspertami oraz podmiotami 

działającymi na polskim ryku kryptowalutowym) Kanonu dobrych praktyk podmiotów 

rynku kryptowalutowego w Polsce354. Warto wspomnieć, że – jak wskazywali jego twórcy355 

- był to pierwszy tego typu dokument na świecie. Kanon stanowił próbę samoregulacji 

branży, która miała na celu zachęcenie rynku kryptowalutowego do adaptacji określonych 

w nim wysokich standardów świadczenia usług. Rekomendacje zawarte w Kanonie zostały 

podzielone tematycznie – wśród rekomendacji wyróżniono m.in. dobre praktyki w zakresie 

formy prowadzonej działalności, komunikacji biznesowej, sponsoringu, współpracy  

 
352 Co również może tłumaczyć zainteresowanie nauki – w tym nauki prawa – przede wszystkim tą kryptowa-
lutą.  
353 Decrypting cryptocurrencies, The Henryk Niewodniczanski Institute of Nuclear Physics Polish Academy 
of Sciences, https://eurekalert.org/pub_releases/2020-04/thni-dc040220.php, dostęp: 29.5.2021 r., Dekryptaż 
kryptowalut [w:] Serwis prasowy IFJ PAN, https://press.ifj.edu.pl/news/2020/04/02/, dostęp 29.5.2021 r.  
354 Kanon dobrych praktyk rynku kryptowalutowego w Polsce, https://www.goo-
gle.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahU-
KEwjC1vLu2Y3xAhXMtYsKHS9kAgQQFjAAegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fdocu-
ments%2F31305%2F0%2Fkanon_justowany.pdf%2F6f5a10f0-d46e-532f-02ae-
2b7be79eb0f2&usg=AOvVaw1mJiCC2Xz5kqg7Acv3LS9y, dostęp: 10.6.2021 r.; pierwszą odsłoną tego do-
kumentu były przyjęte w 2014 r. Minimalne standardy bezpieczeństwa giełd bitcoinowych. 
355 Sprawozdanie ze spotkania w sprawie przyjęcia Kanonu dobrych praktyk podmiotów rynku kryptowaluto-
wego w Polsce, https://bitcoin.pl/powstal-kanon-dobrych-praktyk-dla-polskich-firm-kryptowalutowych/, do-
stęp: 10.6.2021 r. 
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z organami administracji publicznej oraz organami ścigania, zapewnienia ciągłości działania 

czy poszukiwania sprawców naruszeń. W porównaniu np. z opublikowanym przez KNF 

w 2011 r. Kanonem dobrych praktyk rynku finansowego356 (będącym dokumentem o nie-

zwykle ogólnym charakterze, składającym się zaledwie z szesnastu kilkuzdaniowych wy-

tycznych) propozycję kryptowalutowego soft law należy ocenić pozytywnie. Rekomendacje 

opracowane dla branży kryptowalutowej cechują się niezbędną wymaganą szczegółowością 

(co umożliwia chociażby zweryfikowanie ich wdrożenia przez sygnatariuszy) i obejmują 

swoim zakresem zarówno szerokie spektrum zewnętrznych relacji przedsiębiorców krypto-

walutowych (z klientami, kontrahentami, organami administracji czy ścigania), jak i relacje 

wewnętrzne. O dążeniu do instytucjonalizacji oraz standaryzacji warunków działania 

w branży kryptowalutowej świadczyć może już treść pkt. 1 Kanonu, zgodnie z którym su-

gerowaną formą organizacyjną przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą 

w branży technologii blockchain oraz walut cyfrowych jest spółka prawa handlowego (co 

niesie za sobą konkretne konsekwencje, jak chociażby określone przepisami zasady odpo-

wiedzialności członków jej zarządu m.in. na gruncie art. 299 KSH, art. 586 KSH, art. 21 ust. 

3 PrUp, art. 373 oraz 374 PrUp, art. 166 OrdPU). W trosce o wysoki standard obrotu kryp-

towalutowego i ochrony inwestorów w Kanonie znajdują się m.in. następujące zalecenia: 

1) dysponowanie przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w for-

mie giełdy walut cyfrowych, kantoru walut cyfrowych lub operatora płatności środ-

kami własnymi (np. na koncie bankowym lub ulokowanych w innych aktywach 

płynnych) zapewniającymi zrekompensowanie skutków szkód poniesionych przez 

klientów z powodu utraty środków w wysokości co najmniej 50% sumy ewentualnie 

poniesionych szkód - prywatny fundusz gwarancyjny (pkt 4), 

2) członkowie organów przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą 

w branży technologii blockchain oraz walut cyfrowych, a także udziałowcy albo ak-

cjonariusze posiadający co najmniej 25% udziałów albo akcji w spółkach prowadzą-

cych przedsiębiorstwo tego rodzaju, winni wykazać się statusem osoby niekaranej 

(pkt 5), 

 
356 Kanon dobrych praktyk rynku finansowego, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&so-
urce=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjK_Yn04Y3xAhUxtYsKHVmPCCoQFjAA-
egQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.knf.gov.pl%2Fknf%2Fpl%2Fkomponenty%2Fimg%2FKa-
non%2520DPRF_51881.pdf&usg=AOvVaw0PJt55KDknEQMk_w_lc1Q9, dostęp: 10.6.2021 r.  
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3) konsekwentne powiększanie przez adresatów Kanonu poziomu kapitału zapasowego 

i przeznaczenia zgromadzonych środków na wszechstronne zabezpieczenie środków 

klientów (pkt 7), 

4) zapewnienie klientom i kontrahentom możliwości prowadzenia szyfrowanej komu-

nikacji (pkt 18), 

5) opracowanie i wdrożenie do efektywnego stosowania procedury pomocy technicznej 

online (czat lub inne komunikatory), dostępnej w deklarowanych godzinach przez 

minimum 8 godzin w dniach roboczych (pkt 21), 

6) dokumentowanie i archiwizowanie własnych operacji finansowych zgodnie ze stan-

dardami GAAP357 (pkt 36), 

7) zapewnienie dwuetapowej weryfikacji tożsamości klientów lub stosowanie innego 

zabezpieczenia dostępu do usług o podobnej mocy wiarygodności, przy czym sta-

nowczo preferowane jest aprobowanie istotnych czynności (m.in. dysponowanie 

środkami, zmiana haseł) za pomocą 2FA (ang. Two Factor Authentication - po-

dwójne uwierzytelnienie) lub podpisu cyfrowego (pkt 69), 

8) przeprowadzanie co najmniej raz w roku testów bezpieczeństwa przez certyfikowane 

jednostki zewnętrzne (pkt 81). 

Bez wątpienia dostosowanie się przez podmioty działające na rynku kryptowalutowym do 

Kanonu może stanowić istotną korzyść wizerunkową podnosząca poziom zaufania klientów. 

Z jednej strony wdrożenie Kanonu ma zapewnić zgodność prowadzonej działalności z pra-

wem (compliance), z drugiej implikuje wysoki standard bezpieczeństwa inwestowanych 

przez klientów środków chociażby z uwagi na stosowanie zabezpieczeń powszechnie uzna-

wanych za skuteczne (jak ww. podwójne uwierzytelnianie). Bez wątpienia jednak samo 

przyjęcie Kanonu nie gwarantuje sukcesu na tym polu – kolejny krok powinno stanowić 

wypracowanie mechanizmu branżowej kontroli ich przestrzegania.  

 Innym przejawem dążenia do standaryzacji czy (przynajmniej częściowej) instytu-

cjonalizacji rynku kryptowalutowego jest udział przedsiębiorców z ww. branży w stworzo-

nym przez KNF Programie Innovation Hub. Za jego pośrednictwem KNF prowadzi dialog 

z podmiotami z branży fintech udzielając wyjaśnień na zadawane przez nie pytania doty-

czące otoczenia regulacyjno-prawnego ich działalności. Program ten jest skierowany wy-

łącznie do dwóch grup podmiotów sektora fintech:  

 
357 Ang. generally accepted accounting principles - powszechnie uznane standardy rachunkowości. 
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1) podmiotów planujących rozpoczęcie działalności w ramach części rynku finanso-

wego objętej nadzorem KNF, które posiadają innowacyjny produkt lub usługę finan-

sową opartą na nowoczesnych technologiach informatycznych, 

2) podmiotów już nadzorowanych przez KNF planujące wdrożyć innowacyjny produkt 

lub usługę finansową opartą na nowoczesnych technologiach informatycznych. 

W jego ramach możliwe jest uzyskanie od KNF m.in. wsparcia w identyfikacji właściwych 

przepisów prawa, regulacji i stanowisk nadzorczych mających zastosowanie do danego pod-

miotu, modelu biznesowego, oferowanego produktu lub usługi finansowej oraz określenia 

wymogów uzyskania zezwolenia KNF na prowadzenie działalności nadzorowanej358. Jed-

nocześnie jednak w § 3 ust. 7 Regulaminu Programu zastrzeżono, że wszelkie opinie i sta-

nowiska KNF wydane w jego ramach nie mają charakteru wiążącego – nie stanowią więc 

interpretacji przepisów, na którą uczestnik mógłby się w przyszłości skutecznie powołać. 

Co więcej – w przeciwieństwie do interpretacji podatkowych – postąpienie przez przedsię-

biorcę zgodnie z wskazówkami KNF nadal nie gwarantuje zgodności projektu z przepisami 

prawa i np. uzyskania w przyszłości licencji na prowadzenie projektowanej działalności. 

Równocześnie jednak udział w Programie nie zobowiązuje przedsiębiorców do zastosowa-

nia rekomendowanych przez KNF rozwiązań. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwier-

dzić, że choć Program stanowi potrzebną platformę dialogu pomiędzy rynkiem fintech 

a KNF, to jego znaczenie z perspektywy regulacji rynku kryptowalutowego jest ograni-

czone. Po pierwsze z uwagi na brak możliwości zakwalifikowania kryptowalut jako instru-

mentów finansowych, a po drugie - KNF nadal nie dysponuje narzędziami regulacyjnymi, 

które mógłby wykorzystać chociażby do zweryfikowania bezpieczeństwa zgłaszanych do 

Programu projektów bazujących na kryptowalutach.  

Innym kanałem wsparcia merytorycznego KNF w ramach niwelowania niepewności 

prawnych związanych z działalnością w zakresie obrotu kryptowalutami jest wydawanie in-

terpretacji na podstawie art. 11b NadzRFinU. Zgodnie z art. 11b ust. 2 NadzRFinU wniosek 

o interpretację KNF może dotyczyć wyłącznie produktów i usług, które mają na celu rozwój 

innowacyjności rynku finansowego359. W świetle art. 11b wprowadzono zatem instytucję 

indywidualnej interpretacji prawnej zwiększającą poziom pewności prawnej podmiotów 

działających w branży fintech. Bez wątpienia jest to wyraz wsparcia polskiego ustawodawcy 

 
358 Zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu Programu Innovation Hub, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/kompo-
nenty/img/Regulamin_Programu_Innovation_Hub_2020.pdf, dostęp: 11.6.2021 r.  
359 Nie jest przy tym jasne jakimi kryteriami KNF ma się kierować oceniając innowacyjny charakter usługi – 
zapowiedziano jednak wydanie wytycznych w tym zakresie (ibidem).  
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dla projektów unowocześniających polski rynek finansowy. Wniosek o wydanie interpreta-

cji co do zakresu i sposobu interpretowania przepisów może złożyć wyłącznie podmiot wy-

konujący działalność na podstawie przepisów, o których mowa w art. 1 ust. 2 NadzRFinU 

bądź podmiot zamierzający wykonywać taką działalność. Przepisy nie precyzują przy tym 

w jaki sposób weryfikowany jest zamiar wykonywania tego typu działalności – wydaje się 

zatem, że wystarczające będzie oświadczenie zawarte we wniosku. Podkreślenia przy tym 

wymaga, iż interpretacje dotyczyć mogą zgodnie z art. 11b ust. 1 NadzRFinU wyłącznie 

zakresu i sposobu stosowania przepisów, o których mowa w art. 1 ust. 2 NadzRFinU, oraz 

aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie, w ich indywidualnej sprawie. Przedmio-

tem wniosku nie mogą zatem stać się kwestie związane ze stosowaniem np. TerroryzmU – 

co w przypadku obrotu kryptowalutowego może znacząco ograniczać, jeśli nie możliwość 

złożenia wniosku, to zakres uzyskiwanej interpretacji – zwłaszcza, że definicja waluty wir-

tualnej zawarta w TerroryzmU jest obecnie jedyną definicją legalną wprost obejmującą 

swoim zakresem kryptowaluty. Dodatkowe ograniczenie zakresu przedmiotowego interpre-

tacji w kontekście działalności związanej z obrotem kryptowalutami wynika z art. 11b ust. 

10 NadzRFinU, który stanowi, że przepisów ust. 1–9 nie stosuje się m.in. w przypadku, gdy 

wniosek dotyczy przepisów, których naruszenie związane jest z odpowiedzialnością karną. 

Oznacza to, że KNF nie jest władna wydać interpretacji przepisów, których naruszenie skut-

kuje sankcją karną, a nie administracyjną. Dotyczy to zatem w szczególności przepisów re-

gulujących działalność, której wykonywanie wiąże się z koniecznością uzyskania zezwole-

nia, ponieważ z zasady wykonywanie takiej działalności bez zezwolenia obarczone jest 

sankcją karną. Zgodnie z art. 11b ust. 4 NadzRFinU interpretacja jest wydawana bez zbędnej 

zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie, 

a w przypadkach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w terminie 45 dni od dnia 

złożenia wniosku. Niewydanie interpretacji pomimo upływu terminu jej wydania tożsame 

jest wydaniu przez KNF interpretacji zgodnej ze stanowiskiem zaprezentowanym przez 

wnioskodawcę (art. 11b ust. 7 NadzRFinU). Na podstawie art. 11b ust. 5 NadzRFinU wnio-

sek o wydanie interpretacji KNF podlega (bezzwrotnej) opłacie w wysokości 1000 zł.  

Zgodnie z art. 11b ust. 8 NadzRFinU wydana interpretacja KNF nie jest wiążąca dla 

wnioskodawcy i Komisji, z zastrzeżeniem, że działania tego podmiotu w zakresie, w jakim 

zastosował się do interpretacji KNF, nie mogą stanowić podstawy do nałożenia przez KNF 

sankcji administracyjnej (co czyni interpretację korzystniejszym dla przedsiębiorcy narzę-

dziem wsparcia niż udział w Programie Innovation Hub). Co do zasady zatem zachowanie 
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się wnioskodawcy w sposób zgodny z wydaną interpretacją nie może stanowić podstawy dla 

KNF do zastosowania sankcji administracyjnej - postępowanie zgodne z interpretacją kreuje 

swoisty immunitet w zakresie stosowania sankcji administracyjnych (wyłącznie w tym kon-

tekście, w jakim chodzi o stany faktyczne takie jak przedstawione we wniosku o wydanie 

interpretacji)360. Podkreślenia wymaga przy tym, że ww. immunitet nie ma charakteru abso-

lutnego czy trwałego – KNF ma bowiem możliwość zakwestionowania takich praktyk przy 

wykorzystaniu środków nadzorczych nie mających waloru sankcji administracyjnej, o ile 

oczywiście w danej regulacji sektorowej takie instrumenty są przewidziane361. 

Beneficjentem wydanej interpretacji prawnej jest jedynie wnioskodawca. Interpreta-

cje (wbrew postulatom zgłaszanym w ramach prac Zespołu ds. rozwoju innowacji finanso-

wych FinTech362) - nie są oraz nie będą w najbliższym czasie anonimizowane bądź przetwa-

rzane i publikowane przez KNF, co umożliwiłoby także innym podmiotom uzyskanie wie-

dzy na temat podejścia organu nadzoru do konkretnych obszarów innowacji finansowych. 

Przedstawiciele UKNF wskazali, że takie działanie mogłoby powodować zmniejszenie za-

interesowania podmiotów innowacyjnych uzyskaniem interpretacji Komisji, gdyż może to 

prowadzić do ujawnienia innowacyjnego modelu lub projektowanej usługi. 

Od interpretacji wydawanej na podstawie art. 11b NadzRFinU nie przysługuje żaden 

środek zaskarżenia, w tym – inaczej niż w przypadku indywidualnej interpretacji podatko-

wej (art. 14c § 3 OrdPU) – skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Brak tej moż-

liwości może być szczególnie dotkliwy w przypadku wydania przez KNF interpretacji „wa-

runkowej” (pozytywnej lub negatywnej, z zastrzeżonym warunkiem konieczności wprowa-

dzenia zmian do modelu biznesowego czy też warunków świadczenia usług bądź zakupu 

produktu). Obecne rozwiązanie zasadniczo nie pozostawia jakiegokolwiek pola do polemiki 

z organem nadzoru i ewentualnego ponownego rozważenia przez KNF argumentów wnio-

skodawcy. W konsekwencji pomimo braku związania interpretacją zarówno wnioskodawcy, 

jak i KNF (art. 11b ust. 8 NadzRFinU), w przypadku interpretacji negatywnej wnioskodawca 

nie ma możliwości wykazania legalności projektowanego przez siebie rozwiązania w ra-

mach współpracy z organem nadzoru – może jedynie zmodyfikować warunki tworzonego 

produktu czy usługi (co niekiedy może spowodować gruntowną zmianę ich charakteru).  

 
360 B. Wojno [w:] M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (red.), Ustawa o nadzorze nad rynkiem finanso-
wym [w:] M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (red.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz. Wyd. 3, 
Warszawa 2018. 
361 Ibidem.  
362 Raport z prac Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech), op. cit.  
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3.4.3  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie 

rynków kryptoaktywów oraz zmieniającego dyrektywę (EU) 2019/1937 

(MiCA) 

W dniu 24 września 2020 r. Komisja Europejska przyjęła tzw. pakiet finansów cy-

frowych (ang. Digital Finance Package)363, którego uchwalenie ma na celu zwiększenie kon-

kurencyjności i innowacyjności Unii Europejskiej w sektorze finansowym. W skład pakietu 

wchodzą trzy odrębne inicjatywy prawodawcze, tzw. strategie w zakresie finansów cyfro-

wych, płatności detalicznych oraz wnioski ustawodawcze w sprawie unijnych ram regula-

cyjnych dotyczących kryptoaktywów oraz operacyjnej odporności cyfrowej. W ramach pa-

kietu finansów cyfrowych wskazano cztery priorytety: 

1) wyeliminowanie rozdrobnienia jednolitego rynku cyfrowego usług finansowych, co 

umożliwiłoby europejskim konsumentom uzyskanie dostępu do usług transgranicz-

nych i pomogło europejskim przedsiębiorstwom finansowym zwiększyć skalę ich 

działalności w środowisku cyfrowym, 

2) zapewnienie, aby ramy regulacyjne UE ułatwiały innowacje cyfrowe leżące w inte-

resie konsumentów i sprzyjające efektywności rynku, 

3) stworzenie europejskiej przestrzeni danych finansowych mającej na celu promowa-

nie innowacji opartych na danych w oparciu o europejską strategię w zakresie da-

nych, w tym zwiększenie dostępu do danych i udostępnianie danych w obrębie sek-

tora finansowego, 

4) sprostanie nowym wyzwaniom i zagrożeniom związanym z transformacją cyfrową. 

Na gruncie niniejszej pracy szczególną uwagę należy poświęcić projektowi Rozpo-

rządzenia w sprawie ryku kryptoaktywów (MiCA)364. Stanowi ono bowiem pierwszą próbę 

kompleksowego uregulowania obrotu dobrami bazującymi na technologii blockchain. Na 

gruncie MiCA (art. 1) proponuje się ustalenie jednolitych przepisów w odniesieniu do: 

1) wymogów dotyczących przejrzystości i ujawniania informacji w odniesieniu do 

emisji kryptoaktywów i dopuszczania kryptoaktywów do obrotu, 

 
363https://ec.europa.eu/info/publications/200924-digital-finance-proposals_pl, dostęp: 12.6.2021 r.  
364 Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków kryptoaktywów i zmieniające 
dyrektywę (UE) 2019/1937, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020PC0593, do-
stęp: 12.6.2021 r.  
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2) udzielania zezwolenia dostawcom usług w zakresie kryptoaktywów oraz emiten-

tom tokenów powiązanych z aktywami i emitentom tokenów będących pieniądzem 

elektronicznym, a także sprawowania nad nimi nadzoru, 

3) działalności, organizacji i zasad zarządzania emitentów tokenów powiązanych 

z aktywami, emitentów tokenów będących pieniądzem elektronicznym i dostaw-

ców usług w zakresie kryptoaktywów, 

4) przepisów dotyczących ochrony konsumentów w zakresie emisji kryptoaktywów, 

obrotu kryptoaktywami, wymiany kryptoaktywów i przechowywania kryptoakty-

wów, 

5) środków zapobiegania nadużyciom na rynku w celu zapewnienia integralności 

rynku kryptoaktywów. 

Zakresem podmiotowym projektu MiCA objęto wszystkie podmioty uczestniczące w emisji 

kryptoaktywów lub świadczące usługi związane z kryptoaktywami w UE (art. 2 ust. 1), 

z wyłączeniem podmiotów wskazanych w art. 2 ust. 3 takich jak EBC czy krajowe banki 

centralne państw członkowskich, gdy działają one w charakterze władz monetarnych lub 

innych organów publicznych365. Jednocześnie, już na gruncie art. 2 ust. 2 MiCA wskazano, 

że nie znajdzie ono zastosowania m.in. do kryptoaktywów, które kwalifikują się jako instru-

menty finansowe czy pieniądz elektroniczny.  

 W art. 3 ust. 1 pkt 2 zaproponowano zdefiniowanie kryptoaktywów jako cyfrowe 

odzwierciedlenie wartości lub praw, które można przenosić i przechowywać w formie elek-

tronicznej z wykorzystaniem technologii rozproszonego rejestru lub podobnej technologii. 

Jak widać, na gruncie MiCA zrezygnowano ze stosowanej dotychczas w regulacjach doty-

czących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu definicji negatywnej. 

Rozporządzenie MiCA wyróżnia 3 kategorie kryptoaktywów: 

1) tokeny powiązane z aktywami, które mają utrzymywać stabilną wartość dzięki temu, 

że są powiązane z wartością szeregu walut fiat będących prawnymi środkami płatni-

czymi, co najmniej jednego towaru, co najmniej jednego kryptoaktywa lub połącze-

nia takich aktywów (art. 3 ust. 1 pkt 3), przy czym – bazując na motywie 26 - za 

tokeny powiązane z aktywami nie należy uznawać tzw. algorytmicznych stabilnych 

kryptowalut, które mają utrzymywać stabilną wartość dzięki wykorzystaniu proto-

kołów umożliwiających zwiększenie lub zmniejszenie podaży takich 

 
365 W konsekwencji nie można wykluczyć, że objęcia EUROchain projektowaną regulacją.  
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kryptoaktywów w odpowiedzi na zmiany zapotrzebowania, pod warunkiem że nie 

mają one utrzymać stabilnej wartości dzięki powiązaniu z co najmniej jednym innym 

aktywem (stablecoiny), 

2) tokeny będące pieniądzem elektronicznym (e-pieniądzem), które mają być wykorzy-

stywane głównie jako środek wymiany i które mają utrzymywać stabilną wartość 

dzięki temu, że są powiązane z walutą fiat będącą prawnym środkiem płatniczym 

(art. 3 ust. 1 pkt 4),  

3) tokeny użytkowe, które mają zapewnić dostęp cyfrowy do danego towaru lub usługi, 

dostępny w technologii rozproszonego rejestru, akceptowany wyłącznie przez emi-

tenta tego tokena (art. 3 ust. 1 pkt 5), np. tokeny uruchamiające określone funkcje 

w ramach określonej platformy internetowej.  

Powyższy podział należy ocenić jako trafny – z jednej strony jest on funkcjonalny (odpo-

wiada praktyce obrotu), z drugiej świadomie rozróżnia tokeny z uwagi na możliwość peł-

nienia przez nie różnych funkcji (dostrzegając różnice np. pomiędzy tokenami, których pod-

stawowym zastosowaniem jest funkcja środka wymiany czy płatnicza od tokenów o charak-

terze użytkowym z punktu widzenia konkretnego projektu (platformy obrotu), wspierają-

cych jej rozwój. Warto przy tym wskazać, że na rynku mogą funkcjonować także tokeny 

hybrydowe, łączące w sobie cechy ww. rodzajów tokenów. W MiCA nie uwzględniono na-

tomiast tokenów inwestycyjnych, bowiem te w przeważającej większości stanowią instru-

menty finansowe.  

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 MiCA zakresem regulacji zostaną objęte następujące 

usługi w zakresie kryptoaktywów: 

1) przechowywanie kryptoaktywów i zarządzanie nimi w imieniu osób trzecich - prze-

chowywanie kryptoaktywów lub środków dostępu do takich kryptoaktywów, w sto-

sownych przypadkach, w postaci prywatnych kluczy kryptograficznych, lub sprawo-

wanie nad nimi kontroli w imieniu osób trzecich (art. 3 ust. 1 pkt 10) – będą to zatem 

np. dostawcy portfeli kryptowalutowych, 

2) prowadzenie platformy obrotu kryptoaktywami - zarządzanie co najmniej jedną plat-

formą obrotu kryptoaktywami, w ramach której między wieloma interesami stron 

trzecich związanymi z nabywaniem i sprzedażą kryptoaktywów mogą zachodzić in-

terakcje skutkujące zawarciem umowy, polegające na wymianie jednego kryptoak-

tywa na inny albo wymiany kryptoaktywa na walutę fiat będącą prawnym środkiem 

płatniczym (art. 3 ust. 1 pkt 11), 
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3) wymiana kryptoaktywów na walutę fiat będącą prawnym środkiem płatniczym - za-

wieranie z osobami trzecimi umów kupna lub sprzedaży kryptoaktywów w walucie 

fiat będącej prawnym środkiem płatniczym, z użyciem kapitałów własnych (art. 3 

ust. 1 pkt 12), 

4) wymiana kryptoaktywów na inne kryptoaktywa - zawieranie z osobami trzecimi 

umów kupna lub sprzedaży kryptoaktywów w zamian za inne kryptoaktywa, z uży-

ciem kapitałów własnych (art. 3 ust. 1 pkt 13), 

5) wykonywanie zleceń związanych z kryptoaktywami w imieniu osób trzecich - za-

wieranie umów kupna lub sprzedaży co najmniej jednego aktywa lub umów sub-

skrypcji co najmniej jednego aktywa w imieniu osób trzecich; (art. 3 ust. 1 pkt 14), 

6) subemisja kryptoaktywów - oferowanie nowo wyemitowanych kryptoaktywów lub 

kryptoaktywów, które są już emitowane, ale których nie dopuszczono do obrotu na 

platformie obrotu kryptoaktywami, konkretnym nabywcom, bez dokonywania oferty 

publicznej lub oferty skierowanej do obecnych posiadaczy kryptoaktywów danego 

emitenta (art. 3 ust. 1 pkt 15), 

7) przyjmowanie i przekazywanie zleceń związanych z kryptoaktywami w imieniu 

osób trzecich - przyjmowanie od danej osoby zleceń dotyczących kupna lub sprze-

daży co najmniej jednego aktywa lub subskrypcji co najmniej jednego aktywa oraz 

przekazywanie takiego zlecenia do wykonania osobie trzeciej (art. 3 ust. 1 pkt 16), 

8) doradztwo w zakresie kryptoaktywów - oferowanie, udzielanie lub zgodę na udzie-

lanie osobie trzeciej spersonalizowanych lub specjalnych zaleceń na żądanie tej trze-

ciej strony albo z własnej inicjatywy dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów 

świadczącego doradztwo, dotyczących nabywania lub sprzedaży co najmniej jed-

nego kryptoaktywa lub korzystania z usług w zakresie kryptoaktywów (art. 3 ust. 1 

pkt 16). 

Co istotne, Komisja może przyjąć akty delegowane w celu określenia niektórych elementów 

technicznych definicji, aby dostosować je do zmian sytuacji rynkowej i postępu technicz-

nego (art. 3 ust. 2 MiCA). 

W kolejnych tytułach MiCA uregulowano kluczowe aspekty związane ze świadcze-

niem ww. usług – warunki podmiotowe wprowadzania kryptoaktywów do obrotu (art. 4), 

obowiązek informacyjny (art. 5 oraz załącznik I), emisję kryptoaktywów innych niż tokeny 

powiązane z aktywami i tokeny będące pieniądzem elektronicznym oraz wprowadzanie ich 

do obrotu publicznego, zgłaszania dokumentów informacyjnych właściwym organom (art. 
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7) czy ich publikacji (art. 8). Zgodnie z ww. przepisami emitent ww. kryptoaktywów (w tym 

kryptowalut) powinien być uprawniony do ich oferowania w obrocie publicznym w UE lub 

do ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na platformie obrotu takimi kryptoaktywami, 

jeżeli spełnia określone w nich wymogi. Po opublikowaniu dokumentu informacyjnego do-

tyczącego kryptoaktywów emitent może oferować swoje kryptoaktywa w UE lub ubiegać 

się o dopuszczenie takich kryptoaktywów do obrotu na platformie obrotu (art. 10). Obowią-

zek publikacji dokumentu informacyjnego nie dotyczy tzw. małych emisji kryptoaktywów 

(poniżej 1 mln EUR w okresie 12 miesięcy – co ma wspierać rozwój małych i średnich 

innowacyjnych przedsiębiorców (w szczególności start-upów) i emisji skierowanych do in-

westorów kwalifikowanych zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Parlamentu Eu-

ropejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który 

ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszcze-

niem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Warto 

przy tym wskazać, że emitenci będą mieli obowiązek zgłaszania dokumentów informacyj-

nych właściwym organom wraz z przeprowadzoną przez nich oceną, czy kryptoaktywa bę-

dące przedmiotem ich zainteresowania stanowią instrument finansowy w rozumieniu MiFID 

II. Po zgłoszeniu dokumentu informacyjnego dotyczącego kryptoaktywów właściwe organy 

będą uprawnione do zawieszenia lub zakazania danej emisji, żądania uwzględnienia w do-

kumencie informacyjnym dotyczącym kryptoaktywów dodatkowych informacji lub opubli-

kowania informacji o niespełnianiu przez emitenta wymogów MiCA (art. 7). W tytule II 

MiCA zawarto również przepisy szczegółowe dotyczące ofert kryptoaktywów ograniczo-

nych w czasie (art. 9), zmian pierwotnej wersji dokumentu informacyjnego dotyczącego 

kryptoaktywów (art. 11), prawa do wycofania zgody przysługującego nabywcom kryptoak-

tywów (art. 12), obowiązków nałożonych na wszystkich emitentów kryptoaktywów (art. 13) 

oraz odpowiedzialności emitentów związanej z dokumentem informacyjnym dotyczącym 

kryptoaktywów (art. 14). 

W tytule III opisano procedurę udzielania zezwoleń emitentom tokenów powiąza-

nych z aktywami oraz zatwierdzania ich dokumentu informacyjnego dotyczącego kryptoak-

tywów przez właściwe organy krajowe (art. 16–19 oraz załącznik I i II). Zgodnie z art. 15 

MiCA, aby uzyskać zezwolenie na działalność w UE, emitenci tokenów powiązanych z ak-

tywami powinni być ustanowieni jako osoba prawna z siedzibą w UE. W tym samym tytule 

określono także obowiązki emitentów tokenów powiązanych z aktywami, m.in. w zakresie 

treści i publikacji materiałów marketingowych (art. 24-25). Ponadto nałożono na emitentów 
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obowiązek stałego przekazywania informacji (art. 26) i wymóg ustanowienia procedury roz-

patrywania skarg (art. 27). 

Standard ochrony interesów klientów (inwestorów) ma zostać dodatkowo podnie-

siony poprzez postawienie przed emitentami wymogów w zakresie przeciwdziałania kon-

fliktom interesów (art. 28), zasad zarządzania (art. 30), funduszy własnych (art. 31), rezerw 

aktywów zabezpieczających tokeny powiązane z aktywami (art. 32) oraz wymogów w za-

kresie przechowywania aktywów rezerwowych (art. 33) i inwestycji w aktywa rezerwowe 

(zgodnie z art. 34 MiCA emitent może inwestować aktywa rezerwowe jedynie w aktywa 

bezpieczne, o niskim ryzyku), ujawniania informacji o prawach przypisanych do tokenów 

powiązanych z aktywami, w tym wszelkich bezpośrednich roszczeniach wobec emitenta lub 

wobec rezerwy aktywów (art. 35). W przypadku gdy emitent tokenów powiązanych z akty-

wami nie oferuje wszystkim posiadaczom tokenów powiązanych z aktywami bezpośrednich 

praw do wykupu lub roszczeń wobec emitenta lub aktywów rezerwowych, w art. 35 prze-

widziano minimalne prawa przysługujące posiadaczom takich tokenów powiązanych z ak-

tywami. Analogiczne obowiązki przewidziano dla emitentów tokenów będących pienią-

dzem elektronicznym. Na gruncie art. 36 MiCA uniemożliwiono emitentom tokenów po-

wiązanych z aktywami i dostawcom usług w zakresie kryptoaktywów oferowanie odsetek 

posiadaczom tokenów powiązanych z aktywami. 

MiCA przewiduje także procedurę ustalania przez EBA, czy dany token powiązany 

z aktywami jest tzw. znaczącym tokenem. Zgodnie z art. 39 przyjęto następujące kryteria: 

1) wielkość bazy klientów promotorów tokenów powiązanych z aktywami, wartość to-

kenów powiązanych z aktywami lub ich kapitalizacji rynkowej,  

2) liczba i wartość transakcji,  

3) wielkość rezerwy aktywów,  

4) znaczenie działalności transgranicznej emitenta oraz wzajemne powiązania z syste-

mem finansowym.  

Ponadto w art. 39 uprawniono Komisję do przyjmowania aktów delegowanych w celu dal-

szego określenia okoliczności, w których tokeny powiązane z aktywami będą uznane za zna-

czące tokeny, oraz progów, jakie powinien przekraczać taki token, aby zostać uznanym za 

znaczący. Wskazane powyżej kryteria znajdują zastosowanie także przy dokonywaniu tego 

typu klasyfikacji tokenów będących pieniądzem elektronicznym (art. 50). W art. 41 MiCA 

zawarto wykaz dodatkowych obowiązków mających zastosowanie do emitentów 
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znaczących tokenów powiązanych z aktywami, takich jak wymogi w zakresie dodatkowych 

funduszy własnych, polityki zarządzania płynnością i interoperacyjności. 

 Istotne znaczenie w praktyce może odegrać art. 42 MiCA, który zobowiązuje emi-

tentów do określenia planu uporządkowanej likwidacji ich działalności. Plan ten ma wyka-

zywać zdolność emitenta tokenów powiązanych z aktywami do przeprowadzenia uporząd-

kowanej likwidacji bez narażania posiadaczy tokenów powiązanych z aktywami na nad-

mierne straty ekonomiczne lub bez narażania stabilności rynków aktywów rezerwowych. 

W tytule IV opisano natomiast procedurę udzielania zezwolenia emitentowi tokenów 

będących pieniądzem elektronicznym. W art. 43 MiCA przewidziano zakaz przeprowadza-

nia w UE oferty publicznej jakichkolwiek tokenów będących pieniądzem elektronicznym 

lub dopuszczania takich tokenów do obrotu na platformie obrotu kryptoaktywami, jeżeli 

emitent nie otrzymał zezwolenia jako instytucja kredytowa lub jako instytucja pieniądza 

elektronicznego. Zgodnie z art. 44 MiCA tokeny będące pieniądzem elektronicznym należy 

emitować według wartości nominalnej i w chwili otrzymania środków pieniężnych, a na 

wniosek posiadacza tokenów będących pieniądzem elektronicznym emitenci muszą umoż-

liwiać posiadaczowi ich wykup w każdym czasie według wartości nominalnej. W art. 45 

MiCA uniemożliwiono emitentom tokenów będących pieniądzem elektronicznym i dostaw-

com usług w zakresie kryptoaktywów oferowanie odsetek posiadaczom tokenów będących 

pieniądzem elektronicznym (analogicznie jak w przypadku tokenów powiązanych z akty-

wami). W art. 46 i załączniku III określono wymogi w odniesieniu do dokumentu informa-

cyjnego dotyczącego kryptoaktywów publikowanego w związku z emisją tokenów będą-

cych pieniądzem elektronicznym, m.in. wymóg zawarcia opisu emitenta, szczegółowego 

opisu projektu emitenta, wskazania, czy dokument dotyczy oferty publicznej tokenów będą-

cych pieniądzem elektronicznym czy dopuszczenia takich tokenów do obrotu na platformie 

obrotu, a także zawarcia informacji na temat ryzyka związanego z emitentem pieniądza elek-

tronicznego, tokenami będącymi pieniądzem elektronicznym i wdrożeniem ewentualnego 

projektu. W świetle art. 47 ust. 1 i 2 MiCA w przypadku gdy emitent tokenów będących 

pieniądzem elektronicznym lub jego organ zarządzający naruszą art. 46, podając w swoim 

dokumencie informacyjnym dotyczącym kryptoaktywów lub w zmienionym dokumencie 

informacyjnym dotyczącym kryptoaktywów informacje, które nie są kompletne, rzetelne lub 

jasne, lub podając informacje wprowadzające w błąd, posiadacz takich tokenów będących 

pieniądzem elektronicznym może dochodzić od tego emitenta tokenów będących pienią-

dzem elektronicznym lub jego organu zarządzającego odszkodowania za szkodę 
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wyrządzoną mu w związku z tym naruszeniem. Jednocześnie wszelkie wyłączenia odpowie-

dzialności cywilnej będą pozbawione skutków prawnych. W art. 48 określono wymogi w za-

kresie ewentualnych materiałów marketingowych wyprodukowanych w związku z ofertą 

tokenów będących pieniądzem elektronicznym, a w art. 49 stwierdzono, że wszelkie środki 

finansowe otrzymane przez emitenta w zamian za tokeny będące pieniądzem elektronicz-

nym należy inwestować w aktywa denominowane w tej samej walucie, co waluta powiązana 

z danymi tokenami będącymi pieniądzem elektronicznym. 

W tytule V MiCA zawarte są przepisy dotyczące zezwoleń i warunków działalności 

dostawców usług w zakresie kryptoaktywów – począwszy od regulacji treści wniosku 

o udzielenie zezwolenia (art. 54), przez kryteria jego oceny (art. 55), skończywszy na prawie 

cofnięcia zezwolenia (art. 56). Z kolei art. 57 MiCA przewiduje obowiązek prowadzenia 

przez ESMA rejestru wszystkich dostawców usług w zakresie kryptoaktywów (co przypo-

mina rozwiązanie wprowadzone do TerroryzmU).  

Zgodnie z art. 60 ust. 1 i 2 (oraz załącznikiem IV) MiCA dostawcy usług w zakresie 

kryptoaktywów przez cały czas prowadzenia działalności mają obowiązek posiadać zabez-

pieczenie ostrożnościowe co najmniej równe jednej z poniższych kwot, przy czym obowią-

zuje ta kwota, która jest wyższa: 

1) kwocie stałych minimalnych wymogów kapitałowych wskazanych w załączniku 

IV, w zależności od charakteru świadczonych usług w zakresie kryptoaktywów, 

2) jednej czwartej stałych kosztów pośrednich z poprzedniego roku, podlegających 

corocznemu przeglądowi.  

Zabezpieczenie ostrożnościowe, o którym mowa powyżej, powinno przyjąć formę funduszy 

własnych bądź polisy ubezpieczeniowej obejmującej terytoria UE, na których aktywnie 

świadczone są usługi w zakresie kryptoaktywów, lub porównywalna gwarancja. Dodatkowo 

ustanowiono wymogi organizacyjne (art. 61) m.in. w zakresie opinii i kompetencji członków 

organów zarządzających dostawców usług w zakresie kryptoaktywów.  

Zgodnie z art. 63 ust. 1 MiCA dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, którzy 

posiadają kryptoaktywa należące do klientów lub środki dostępu do takich kryptoaktywów 

mają obowiązek wprowadzić „odpowiednie mechanizmy mające na celu zagwarantowanie 

prawa własności klientów”, w szczególności w przypadku niewypłacalności dostawcy usług 

w zakresie kryptoaktywów, oraz mające na celu zapobieżenie wykorzystywaniu kryptoak-

tywów należących do klienta na swój własny rachunek, chyba że klient udzielił na to 
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wyraźnej zgody. Rozporządzenie MiCA, podobnie jak np. art. 25 czy art. 32 RODO, nie 

wskazuje konkretnych, wymaganych mechanizmów bezpieczeństwa, a przerzuca ciężar do-

boru adekwatnych środków na dostawcę usług. Takie rozwiązanie należy ocenić jako pra-

widłowe – kryptoaktywa stanowią bowiem tak różnorodną kategorię dóbr, że dobór mecha-

nizmów gwarantujących ochronę praw klientów powinien być każdorazowo poprzedzony 

analizą ryzyka ich naruszenia w konkretnych okolicznościach. Warto w tym miejscu także 

zwrócić uwagę na terminologię stosowaną przez unijnego prawodawcę – tj. w odniesieniu 

do ochrony korzystnej sytuacji prawnej (i ekonomicznej) klientów mowa jest gwarantowa-

niu prawa własności klientów. Ta – z pozoru nieistotna – zmiana znanej dotychczas siatki 

pojęciowej może w ocenie autorki stanowić przyczynek do dalszej dyskusji na temat cha-

rakteru cywilnoprawnego kryptowalut (włącznie z możliwością zastosowania koncepcji 

własności wirtualnej).  

Zgodnie z art. 63 ust. 2 MiCA jeżeli z modeli biznesowych dostawców usług w za-

kresie kryptoaktywów lub z usług w zakresie kryptoaktywów wynika konieczność posiada-

nia środków pieniężnych klientów, dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów muszą dys-

ponować odpowiednimi mechanizmami mającymi na celu zagwarantowanie praw klientów 

i zapobieżenie wykorzystywaniu na własny rachunek należących do klientów środków pie-

niężnych w rozumieniu art. 4 pkt 25 PSD II. Dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów 

będą także zobowiązani do niezwłocznego zdeponowania środków pieniężnych klienta  

w banku centralnym lub w instytucji kredytowej (art. 63 ust. 3) i wyodrębnienia ich od 

wszelkich innych rachunków wykorzystywanych do przechowywania funduszy należących 

do dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów (art. 63 ust. 4). Jednocześnie dostawcy usług 

w zakresie kryptoaktywów będą mogli sami lub za pośrednictwem osoby trzeciej świadczyć 

usługi płatnicze związane z oferowaną przez siebie usługą w zakresie kryptoaktywów, pod 

warunkiem, że sam dostawca usług w zakresie kryptoaktywów lub osoba trzecia są instytu-

cją płatniczą zdefiniowaną w art. 4 pkt 4 PSD II.  

W tytule V rozdział 3 określono wymogi w odniesieniu do konkretnych usług, tj.: 

przechowywania kryptoaktywów (art. 67), platform obrotu kryptoaktywami (art. 68), wy-

miany kryptoaktywów na walutę fiat lub inne kryptoaktywa (art. 69), wykonania zleceń (art. 

70), subemisji kryptoaktywów (art. 71), przyjmowania i przekazywania zleceń w imieniu 

osób trzecich (art. 72) oraz doradztwa w zakresie kryptoaktywów (art. 73). Wskazane po-

wyżej przepisy stanowią m.in., że: 
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1) dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, którzy posiadają zezwolenie na przecho-

wywanie i zarządzanie w imieniu osób trzecich, zawierają umowę ze swoimi klien-

tami w celu określenia ich obowiązków i zakresu odpowiedzialności - umowa taka 

powinna określać np. środki komunikacji między dostawcą usług w zakresie krypto-

aktywów a klientem, w tym system uwierzytelniania klienta oraz opis systemów bez-

pieczeństwa stosowanych przez dostawcę usług w zakresie kryptoaktywów (art. 67 

ust. 1 lit. c i d), 

2) przed dopuszczeniem kryptoaktywów do obrotu dostawcy usług w zakresie krypto-

aktywów, którzy posiadają zezwolenie na prowadzenie platformy obrotu kryptoak-

tywami, upewniają się, że dane kryptoaktywa są zgodne z zasadami funkcjonowania 

platformy obrotu, i oceniają jakość danych kryptoaktywów. Oceniając jakość danych 

kryptoaktywów, platforma obrotu uwzględnia doświadczenie, dotychczasową dzia-

łalność i reputację emitenta oraz jego zespołu ds. rozwoju. Platforma obrotu ocenia 

również jakość kryptoaktywów objętych wyłączeniem określonym w art. 4 ust. 

2 MiCA (art. 68 ust. 1), 

3) zasady funkcjonowania platformy obrotu kryptoaktywami powinny uniemożliwiać 

dopuszczenie do obrotu kryptoaktywów, które posiadają wbudowaną funkcję anoni-

mizacji, chyba że możliwa jest identyfikacja posiadaczy kryptoaktywów i ich historii 

transakcji przez dostawców usług w zakresie kryptoaktywów, którzy posiadają ze-

zwolenie na prowadzenie platformy obrotu kryptoaktywami, lub przez właściwe or-

gany (jak wyżej), 

4) dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, którzy posiadają zezwolenie na prowa-

dzenie platformy obrotu kryptoaktywami, posiadają skuteczne systemy, procedury 

i mechanizmy gwarantujące, że ich systemy obrotu są odporne, posiadają wystarcza-

jącą zdolność do zapewnienia uporządkowanego obrotu w warunkach poważnych 

napięć rynkowych, są w stanie odrzucać zlecenia, które przekraczają uprzednio okre-

ślone progi wolumenu i ceny lub które są w oczywisty sposób błędne, zostały kom-

pleksowo przetestowane w celu zapewnienia spełnienia ww. warunków, są objęte 

skutecznymi rozwiązaniami z zakresu ciągłości działania w celu zapewnienia ciągło-

ści ich usług w przypadku jakiejkolwiek awarii systemu obrotu (art. 68 ust. 4), 

5) dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, którzy posiadają zezwolenie na wymianę 

kryptoaktywów na walutę fiat lub inne kryptoaktywa, ustanawiają niedyskrymina-

cyjną politykę handlową, w której wskazuje się, w szczególności, rodzaj klientów, 
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z którymi mogą zawierać transakcje, oraz warunki, które muszą być spełnione przez 

klientów (art. 69 ust. 1), 

6) dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, którzy posiadają zezwolenie na przyj-

mowanie i przekazywanie zleceń w imieniu osób trzecich, nie otrzymują żadnego 

wynagrodzenia, rabatu ani korzyści niepieniężnych z tytułu kierowania zleceń klien-

tów otrzymanych od klientów na określoną platformę obrotu kryptoaktywami lub do 

innego dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów (art. 72 ust. 2), 

7) dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, którzy posiadają zezwolenie na świad-

czenie doradztwa w zakresie kryptoaktywów, oceniają zgodność takich kryptoakty-

wów z potrzebami klientów i polecają je tylko wtedy, gdy leży to w interesie klien-

tów (art. 73 ust. 1). 

W tytule VI wprowadzono zakazy i wymogi mające na celu zapobieganie naduży-

ciom na rynku kryptoaktywów. Szczególnie interesujące jest w tym kontekście brzmienie 

art. 77 MiCA, zgodnie z którym emitenci kryptoaktywów możliwie jak najszybciej podają 

do wiadomości publicznej informacje wewnętrzne366, które ich dotyczą, w sposób umożli-

wiający ogółowi osób łatwy dostęp do takich informacji oraz ich pełną, prawidłową i termi-

nową ocenę. Mogą oni jednak - na własną odpowiedzialność - opóźnić podanie do wiado-

mości publicznej informacji wewnętrznych, pod warunkiem, że spełnione są łącznie nastę-

pujące warunki: niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć uzasadniony interes 

emitentów, jest mało prawdopodobne, aby opóźnienie podania do wiadomości informacji 

wprowadziło w błąd opinię publiczną, emitenci są w stanie zapewnić poufności takich in-

formacji. Wydaje się, że brak spełnienia trzeciej przesłanki może być relatywnie łatwy do 

wykazania, np. z uwagi na fakt, że większość użytkowników kryptoaktywów czy danych 

platform ich obrotu dzieli się ze sobą na bieżąco informacjami np. na dedykowanych forach 

– na których nierzadko obecni są także przedstawiciele tychże platform. Tym samym prawo 

do uzyskania informacji wewnętrznych (które notabene mogą stanowić tajemnicę przedsię-

biorstwa emitenta, której ujawnienia nie zrekompensuje ochrona przewidziana w art. 78-79) 

może okazać się iluzoryczne.  

 
366 Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 27 MiCA są to informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, 
dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej jednego emitenta kryptoaktywów lub co najmniej jednego 
kryptoaktywa, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący 
wpływ na ceny tych kryptoaktywów. 
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Innym interesującym postanowieniem o potencjalnie doniosłym praktycznym zna-

czeniu jest projektowany art. 80 MiCA. Zgodnie z art. 80 ust. 1 żadna osoba nie może anga-

żować się w manipulacje na rynku, które obejmują którekolwiek z poniższych działań: 

1) zawieranie transakcji, składanie zlecenia zawarcia transakcji lub jakiekolwiek inne 

zachowanie – chyba że osoba zawierająca transakcję, składająca zlecenie zawarcia 

transakcji lub podejmująca każde inne zachowanie dowiedzie, iż dana transakcja, 

zlecenie lub zachowanie nastąpiły z zasadnych powodów – które: 

a) generują lub mogłyby generować fałszywe lub wprowadzające w błąd sy-

gnały dotyczące podaży kryptoaktywów, popytu na takie kryptoaktywa lub 

ich ceny, 

b) prowadzą lub mogą prowadzić do ustalenia ceny jednego lub kilku kryptoak-

tywów na nietypowym lub sztucznym poziomie, 

2) zawieranie transakcji, składanie zlecenia zawarcia transakcji lub inne działanie lub 

zachowanie wpływające albo mogące wpływać na cenę jednego lub kilku kryptoak-

tywów, przy użyciu fikcyjnego narzędzia lub innych form wprowadzania w błąd lub 

podstępu, 

3) rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów, w tym Internetu, lub przy użyciu in-

nych środków informacji, które powodują lub mogą powodować wysłanie fałszy-

wego lub wprowadzającego w błąd sygnału co do podaży lub popytu na kryptoak-

tywa lub ich ceny lub mogą zapewnić kształtowanie się ceny jednego lub kilku kryp-

toaktywów na nietypowym lub sztucznym poziomie, w tym rozpowszechnianie plo-

tek, w przypadku gdy osoba rozpowszechniająca te informacje wiedziała lub po-

winna była wiedzieć, że informacje te są fałszywe lub wprowadzające w błąd. 

Zgodnie z art. 80 ust. 2 za manipulację na rynku uznaje się m.in. utrzymanie dominującej 

pozycji w zakresie podaży lub popytu na kryptoaktywa, które skutkuje albo może skutko-

wać, bezpośrednio lub pośrednio, ustaleniem poziomu cen sprzedaży lub kupna lub stwarza 

albo może stwarzać nieuczciwe warunki transakcji, składanie zleceń na platformie obrotu 

kryptoaktywami, w tym ich anulowanie lub zmiana, za pomocą wszelkich dostępnych spo-

sobów prowadzenia obrotu, które wywołuje jeden ze skutków, o którym mowa w pkt. 1 po-

wyżej, zakłócanie lub opóźnianie funkcjonowania platformy obrotu kryptoaktywami lub an-

gażowanie się w jakiekolwiek działania, które mogą mieć taki skutek, utrudnianie innym 

osobom identyfikacji rzeczywistych zleceń na platformie obrotu kryptoaktywami lub anga-

żowanie się w jakiekolwiek działania, które mogą mieć taki skutek, w tym poprzez składanie 
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zleceń skutkujących destabilizacją normalnego funkcjonowania platformy obrotu kryptoak-

tywami, wysyłanie fałszywego lub wprowadzającego w błąd sygnału co do podaży lub po-

pytu na kryptoaktywa lub ich ceny, w szczególności poprzez składanie zleceń w celu zapo-

czątkowania lub nasilenia danego trendu lub angażowanie się w jakiekolwiek działania, 

które mogą mieć taki skutek oraz wykorzystywanie okazjonalnego lub regularnego dostępu 

do mediów tradycyjnych lub elektronicznych do wygłaszania opinii na temat kryptoakty-

wów, po uprzednim zajęciu pozycji w tych kryptoaktywach, a następnie czerpanie zysku ze 

skutków opinii wygłaszanych na temat ceny tych kryptoaktywów, bez jednoczesnego ujaw-

nienia publicznie tego konfliktu interesów we właściwy i skuteczny sposób. 

 W tym kontekście warto przywołać ciekawą korelację pomiędzy aktywnością Elona 

Muska w sieci a rynkiem kryptowalutowym. Twórca Tesli oraz SpaceX regularnie umiesz-

cza na swoim profilu na Twitterze wpisy sugerujące rosnące zaangażowanie (bądź jego wy-

cofanie) w inwestycje kryptowalutowe – każdorazowo powodując gwałtowną reakcję na 

rynku danej kryptowaluty – np. 24 maja 2021 r. o godz. 15:00 bitcoin kosztował około 

38 074 USD, a po wpisie Elona Muska na Twitterze, w ciągu kilku minut kurs bitcoina 

wzrósł do ponad 39 500 USD. W sumie kurs bitcoina wzrósł o 17% w ciągu 24 godzin367. 

Biorąc pod uwagę, że katalog manipulacji na rynku kryptoaktywów opisany w art. 80 MiCA 

jest otwarty – potencjalnie tego rodzaju aktywność (obrazująca swoisty fenomen mediów 

społecznościowych i ich siły oddziaływania) mogłaby zostać potraktowana jako manipula-

cja podlegająca sankcjom chociażby na podstawie art. 92 ust. 1 lit. e MiCA.  

W tytule VII sformułowano obowiązki dla państw członkowskich w zakresie wyzna-

czenia odpowiednich struktur administracji publicznej odpowiedzialnych za wdrożenie 

MiCA, sprawowanie nadzoru nad rynkiem kryptoaktywów oraz posiadających niezbędne 

„uprawnienia dochodzeniowe”. W polskim systemie prawnym de lege lata wydaje się, że 

uprawnienia te zostałyby podzielone pomiędzy KNF oraz organy ścigania. Do szerokiego 

wachlarza ww. uprawnień określonego w art. 81 ust. 1 i 2 MiCA zaliczono bowiem m.in. 

umocowanie do: 

1) nałożenia na emitentów kryptoaktywów, w tym tokenów powiązanych z aktywami 

i tokenów będących pieniądzem elektronicznym, obowiązku zamieszczenia 

 
367 Elon Musk says he talked to ‘North American Bitcoin miners,’ sending bitcoin price surging, 
https://www.cnbc.com/2021/05/24/bitcoin-price-soars-after-elon-musk-tweet-on-sustainability-efforts.html, 
dostep: 13.6.2021 r.  
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dodatkowych informacji w ich dokumentach informacyjnych dotyczących kryptoak-

tywów, jeżeli jest to konieczne dla ochrony konsumentów lub stabilności finansowej, 

2)  zawieszenia oferty publicznej kryptoaktywów, w tym tokenów powiązanych z ak-

tywami lub tokenów będących pieniądzem elektronicznym, lub dopuszczenia do ob-

rotu na platformie obrotu kryptoaktywami na okres jednorazowo nie dłuższy niż 10 

kolejnych dni roboczych, w przypadku gdy istnieją uzasadnione powody, aby podej-

rzewać, że doszło do naruszenia MiCA, 

3) zakazania oferty publicznej kryptoaktywów, w tym tokenów powiązanych z akty-

wami lub tokenów będących pieniądzem elektronicznym, lub dopuszczenia do ob-

rotu na platformie obrotu kryptoaktywami, jeżeli organ stwierdzi, że doszło do naru-

szenia MiCA lub jeżeli istnieją uzasadnione powody, aby podejrzewać, że dojdzie 

do jego naruszenia, 

4) przeniesienia (cesji) istniejących umów do innego dostawcy usług w zakresie kryp-

toaktywów (za jego zgodą) w przypadkach cofnięcia zezwolenia dostawcy usług 

w zakresie kryptoaktywów, 

5) uzyskania od podmiotów nadzorowanych dostępu do wszelkich dokumentów i da-

nych w jakiejkolwiek formie oraz do otrzymywania ich kopii, 

6) wymagania lub żądania udzielenia informacji od każdej osoby związanej z nadzoro-

waną działalnością, a w razie konieczności, do wzywania do stawiennictwa i prze-

słuchiwania takich osób w celu uzyskania informacji, 

7) wchodzenia do pomieszczeń osób fizycznych i prawnych w celu zajęcia dokumen-

tacji i danych w jakiejkolwiek formie w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, 

że dokumenty lub dane związane z przedmiotem kontroli lub dochodzenia mogą 

mieć znaczenie dla udowodnienia przypadku wykorzystywania informacji poufnych 

lub manipulacji na rynku stanowiącego naruszenie MiCA, 

8) żądania, w zakresie dozwolonym prawem krajowym, wydania istniejących rejestrów 

przesyłu danych przechowywanych przez operatora telekomunikacyjnego, w przy-

padku uzasadnionego podejrzenia naruszenia i gdy takie rejestry mogą mieć znacze-

nie dla dochodzenia prowadzonego w sprawie naruszenia MiCA, 

9) żądania zamrożenia lub sekwestracji aktywów lub zastosowania obu tych środków. 

Jak nietrudno zauważyć (nawet w oparciu o ww. przykładowy katalog uprawnień), MiCA 

przewiduje bardzo daleko idące kompetencje organów nadzoru nad rynkiem kryptoakty-

wów. W przypadku skoordynowania działań pomiędzy organami nadzoru poszczególnych 

państw członkowskich potencjalnie możliwe wydaje się niemalże sterowanie tymże rynkiem 
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na skalę europejską (zwłaszcza, że licencje uzyskane w jednym państwie członkowskim 

mają uprawniać do prowadzenia działalności także w pozostałych). W omawianym tytule 

przewidziana została także m.in. możliwość utworzenia punktu kontaktowego (jest to roz-

wiązanie znane chociażby z RODO) oraz procedury współpracy pomiędzy organami krajo-

wymi oraz EBA i ESMA (art. 84). Ponadto, zgodnie z art. 91 ust. 1 MiCA, organy nadzoru 

powinny ustanowić procedury umożliwiające klientom i innym zainteresowanym stronom, 

w tym organizacjom konsumenckim, składanie skarg dotyczących domniemanych naruszeń 

przepisów MiCA przez emitentów kryptoaktywów. 

 W art. 92-97 szczegółowo określono sankcje i środki administracyjne, które mogą 

być stosowane w ramach sprawowania uprawnień nadzorczych. W projekcie zdecydowano 

się na interesujące rozwiązanie w postaci tworzenia kolegiów organów nadzoru właściwych 

dla emitentów znaczących tokenów powiązanych z aktywami (art. 99 i n.). Zgodnie z art. 99 

ust. 2 MiCA w skład kolegium W skład kolegium miałyby wchodzić w szczególności: EBA, 

pełniący funkcję przewodniczącego kolegium, ESMA, właściwy organ macierzystego pań-

stwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba emitenta znaczących tokenów powią-

zanych z aktywami, organy właściwe dla najistotniejszych instytucji kredytowych lub do-

stawców usług w zakresie kryptoaktywów odpowiedzialnych za przechowywanie aktywów 

rezerwowych, organy właściwe dla najistotniejszych platform obrotu kryptoaktywami, na 

których znaczące tokeny powiązane z aktywami dopuszczono do obrotu, organy właściwe 

dla najistotniejszych dostawców usług w zakresie kryptoaktywów odpowiedzialnych za za-

pewnienie płynności znaczących tokenów powiązanych z aktywami, EBC, a jeśli emitent 

znaczących tokenów powiązanych z aktywami ma siedzibę w państwie członkowskim, któ-

rego walutą nie jest euro, lub jeżeli w skład aktywów rezerwowych wchodzi waluta inna niż 

euro – krajowy bank centralny tego państwa członkowskiego, odpowiednie organy nadzoru 

państw trzecich, z którymi EBA zawarł określone w art. 108 MiCA porozumienie admini-

stracyjne. Na podstawie art. 100 MiCA powierzono kolegium uprawnienie do wydawania 

niewiążących opinii. Opinie te mogą dotyczyć m.in. wymogów posiadania przez emitenta 

wyższej kwoty funduszy własnych czy też zmiany dokumentu informacyjnego dotyczącego 

kryptoaktywów. Właściwe organy nadzoru lub EBA powinny należycie uwzględniać opinie 

kolegium, a w przypadku, gdy nie zgadzają się z taką opinią, w tym z ewentualnymi zalece-

niami, powinny zawrzeć w swojej ostatecznej decyzji wyjaśnienia dotyczące wszelkich 

istotnych odstępstw od tych opinii lub zaleceń. Analogiczne zasady dotyczące funkcjono-

wania kolegiów przewidziano w art. 101 i 102 w odniesieniu do nadzoru nad emitentami 
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znaczących tokenów będących pieniądzem elektronicznym, które to kolegia funkcjonują 

w taki sam sposób jak kolegia dla emitentów tokenów powiązanych z aktywami (dodatko-

wymi uczestnikami są między innymi właściwe organy większości istotnych instytucji płat-

niczych świadczących usługi płatnicze związane z tymi tokenami). 

 Tak obszerne omówienie projektu MiCA wynika z faktu, iż jest to pierwsza kom-

pleksowa propozycja uregulowania tego sektora rynku finansowego. Bazując na pojęciu 

kryptoaktywów (nie kryptowalut, walut wirtualnych czy cyfrowych, jak miało to miejsce 

dotychczas) możliwe jest objęcie zakresem regulacji maksymalnie szerokiego katalogu dóbr 

bazujących na technologii blockchain. Z drugiej strony niezwykle szeroko został określony 

także zakres podmiotowy regulacji – objęci nią są zarówno emitenci kryptoaktywów, jak 

i dostawcy usług z nimi związanych, czyli wszystkie osoby, których działalność zawodowa 

lub gospodarcza polega na profesjonalnym świadczeniu na rzecz podmiotów trzecich co naj-

mniej jednej z dziewięciu wskazanych w przepisach usług w zakresie kryptoaktywów (jak 

np. przechowywanie kryptoaktywów i zarządzanie nimi w imieniu osób trzecich, prowadze-

nie platformy obrotu kryptoaktywami, wymiana kryptoaktywów na walutę fiat lub inne 

kryptoaktywa). Niezależnie od inkluzyjnej siatki pojęciowej projekt MiCA stanowi próbę 

jednolitego uregulowania ram prawnych emisji i obrotu kryptoaktywami, w tym kryptowa-

lutami, niejako niezależnie od regulacji obrotu instrumentami finansowymi. Obecnie rynek 

ten rozwija się dynamicznie, ale nierównomiernie – w zależności od regulacji w poszcze-

gólnych państwach przybiera rozmaite formy, a jego klienci nie mogą liczyć na jednakową 

ochronę (podobnie jak sami przedsiębiorcy mogą mieć ograniczone możliwości ochrony np. 

przed nieuczciwą konkurencją, manipulacjami).  

Brak jednolitych ram prawnych może także blokować rozwój innowacji, chociażby 

poprzez utrzymywanie niskiego poziomu zaufania użytkowników do kryptoaktywów czy 

usług cyfrowych w ogóle. Trudno się temu dziwić w sytuacji, w której przedsiębiorcy ofe-

rujący te usługi nie mają pewności co do tego, w jakim reżimie regulacyjnym powinni się 

poruszać. Obecnie, w sytuacji, gdy rynek krytpoaktywów nadal jest relatywnie niewielki nie 

stanowi on zagrożenia dla stabilności finansowej – jest to raczej równolegle istniejący, ani-

żeli alternatywny rynek finansowy. Jednak w miarę dalszego rozwoju kryptoaktywów, 

a w szczególności stablecoinów – może on stanowić wyzwanie dla stabilności finansowej 

i polityki pieniężnej. W konsekwencji pozytywnie należy tendencję zmierzająca do utwo-

rzenia zharmonizowanych ram prawnych obrotu kryptoaktywami w UE i ograniczenia ry-

zyka dla ich użytkowników. Jednocześnie jednak uwagę zwraca niezwykle rozbudowana 
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siatka powiązań instytucjonalnych pomiędzy organami i ich kompetencjami na gruncie 

MiCA – w przypadku utrzymania się tej tendencji potencjalnie możemy mieć do czynienia 

z przeregulowaniem branży i ucieczką innowacji poza terytorium UE zamiast planowanego 

przez KE ożywienia gospodarczego po pandemii COVID-19. Co więcej, tak daleko idące 

wymagania prawne i kapitałowe mogą być postrzegane jako stojące w sprzeczności z ideami 

stojącymi za powstaniem kryptowalut (a tym samym niekiedy za modelami biznesowymi 

podmiotów prowadzących działalność związaną z obrotem nimi). 

Na aprobatę zasługuje także przedstawiony wraz z projektem MiCA projekt rozpo-

rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemu pilotażowego na potrzeby 

infrastruktur rynkowych w oparciu o technologię rozproszonego rejestru368. Projekt ten za-

kłada utworzenie swoistej piaskownicy regulacyjnej umożliwiającej czasowe odstąpienie 

(w formie zezwolenia udzielanego na wniosek zainteresowanego podmiotu) od stosowania 

wybranych przepisów w zakresie obrotu instrumentami finansowymi – tak, by organy regu-

lacyjne mogły zebrać niezbędne informacje i doświadczenia związane z praktycznymi 

aspektami obrotu kryptoaktywami, które w dzisiejszym stanie prawnym byłyby kwalifiko-

wane jako instrumenty finansowe. Zezwolenie i zwolnienia udzielane przez właściwe or-

gany krajowe powinny mieć charakter tymczasowy i być udzielane na okres do sześciu lat. 

Po upływie pięciu lat od dnia rozpoczęcia stosowania przedmiotowego rozporządzenia 

ESMA i KE będą zobowiązane do przeprowadzenia oceny przedmiotowego pilotażowego 

systemu dla infrastruktur rynkowych opartych na technologii rozproszonego rejestru.  

3.5 Kryptowaluty w przepisach podatkowych 

Kluczowe znaczenie dla rozważań na temat charakteru prawnego kryptowalut na 

gruncie przepisów podatkowych ma wyrok TSUE z 22 października 2015 r., Skatteverket 

przeciwko Davidowi Hedqvistowi, C-624/14. W przedmiotowym wyroku TSUE przeanali-

zował następujące praktyczne aspekty związane z obrotem bitcoinem: 

1) czy działalność jaką zamierzał prowadzić przedsiębiorca (wymiana waluty tradycyj-

nej na jednostki bitcoina i odwrotnie) stanowi odpłatne świadczenie usług stosownie 

do art. 2 ust. 1 lit. c Dyrektywy VAT, 

 
368 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020PC0594, dostęp: 15.6.2021 r. 
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2) czy takie transakcje podlegają opodatkowaniu od wartości dodanej w rozumieniu 

artykułu 135 ust. 1 lit. e Dyrektywy VAT. 

W ocenie TSUE świadczenie usług, które polegają na wymianie walut tradycyjnych 

na bitcoina i odwrotnie, dokonywane za zapłatą kwoty odpowiadającej marży wynikającej 

z różnicy pomiędzy ceną, po jakiej dany przedsiębiorca nabywa waluty, a ceną, po jakiej je 

sprzedaje klientom, stanowi transakcje zwolnione z podatku od wartości dodanej w rozu-

mieniu artykułu 135 ust. 1 lit. e Dyrektywy VAT. Art. 2 ust. 1 lit. c Dyrektywy VAT należy 

interpretować w ten sposób, że odpłatne świadczenie ww. usług stanowi transakcje zwol-

nione z podatku od wartości dodanej w rozumieniu tego przepisu. Na gruncie ww. wyroku 

TSUE dokonał częściowej kwalifikacji prawnej bitcoina (kryptowalut) wskazując, że: 

1) bitcoin nie może być traktowany jako rzecz w rozumieniu art. 14 Dyrektywy VAT, 

ponieważ jego jedynym przeznaczeniem jest pełnienie funkcji środka płatniczego369 

– analogicznie jak w przypadku walut fiducjarnych, 

2) bitcoin jest umownym środkiem płatniczym – stanowi bezpośredni środek płatniczy 

pomiędzy przedsiębiorcami, którzy go akceptują, 

3) nie może być traktowany jako rachunek bieżący, płatność ani przelew,  

4) transakcje dotyczące walut nietradycyjnych, czyli innych niż pieniądze, które są 

prawnymi środkami płatniczymi w jednym lub kilku krajach, o ile waluty te zostały 

zaakceptowane przez strony transakcji jako alternatywny środek płatniczy wobec 

prawnych środków płatniczych i ich jedynym przeznaczeniem jest funkcja środka 

płatniczego, stanowią transakcje finansowe, 

5) bitcoin nie stanowi ani tytułu przyznającego prawo własności osobom prawnym, ani 

tytułu o podobnym charakterze. 

Przedmiotowy wyrok TSUE spotkał się co do zasady z aprobatą komentatorów370, 

którzy podkreślają jego istotne znaczenie dla rozwoju walut wirtualnych i atrakcyjności po-

sługiwania się nimi w obrocie. Przed jego wydaniem tego typu transakcje z wykorzystaniem 

kryptowalut traktowano bowiem za odpłatne świadczenie usługi podlegające opodatkowa-

niu VAT371. Jednocześnie wydaje się, że wyrok TSUE należy traktować jako kamień milowy 

 
369 Obecnie wydaje się, że rośnie znaczenie innych funkcji – tezauryzacyjnej czy inwestycyjnej.  
370 P.M. Dudek, Waluta bitcoin – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 22.10.2015 r. w sprawie  
C-264/14 Skatteverket przeciwko Davidowi Hedqvistowi, Europejski Przegląd Sądowy 2016/6, s. 38; R. Ber-
nat, Zwolnienie z VAT waluty wirtualnej Bitcoin – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 22.10.2015 
r. w sprawie C-264/14, Skatteverket przeciwko David Hedqvist, Glosa 2017/1, s. 115; A. Wesołowska, Glosa 
do wyroku TS z 22.10.2015 r., C-264/14, Lex.  
371 Np.: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 1.09.2014 r., IPTPP2/443–443/14–
4/AW, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21.10.2015 r., IPPP3/4512– 
626/15–2/RD. 
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kryptowalutowego orzecznictwa z uwagi na to, że zakwalifikowanie przez Trybunał bitcoina 

jako środka płatniczego wydaje się stać w opozycji do omówionego wcześniej, opublikowa-

nego w 2012 r. stanowiska EBC, który wskazywał, że kryptowaluty (waluty wirtualne) nie 

powinny być traktowane w sposób zbliżony do pieniądza, bowiem nie posiadają niezbęd-

nych cech tradycyjnie mu przypisywanych w doktrynie ekonomicznej372. Bez wątpienia 

z punktu widzenia obrotu kryptowalutowego kluczowe znaczenie miało rozstrzygnięcie czy 

wymiana waluty fiducjarnej na kryptowalutę i odwrotnie podlega opodatkowaniu VAT czy 

nie.  

Określając status kryptowalut na gruncie PDOFizU ustawodawca zdecydował się do 

zaadaptowania wprost definicji waluty wirtualnej z art. 2 ust. 2 pkt 26 TerroryzmU (art. 5a 

pkt 33a PDOFizU). Jednak do końca 2018 r. brak jakiejkolwiek ustawowej regulacji tej ma-

terii powodował liczne spory interpretacyjne, chociażby w zakresie daty rozpoznania przy-

chodu ze zbycia kryptowaluty czy ustalenia wysokości kursów w przypadku wymiany jednej 

kryptowaluty na drugą. Co jednak szczególnie istotne, do 2019 r. kryptowaluty były kwali-

fikowane przez organy podatkowe oraz NSA jako prawa majątkowe373.  

Obecnie zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 przychody z odpłatnego zbycia walut wirtu-

alnych są kwalifikowane jako przychody z kapitałów pieniężnych. Odpłatne zbycie waluty 

wirtualnej rozumie się jako wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, 

usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań 

walutą wirtualną (art. 17 ust. 1f PDOFizU). Odpłatnym zbyciem waluty wirtualnej nie jest 

zatem (co we wcześniejszych latach budziło wątpliwości) wymiana waluty wirtualnej na 

inną walutę wirtualną. Taka wymiana między walutami wirtualnymi nie powoduje powsta-

nia przychodu. Warto przy okazji wspomnieć, że w 2021 r. w formularzu PIT-38 w części 

E przewidziane zostały pola dedykowane transakcjom przeprowadzanym w walutach wirtu-

alnych - rubryka „odpłatne zbycie walut wirtualnych”. Szczegółowe zasady rozliczenia 

przychodu z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej określono w art. 30b PDOFizU, zgodnie 

z którym: 

1) dochody uzyskane z odpłatnego zbycia walut wirtualnych zostały objęte podatkiem 

dochodowym w wysokości 19% uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1a), 

 
372 EBC, Virtual Currency Schemes, op. cit., s. 10.  
373 Wyrok NSA z 6.03.2018 r., II FSK 488/16, A. Brach, Kwalifikacja podatkowa przychodu ze sprzedaży 
kryptowaluty. Glosa do wyroku NSA z dnia 6 marca 2018 r., II FSK 488/16, „Glosa” 2019/1, s. 106;  
W. Miemiec, K. Kopyściańska, Opodatkowanie kryptowalut [w:] Współczesne problemy prawa podatkowego. 
Teoria i praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu, t. 1, red. J. Głu-
chowski i in., Warszawa 2019, s. 332; J. Superat, Podatkowe aspekty obrotu walutami wirtualnymi, „Przegląd 
Podatkowy” 2015/3, s. 25. 
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2) dochodem z odpłatnego zbycia walut wirtualnych jest osiągnięta w roku podatko-

wym różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia walut 

wirtualnych a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 

14-16 PDOFizU (art. 30b ust. 1b), 

3) dochodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych nie łączy się z dochodami opodat-

kowanymi na zasadach określonych w ust. 1 oraz w art. 27 lub art. 30c (art. 30b ust. 

5d), 

4) jeżeli podatnik osiąga dochody z odpłatnego zbycia walut wirtualnych zarówno na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, dochody te łączy się 

i od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą po-

datkowi dochodowemu zapłaconemu za granicą; odliczenie to nie może jednak prze-

kroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która propor-

cjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą. (art. 30b ust. 5e) – w przypadku 

podatnika uzyskującego dochody z odpłatnego zbycia walut wirtualnych wyłącznie 

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zasadę tę stosuje się odpowiednio (art. 30b 

ust. 5f). 

Za koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej sta-

nowią udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej 

oraz koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej374, w tym udokumentowane wydatki 

poniesione na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 TerroryzmU (art. 22 

ust. 14 PDOFizU), tj. prowadzących działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu 

usług w zakresie: 

1) wymiany walut wirtualnych i środków płatniczych, 

2) wymiany walut wirtualnych na inne waluty wirtualne, 

3) pośrednictwa w wymianie, o której mowa w pkt 1 lub 2, 

4) prowadzenia rachunków, czyli zbiorów danych identyfikacyjnych prowadzonych 

w formie elektronicznej i zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzy-

stania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wy-

miany.  

Koszty te co do zasady są potrącane w roku podatkowym, w którym zostały ponie-

sione (art. 22 ust. 15 PDOFizU), chyba że nadwyżka kosztów uzyskania przychodów, 

 
374 Wątpliwości budziła przy tym możliwość zakwalifikowania jako kosztów uzyskania przychodów poniesio-
nych wydatków na zakup sprzętu służącego do kopania kryptowalut (za uwzględnieniem kosztów np. wyrok 
WSA w Łodzi z 21 lipca 2020 r., I SA/Łd 285/20).  
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o których mowa w ust. 14, nad przychodami z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej uzyska-

nymi w roku podatkowym powiększa koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego 

zbycia waluty wirtualnej poniesione w następnym roku podatkowym. (art. 22 ust. 16 PDO-

FizU). Za koszty uzyskania przychodów nie uznaje się natomiast poniesionych wydatków 

związanych z zamianą waluty wirtualnej na inną walutę wirtualną (art. 23 ust. 1 pkt 38d 

PDOFizU). Podatnik nie może natomiast obniżyć dochodów o wysokość straty poniesionej 

z tytułu odpłatnego zbycia walut wirtualnych (art. 9 ust. 3a PDOFizU). Ponadto dochody z 

odpłatnego zbycia walut wirtualnych nie podlegają kumulacji przedmiotowej. Nie łączy się 

ich ani z dochodami uzyskanymi z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochod-

nych instrumentów finansowych, opodatkowanymi stałą stawką wynoszącą 19% na zasa-

dach określonych w art. 30b ust. 1 PDOFizU ani też z dochodami opodatkowanymi według 

skali podatkowej, zgodnie z art. 27 ustawy lub liniowym podatkiem w wysokości 19% od 

dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 30c PDOFizU375.  

Regulacja obrotu kryptowalutowego na gruncie PDOFizU – choć nie zawiera praw-

nopodatkowej kwalifikacji kryptowalut (odwołuje się przede wszystkim do definicji waluty 

wirtualnej z art. 2 ust. 2 pkt 26 TerroryzmU) w ocenie autorki zasługuje co do zasady na 

pozytywną ocenę. Wciąż jednak pozostały nierozstrzygnięte praktyczne wątpliwości zwią-

zane ze sposobem oznaczenia wartości kryptowaluty w deklaracji podatkowej. Kursy kryp-

towalut z jednej strony zmieniają się bardzo dynamicznie, a z drugiej nie są ogłaszane przez 

NBP. Podatnicy nie dysponują zatem informacją o „oficjalnym” kursie, którym mogliby po-

służyć się przy określaniu wartości kryptowalut objętych transakcjami podlegającymi obo-

wiązkowi podatkowemu. W przypadku korzystania z giełd kryptowalut wydaje się, że wy-

starczające byłoby oparcie się na kursie obowiązującym w momencie dokonania transakcji 

(zwłaszcza, że kurs ten na giełdzie zawsze oznaczony jest także w walutach fiducjarnych). 

Jednak w przypadku transakcji przeprowadzanych bez pośredników, wobec braku zawarcia 

umowy w formie pisemnej lub elektronicznej – potencjalnie każda wartość wskazana przez 

podatnika mogłaby zostać zakwestionowana przez organ podatkowy. Należy także wziąć 

pod uwagę, że w przypadku obrotu kryptowalutowego organy podatkowe wykluczają moż-

liwość skorzystania z rozwiązań dotyczących różnic kursowych określonych w art. 24c 

PDOFizU, wskazując, że kryptowaluty nie mogą być traktowane jak waluty obce376.  

 
375 W. Modzelewski, M. Słomka (red.), Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
wyd. 16, Warszawa 2021, Legalis.  
376 Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 9.3.2018 r., 0113-KDIPT2-1.4011.533.2017.1.MD. 
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Na gruncie PDOPrU (co zrozumiałe) także posłużono się odwołaniem do definicji 

waluty wirtualnej zawartej w TerroryzmU (art. 4a pkt 22a PDOPrU). Zgodnie z art. 7b ust. 

1 pkt 6 lit. f PDOPrU za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody z wymiany 

waluty wirtualnej na środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta 

wirtualna lub z regulowania innych zobowiązań walutą wirtualną. Również przy opodatko-

waniu osób prawnych do przychodów nie zalicza się wartości waluty wirtualnej otrzymanej 

w zamian za inną walutę wirtualną (art. 12 ust. 4 pkt 27 PDOPrU). Przyjęcie płatności przez 

przedsiębiorcę za towar/usługę w postaci waluty wirtualnej, traktowane jest jak dwie 

umowy. Każda ze stron zawartej umowy jest zarówno sprzedawcą, jak i nabywcą. Przycho-

dem przedsiębiorcy ze sprzedaży, np. towaru, jest cena (wartość) tego towaru. Natomiast 

w momencie sprzedaży przez przedsiębiorcę tak pozyskanych walut (zapłaty nimi), po-

wstały przychód kwalifikowany jest do źródła – zyski kapitałowe377. 

Analogicznie jak w przypadku PDOFizU koszty uzyskania przychodów stanowią 

udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz 

koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej, w tym udokumentowane wydatki poniesione 

na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 TerroryzmU (art. 15 ust. 11 

PDOPrU), z wyłączeniem poniesionych wydatków związanych z zamianą waluty wirtualnej 

na inną walutę wirtualną (art. 16 ust. 1 pkt 75 PDOPrU). Zgodnie z art. 22d PDOPrU: 

1) od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia walut wirtualnych podatek docho-

dowy wynosi 19% uzyskanego dochodu (art. 22d ust. 1), 

2) dochodem z odpłatnego zbycia walut wirtualnych jest osiągnięta w roku podatko-

wym różnica między sumą przychodów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. f, 

a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 15 ust. 11-13 (art. 

22d ust. 2), 

3) przepisy art. 22d ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie 

stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatko-

wania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warun-

kiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca siedziby podatnika uzyska-

nym od niego certyfikatem rezydencji (art. 22d ust. 3), 

4) dochodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych nie łączy się z innymi dochodami 

(przychodami) podatnika (art. 22d ust. 4), 

 
377 P. Małecki, M. Mazurkiewicz [w:] P. Małecki, M. Mazurkiewicz, CIT. Komentarz. Podatki i rachunkowość, 
wyd. XI, Warszawa 2020, art. 7(b), Lex.  
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5) po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatko-

wym, o którym mowa w art. 27 ust. 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatko-

wym z odpłatnego zbycia walut wirtualnych i obliczyć należny podatek dochodowy 

(art. 22d ust. 5), 

6) w zeznaniu podatnik wykazuje koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 

15 ust. 11-13, także wtedy, gdy w roku podatkowym nie osiągnął przychodów z od-

płatnego zbycia walut wirtualnych (art. 22d ust. 6). 

  Interesującą ewolucję przeszła także ocena prawna obrotu kryptowalutowego na 

gruncie PodCzynnCywPrU. Obecnie, na mocy obowiązującego od 1 lipca 2020 r. art. 9 pkt 

1a PodCzynnCywPrU sprzedaż i zamiana walut wirtualnych w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 

26 TerroryzmU zostały zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych. W kwietniu 

2018 r. Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat - wytyczne w zakresie opodatko-

wania transakcji dokonywanych w kryptowalutach378. Komunikat wywołał liczne kontro-

wersje na rynku kryptowalutowym. W komunikacie wskazano bowiem, że każda umowa 

sprzedaży oraz zamiany kryptowaluty (kwalifikowanej wówczas jako prawo majątkowe) 

podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Takie stanowisko zda-

wało się zupełnie nie uwzględniać praktyki obrotu – wielu inwestorów dokonuje dziennie 

dziesiątek czy setek (zautomatyzowanych) transakcji, często na niewielką skalę (zarabiając 

na różnicach kursowych). Zgodnie z ww. komunikatem Ministerstwa Finansów powinni dla 

każdej transakcji wypełnić dedykowaną deklarację podatku od czynności cywilnoprawnych 

oraz złożyć ją do urzędu skarbowego w ustawowym terminie. Wystarczyłoby dokonać 50 

transakcji w ciągu doby, by podatek sięgnął 50% wartości kryptowalut. Ponadto, nie okre-

ślono wówczas górnego limitu poziomu przedmiotowego opodatkowania. Rozwiązanie ta-

kie prowadziłoby w bardzo wielu przypadkach do obciążenia podatnika podatkiem przewyż-

szającym niekiedy wielokrotnie wartość zainwestowanych środków. Na skutek krytyki ww. 

rozwiązania Ministerstwo Finansów w krótkim czasie zaczęło wycofywać się z pierwotnie 

zajętego stanowiska. W konsekwencji 13 lipca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Mi-

nistra Finansów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności 

cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej. Zgodnie z § 2 ww. 

rozporządzenia zaniechano poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od podatników 

nabywających w drodze umowy sprzedaży lub zamiany walutę wirtualną, o której mowa 

w art. 2 ust. 2 pkt 26 TerroryzmU do 30 czerwca 2019 r. W międzyczasie miało zostać 

 
378 https://www.kis.gov.pl/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/JSs9/content/id/7793320, dostęp: 
26.5.2021r.  
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wypracowane docelowe rozwiązanie prawne. Najpierw, rozporządzeniem Ministra Finan-

sów z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru 

podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtual-

nej wydłużono okres zaniechania poboru podatku do 31 grudnia 2019 r., a następnie – ana-

logicznym rozporządzeniem z 18 grudnia 2019 r. – termin przedłużono ponownie – tym 

razem do 30 czerwca 2020 r. Finalnie, ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych 

instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, do Pod-

CzynnCywPrU wprowadzony został art. 9 pkt 1a. W uzasadnieniu projektu ww. ustawy379 

możemy przeczytać, iż specyfika transakcji mających za przedmiot obrót walutą wirtualną 

powoduje, że jej strony pozostają dla siebie anonimowe, co uniemożliwia ustalenie statusu 

podatkowego zbywcy, stanowiącego okoliczność rozstrzygającą o obciążeniu danej trans-

akcji podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W przypadku transakcji mających za 

przedmiot waluty wirtualne niejednoznaczna jest także kwestia miejsca wykonywania prawa 

majątkowego, które jest istotne z punktu widzenia przepisów ustawy ze względu na zakres 

terytorialny jej działania. Podatkowi podlegają bowiem co do zasady czynności cywilno-

prawne, których przedmiotem są prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypo-

spolitej Polskiej, a nie jest oczywiste, gdzie w przypadku obrotu walutą wirtualną dochodzi 

do dokonania czynności cywilnoprawnej. 

W uzasadnieniu podniesiono także, że przepisy prawa podatkowego nie mogą stano-

wić swoistej pułapki dla podatnika, a w przypadku opodatkowania podatkiem od czynności 

cywilnoprawnych obrotu walutą wirtualną wystąpić mogą skutki trudne do zaakceptowania 

w świetle konstytucyjnych zasad, proponuje się wprowadzenie zwolnienia od tego podatku. 

Uzasadnienie co do zasady zasługuje na aprobatę. Warto jednak zwrócić uwagę dwa 

aspekty: fakt, że strony transakcji kryptowalutowej nie muszą w każdym przypadku pozo-

stawać dla siebie anonimowe oraz – co istotniejsze – na posługiwanie się przez ustawodawcę 

określeniem „miejsca wykonywania prawa majątkowego”, co sugerowałoby, że na gruncie 

przepisów prawa podatkowego kryptowaluty są traktowane jak prawa majątkowe.  

 
379 https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/153C73E24F9CC9CDC125854300456AEB/%24File/330-
uzas.docx, dostęp: 26.5.2021 r.  



 167 

3.6 Kryptowaluty w przepisach o rachunkowości  

Omówione dotychczas ustawy podatkowe nie regulują pełnego zakresu zagadnień 

związanych z obrotem kryptowalutami – w szczególności nie dają odpowiedzi na pytanie 

o prawny charakter kryptowaluty, odwołując się jedynie do definicji zawartej w Terrory-

zmU. Natomiast przykładem całkowitego braku uregulowań jest rachunkowość. Z tego 

względu autorka dokonała przeglądu definicji wybranych grup aktywów zdefiniowanych 

w RachunkU oraz MSR/MSSF do których potencjalnie można byłoby zakwalifikować kryp-

towaluty, tj. środki pieniężne i ich ekwiwalenty, aktywa finansowe, instrumenty finansowe, 

wartości niematerialne i prawne, inwestycje oraz zapasy. 

Zgodnie z MSR 7 par. 6 środki pieniężne składają się z gotówki w kasie oraz depo-

zytów płatnych na żądanie. Ekwiwalenty środków pieniężnych są natomiast krótkotermino-

wymi inwestycjami o dużej płynności, łatwo wymienialnymi na określone kwoty środków 

pieniężnych oraz narażonymi na nieznaczne ryzyko zmiany wartości. Natomiast w objaśnie-

niach do MSR 32 (OS3) wskazano, iż środki płatnicze (środki pieniężne) są składnikiem 

aktywów finansowych, ponieważ stanowią środek wymiany i dlatego są podstawą wyceny 

i ujęcia wszystkich transakcji w sprawozdaniu finansowym. Środki pieniężne złożone w de-

pozycie banku lub podobnej instytucji finansowej są aktywami finansowymi, gdyż repre-

zentują umowne prawo deponującego do otrzymania środków pieniężnych od tej instytucji 

lub wystawienia czeku albo podobnego instrumentu w ramach posiadanego salda, tytułem 

spłaty zobowiązania finansowego wobec wierzyciela. Nie sposób zakwalifikować krypto-

walut do żadnej z ww. grup. Kryptowaluty nie stanowią prawnego środka płatniczego oraz 

istnieją wyłącznie w formie cyfrowego zapisu – nie posiadają odpowiedników w postaci 

gotówki czy depozytów w kasie, co uniemożliwia zakwalifikowanie ich jako środki pie-

niężne. Nie stanowią one także ekwiwalentów środków pieniężnych, bowiem ryzyko zmiany 

ich wartości (kursów) jest wysokie (a w przypadku kryptowalut takich jak bitcoin nawet 

bardzo wysokie) oraz nie są łatwo wymienialne na środki pieniężne.  

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 24 RachunkU aktywami finansowymi są aktywa pieniężne, 

instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki, a także wynikające z kontraktu 

prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany instrumentów finanso-

wych z inną jednostką na korzystnych warunkach. Przez aktywa pieniężne rozumie się na-

tomiast aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do akty-

wów pieniężnych zalicza się również inne aktywa finansowe, w tym w szczególności 
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naliczone odsetki od aktywów finansowych. Jeżeli aktywa te są płatne lub wymagalne 

w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty), to 

na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych zalicza się je do środków pieniężnych, chyba 

że ujmuje się je w przepływach z działalności inwestycyjnej – lokacyjnej (art. 3 ust. 1 pkt 

25 RachunkU). Nie sposób zaliczyć kryptowalut do także do ww. grup aktywów, bowiem: 

1) nie posiadają waloru prawnego środka płatniczego, 

2) nie stanowią walut obcych ani dewiz, 

3) nie posiadają emitenta, 

4) nie stanowią instrumentów kapitałowych - kontraktów, z których wynika prawo 

do majątku jednostki, pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wszyst-

kich wierzycieli, zobowiązania się jednostki do wyemitowania lub dostarczenia 

własnych instrumentów kapitałowych, a w szczególności udziałów, opcji na akcje 

własne lub warrantów (art. 3 ust. 1 pkt 26 RachunkU) 

5) reprezentują jednostki wartości zapisane w łańcuchu bloków, które nie zapew-

niają prawa do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawa do wymiany instru-

mentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach. 

Kolejną grupą aktywów, do której potencjalnie można byłoby zakwalifikować kryp-

towaluty na gruncie przepisów o rachunkowości są instrumenty finansowe. Ustawodawca 

wprowadza w RachunkU autonomiczną legalną definicję instrumentu finansowego. Instru-

mentem finansowym, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 23 RachunkU, jest kontrakt, który powoduje 

powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego (zgodnie 

z art. 3 ust. 1 pkt 27 RachunkU to zobowiązanie jednostki do wydania aktywów finansowych 

albo do wymiany instrumentu finansowego z inną jednostką, na niekorzystnych warunkach) 

albo instrumentu kapitałowego (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 26 RachunkU to kontrakty, z któ-

rych wynika prawo do majątku jednostki, pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu 

wszystkich wierzycieli, a także zobowiązanie się jednostki do wyemitowania lub dostarcze-

nia własnych instrumentów kapitałowych, a w szczególności udziały, opcje na akcje własne 

lub warranty) u drugiej ze stron, pod warunkiem że z kontraktu zawartego między dwiema 

lub więcej stronami jednoznacznie wynikają skutki gospodarcze, bez względu na to, czy 

wykonanie praw lub zobowiązań wynikających z kontraktu ma charakter bezwarunkowy 

albo warunkowy, z zastrzeżeniem że do instrumentów finansowych nie zalicza się w szcze-

gólności: 

1) rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, 
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2) umów o gwarancje finansowe, które ustalają wykonanie obowiązków z tytułu 

udzielonej gwarancji, w formie zapłacenia kwot odpowiadających stratom ponie-

sionym przez beneficjenta na skutek niespłacenia wierzytelności przez dłużnika 

w wymaganym terminie, 

3) umów o przeniesienie praw z papierów wartościowych w okresie pomiędzy ter-

minem zawarcia i rozliczenia transakcji, gdy wykonanie tych umów wymaga wy-

dania papierów wartościowych w określonym terminie, również wtedy, gdy prze-

niesienie tych praw następuje w formie zapisu na rachunku papierów wartościo-

wych, prowadzonym przez podmiot upoważniony na podstawie odrębnych prze-

pisów, 

4) aktywów i zobowiązań z tytułu programów, z których wynikają udziały pracow-

ników oraz innych osób związanych z jednostką w jej kapitałach lub w kapitałach 

innej jednostki z grupy kapitałowej, do której należy jednostka, 

5) umów połączenia spółek. 

Definicja ta jest spójna z definicją instrumentu finansowego zawartą w MSR 32 par. 11, 

gdzie za instrument finansowy rozumie się umowę, która skutkuje jednocześnie powstaniem 

składnika aktywów finansowych u jednej jednostki gospodarczej i zobowiązania finanso-

wego lub instrumentu kapitałowego u drugiej jednostki gospodarczej. Jak nietrudno zauwa-

żyć podstawowy problem kwalifikacyjny w przypadku kryptowalut stanowi fakt, że krypto-

waluty z jednej strony nie powstają w drodze stosunku umownego, a z drugiej „posiada-

czowi” kryptowaluty nie przysługuje prawo do otrzymania w zamian gotówki bądź aktywa 

finansowego. Jednocześnie nawet wyeliminowanie tej przeszkody nie pozwoliłoby na po-

traktowanie kryptowalut jako instrumentu finansowego, bowiem niezależnie od rodzaju 

transakcji z wykorzystaniem waluty wirtualnej nie powstaje zobowiązanie ani instrument 

kapitałowy u żadnej ze stron380. Wyjątek będą stanowić w tym przypadku – podobnie jak na 

gruncie ObrInstrFinU - kryptowaluty stanowiące instrument bazowy dla opcji czy kontrak-

tów futures jako instrument bazowy. Umowy te są rozliczane w kryptowalucie i jako instru-

menty pochodne podlegają rachunkowości instrumentów finansowych. 

W świetle MSR 38 par. 11 i 12 przez składnik wartości niematerialnych rozumie się 

możliwy do zidentyfikowania niepieniężny składnik aktywów, nieposiadający postaci fi-

zycznej. Definicja wartości niematerialnej wymaga, aby była ona składnikiem możliwym do 

 
380 P. Druszcz, op. cit. 
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zidentyfikowania, aby móc odróżnić ją od wartości firmy. Składnik aktywów jest możliwy 

do zidentyfikowania, jeżeli: 

1) jest możliwy do wyodrębnienia, tzn. można go wyodrębnić lub oddzielić od jed-

nostki i sprzedać, przenieść, udzielić na niego licencji, wynająć lub wymienić, 

osobno albo razem z odnośną umową, innym możliwym do zidentyfikowania 

składnikiem aktywów lub zobowiązaniem niezależnie od tego, czy jednostka za-

mierza tak uczynić lub 

2) powstaje na skutek praw wynikających umowy lub z innych tytułów prawnych, 

niezależnie od tego, czy prawa te można przenieść lub oddzielić od jednostki lub 

od innych praw i obowiązków. 

Kryptowaluta bez wątpienia może być przedmiotem umowy sprzedaży czy zamiany oraz 

stanowi składnik niepieniężny (bowiem nie stanowi środka pieniężnego), jak również nie 

posiada postaci materialnej. Powyższe oznacza, że na gruncie MSR 38 kryptowaluta stanowi 

wartość niematerialną381. 

Zgodnie zaś z art. 3 ust. 1 pkt 14 RachunkU wartościami niematerialnymi i prawnymi 

są nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych (aktywów innych niż aktywa ob-

rotowe, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 18 RachunkU), prawa majątkowe nadające się do 

gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuż-

szym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, takie jak autorskie prawa 

majątkowe czy know-how. Jak widać, definicja na gruncie RachunkU jest węższa (choć 

wciąż nieprecyzyjna382) i wymaga, aby wartość niematerialna i prawna stanowiła prawo ma-

jątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekono-

micznej użyteczności dłuższym niż rok. Z tej perspektywy de lege lata tak długo, jak nie 

zostanie przesądzony prawnomajątkowy (bądź nie) charakter kryptowalut na gruncie prawa 

cywilnego, nie sposób dokonać jednoznacznej kwalifikacji kryptowalut w oparciu o prze-

pisy RachunkU. Niezależnie od powyższego w ocenie autorki nie ma przeszkód, by przyjąć, 

że okres ekonomicznej użyteczności kryptowalut jest dłuższy niż rok.  

 
381 W konsekwencji kryptowalutę należy początkowo wycenić według kosztu wykopania lub ceny nabycia. 
W kolejnych okresach wartość kryptowaluty może być natomiast wyceniana z użyciem modelu opartego na 
wartości przeszacowanej (tak: P. Druszcz, op. cit., s. 70). 
382 A. Jarugowa, P. Kabalski, Znowelizowana ustawa o rachunkowości a standardy międzynarodowe, Gdańsk 
2001, s. 28, W. Gos [w:] Ustawa o rachunkowości. Komentarz, wyd. VIII, red. T. Kiziukiewicz, Warszawa 
2021, art. 3, Lex. 
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Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 17 RachunkU przez inwestycje należy rozumieć aktywa 

posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających 

z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend 

(udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, 

a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne 

i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osią-

gnięcia tych korzyści. Przyjmując, że kryptowaluty mogą zostać zakwalifikowane jako war-

tości niematerialne i prawne – dopuszczalne jest także uwzględnienie ich jako składnika 

inwestycji. W przypadkach tych przez analogię przyjmuje się, że automatycznie inwestycje 

te są inwestycjami długoterminowymi i podlegają wycenie na tych zasadach383 . 

Standardu MSR 38 nie stosuje się jednakże w odniesieniu do wartości niematerial-

nych utrzymywanych w celu sprzedaży w ramach zwykłej działalności gospodarczej (MSR 

38 par. 3 lit. a). W tym przypadku zastosowanie znajdzie MSR 2 Zapasy. O możliwości 

zakwalifikowania kryptowalut jako zapasów decyduje zatem sposób ich wykorzystania 

w działalności gospodarczej. W przypadku działalności polegającej na handlu kryptowalu-

tami w krótkich terminach (giełdy, kantory kryptowalut) kryptowaluty powinny być kwali-

fikowane jako zapasy i wyceniane w cenie nabycia, koszcie wykopania lub według możliwej 

do uzyskania wartości netto – w zależności od tego, która z kwot jest wyższa384.  

Powyższe wnioski w zakresie kwalifikacji kryptowalut w świetle MSR/MSSF są 

zgodne z opublikowanymi w 2019 r. przez Komitet Interpretacyjny MSSF (niewiążącymi) 

wskazówkami co do kwalifikacji kryptowalut w świetle MSR385.  

3.7 Kryptowaluty w świetle przepisów prawa karnego 

Rozważania na temat prawnokarnej kwalifikacji kryptowalut należy rozpocząć od 

określenia możliwości nadania kryptowalutom statusu poszczególnych dóbr podlegających 

prawnokarnej ochronie. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn za-

broniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia (art. 1 ust. 

1 KK). Zgodnie z art. 115 § 1 KK czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach 

 
383 P. Druszcz, op. cit., s. 72.  
384 Ibidem.  
385 IFRS Interpretations Committee, Holdings of cryptocurrencies, Item for continuing consideration, 2019, 
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2019/march/ifric/ap4-holdings-of-cryptocurrencies.pdf, 
dostęp: 30.5.2021 r.  
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określonych w ustawie karnej. Wyrażona w art. 1 KK zasada nullum crimen sine lege należy 

do kanonów prawa karnego (a zarazem demokratycznego państwa prawnego) od czasów 

oświecenia. Wynikają z niej trzy kluczowe reguły odpowiedzialności karnej - typizacji czy-

nów zabronionych tylko przez ustawę (nullum crimen sine lege scripta), maksymalnej okre-

śloności tworzonych typów (nullum crimen sine lege certa), zakazu stosowania analogii 

i wykładni rozszerzającej na niekorzyść sprawcy (nullum crimen sine lege stricta)386.  

Opis czynu zabronionego musi być zawarty w akcie prawnym o randze ustawowej. 

Zagadnienie kompletności opisu czynu zabronionego było przedmiotem postanowienia SN 

z dnia 29.7.2009 r., I KZP 8/09387, zgodnie z którym zasada nullum crimen sine lege oznacza, 

że odpowiedzialność karną może ponieść tylko sprawca czynu zabronionego przez ustawę, 

nie zaś, że ustawa taka będzie zawierała opis każdego możliwego zachowania, które wy-

czerpuje znamiona tego czynu. Nie można więc stawiać znaku równości pomiędzy sformu-

łowaniem „czyn” użytym w art. 1 § 1 KK, a koniecznością stworzenia kompletnego ustawo-

wego katalogu zachowań określających poszczególne czynności sprawcze realizujące zna-

miona typów czynów zabronionych. Przekładając powyższe orzeczenie na grunt rozważań 

czynionych w niniejszej pracy - dla objęcia (posiadania) kryptowalut ochroną prawną nie 

jest niezbędne ich zdefiniowanie przez ustawodawcę. Wystarczy, że możliwe będzie zakwa-

lifikowanie kryptowalut do innej istniejącej kategorii dóbr objętych prawnokarną ochroną.  

W pierwszej kolejności należy rozważyć możliwość zakwalifikowania kryptowalut 

jako rzeczy ruchomej lub przedmiotu (art. 115 § 9 KK). Czynami zabronionymi, które 

w swojej konstrukcji expressis verbis wymieniają rzecz jako znamię, są przestępstwa prze-

ciwko mieniu, takie jak: kradzież (art. 278 § 1 KK), kradzież rozbójnicza (art. 281 KK), 

przywłaszczenie (art. 284 § 1 i 2 KK), żądanie korzyści majątkowej w zamian za zwrot 

bezprawnie zabranej rzeczy (art. 286 § 2 KK), naruszenie integralności cudzej rzeczy (art. 

288 § 1 KK), paserstwo umyślne (art. 291 § 1 KK) oraz nieumyślne (art. 292 § 1 i 2 KK).  

Zgodnie z art. 115 § 9 KK rzeczą ruchomą lub przedmiotem jest także polski albo 

obcy pieniądz lub inny środek płatniczy, środek pieniężny zapisany na rachunku oraz doku-

ment uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierający obowiązek wypłaty ka-

pitału, odsetek, udziału w zyskach, albo stwierdzenie uczestnictwa w spółce. Przepis ten nie 

zawiera jednak ustawowych definicji ww. pojęć, a rozszerza cywilnoprawne rozumienie 

 
386 A. Zoll, Komentarz do art. 1 KK [w:] W. Wróbel (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Cześć I. Ko-
mentarz do art. 1-52, Wyd. V, Warszawa 2016, Lex. 
387 Lex nr 508942. 
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rzeczy388 na potrzeby zapewnienia tym dobrom ochrony prawnokarnej. Jednocześnie, bazu-

jąc na wykładni językowej, należy wziąć pod uwagę, że pojęcie przedmiotu ma szerszy za-

kres niż pojęcie rzeczy.  

Z punktu widzenia oceny prawnego charakteru kryptowalut kluczowe znaczenie ma 

ustalenie, czy kryptowaluty mieszczą się w zakresie pojęć pieniądza, innego środka płatni-

czego bądź środka pieniężnego zapisanego na rachunku.  

Biorąc pod uwagę, że ustawodawca zdecydował się wyróżnić kategorię pieniądza od 

środka płatniczego i środka pieniężnego zapisanego na rachunku należy przychylić się do 

stanowiska, iż na gruncie KK przez pieniądz należy rozumieć znaki pieniężne (banknoty 

i monety) będące w kraju prawnym środkiem płatniczym, a także wycofane z obiegu, lecz 

podlegające wymianie (art. 2 ust. 1 pkt 7 PrDewiz) oraz waluty obce (art. 2 ust. 1 pkt 10 

PrDerwiz)389. Kryptowaluty – jak zostało skonstatowane we wcześniejszej części pracy – do 

tej kategorii bez wątpienia się nie zaliczają. W literaturze nie zostało natomiast przesądzone, 

czy pod pojęciem pieniądza, o którym mowa w art. 115 § 9 KK można rozumieć także pie-

niądz elektroniczny (art. 2 pkt 21a UsłPłU). Takie stanowisko wydaje się być uprawnione 

w świetle orzecznictwa wskazującego, iż pojęcie pieniądza na gruncie prawa karnego obej-

muje także pieniądz bezgotówkowy (wyrok SA we Wrocławiu z 9.6.2006 r., II AKa 

143/06)390 – co oznaczałoby, że stablecoiny spełniające warunki z art. 2 pkt 21a UsłPłU 

mogłyby stanowić pieniądz także na gruncie przepisów KK.  

Kolejnym przykładem rzeczy ruchomej w rozumieniu art. 115 § 9 KK jest (inny niż 

pieniądz) środek płatniczy. Ani na gruncie prawa karnego, ani na gruncie prawa cywilnego 

nie zdefiniowano jednak innego środka płatniczego, tymczasem pojęcie to występuje w KK 

jako znamię przestępstwa finansowania terroryzmu (art. 165a § 1 KK), prania pieniędzy (art. 

299 § 1 i 2 KK), fałszowania pieniędzy (art. 310 § 1 i 2 KK), puszczenia w obieg fałszywego 

pieniądza (art. 312 KK) – wobec czego prawidłowe ustalenie jego desygnatów ma doniosłe 

praktyczne znaczenie. W nauce prawa karnego dominuje stanowisko, iż środkiem płatni-

czym mogą być jedynie przedmioty, którymi można posługiwać się zamiast pieniądza, 

 
388 Tak m.in.: uchwała SN z 26.11.2003 r., I KZP 21/03, wyrok SA we Wrocławiu z 28.12.2011 r., II AKa 
385/11; co interesujące – w doktrynie jest także prezentowane stanowisko przeciwne, tj. wskazujące, że pojęcie 
rzeczy na gruncie prawa karnego ma charakter zawężający wobec definicji z art. 45 KC (T. Kaczmarek,  
O bonie towarowym raz jeszcze, PiP 2004, nr 10, s. 100. 
389 A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz. Wyd. 7, Warszawa 2021.  
390 Na takim stanowisku stoi także M. Mozgawa (M. Mozgawa, M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz,  
M. Kulik [w:] M. Mozgawa, M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, Kodeks karny. Komentarz 
aktualizowany, LEX/el. 2021, art. 115).  
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a zatem takie, których funkcja zapłaty za towar lub usługę jest nieograniczona391. Nie ulega 

wątpliwości, że kryptowaluty pełnią funkcję płatniczą. W świetle wyroku TSUE C-264/14 

bitcoin pełni funkcję umownego środka płatniczego – stanowi bezpośredni środek płatniczy 

pomiędzy przedsiębiorcami, którzy go akceptują. Nie jest jednak surogatem pieniądza – nie 

posiada bowiem przymiotu powszechnej akceptowalności. W ocenie Ł. Pasternaka392 bit-

coin393 nie może być traktowany jako środek płatniczy na gruncie art. 310 KK (fałszowanie 

pieniędzy), bowiem: 

1) nie został uznany za prawny środek płatniczy, jest on jedynie dobrem, którego 

zasadniczym celem jest regulacja zobowiązań, 

2) nie jest powszechnie akceptowanym środkiem płatniczym, nie można się nim 

więc posługiwać powszechnie zamiast pieniędzy, 

3) użycie bitcoina nie pozwala na użycie go w każdym miejscu i każdym czasie 

w celu umorzenia zobowiązania, 

4) dla swojej skuteczności wymaga przede wszystkim chociażby nieformalnej 

umowy stron, 

5) nie pozwala na zapłatę za nabyty towar lub usługę w każdej chwili i sytuacji, 

6) nie jest surogatem pieniądza, a jego użycie czy też kupno nie oznacza wprowa-

dzenia go do obiegu, 

7) przedstawia wartość uzależnioną od tego, ile w danej chwili dana osoba jest 

w stanie za niego zapłacić, funkcjonuje on wraz z zapisem komputerowym oraz 

wymaga, by druga strona akceptowała go jako środek płatniczy, 

8) nie jest nośnikiem pieniądza, jest natomiast środkiem czy dobrem, które samo 

w sobie posiada określoną wartość. 

Odnosząc się do ww. argumentów należy zgodzić się z J. Liberackim394, że argument wska-

zany w pkt. 1 miałby znaczenie tylko w przypadku próby zakwalifikowania kryptowaluty 

jako prawnego środka płatniczego. Ponadto należy zaznaczyć, że istnieją kryptowaluty, któ-

rych wartość jest powiązana z wartością innego dobra (stablecoiny) – co jednak pozostaje 

bez znaczenia z punktu widzenia możliwości przyjęcia kwalifikacji kryptowalut jako innego 

 
391 Tak m.in. J. Giezek [w:] D. Gruszecka, K. Lipiński, G. Łabuda, J. Giezek, Kodeks karny. Część ogólna. 
Komentarz, Warszawa 2021, art. 115, J. Skorupka [w:] System Prawa Karnego. Tom 9. Przestępstwa prze-
ciwko mieniu i gospodarcze, red. R. Zawłocki, Warszawa 2015. 
392 Ł. Pasternak, op. cit., s. 93-94.  
393 Znaczna część argumentów znajdzie zastosowanie także w odniesieniu do innych kryptowalut.  
394 J. Liberacki, Karnoprawne aspekty walut kryptograficznych (bitcoin jako przedmiot przestępstwa), Czaso-
pismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2019, z. 3, s. 173-174.  
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środka płatniczego. W pozostałym zakresie należy zatem zaaprobować stanowisko Ł. Pa-

sternaka.  

Art. 115 § 9 KK jako przykład rzeczy ruchomej wskazuje także środek pieniężny 

zapisany na rachunku. Wobec braku legalnej definicji środka pieniężnego na gruncie KK 

należy sięgnąć do omówionych we wcześniejszej części pracy przepisów o usługach płatni-

czych, w szczególności art. 2 pkt 29 UsłPłU (definicja legalna transakcji płatniczej) oraz art. 

2 pkt 27b (definicja legalna środków finansowych). W świetle ww. regulacji – pomimo peł-

nienia przez kryptowaluty funkcji płatniczej – nie mieszczą się one w zakresie pojęcia zapi-

sanego na rachunku środka pieniężnego.  

Ostatnim z elementów klaryfikującym definicję rzeczy na gruncie art. 115 § 9 KK, 

jest dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierający obowiązek 

wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach, albo stwierdzenie uczestnictwa w spółce. 

Zgodnie z art. 115 § 14 KK przez dokument należy rozumieć każdy przedmiot lub inny 

zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu 

na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej 

znaczenie prawne. Biorąc pod uwagę brak materialnego substratu kryptowalut (oraz fakt, że 

kryptowaluty nie są nośnikiem informacji, a de facto same ją stanowią) należy jednak wy-

kluczyć możliwość zakwalifikowania ich jako dokumenty, o których mowa w art. 115 § 9 

KK.  

Przechodząc na grunt części szczegółowej KK należy rozważyć możliwość zakwali-

fikowania kryptowalut jako instrumentów finansowych, o których mowa w art. 165a § 1 KK 

czy art. 299 § 1 i 2 KK. W doktrynie przyjmuje się, że rozumienie instrumentów finanso-

wych na gruncie prawa karnego jest ściśle uzależnione od ich rozumienia na gruncie ObrIn-

strFinU395. Biorąc pod uwagę szczególne znaczenie zasady określoności przepisów prawa 

karnego należy stwierdzić, że kryptowaluty nie mogą być w świetle prawa karnego kwalifi-

kowane jako instrumenty finansowe.  

 Ze szczególnie interesującą sytuacją mamy natomiast do czynienia na gruncie art. 

299 KK, który swoim zakresem obejmuje także prawa majątkowe oraz „inne mienie ru-

chome”. Kwalifikacja prawnokarna będzie w tym przypadku częściowo zależna od kwalifi-

kacji cywilistycznej, co do której w ww. aspekcie nie ma jednolitych poglądów, a stanowi-

sko ustawodawcy zmieniało się w czasie (chociażby we wspominanym wcześniej projekcie 

ustawy o Centralnej Bazie Rachunków ustawodawca zmierzał do zdefiniowania kryptowalut 

 
395 M. Gałązka [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz. Wyd. 7, Warszawa 2021, art. 
299 KK, Lex. 
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(walut wirtualnych) jako praw majątkowych (w ślad za ówczesnym orzecznictwem NSA  

i organów podatkowych)). Pojęcie „mienia” jest uznawane w nauce prawa karnego za syno-

nim terminu „majątek”, rozumianego jako całokształt sytuacji majątkowej396. Mienie na 

gruncie prawa karnego jest przy tym rozumiane szerzej aniżeli w nauce prawa cywilnego, 

obejmując swoim zakresem wszelkie prawa majątkowe, rzeczowe, obligacyjne, w tym także 

usługi, świadczenia, zyski czy pożytki397. Powyższe ma bardzo istotne znaczenie prak-

tyczne, bowiem nawet w przypadku odmówienia słuszności cywilistycznej koncepcji kryp-

towaluty jako prawa majątkowego, prawnokarne rozumienie mienia daje możliwość objęcia 

ich jego zakresem. W literaturze398 podnosi się bowiem, że kryptowaluta może stanowić 

przedmiot prawa majątkowego, zaś dysponowanie nią stanowi pewną korzystną sytuację 

faktyczną i jako interes prawnie chroniony podlega ona ochronie konstytucyjnej (art. 20 i 21 

Konstytucji RP) oraz konwencyjnej (art. 1 EKPCz). Na gruncie prawa karnego umożliwia 

to objęcie prawną ochroną również „właściciela” kryptowaluty. W efekcie J. Liberacki 

wskazuje, że potencjalne działanie sprawcy należy jednak badać z perspektywy nie samej 

kryptowaluty, ale całej sytuacji faktycznej związanej z możliwością dysponowania nią. 

W ten sposób kryptowaluta stanie się też przedmiotem ochrony na gruncie art. 282 KK (wy-

muszenie rozbójnicze), art. 284 § 1 KK (przywłaszczenie), art. 286 § 1 KK (oszustwo), 300 

§ 1 i 2 KK (niezaspokojenie roszczeń wierzyciela) oraz art. 301 § 1 i 3 KK (transferowe 

niezaspokojenie roszczeń wierzycieli, tzw. oszukańczy transfer majątku i bankructwo). Jed-

nocześnie kryptowaluta może stać się m.in. elementem strony przedmiotowej przestępstwa 

z art. 165a § 1 KK.  

 Nie sposób pominąć aspektu prawnokarnej ochrony wiążącej się z cyfrowym cha-

rakterem kryptowalut. Bez wątpienia kryptowaluty stanowią rodzaj zapisu na informatycz-

nym nośniku danych (art. 268 § 2 KK) oraz dane informatyczne, o których mowa w art. 268a 

§ 1 KK (zakłócanie lub uniemożliwianie przetwarzania danych) oraz art. 287 § 1 KK (oszu-

stwo komputerowe), przy czym jednocześnie samej kryptowaluty nie sposób uznać za pro-

gram komputerowy (podobnie jak na gruncie rozważań dot. kwalifikacji prawnoautorskiej) 

w rozumieniu art. 293 § 1 KK. Jak słusznie wskazuje P. Opitek399 obejmując kryptowaluty 

prawnokarną ochroną należy zapewnić możliwość kwalifikacji „włamań” do portfeli wirtu-

alnych i kradzieży kryptowalut, ataków na giełdy i kantory sieciowe, zakłócania 

 
396 P. Kardas, Komentarz do art. 310 k.k., w: Kodeks karny. Komentarz, red. A. Zoll, Warszawa 2016, teza 10, 
Lex. 
397 Ibidem.  
398 J. Liberacki, op. cit., s. 178.  
399 P. Opitek, Kryptowaluty jako przedmiot zabezpieczenia…, op. cit., s. 49.  



 177 

prawidłowego przekazu informacji (tzw. podsłuch elektroniczny), fałszerstwa komputero-

wego zapisu informacji stanowiącego dokument. P. Opitek stoi bowiem na stanowisku, iż 

w takim zakresie zastosowanie znajdą przepisy art. 267 § 1–3 KK, art. 268 § 2 KK, art. 268a 

§ 1 KK i art. 287 § 1 KK.  

 Niezależnie od dokonanej powyżej kwalifikacji prawnej warto wskazać, że krypto-

waluty mogą stanowić korzyść majątkową w rozumieniu art. 115 § 4 KK, tj. korzyść za-

równo dla siebie, jak i dla kogoś innego. Korzyść majątkowa obejmuje zarówno zwiększenie 

aktywów, jak i zmniejszenie pasywów lub uniknięcie strat, a także inne polepszenie sytuacji 

majątkowej (tak: wyrok SN z 21 sierpnia 2002 r., III KK 230/02). Zastosowanie wówczas 

znajdą m.in. art. 286 § 1 KK czy art. 228 KK (przyjęcie korzyści majątkowej), art. 229 KK 

(udzielenie korzyści majątkowej) czy art. 296a KK (łapownictwo). Paradoksalnie jednak 

Transparency International400 wskazuje, że kryptowaluty oraz technologia łańcucha bloków 

mają bardzo duży potencjał antykorupcyjny – z uwagi na jawność rejestrów i odporność na 

manipulacje.  

3.8 Kryptowaluty jako piramidy finansowe 

Kryptowaluty – a zwłaszcza bitcoin – często bywają oskarżane o stanowienie pira-

midy finansowej (a przynajmniej noszenie jej cech), w tym także przez organy nadzoru nad 

rynkiem finansowym401. Pełna wirtualizacja, anonimowość twórców, wysoka zmienność 

kursów w relacji do tradycyjnych walut czy upadki giełd uzasadniają dyskusję na ten temat. 

Piramida finansowa (zwana także schematem Ponziego) to struktura finansowa, 

w której zysk jej uczestnika jest bezpośrednio uzależniony od wpłat późniejszych (werbo-

wanych przez niego) uczestników, stojących „niżej” w tej strukturze. Zgodnie z definicją 

przyjęta przez U.S. Securities and Exchange Commision (SEC) piramida finansowa to oszu-

stwo inwestycyjne, które opłaca obecnych inwestorów pieniędzmi zebranymi od nowych 

inwestorów402. Jak słusznie wskazuje M. Pachucki403 - konieczność przystępowania do pi-

ramidy coraz to nowych uczestników w celu zapewnienia wypłat osobom, które wcześniej 

 
400 N. Kossow, V. Dykes, Blockchain, bitcoin and corruption. A review of the linkages, 2018, 
https://knowledgehub.transparency.org/assets/uploads/helpdesk/Blockchain-bitcoin-and-corruption-2018.pdf, 
dostęp: 3.6.2021 r. 
401 We wspominanym już w niniejszej pracy komunikacie NBP oraz KNF z 7 lipca 2017 r. ostrzegały, iż 
„niektóre oferowane formy inwestowania w „waluty” wirtualne mogą mieć charakter piramidy finansowej”.  
402 Ponzi Scheme, https://www.investor.gov/protect-your-investments/fraud/types-fraud/ponzi-scheme, do-
stęp: 3.6.2021 r. 
403 M. Pachucki, Piramidy i inne oszustwa na rynku finansowym, Warszawa 2016, s. 7. 
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przyłączyły się do struktury, powoduje, że jest ona nietrwała i ostatecznie zawsze skazana 

na upadek. 

Piramida finansowa nie została zdefiniowana w przepisach, jednak do samego sche-

matu Ponziego odwołuje się art. 7 pkt 14 NieuczPraktRynkU, zgodnie z którym jako nie-

uczciwą praktykę rynkową wprowadzająca w błąd traktuje się zakładanie, prowadzenie lub 

propagowanie systemów promocyjnych typu piramida, w ramach których konsument wyko-

nuje świadczenie w zamian za możliwość otrzymania korzyści materialnych, które są uza-

leżnione przede wszystkim od wprowadzenia innych konsumentów do systemu, a nie od 

sprzedaży lub konsumpcji produktów. Na gruncie prawnokarnym przyjmuje się, że organi-

zatorzy piramid finansowych ponoszą odpowiedzialność na podstawie art. 286 § 1 KK. Ma-

jąc powyższe na uwadze należy zestawić kryptowaluty z przyjętymi w literaturze404 znamio-

nami piramidy finansowej: 

1) szansa na wysokie zyski w krótkim czasie – inwestycja w kryptowaluty spełnia 

przedmiotowy warunek z uwagi na brak stabilności ich kursów oraz możliwość 

wpływu np. poprzez mechanizmy pump and dump, 

2) uzależnienie zysków od zwerbowania nowych uczestników (efekt sieciowy) – nie 

zachodzi w przypadku kryptowalut, 

3) przewaga uczestników, którzy dołączyli na początku nad pozostałymi – zazwyczaj 

ma miejsce ze względu na łatwość i niski koszt pozyskania znaczącej liczby jedno-

stek kryptowaluty tuż po uruchomieniu sieci – w 2010 r. 1 BTC był wart mniej niż 

1 USD (np. 9 września 2010 r. kurs wynosił 0,0613 USD, podczas gdy 3 czerwca 

2021 r. wynosi 38 465 USD405 - tym samym bariera wejścia na rynek poprzez zakup 

kryptowaluty jest znacząca), 

4) scentralizowany charakter – nie zachodzi w przypadku kryptowalut, 

5) wysokie ryzyko inwestycyjne – inwestycje w kryptowaluty wiążą się z wysokim ry-

zykiem – zarówno z uwagi na brak regulacji prawnej ich obrotu, jak i naturę infor-

matyczną, 

6) możliwość zakończenia działalności przez organizatora w dowolnym momencie – 

nie zachodzi w przypadku kryptowalut, bowiem nie są one obsługiwane przez jedne 

 
404 Ponzi Scheme, op. cit., R. Kurek, Czy bitcoin to piramida finansowa? [w:] M. M. Grzelak, J. Gawryś (red.), 
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Zastosowanie metod ilościowych do oceny zjawisk ekonomicznych i spo-
łecznych 2018, s. 151-161, S. Szutko, Czy kryptowaluty są piramidą finansową? [w:] red. M. Michalski, Pira-
midy finansowe a bezpieczeństwo rynków, Warszawa 2019.  
405 https://bitinfocharts.com/pl/bitcoin/, dostęp: 3.6.2021 r. 
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centralny serwer – działają w rozproszonej sieci, a każdy użytkownik dysponuje ko-

pią ich blockchaina, 

7) organizator ustalający wartość cenową nabywanych dóbr – przesłanka może zostać 

spełniona dla scentralizowanych stablecoinów, 

8) wejście do schematu wymaga dokonania wkładu, poniesienia opłaty początkowej – 

nie, jednak wykopanie kryptowaluty wymaga udostępnienia mocy obliczeniowej 

urządzenia użytkownika.  

Biorąc pod uwagę powyższe nie sposób uznać kryptowalut za piramidy finansowe. Jedno-

cześnie jednak – choćby z uwagi na ich skomplikowaną naturę i możliwość wykorzystania 

braku wiedzy uczestników schematu – mogą one posłużyć (i służą) do tworzenia piramid 

finansowych – podobnie jak prawne środki płatnicze. Najczęściej przybierają one postać 

piramid parakryptowalutowych – platform oferującym zainteresowanym możliwość inwe-

stowania oraz handel środkami wirtualnymi podobnymi do bitcoinów (np. DasCoin, co do 

której Prezes UOKiK w 2019 r. wydał decyzję stwierdzającą naruszenie zbiorowych intere-

sów konsumentów406). W rzeczywistości jednak prawo do emisji tych wirtualnych środków 

zastrzega sobie (na wyłączność) organizator piramidy finansowej, a handel możliwy jest 

wyłącznie na zamkniętej, obsługiwanej przez niego „giełdzie”. Kurs parakryptowalut jest 

scentralizowany, wycena zależy od organizatora, a w mechanizm funkcjonowania wpisane 

są „bezpieczniki”, które uniemożliwiają lub utrudniają wypłacanie środków. Wpłaty no-

wych uczestników pokrywają wypłaty zysków dla dotychczas zarejestrowanych członków 

przedsięwzięcia. Takie parakryptowaluty nie widnieją w żadnym oficjalnym, wiarygodnym 

spisie kryptowalut407. 

3.9 Podsumowanie 

Prawo publiczne i prawo prywatne, choć zawsze prezentowane w opozycji do siebie, 

w rzeczywistości warunkują i uzupełniają się wzajemnie, a ich rozgraniczenie nie jest rzeczą 

prostą408. Powyższa zależność jest widoczna także w obrębie niniejszej rozprawy – wielo-

krotnie kwalifikacja publicznoprawna kryptowalut zależna jest wprost od jej koncepcji przy-

jętej na gruncie prawa prywatnego. Nie należy jednak zapominać, że prawo publiczne kon-

centruje w sobie normy służące realizacji interesu publicznego, a cele przez niego 

 
406 Decyzja Prezesa UOKiK z 14 grudnia 2019 r., RGD 8/2018, RGD.610.10.18.MLM.  
407 R. Kurek, op. cit.  
408 A. Redzik, Prawo prywatne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, Warszawa 2009, s. 128 n. 
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wyznaczone mogą zostać zrealizowane rozmaitymi środkami przymusu”. Biorąc powyższe 

pod uwagę, z perspektywy prawa publicznego tym istotniejsze jest dążenie do definiowania 

pojęć, którymi się posługuje. 

Brak pozytywnego zdefiniowania kryptowalut (oraz zjawisk rynkowych w ich sfe-

rze) stanowi źródło istotnego ryzyka regulacyjnego. Ponadto towarzyszy mu brak jednolitej, 

utrwalonej praktyki stosowania prawa przez organy administracji publicznej w stanach fak-

tycznych z występującymi – w różnych kontekstach i funkcjach – jednostkami walut cyfro-

wych. Równocześnie każda pozytywna definicja na gruncie prawa publicznego wymaga 

z jednej strony świadomości i wyobraźni technicznej (szczególnie istotnej biorąc pod uwagę 

informatyczną naturę kryptowalut), a z drugiej precyzji i staranności. Do tychże definicji 

odwołują się bowiem przepisy formułujące rozmaite sankcje administracyjne czy karne. 

Zdefiniowanie kryptowalut na gruncie szeroko rozumianego prawa finansowego wy-

daje się być zadaniem trudniejszym niż zdefiniowanie kryptowalut w ogólności. Dogma-

tyczna analiza kryptowalut na gruncie obowiązujących przepisów nie dostarcza chociażby 

jednoznacznej odpowiedzi w jakim akcie prawnym powinna znaleźć się taka definicja – czy 

w przepisach o usługach płatniczych (z uwagi na pełnioną przez nie funkcję płatniczą), o ob-

rocie instrumentami finansowymi (inwestycyjny charakter), czy też na gruncie Prawa dewi-

zowego (co potencjalnie mogłoby pozwolić na objęcie nadzorem działalności giełd i kanto-

rów kryptowalut). Ostatecznie należy stwierdzić, że o statusie publicznoprawnym krypto-

walut (wobec co najmniej nieprecyzyjnej regulacji na gruncie TerroryzmU) zadecyduje po 

prostu konwencja przyjęta przez ustawodawcę. Przykładem może być w tym przypadku pro-

jekt MiCA – aktu prawnego, który ma na celu kompleksowe uregulowanie obrotu kryptoak-

tywami niejako obok istniejących instytucji prawa publicznego. Rzeczywiste potrzeby 

wprowadzenia nadzoru publicznoprawnego, jego zakres podmiotowy oraz przedmiotowy 

powinny jednak zawsze być ściśle skorelowane ze stopniem upowszechnienia się danych 

kryptoaktywów – objęcie „głębokim” nadzorem regulacyjnym branży o niewielkim upo-

wszechnieniu należałoby uznać za niecelowe i przeciwskuteczne – bowiem taka regulacja 

mogłaby w znacznej mierze zniechęcić potencjalnych przedsiębiorców kryptowalutowych. 

Koncentrując się jednak na przepisach polskiego prawa w obrębie prawa publicznego 

możemy wskazać na trojakie podejście do kryptowalut:  
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1) odwołanie się wprost do definicji waluty wirtualnej zawartej w art. 2 pkt 26 Terro-

ryzmU, jak ma to miejsce w przepisach podatkowych – co skutkuje wytworzeniem 

na ich gruncie specyficznych dla obrotu walutami wirtualnymi norm postępowania, 

2) objęcie kryptowalut regulacją w ramach danej gałęzi prawa na podstawie specyficz-

nych dla niej definicji (np. rozszerzające w stosunku do przepisów prawa cywilnego 

rozumienie pieniądza na gruncie przepisów KK), 

3) objecie kryptowalut regulacją w zależności od tego, jak zostaną one zakwalifikowane 

na gruncie prawa prywatnego (w szczególności w kontekście kwalifikacji kryptowa-

lut jako prawa majątkowego), np. na gruncie przepisów o rachunkowości. 

Równolegle rozwijający się rynek kryptowalutowy sam zmierza do pewnej instytucjonali-

zacji. Przykładem może być z jednej strony Kanon dobrych praktyk, a z drugiej chęć aktyw-

nego korzystania z instytucji prawnych dedykowanych fintechom, jak np. indywidualne in-

terpretacje prawne. Choć nie jest to ścieżka optymalna (mogąca zapewnić efektywną, jed-

nolitą samoregulację rynku) – wydanie interpretacji wymaga poniesienia opłaty, czas ocze-

kiwania może być długi, treść rekomendacji jest znana wyłącznie wnioskodawcy, który nie 

dysponuje żadnym narzędziem polemiki z regulatorem – należy pozytywnie ocenić jej funk-

cjonowanie.  

 Niezależnie od tego, czy kryptowaluty zostałyby zdefiniowane w przepisach innych 

niż TerroryzmU, wiodącą tendencją regulacyjną powinno być dążenie do ukształtowania 

zasad odpowiedzialności podmiotów działających na rynku kryptowalutowym, systemów 

gwarancji finansowych oraz obowiązków informacyjnych. Wydaje się, że jest to niezbędne 

minimum regulacyjne aktywów, które funkcjonują niejako obok przepisów o usługach płat-

niczych oraz obrocie instrumentami finansowymi.  
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Rozdział 4. Status prawny kryptowalut na świecie – 

przegląd wybranych ustawodawstw 

4.1  Uwagi wstępne 

Ze względu na globalny charakter kryptowalut problem ich kwalifikacji prawnej jest 

problemem uniwersalnym. Globalny obrót kryptowalutowy zmusza jego uczestników do 

płynnego poruszania się pomiędzy różnymi porządkami prawnymi. Wyjątek stanowią regu-

lacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, które - 

m.in. na skutek działalności FATF – są zharmonizowane w ramach UE oraz – ze względów 

czysto funkcjonalnych – podobne w porządkach wielu innych państw świata. Równocześnie 

regulacje rynku kryptowalutowego w poszczególnych państwach (jak każdego innego) – 

podyktowane są rozmaitymi względami systemowymi, politycznymi, a czasami stanowią 

bezpośrednią reakcję na istotne wydarzenia w przestrzeni publicznej. Niekiedy stają się 

także elementem realizacji interesu publicznego. 

Biorąc od uwagę powyższe na gruncie niniejszej pracy autorka przedstawia szereg 

różnorodnych rozwiązań regulacyjnych funkcjonujących w poszczególnych państwach – za-

równo należących do UE, jak i spoza niej. Rozwiązania te opierają się zarówno na wprowa-

dzanych definicjach legalnych obejmujących swoim zakresem kryptowaluty, jak i na stano-

wiskach organów nadzoru nad rynkami finansowymi, czy nawet na wprowadzaniu doraź-

nych zakazów.  

4.2  Regulacje statusu kryptowalut w poszczególnych państwach 

i porządkach prawnych 

Analizę prawnego statusu kryptowalut w innych porządkach prawnych wypada roz-

począć od omówienia pierwszej tego typu regulacji, ogłoszonej przez stan Nowy Jork już 

w czerwcu 2015 r.409 Nowy Jork zdecydował się z jednej strony na wprowadzenie definicji 

 
409 N.Y. COMP.CODES R&REGS. tit.23, § 200, 2015 (w praktyce nazywana najczęściej „BitLicence”), 
https://web.archive.org/web/20170328214158/http://www.dfs.ny.gov/legal/regulations/adop-
tions/dfsp200t.pdf, dostęp: 5.6.2021 r. 
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legalnej waluty wirtualnej (obejmującej swoim zakresem także kryptowaluty), a z drugiej 

unormowanie prawnych aspektów działalności gospodarczej w zakresie obrotu nimi. Zgod-

nie z sekcją 200.2 lit. p ww. regulacji walutą wirtualną jest cyfrowa jednostka, która może 

być wykorzystywana jako środek wymiany lub jako forma przechowywania wartości. W de-

finicji wskazano, że pojęcie wirtualnej waluty należy rozumieć rozszerzająco – tak, aby 

obejmowało: 

1) jednostki cyfrowe przechowywane lub administrowane w sposób scentralizo-

wany, 

2) zdecentralizowane jednostki cyfrowe (nieprzechowywane i administrowane 

w sposób niescentralizowany), 

3) jednostki cyfrowe, które mogą być tworzone lub uzyskiwane w efekcie zużycia 

określonej mocy obliczeniowej bądź wyprodukowane410.  

Spod zakresu obowiązywania BitLicence wyłączono natomiast cyfrowe jednostki wykorzy-

stywane wyłącznie w ramach platform gier on-line, niebędące przedmiotem handlu lub nie-

mające zastosowania poza tymi platformami, niepodlegające wymianie na walutę fidu-

cjarną. Na mocy ww. regulacji działalność w zakresie obrotu walutami wirtualnymi (na te-

renie stanu Nowy Jork oraz w odniesieniu do jego rezydentów) podlega licencjonowaniu 

przez Departament Usług Finansowych Stanu Nowy Jork. Obecnie proces zgłoszeniowy jest 

prowadzony niemal całkowicie online, za pośrednictwem dedykowanej platformy. Dla każ-

dej z grup licencji (w zależności od szczegółowego przedmiotu działalności) przewidziano 

dedykowane wymagania (listę kontrolną), m.in. w zakresie obowiązków informacyjnych 

wobec konsumentów, prowadzenia określonej polityki reklamacyjnej czy dokumentowania 

transakcji411.  

 
410 Tłumaczenie własne autorki z j. angielskiego – „Virtual Currency means any type of digital unit that is used 
as a medium of exchange or a form of digitally stored value. Virtual Currency shall be broadly construed to 
include digital units of exchange that (i) have a centralized repository or administrator; (ii) are decentralized 
and have no centralized repository or administrator; or (iii) may be created or obtained by computing or man-
ufacturing effort”. 
411 Omawiając status prawny kryptowalut oraz działalności gospodarczej w zakresie ich obrotu w kontekście 
prawa amerykańskiego nie sposób pominąć sporu toczącego się pomiędzy amerykańską Komisją Papierów 
Wartościowych i Giełd (United States Securities and Exchange Commission, SEC) a Ripple Labs. W grudniu 
2020 r. SEC zażądała od Ripple Labs zapłaty 1,3 mld dolarów z tytułu nielegalnego (nielicencjonowanego) 
obrotu papierami wartościowymi (za które uznano tokeny XRP). Spór co do charakteru prawnego Ripple toczy 
się na różnego rodzaju forach od lat i nie został dotąd rozstrzygnięty. Toczący się jednak obecnie budzi wyjąt-
kowe kontrowersje z uwagi na okoliczności jego wszczęcia oraz strategię obu stron tego postępowania. Po 
pierwsze, Ripple funkcjonował z powodzeniem jako siódma pod względem kapitalizacji waluta wirtualna  
(a nie papier wartościowy) przez osiem lat – i do 2020 r. nie budziło to reakcji ze strony SEC. Po drugie, 
zakwestionowanie charakteru prawnego Ripple automatycznie rodzi wątpliwości co do legalności dzisiejszego 
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Wydobywanie kryptowalut opiera się na wykorzystywaniu mocy obliczeniowej 

urządzeń zasilanych energią elektryczną. W świetle badań Cambridge Centre for Alternative 

Finance kopanie bitcoina odpowiada za 0,55% światowej produkcji energii oraz 0,64% świa-

towej konsumpcji energii (jeszcze w lutym 2021 r. wartości te wynosiły odpowiednio 0,34 

i 0,4%). Sieć zatem stale się rozrasta, pochłaniając coraz więcej zasobów. Rocznie bitcoin 

notuje zużycie energii elektrycznej 99,32 TWh (34. lokata na świecie) - to więcej niż m.in. 

Finlandia, Filipiny, Szwajcaria, Belgia, Izrael czy Portugalia412. Nie sposób zatem zaprze-

czyć, że jest to działalność o rosnącym negatywnym wpływie na środowisko naturalne (co 

może ją czynić także wątpliwą etycznie). Biorąc powyższe pod uwagę w senatorowie stanu 

Nowy Jork procedują obecnie nad projektem ustawy przewidującym szereg środków zarad-

czych (jak np. obowiązki prowadzenia oceny wpływu wydobycia na środowisko), włącznie 

z trzyletnim zakazem wydobywania kryptowalut z wykorzystaniem źródeł energii opartych 

na węglu413.  

Jako przykład innego nowatorskiego kroku na drodze do swoistej instytucjonalizacji 

obrotu kryptowalutowego warto przywołać komunikat Departamentu Bankowości Stanu 

Teksas z 10 czerwca 2021 r., w którym ogłoszono, iż banki z siedzibą w tym stanie mogą 

przechowywać kryptowaluty w imieniu klientów, pod warunkiem, że posiadają „odpowied-

nie protokoły” pozwalające na zachowanie zgodności z prawem. Komunikat daje zaintere-

sowanym bankom możliwość przechowywania kopii kluczy prywatnych, a nawet akcepto-

wania przelewów kryptowalut – jednak wyłącznie do portfeli kontrolowanych wyłącznie 

przez inne banki. Banki będą także uprawnione do współpracy z podmiotami zewnętrznymi 

w celu świadczenia takich usług. Ponadto banki z uprawnieniami powierniczymi mogą ofe-

rować usługi powiernicze, co oznacza, że mają zobowiązania prawne wobec klienta, w tym 

 
obrotu innymi walutami wirtualnymi, w tym kryptowalutami, w świetle prawa amerykańskiego (federalnego). 
Po trzecie, strony domagają się od sądu zobowiązania przeciwnika do składania szeregu dokumentów, których 
przydatność z punktu widzenia przedmiotu postępowania może budzić wątpliwości (np. SEC domaga się od 
Ripple Labs przedstawienia opinii prawnych, na podstawie których Ripple Labs prowadzi swoją działalność, 
dokumentów mających potwierdzać działania lobbingowe Ripple Labs oraz dotyczących obrotu innymi kryp-
towalutami niż Ripple, natomiast Ripple Labs domaga się przedłożenia przez SEC prywatnej korespondencji 
jej pracowników). Dodatkowe emocje wzbudza agresywne zachowanie osób występujących w procesie po 
stronie Ripple Labs. Ripple Labs natomiast zapowiada wejście na giełdę po zakończeniu sporu 
(https://www.sec.gov/news/press-release/2020-338, https://financefeeds.com/sec-v-ripple-end-summary-jud-
gement-fair-notice-no-one-sued/, https://www.reuters.com/legal/litigation/sec-loses-bid-ripple-legal-docs-
138-billion-xrp-battle-2021-06-01/, dostęp: 5.6.2021 r.  
412 https://cbeci.org/cbeci/comparisons, dostęp: 13.6.2021 r. 
413 https://legislation.nysenate.gov/pdf/bills/2021/S6486B, dostęp: 13.6.2021 r.; według autorów ustawy, poje-
dyncza transakcja kryptowalutowa zużywa ilość energii odpowiadającą ilości zużywanej przez przeciętne ame-
rykańskie gospodarstwo domowe w ciągu jednego miesiąca. 
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„bezpieczne przechowywanie aktywów i zwrócenie ich w stanie nienaruszonym na żąda-

nie”414. 

Kolejnym systemem prawa zasługującym na omówienie jest prawo maltańskie 

i omawiana wcześniej VFA. W 2018 r. przyjęte zostały trzy ustawy tworzące tzw. Digital 

Innovation Framework. Są to: 

1) VFA regulująca prawne aspekty emisji tokenów, walut wirtualnych oraz innych 

dóbr wirtualnych,  

2) Innovative Technological Arrangements and Services Act415 wprowadzająca rejestr 

podmiotów świadczących usługi oparta na łańcuchu bloków, 

3) Malta Digital Innovation Authority Act416 określająca zasady nadzoru nad działal-

nością i certyfikacji podmiotów korzystających z technologii blockchain.  

W treści ww. aktów prawnych nie znajdziemy definicji legalnej kryptowaluty czy nawet 

waluty wirtualnej. Jako aktywa417 traktuje się wszelkie mienie ruchome i nieruchome. Przez 

wirtualne aktywa finansowe (do których zalicza się kryptowalutę) rozumie się natomiast 

dowolną formę cyfrowego nośnika ewidencyjnego, który jest używany jako cyfrowy środek 

wymiany, jednostka rozliczeniowa lub środek przechowywania wartości, a który nie jest 

pieniądzem elektronicznym, instrumentem finansowym lub tokenem wirtualnym418 (rozu-

mianym jako token, który cechuje się brakiem użyteczności i wartości poza platformą DLT, 

w ramach której został wyemitowany i który może być wymieniany wyłącznie na środki 

wyłącznie na tej platformie). Oferowanie aktywów finansowych i wprowadzanie och do ob-

rotu na giełdzie DLT jest działalnością regulowaną, która wymaga sporządzenia whitepapers 

(spełniających wymagania określone w VFA) oraz rejestracji przez właściwy organ.  

W 2018 r. szwajcarski odpowiednik KNF – Swiss Financial Market Supervisory Au-

thority (FINMA) opublikował wytyczne dotyczące statusu prawnego m.in. walut 

 
414 Texas Department of Banking, Authority of Texas State-Chartered Banks to Provide Virtual Currency Cus-
tody Services to Customers, https://www.dob.texas.gov/sites/default/files/files/news/Industrynotices/in2021-
03.pdf, dostęp: 13.6.2021 r.  
415 https://legislation.mt/eli/cap/592/eng/pdf, dostęp: 4.6.2021 r.  
416 https://legislation.mt/eli/cap/591/eng/pdf, dostęp: 4.6.2021 r. 
417 Tłumaczenie własne autorki z j. angielskiego – „assets means movable and immovable property of any 
kind”.  
418 Tłumaczenie własne autorki z j. angielskiego – „"virtual financial asset" or "VFA" means any form of digital 
medium recordation that is used as a digital medium of exchange, unit of account, or store of value and that is 
not (a) electronic money; (b) a financial instrument; or (c) a virtual token. “Virtual token" means a form of 
digital medium recordation whose utility, value or application is restricted solely to the acquisition of goods or 
services, either solely within the DLT platform on or in relation to which it was issued or within a limited 
network of DLT platforms”. 
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wirtualnych wyróżniając trzy rodzaje tokenów – płatnicze, użytkowe i majątkowe (zbliżone 

w istocie do papierów wartościowych), zastrzegając jednocześnie, że w praktyce możliwe 

jest występowanie form hybrydowych419. Kryptowaluty czy waluty wirtualne nie zostały 

przy tym zdefiniowane legalnie. Co jednak szczególnie istotne, FINMA stoi na stanowisku, 

że chociaż technologia blockchain ma innowacyjny potencjał zarówno na rynkach finanso-

wych, jak i poza nimi, to działalność oparta o łańcuch bloków powinna być prowadzona na 

warunkach analogicznych do działalności regulowanej (opowiadając się tym samym za od-

powiednim stosowaniem do tych aktywów przepisów o obrocie instrumentami. Skoro bo-

wiem m.in. kryptowaluty pełnią te same funkcje co klasyczne instrumenty finansowe – po-

winny być podobnie traktowane, także na gruncie przepisów dotyczących przeciwdziałania 

praniu pieniędzy. Analogicznie do rozwiązań przyjętych na Malcie, największymi restryk-

cjami objęte są tokeny płatnicze oraz imitujące w swej naturze papiery wartościowe – świad-

czenie usług związanych z obrotem nimi wymaga uzyskania licencji (Virtual Asset Service 

Provider) wydawanej przez FINMA oraz wdrożenia procedur przeciwdziałania praniu pie-

niędzy i finansowaniu terroryzmu. Jednocześnie w poszczególnych kantonach różnie uregu-

lowano podatkowe aspekty obrotu kryptowalutami (np. od lutego 2021 r. rezydenci podat-

kowi kantonu Zug mogą rozliczyć podatek do wysokości 100 000 franków, wykorzystując 

w tym celu wybrane kryptowaluty, w tym bitcoina420). 

Podobnej klasyfikacji kryptowalut dokonał niemiecki Federalny Urząd Nadzoru 

Usług Finasnowych (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin). W wytycz-

nych z marca 2020 r. dokonał on kompleksowej oceny prawnego charakteru kryptowakty-

wów w perspektywie obowiązującego w Niemczech prawa421. Kryptoaktywa zostały zakwa-

lifikowane jako instrumenty finansowe oraz zdefiniowane jako cyfrowa reprezentacja war-

tości, która nie została wyemitowana ani nie jest gwarantowana przez bank centralny bądź 

organ publiczny, nieposiadająca prawnego statusu waluty ani pieniądza, akceptowana jako 

umowny środek wymiany, środek płatniczy lub służący celom inwestycyjnym, 

 
419 ICO Guildelines, https://www.finma.ch/en/~/media/finma/dokumente/dokumenten-
center/myfinma/1bewilligung/fintech/wegleitung-
ico.pdf?la=en&hash=9CBB35972F3ABCB146FBF7F09C8E88E453CE600C, dostęp: 4.6.2021 r.  
420 https://www.zg.ch/behoerden/finanzdirektion/direktionssekretariat/aktuell/kanton-zug-akzeptiert-ab-2021-
kryptowaehrungen-fuer-steuerzahlungen, dostęp: 4.6.2021 r. 
421 Guidance notice – guidelines concerning the statutory definition of crypto custody business (section 1 (1a) 
sentence 2 no. 6 of the German Banking Act (Kreditwesengesetz – KWG), 
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Merkblatt/mb_200302_kryptoverwahrges-
chaeft_en.html;jsessionid=AC8F12E0BB75A3F193FC4A0E5EAB87C1.2_cid500, dostęp: 4.6.2021 r.  
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przechowywana, przekazywana i podlegająca obrotowi handlowemu w formie elektronicz-

nej422. Kryptoaktywami nie są natomiast pieniądze elektroniczne oraz aktywa pieniężne. 

Podmioty oferujące usługi w zakresie wymiany kryptowalut na waluty fiat (i odwrotnie) 

stanowią natomiast instytucje świadczące usługi finansowe (których wykonywanie wymaga 

uzyskania licencji), objęte nadzorem regulacyjnym BaFin. Warto przy okazji wspomnieć, iż 

BaFin wyróżnia dodatkowo działalność w zakresie powiernictwa kryptoaktywów (działal-

ność opierająca się na dostępie do kluczy prywatnych). Równocześnie Bundesfinanzmini-

sterium, czyli niemieckie Federalne Ministerstwo Finansów w maju 2021 r. opublikowało 

projekt rozporządzenia ograniczającego „anonimowość” na rynku kryptowalut. Projekt ten 

przewiduje obowiązek przekazywania przez podmioty nadzorowane informacji o klientach 

i odbiorcach kryptoaktywów – tak, by możliwe było monitorowanie transakcji na zasadach 

analogicznych jak w przypadku przelewów bankowych423.  

Innym państwem słynącym z ustawodawstwa przyjaznego innowacjom (zwłaszcza 

w aspekcie podatkowym) jest Estonia. Jak wskazuje Estonian Financial Intelligence Unit 

(FIU) przez waluty wirtualne (w tym kryptowaluty) należy rozumieć wartość reprezento-

waną w formie cyfrowej, która może być przekazywana, przechowywana lub podlegać han-

dlowi w formie cyfrowej, niebędącą prawnym środkiem płatniczym ani pieniężnym w żad-

nej jurysdykcji, jednak stosowaną przez osoby fizyczne lub prawne jako instrument płatni-

czy w ich wzajemnych relacjach424. Natomiast na gruncie prawa podatkowego zyski z obrotu 

walutami wirtualnymi są traktowane jak zyski z obrotu walutami tradycyjnymi. Prowadze-

nie działalności związanej z wymianą kryptowalut, czy świadczeniem usług portfela kryp-

towalut wymaga jednak uzyskania licencji (oraz pozytywnej weryfikacji pod kątem prze-

ciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).  

 
422 Tłumaczenie własne autorki z j. angielskiego – „Cryptoassets are also financial instruments within the 
meaning of section 1 (11) sentence 1 no. 10 of the KWG. They are defined in section 1 (11) sentence 4 of the 
KWG (Kreditwesengesetz – niemiecka ustawa bankowa – przyp. aut.) as a digital representation of value which 
has neither been issued nor guaranteed by a central bank or public body; it does not have the legal status of 
currency or money but, on the basis of an agreement or actual practice, is accepted by natural or legal persons 
as a means of exchange or payment or serves investment purposes; it can be transferred, stored and traded by 
electronic means”. 
423 Kryptowertetransfer-Verordnung, https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzest-
exte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2021-05-26-Kryptower-
tetransfer-Verordnung/1-Referentenentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=3, dostęp: 5.6.2021 r. 
424 A Survey of Service Providers of Virtual Currency, 2020, https://www.politsei.ee/files/Rahapesu/ENG/es-
tonian-fiu-survey-of-service-providers-of-virtual-currency-30-10-2020.pdf?c0acfba2ff, dostęp: 4.6.2021 r.; 
tłumaczenie własne autorki z j. angielskiego – „VC means a value represented in the digital form, which is 
digitally transferable, preservable or tradable, which is indeed not a legal payment nor monetary instrument 
under any jurisdiction, but which is used by natural or legal persons as a payment instrument”.  
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W latach 2019-2020, wobec braku ustawowych rozwiązań, włoski organ nadzoru nad 

rynkiem finansowym (Commisione Nationaleper le Societa e la Borsa – CONSOB) opubli-

kował dwa istotne dla rozwoju regulacji obrotu krytpowalutowego dokumenty: 

1) „Initial Coin Offering and Crypto-Assets Exchcange425” – materiał przeznaczony 

do konsultacji publicznych, 

2) Raport dotyczący przeprowadzonych konsultacji, wraz z propozycjami regulacji 

rynku kryptoaktywów426.  

W pierwszej publikacji CONSOB zaproponował wprowadzenie definicji legalnej kryptoak-

tywów (niestanowiących instrumentów finansowych – bowiem te posiadają już adekwatną 

regulację). W ocenie CONSOB definicja kryptoaktywów powinna podkreślać ich naturę, tj. 

fakt, że stanowią rodzaj cyfrowych rejestrów reprezentujących prawa wynikające z inwesty-

cji w tzw. projekty przedsiębiorcze427. Ponadto, ww. cyfrowe rejestry powinny być two-

rzone, przechowywane i przesyłane za pomocą technologii DLT, a technologia ta powinna 

umożliwiać identyfikację osoby uprawnionej do instrumentu bazowego dla kryptoaktywa 

bądź instrumentu finansowego bazującego na nich428 (część kryptoaktywów jest bowiem 

traktowana przez CONSOB jako instrumenty finansowe i one zostały wyłączone z zakresu 

przedmiotowego obu omawianych dokumentów). Warto przy okazji wspomnieć, że Dekre-

tem z mocą ustawy nr 135 z 14 grudnia 2018 r.429 do włoskiego porządku prawnego wpro-

wadzona została definicja legalna DLT, zgodnie z którą są to technologie i protokoły IT 

wykorzystujące współdzielony, rozproszony, replikowalny i dostępny w czasie rzeczywi-

stym rejestr bazujący na zdecentralizowanej architekturze kryptograficznej, umożliwiające 

rejestrację, walidację, aktualizację i przechowywanie danych w postaci niezaszyfrowanej 

lub zaszyfrowanej (w celu dodatkowej ochrony) z możliwością weryfikacji danych przez 

każdego użytkownika (przy czym dane pozostają niezmienne i nieedytowalne). Z raportu 

 
425 https://www.consob.it/documents/46180/46181/doc_disc_20190319_en.pdf/e981f8a9-e370-4456-8f67-
111e460610f0, dostęp: 5.6.2021 r.  
426 Initial offers and exchanges of crypto-assets, https://www.consob.it/docu-
ments/46180/46181/ICOs_20200102.pdf/cfd5527f-1b49-4937-8ab5-68ae0e2af99f, dostęp: 5.6.2021 r. 
427 Tłumaczenie własne autorki z j. angielskiego – „it seems viable to define ‘crypto-assets’ in such a way as 
to focus on their nature of digital recordings representing rights related to investments in entrepreneurial pro-
jects”.  
428 Tłumaczenie własne autorki z j. angielskiego – „In order to understand, in particular, the peculiarity of the 
use of Distributed Ledger Technology (DLT) or Blockchain Technology, the aforesaid digital recordings 
should be created, kept and transferred by means of Distributed Ledger Technology, and this technology should 
allow the identification of the holder of the rights relating to the investments underlying or embedded into the 
crypto-assets. At last, the category should only include those crypto-assets that are intended to be traded or are 
traded in one or more trading systems”.  
429 Dekret Prezydenta Republiki Włoskiej z mocą ustawy nr 135 z dnia 14 grudnia 2018 r., https://www.gaz-
zettaufficiale.it/eli/id/2018/12/14/18G00163/sg, dostęp: 5.6.2021 r.  
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wynika jednak, że definicja nie została zaaprobowana z uwagi na jej zbyt ogólny charakter 

i fakt, że nie pozwala odróżnić kryptoaktywów będących instrumentami finansowymi od 

pozostałych430. Jednak niezależnie od powyższego CONSOB zaproponował regulację rynku 

kryptoaktywów poprzez wprowadzenie (na wzór nadzoru regulacyjnego nad rynkiem instru-

mentów finansowych) dwóch rejestrów – obejmującego giełdy kryptoaktywów oraz dostaw-

ców usług portfeli cyfrowych oraz objęcie nadzorem działalności w zakresie ICO. Rejestra-

cja zostałaby obwarowana dodatkowymi wymogami, jak np. prowadzenie monitoringu 

transakcji czy zapewnienie adekwatnego poziomu cyberbezpieczeństwa. W zależności od 

poziomu „zaawansowania” obrotu kryptoaktywami, proporcjonalnie rosłyby także wyma-

gania w tym zakresie. Postulaty te zostały uargumentowane koniecznością ochrony inwe-

storów i zapewnienia kompletnego nadzoru nad rynkiem finansowym.  

Obrót kryptowalutami został poddany nadzorowi regulacyjnemu także w Kanadzie. 

Warto przy tym wspomnieć, że Kanada jest państwem, które już w 2014 r. zdecydowało się 

uregulować działalność związaną z obrotem kryptowalutami w kontekście przeciwdziałania 

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z Proceeds of Crime (Money Laun-

dering) and Terrorist Financing Act (PCMLTFA), podmioty świadczące na terytorium Ka-

nady usługi związane z obrotem kryptowalutami są obowiązane do rejestracji w Centrum 

Analizy Transakcji i Raportów Finansowych Kanady (Financial Transactions and Reports 

Analysis Centre of Canada - Fintrac)431, co stanowi element systemu przeciwdziałania pra-

niu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ponadto ww. podmioty są zobowiązane do re-

jestrowania wszystkich transgranicznych transakcji kryptowalutowych432, co – z uwagi na 

„anonimowy” charakter transferów kryptowalutowych – stanowi istotne praktyczne wyzwa-

nie.  

Na gruncie PTMLFA przyjęto niezwykle interesującą (wyrastającą z funkcjonalnego 

podejścia do tej problematyki) definicję waluty wirtualnej (w tym kryptowaluty). Przez wa-

lutę wirtualną rozumie się jednocześnie: 

 
430 „In particular, it has been argued that the definition of crypto-assets proposed does not draw a sufficiently 
clear distinction (and therefore one which can be ascertained in this specific case) between crypto-assets falling 
into the category of financial instruments and those not falling in that. Many respondents would like to intro-
duce a more explicit interpretive criterion to make such a distincton”. 
431 Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act, S.C. 2000, C. 17 (https://laws-
lois.justice.gc.ca/PDF/P-24.501.pdf), dostęp 21.6.2021 r. 
432 Travel rule for electronic funds and virtual currency transfers, https://www.fintrac-canafe.gc.ca/guidance-
directives/transaction-operation/travel-acheminement/1-eng, dostęp: 21.6.2021 r. 
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1) cyfrową reprezentację wartości, którą można wykorzystać do celów płatni-

czych lub inwestycyjnych, niestanowiącej waluty fiducjarnej i którą można 

łatwo wymienić na środki pieniężne lub na inną walutę wirtualną (łatwo wy-

mienialną na środki pieniężne), lub 

2) klucz prywatny systemu kryptograficznego, który umożliwia osobie lub pod-

miotowi dostęp do cyfrowej reprezentacji wartości, o której mowa w pkt. 1433. 

Tak skonstruowana definicja legalna jest niezwykle pojemna – mieści w sobie bowiem nie 

tylko wszelkiego rodzaju kryptowaluty, ale także inne waluty wirtualne oraz klucze umoż-

liwiające rozporządzanie nimi. W świetle powyższej regulacji adresatami obowiązków 

związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu mogłyby 

być także podmioty oferujące usługi związane z przechowywaniem kluczy prywatnych do 

kryptowalut (dostawcy (usług) portfeli kryptowalutowych). Jednocześnie we wskazówkach 

Kanadyjskiego Urzędu Skarbowego (Canada Revenue Agency - CRA) kryptowaluty zdefi-

niowano jako cyfrową reprezentację wartości niebędącą prawnym środkiem płatniczym, 

funkcjonującym niezależnie od banków centralnych czy organów bądź rządów. Kryptowa-

luty stanowią bowiem aktywo cyfrowe (kryptoaktywo) oraz środek wymiany towarów 

i usług między stronami, które zgodzą się z niego korzystać434. Warto przy okazji zauważyć, 

że kanadyjska regulacja dopuszcza możliwość traktowania jako kryptowalut także walut 

wirtualnych posiadających jednego (oznaczonego) emitenta (warunkiem jest niezależność 

od banków centralnych czy instytucji państwowych).  

W przeciwieństwie do m.in. polskiej regulacji, ustawodawstwo kanadyjskie nie po-

przestało na definicji waluty wirtualnej przyjętej dla celów przeciwdziałaniu praniu pienię-

dzy oraz finasowaniu terroryzmu. Kryptowaluty mogą bowiem podlegać kanadyjskim prze-

pisom o papierach wartościowych obowiązujących w danej prowincji (w zakresie, w jakim 

kryptowaluta jest uważana za papier wartościowy lub instrument pochodny do celów tych 

przepisów, np. Ustawy o papierach wartościowych (Ontario)435. O ostatecznej kwalifikacji 

decyduje jednak nie bezpośrednio przepis prawny, a tzw. test Pacific Coin, kwalifikujacy 

 
433 Tłumaczenie własne autorki z j. angielskiego - „virtual currency means: (a) a digital representation of value 
that can be used for payment or investment purposes that is not a fiat currency and that can be readily exchanged 
for funds or for another virtual currency that can be readily exchanged for funds; or 
(b) a private key of a cryptographic system that enables a person or entity to have access to a digital represen-
tation of value referred to in paragraph (a)”. 
434 CRA, Guide for cryptocurrency users and tax professionals, https://www.canada.ca/en/revenue-agency/pro-
grams/about-canada-revenue-agency-cra/compliance/digital-currency/cryptocurrency-guide.html, dostęp: 
21.6.2021 r. 
435 The Securities Act (Ontario), R.S.O. 1990, c. S.5, https://www.ontario.ca/laws/statute/90s05, dostęp: 
21.6.2021 r. 
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określone aktywo jako tzw. umowę inwestycyjną (ang. investment contract). Na gruncie 

wyroku zapadłego w sprawie Pacific Coast Coin Exchange przeciwko Komisji Papierów 

Wartościowych Ontario, Sąd Najwyższy Kanady określił cztery główne atrybuty umowy 

inwestycyjnej436 - ma ona stanowić inwestycję pieniędzy we wspólnym przedsięwzięciu, 

z oczekiwaniem zysku, który ma zostać uzyskany w efekcie działań innych podmiotów. Jeśli 

dana kryptowaluta (aktywo) spełnia wymagania testu Pacific Coin, zostanie uznany za 

umowę inwestycyjną, a zatem za papier wartościowy w rozumieniu kanadyjskich przepi-

sów437. Kluczowe znaczenie ma istota danej kryptowaluty – wtórne zaś jej forma438. 

Konsekwentnie do ww. założeń na potrzeby związane z rozliczeniem podatku do-

chodowego CRA traktuje kryptowaluty jak towary. Przychody z transakcji z udziałem kryp-

towalut są co do zasady kwalifikowane jako dochód z działalności gospodarczej lub jako 

zysk kapitałowy (w zależności od okoliczności). W sytuacji, w której kryptowaluty są wy-

korzystywane jako środek płatniczy – transakcje są kwalifikowane jako transakcje barterowe 

(zatem jako transakcja barterowa będą kwalifikowane także wymiany kryptowalut na inną 

kryptowalutę)439. Jak zostało wcześniej wskazane - podmioty uczestniczące w obrocie kryp-

towalutowym – w tym przedsiębiorcy akceptujący kryptowaluty jako formę płatności za to-

wary lub usługi – mają obowiązek prowadzenia rejestrów swoich transakcji kryptowaluto-

wych. W rejestrze należy każdorazowo odnotowywać m.in. datę transakcji, wartość krypto-

waluty (wyrażoną w dolarach kanadyjskich – aktualną na moment dokonania transakcji, 

zgodnie z wybranym przez podatnika kursem), adresy kryptowalutowe uczestniczące 

w transakcji, a także poniesione koszty usług księgowych i prawniczych440.  

 Pod koniec marca 2021 r. Canadian Securities Administrators (CSA) oraz Investment 

Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) wydały komunikat określający wy-

mogi prawne związane z obrotem papierami wartościowymi, które mają zastosowanie do 

platform handlu kryptowalutami441. Regulatorzy zdecydowali się na dokonanie podziału 

 
436 Pacific Coast Coin Exchange v. Ontario Securities Commission, 1978, 2 S.C.R. 112, https://scc-
csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/4380/index.do, dostęp: 21.6.2021 r. 
437 Warto przy tym zaznaczyć, że zastosowanie testu Pacific Coin do kryptowalut nie w każdym przypadku 
może dać jednoznaczne rezultaty. Jednak zastosowanie testu Pacific Coin do wirtualnych walut nie zawsze jest 
proste. Np. tokeny użytkowe, które przede wszystkim mają dawać ich posiadaczom możliwość nabywania za 
nie towarów i usług, trudno jednoznacznie zakwalifikować jako inwestycję mającą przynosić zyski.  
438 Stosownie do tez wyroku w sprawie Pacific Coast Coin Exchange. 
439 CRA, Guide for cryptocurrency users…, op. cit.  
440 Ibidem. 
441 Joint Canadian Securities Administrators/Investment Industry Regulatory Organization of Canada, Guid-
ance for Crypto-Asset Trading Platforms: Compliance with Regulatory Requirements, https://www.securities-
administrators.ca/uploadedFiles/Industry_Resources/JointCSAIIROCNotice21-329(March29_2021).pdf, 
dostęp: 21.6.2021 r. 
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ww. platform na dwie kategorie: platformy handlowe (ang. The Marketplace Platforms) oraz 

platformy realerskie (ang. The Dealer Platforms), funkcjonujące na innych zasadach. Co do 

zasady jako platformy handlowe zakwalifikowano podmioty, które organizują rynek (narzę-

dzie) kojarzące kupujących i sprzedających kryptowaluty (bądź instrumenty finansowe ba-

zujące na kryptowalutach), np. giełdy kryptowalut. Podlegają one regulacji dotyczącej alter-

natywnych systemów obrotu442. W przeciwieństwie do platform handlowych, platformy de-

alerskie jedynie ułatwiają podstawową dystrybucję tokenów i nie dają swoim klientom moż-

liwości wchodzenia między sobą w interakcje. Podmioty te podlegają rejestracji w IIROC.  

Próbę określenia prawnego charakteru kryptowalut podjął w ostatnim czasie także 

departament rządu Wielkiej Brytanii odpowiedzialny za finanse publiczne i politykę gopo-

darczą, tj. Skarb Państwa Jej Królewskiej Mości (Her Majesty’s Treasury, HM Treasury). 

W styczniu 2021 r. HM Treasury przedstawił do konsultacji publicznych raport prezentujący 

propozycję regulacji obotu kryptoaktywami i stablecoinami443. W raporcie wskazano, że 

priorytetowe znaczenie ma uregulowanie prawnego statusu stableocinów, ze strony których 

rząd brytyjski upatruje największego zagrożenia dla systemu finansowego. Na gruncie ra-

portu kryptoaktywa zostały zdefiniowane jako cyfrowa reprezentacja wartości lub praw wy-

nikających z umowy, która może być przenoszona, przechowywana elektronicznie oraz sta-

nowić przedmiot handlu elektronicznego. Kryptoaktywa mogą (ale nie muszą) wykorzysty-

wać technologię DLT lub podobną. Kryptoaktywa są nazywane także „tokenami”444. W za-

kresie funkcji i rodzajów kryptoaktywów raport nawiązuje jednak do wcześniejszej publi-

kacji FCA (Financial Conduct Authority) – „Guidance on Cryptoasset. Feedback and Final 

Guidance to CP 19/3”445, dzieląc je na: 

1) tokeny pieniądza elektronicznego, 

2) tokeny inwestycyjne stanowiące instrumenty finansowe, 

3) inne, nieuregulowane tokeny wymiany, do których zaliczono tokeny użytkowe oraz 

tokeny płatnicze, w tym kryptowaluty. 

 
442 National Instrument 21-101 Marketplace Operation, https://www.osc.ca/en/securities-law/instruments-
rules-policies/2/21-101/national-instrument-21-101-marketplace-operation, dostęp: 21.6.2021 r. 
443 UK regulatory approach to cryptoassets and stablecoins: Consultation and call for evidence, https://as-
sets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/950206/HM_Treas-
ury_Cryptoasset_and_Stablecoin_consultation.pdf, dostęp: 5.6.2021 r.  
444 Tłumaczenie własne autorki z j. angielskiego – „A cryptoasset is understood to be a digital representation 
of value or contractual rights that can be transferred, stored or traded electronically, and which may (though 
does not necessarily) utilise cryptography, distributed ledger technology or similar technology.3 The term ‘to-
ken’ is used interchangeably with ‘cryptoasset’ hereafter”.  
445 https://www.fca.org.uk/publication/policy/ps19-22.pdf, dostęp: 5.6.2021 r. 
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 Jak widać kryptowaluty nie zostały zaliczone do katalogu instrumentów finansowych, zaś 

HM Treasury podkreśliła brak nadzoru regulacyjnego nad ich obrotem. HM Treasury pod-

kreśla przy tym, że wysoka zmienność wartości jest charakterystyczną cechą wielu po-

wszechnie znanych kryptowalut, co czyni je mniej odpowiednimi do celów płatniczych 

i bardziej atrakcyjnymi jako inwestycja spekulacyjna wysokiego ryzyka. FCA dostrzegł 

także specyfikę stablecoinów jako kolejnego stadium „ewolucji” kryptowalut, których celem 

jest zminimalizowanie zmienności wartości. W ocenie FCA stablecoiny mogą obecnie nale-

żeć do dowolnej z wymienionych powyżej kategorii tokenów – choć obecnie bardziej praw-

dopodobne są nieuregulowane tokeny wymiany lub tokeny pieniądza elektronicznego. Ma-

jąc powyższe na uwadze FCA proponuje uregulowanie w pierwszej kolejności zdefiniowa-

nie stablecoinów poprzez wskazanie, iż są to tokeny, które stabilizują swoją wartość poprzez 

odniesienie do jednego lub więcej aktywów takich jak waluta fiducjarna lub towar, mogące 

pełnić funkcję środka wymiany lub przechowywania wartości446. W raporcie przywołano 

także dotychczas przeprowadzone przez HM Treasury działania zmierzające do przeciw-

działania ryzykom wiążącym się z obrotem kryptowalutami. W tym kontekście kluczowe 

znaczenie ma opublikowany przez FCA 6 października 2020 r. komunikat, zgodnie z którym 

od 6 stycznia 2021 r. na terenie Zjednoczonego Królestwa obowiązuje zakaz sprzedaży 

klientom detalicznym instrumentów pochodnych oraz dłużnych papierów wartościowych 

typu ETN (Exchange Traded Notes) odnoszących się do kryptoaktywów o nieuregulowa-

nym statusie prawnym (tj. „nieokreślonych w prawodawstwie Zjednoczoneog Królestwa” 

produktów inwestycyjnych lub pieniądza elektronicznego, w tym kryptowalut)447. FCA 

uznał bowiem, że instrumenty pochodne odnoszące się do zbywalnych kryptoaktywów 

o statusie prawnym nieuregulowanym w prawodawstwie Zjednoczonego Królestwa oraz 

ETN, które również odnoszą się do takich kryptoaktywów nie powinny być oferowane klien-

tom detalicznym z uwagi na wysokie ryzyko nieoczekiwanych strat, jakie klienci ci mogą 

ponieść. Nie sposób nie zgodzić się z oceną FCA, iż klienci detaliczni mogą nie być w stanie 

z jednej strony przeprowadzić wiarygodnej wyceny tych instrumentów, a z drugiej (i niejako 

w konsekwencji) prawidłowo oszacować ryzyka inwestycyjnego. Dodatkowo jest to rynek 

podatny na nadużycia. W konsekwencji FCA zakazał sprzedaży, marketingu i dystrybucji 

 
446 Tłumaczenie własne autorki z j. angielskiego – „The regulated category of stable tokens would refer to 
tokens which stabilise their value by referencing one or more assets, such as fiat currency or a commodity 
(i.e. those commonly known as stablecoins) and could for that reason more reliably be used as a means of 
exchange or store of value”. 
447 https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-bans-sale-crypto-derivatives-retail-consumers, dostęp: 
6.6.2021 r. 
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klientom detalicznym wyżej wymienionych instrumentów pochodnych. Zakaz ten obejmuje 

zarówno podmioty mające siedzibę na terytorium Zjednoczonego Królestwa, jak i podmioty 

prowadzące działalność w Zjednoczonym Królestwie. Oznacza to, że zakaz FCA dotyczy 

sprzedaży, marketingu i dystrybucji ww. instrumentów przez podmioty mające siedzibę 

w Zjednoczonym Królestwie także na terenie Polski (niezależnie od uregulowania tzw. twar-

dego Brexitu448). 

Kilka miesięcy później, na początku czerwca 2021 r. Bank Anglii (ang. Bank of En-

gland) opublikował dokument „Nowe formy pieniądza cyfrowego”449. Dokument jest prze-

znaczony do publicznych konsultacji, które mają potrwać do września 2021 r. W ramach 

opracowania szczegółowo omówiono problematykę prawnego charakteru cyfrowych walut 

banków centralnych (CBDC) oraz innych kryptoaktywów – w szczególności stablecoinów 

(nawiązując przy tym wprost do propozycji HM Treasury). W ocenie Banku Anglii emisja 

i obrót stablecoinami powinien być przedmiotem szczegółowej regulacji z uwagi na ich po-

tencjał upowszechnienia się jako środków płatniczych. Jednocześnie systemy płatności wy-

korzystujące stablecoiny – niezależnie od ich formy prawnej - powinny być regulowane ana-

logicznie jak te standardowe – z uwagi na to, że pełniłyby tę samą funkcję w obrocie. Stąd 

Bank Anglii apeluje o podjęcie wysiłków zmierzających do stworzenia spójnej regulacji ob-

rotu stablecoinami pond granicami.  

Na uwagę zasługuje również prawodawstwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich 

(ZEA). System prawny ZEA (na który wpływ ma także prawo szariatu) tworzą prawo fede-

ralne oraz prawo poszczególnych emiratów. W zakresie rynków finansowych i kapitałowych 

na poziomie federalnym funkcjonują dwa organy regulacyjne – Bank Centralny ZEA (ang. 

UAE Central Bank) oraz Urząd ds. Papierów Wartościowych i Towarów (ang. Securities 

and Commodities Authority - SCA). W 2020 r. SCA wydał Rozporządzenie w sprawie kryp-

toaktywów (ang. Crypto Asset Regulation), które podlega okresowej aktualizacji i w zało-

żeniach ma doprowadzić do kompleksowego unormowania zasad emisji, notowań i handlu 

kryptowalutami w ZEA450. Zakresem podmiotowym Rozporządzenia objęto pomioty 

 
448 Komunikat UKNF z 30 października 2020 r. ws. planowanych działań nadzorczych FCA dot. zakazu sprze-
daży klientom detalicznym instrumentów pochodnych oraz ETN odnoszących się do kryptoaktywów, 
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_ws_planowanych_dzialan_nadzor-
czych_FCA_71243.pdf, dostęp: 6.6.2021 r.  
449 Tłumaczenie własne autorki z j. angielskiego – „New forms of digital money”, https://www.bankofen-
gland.co.uk/paper/2021/new-forms-of-digital-money, dostęp: 13.6.2021 r.  
450 The Chairman of the Authority’s Board of Directors' Decision No. (23/ Chairman) of 2020 Concerning 
Crypto Assets Activities Regulation, https://www.sca.gov.ae/Content/Userfiles/Assets/Docu-
ments/8004151b.pdf, dostęp: 21.6.2021 r. 
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oferujące, emitujące bądź promujące kryptowaluty na terenie ZEA, podmioty oferujące 

usługi przechowywania kryptowalut, prowadzące giełdy kryptowalut bądź inne platformy 

pozyskiwania kryptoaktywów oraz prowadzące jakąkolwiek inną działalność dotyczącą 

kryptowalut451. 

Na gruncie ww. regulacji wyróżniono dwie kategorie tokenów – tokeny inwestycyjne 

oraz tokeny towarowe (do których zaliczono wszystkie kryptoaktywa niebędące tokenami 

inwestycyjnymi). Same kryptowaluty (czy też kryptoaktywa) nie zostały zdefiniowane w ra-

mach przedmiotowego Rozporządzenia.  

Jednocześnie Financial Services Regulatory Authority (FSRA), będąca regulatorem 

Abu Dhabi Global Market operuje pojęciem wirtualnych monet i aktywów, które dzieli na 

aktywa cyfrowe podlegające jej regulacji, jak kryptowaluty, cyfrowe papiery warto-

ściowe452, instrumenty pochodne powiązane z aktywami cyfrowymi oraz tokeny cyfrowe453. 

FSRA definiuje wirtualne aktywa jako środek cyfrowej reprezentacji wartości, który może 

być przedmiotem obrotu cyfrowego i działa jako środek wymiany, jednostka rozliczeniowa, 

służy przechowywaniu wartości (lub spełnia wszystkie ww. cechy łącznie), niemający sta-

tusu prawnego środka płatniczego454. FSRA traktuje bowiem aktywa wirtualne jako towary. 

Instrumenty pochodne aktywów wirtualnych są traktowane jako towarowe instrumenty po-

chodne, a zatem podlegające nadzorowi regulacyjnemu. Jednocześnie każdy operator rynku, 

pośrednik lub powiernik prowadzący działalność związaną z obrotem aktywami wirtual-

nymi musi uzyskać zezwolenie na świadczenie tego rodzaju działalności oraz zostać zatwier-

dzony przez FSRA. Warto przy okazji wskazać, że w ZEA płatności kryptowalutowe są 

coraz popularniejsze oraz coraz szerzej akceptowane – np. w restauracjach czy przy zakupie 

nieruchomości455.  

 
451 Ibidem, sekcja 3.  
452 Zostały one zdefiniowane w wydanych w 2020 r. wytycznych FSRA jako aktywa cyfrowe o cechach eko-
nomicznych i prawnych oraz cechach charakterystycznych papierów wartościowych, Guidance – Regulation 
of Digital Security Offerings and Virtual Assets under the Financial Services and Markets Regulations (24 
February 2020), https://en.adgm.thomsonreuters.com/sites/default/files/net_file_store/Guidance-Virtual_As-
set_Activities_in_ADGM_VER03.240220.pdf, dostęp: 21.6.2021 r. 
453 Ibidem.  
454 Financial Services and Markets (Amendment no 2) Regulations 2020, https://en.adgm.thomsonreu-
ters.com/sites/default/files/net_file_store/Financial_Services_and_Markets_(Amendment%20No%202)_Reg-
ulations_24_February_2020.pdf, dostęp: 21.6.2021 r.  
455 Driven Properties Now Offers Cryptocurrency And Bitcoin Dubai Real Estate Services, https://drivenprop-
erties.wordpress.com/2019/11/06/driven-properties-now-offers-cryptocurrency-and-bitcoin-dubai-real-estate-
services/, dostęp: 21.6.2021 r. 
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Interesujące rozwiązania prawne są obecnie przedmiotem debaty w Kenii. Choć do-

tąd kryptowaluty, kryptoaktywa czy waluty wirtualne nie zostały zdefiniowane w kenijskim 

prawie, to o ryzykach związanych z korzystaniem z nich (takich jak anonimowość transakcji 

i możliwość wykorzystania środków do celów przestępczych, spekulacyjny charakter bitco-

ina) Bank Centralny Kenii informował już w 2015 r.456 Natomiast siedem lat później, w ob-

liczu dewaluacji waluty narodowej (szylinga kenijskiego) prezes Banku Centralnego Kenii 

ogłosił, iż kraj ten rozważa przyjęcie bitcoina jako walutę rezerwową457. Bez wątpienia 

byłby to pionierski krok i zupełnie nowe podejście do prawnej kwalifikacji tej kryptowaluty.  

Podobnie przełomowe kroki na drodze do instytucjonalizacji kryptowalut na po-

czątku czerwca 2021 r. podjęto w Salwadorze, którego Zgromadzenie Ustawodawcze przy-

jęło prezydencki projekt ustawy kwalifikującej – jako jedyne państwo na świecie - bitcoina 

jako prawny środek płatniczy458. Zgodnie z ww. ustawą bitcoinowi przyznano prawo uma-

rzania wszelkiego typu zobowiązań (w tym podatkowych), powszechnej akceptacji, a ceny 

towarów oraz usług mogą być wyrażane w bitcoinach. Jest to o tyle zaskakujący krok, że aż 

70 proc. mieszkańców Salwadoru nie ma nawet konta w banku. Omawiana regulacja spo-

tkała się z błyskawiczną reakcją MFW, którego rzecznik podkreślał, iż przyjęcie bitcoina 

jako prawnego środka płatniczego wiąże się z szeregiem problemów makroekonomicznych, 

finansowych i prawnych, które wciąż wymagają bardzo dokładnej analizy459 (tymczasem 

w ustawie przewidziano zaledwie 90-dniowy okres vacatio legis). 

Na mapie świata możemy odnaleźć także państwa, w których kopanie lub obrót kryp-

towalutami są (częściowo lub całkowicie) zabronione. Przykładami takich państw są m.in. 

Chiny, Iran czy Rosja. Najbardziej restrykcyjny reżim prawny obrotu kryptowalutami obo-

wiązuje obecnie w Chinach. Od 2019 r. w Chinach obowiązuje zakaz handlu kryptowalutami 

przez osoby fizyczne460. Zakaz ten nie był w praktyce egzekwowany – co więcej szacunki 

wskazywały, że 90% handlu bitcoinami miało miejsce na rynku chińskim461. W konsekwen-

cji 18 maja 2021 r. trzy instytucje finansowe wspierane przez Państwo Środka, tj. National 

 
456 https://www.centralbank.go.ke/uploads/banking_circulars/2075994161_Banking%20Circu-
lar%20No%2014%20of%202015%20-%20Virtual%20Currencies%20-%20Bitcoin.pdf, dostęp: 5.6.2021 r.  
457 https://internationalfinance.com/kenya-plans-switch-base-currency-bitcoin/, dostęp: 5.6.2021 r.  
458 https://www.asamblea.gob.sv/node/11282, dostęp: 12.6.2021 r.  
459 https://www.imf.org/external/mmedia/view.aspx?vid=6258230460001, dostęp: 12.6.2021 r.  
460 Na początku czerwca aresztowano ponad 1100 osób podejrzanych o popełnienie przestępstw związanych  
z obrotem kryptowalutami (https://www.reuters.com/world/china/china-arrests-over-1100-suspects-crack-
down-crypto-related-money-laundering-2021-06-10/, dostęp: 13.6.2021 r.).  
461 https://www.chinabankingnews.com/2021/05/19/china-issues-new-ban-on-finance-and-payments-organi-
sations-engaging-in-cryptocurrency-related-operations/, dostęp: 6.6.2021 r.  
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Internet Finance Association of China, China Banking Association, The Payment and Clea-

ring Association of China opublikowały na swoich profilach w mediahc społecznościowych 

„Public Notice on the Prevention of Speculative Risk in Relation to Virtual Currency Tran-

sactions462”, stanowiącą ostrzeżenie przed ryzykiem spekulacyjnym związanym z transak-

cjami dokonywanymi w walutach wirtualnych. Na mocy ww. komunikatu zakazano insty-

tucjom finansowym i płatniczym świadczenia usług związanych z obrotem kryptowalutami 

(bezpośrednio lub pośrednio), w tym: 

1) świadczenie usług w zakresie ewidencjonowania, dokonywania transakcji lub rozli-

czeń kryptowalutowych,  

2) przyjmowania kryptowalut lub korzystania z kryptowalut jako środka płatniczego, 

3) wymiany kryptowalut na yuana i inne waluty fiat, 

4) przechowywania, hostingu, przyjmowania w zastaw,  

5) emisji instrumentów finansowych bazujących na kryptowalutach, 

6) stosowania kryptowalut do wyceny produktów lub usług.  

Na gruncie ww. ostrzeżenia kryptowaluty zostały zakwalifikowane jako specyficzny rodzaj 

wirtualnego towaru, który nie jest emitowany przez instytucje rynku pieniężnego oraz nie 

ma cech prawnego środka płatniczego.  

Od początku 2021 r. mieszkańcy Iranu mierzą się z serią przerw w dostawie energii 

elektrycznej. Ten swoisty blackout ma jednak wyjątkowe uzasadnienie – jego powodem jest 

działanie zbyt wielu koparek kryptowalut jednocześnie. Po tym jak USA nałożyły na Iran 

rozmaite sankcje, jak np. embargo na eksport irańskiej ropy naftowej mapa Iranu pokryła się 

profesjonalnymi kopalniami kryptowalut (choć jest to działalność licencjonowana) – co do-

prowadziło do utraty wydolności przez irańską infrastrukturę energetyczną, a nawet urucho-

mienia zasilania awaryjnego przy wykorzystaniu mazutu – ciężkiego oleju opałowego, 

 
462 Z uwagi na geoblokady dostępu do treści stosowane przez chińskie instytucje finansowe, nawet przy wy-
korzystaniu oprogramowania typu VPN uzyskanie materiałów źródłowych ze stron internetowych chińskich 
instytucji finansowych jest niemożliwe bądź znacząco utrudnione. Z tego względu autorka opiera swoją wiedzę 
w tym zakresie na doniesieniach wysoko notowanych pod względem wiarygodności portali informacyjnych - 
China bans financial, payment institutions from cryptocurrency business, https://www.reuters.com/techno-
logy/chinese-financial-payment-bodies-barred-cryptocurrency-business-2021-05-18/, More Bark, Less Bite: 
China crypto players shrug off latest Crackdown, https://economictimes.indiatimes.com/tech/tech-bytes/china-
crypto-ban-bitcoin-players-shrug-off-beijings-latest-crackdown/articleshow/82804503.cms?from=mdr, Chi-
nese Industry Bodies Issue New Ban on Finance and Payments Organisations Engaging in Cryptocurrency-
Related Operations, https://www.chinabankingnews.com/2021/05/19/china-issues-new-ban-on-finance-and-
payments-organisations-engaging-in-cryptocurrency-related-operations/, M. Pawlak, Krach i panika na rynku 
kryptowalut po decyzji władz Chin, https://pieniadze.rp.pl/inwestycje/35678-krach-i-panika-na-rynku-krypto-
walut-po-decyzji-wladz-chin, dostep: 6.6.2021 r.  
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którego spalanie powoduje ogromne zanieczyszczenie powietrza463. Na skutek powyższej 

destabilizacji prezydent Iranu Hassan Rouhani ogłosił wprowadzenie zakazu wydobywania 

kryptowalut w gospodarstwach domowych (który ma obowiązywać do 22 września 2021 

r.)464. Co interesujące, w kwietniu 2021 r. Centralny Bank Iranu (ang. Central Bank of Iran) 

ogłosił, że banki oraz licencjonowane kantory, mogą na potrzeby handlu międzynarodowego 

rozliczać się w kryptowalutach465 (takie rozliczenia miały być prowadzone w handlu z We-

nezuelą czy Turcją466). 

W kontekście ewolucji ograniczeń związanych z obrotem kryptowalutami warto po-

służyć się także przykładem Indii. Do 2020 r. w Indiach obowiązywał okólnik Centralnego 

Banku Indii (ang. Reserve Bank of India - RBI) z 6 czerwca 2018 r. w sprawie polityki 

rozwojowej i regulacyjnej467, który ograniczał możliwości korzystania z regulowanych 

usług bankowych i płatniczych w powiązaniu z obrotem kryptowalutami. W dniu 4 marca 

2020 r. Sąd Najwyższy Indii uchylił ww. okólnik powołując się na konstytucyjne prawo 

giełd walut wirtualnych do handlu (tzw. sprawa IAMAI)468. Na gruncie ww. sprawy Sąd 

Najwyższy Indii stwierdził, iż waluty wirtualne stanowią wartości niematerialne, które mogą 

być traktowane jako towary, a w określonych okolicznościach jako pieniądz. Natomiast 

ograniczenia dotyczące działalności w zakresie obrotu walutami wirtualnymi powinny być 

proporcjonalne – oparte na dowodach, racjonalne i adekwatne do pożądanych rezultatów. 

Powyższe – pozornie konwencjonalne – orzeczenie nabiera jednak przełomowego znaczenia 

po uwzględnieniu kontekstu, w którym zostało wydane. Mianowicie należy wziąć pod 

uwagę, że Indie to kraj prowadzący kontrolę przepływu kapitału, w tym napływu obcych 

 
463 https://www.businessinsider.com/iran-government-blames-bitcoin-for-blackouts-in-tehran-other-cities-
2021-1?IR=T, dostęp: 13.6.2021 r.  
464 https://www.tehrantimes.com/news/460951/Cryptocurrency-mining-using-household-electricity-to-face-
heavy, dostęp: 13.6.2021 r.  
465 https://financialtribune.com/articles/business-and-markets/108313/banks-and-forex-shops-can-use-digital-
assets-to-pay-for-imports, dostęp: 13.6.2021 r. 
466 https://news.bitcoin.com/venezuela-pays-imports-iran-turkey-bitcoin-evade-sanctions/, dostep: 13.6.2021 
r. 
467 Reserve Bank of India, Statement on Developmental and Regulatory Policies, 2018, https://rbi-
docs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR3191F15F5759EFA74292BBB6D21A0EC2EC5A.PDF, dostęp: 
21.6.2021 r. 
468 Supreme Court of India, Internet And Mobile Association vs Reserve Bank Of India on 4 March, 2020, 
Writ Petition (Civil) No.373 of 2018, https://indianka-
noon.org/doc/12397485/?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_l7xWmp1WG2yrdOJEHJhYPPriB-
MsP_q6XWDf8HNN85Yw-1635775521-0-gqNtZGzNAlCjcnBszQgl, dostęp: 21.6.2021 r. 
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walut469. Tym samym wydaje się, że „legalizacja” obrotu kryptowalutami, które nie poddają 

się tradycyjnej kontroli może stanowić rewolucyjną zmianę dla całej gospodarki470. 

Choć wyrok w sprawie IAMAI dał przyczynek do dokonania pierwszej kwalifikacji 

prawnej kryptowalut (jako towarów) w indyjskim prawie, to jego praktyczne znaczenie na-

dal jest trudne do oceny. W pewnych przypadkach kryptowaluty mogą być traktowane jako 

pieniądz – działalność związana z ich obrotem podlega nadzorowi RBI. Co więcej, w świetle 

indyjskiej ustawy o wymianie walut obcych przez walutę rozumie się każdy instrument, 

który może być wykorzystany do utworzenia zobowiązania finansowego471. Przy tak sfor-

mułowanej definicji waluty potencjalnie część stablecoinów mogłaby zostać uznana za wa-

lutę obcą – której transfer z i do Indii podlegałby reżimowi ww. ustawy.  

Niezależnie od powyższego w mocy pozostaje rekomendacja wyrażona w wydanym 

w lipcu 2019 r. przez międzyresortowy komitet powołany przez Ministerstwo Finansów In-

dii raporcie na temat proponowanego podejścia regulacyjnego do technologii rozproszonej 

księgi głównej i walut wirtualnych, w ramach którego komitet zalecił wprowadzenie całko-

witego zakazu obrotu kryptowalutami (włącznie z surowymi sankcjami za ich wykorzysty-

wanie)472. Tym samym obecnie w Indiach funkcjonuje specyficzny dwugłos – z jednej 

strony „liberalne” stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku wydanym w sprawie 

IAMAI, a z drugiej rządowych ekspertów postulujących de facto zakaz prowadzenia dzia-

łalności związanej z obrotem kryptowalutami. Z całą pewnością można zatem jedynie 

stwierdzić, że indyjskie prawo dotyczące obrotu kryptowalutami będzie podlegać dalszym 

zmianom.  

Omawiając ostatnie przypadki nakładania restrykcji w obrocie kryptowalutowym 

warto wspomnieć także o regulacjach obowiązujących w Turcji. W kwietniu 2021 r., nie-

malże dzień po dniu, upadły dwie znaczące giełdy kryptowalut. Najpierw z rynku zniknęła 

giełda Thodex, a jej dyrektor generalny uciekł z Turcji do Albanii ze zdeponowanymi na 

 
469 The Foreign Exchange Management Act, 1999, https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1999-
42_0.pdf, dostęp: 21.6.2021 r. 
470 W praktyce problematyczna może być np. kwalifikacja prawna sytuacji, w której do wykopania kryptowa-
luty dochodzi na terytorium Indii (nagroda trafia do portfela przechowywanego u indyjskiego dostawcy),  
a następnie zostaje przetransferowana na zagraniczny rachunek (do zagranicznego portfela). Ocena, czy w 
takiej sytuacji doszło do przechowywania waluty obcej na terytorium Indii może budzić interpretacyjne trud-
ności.  
471 Tłumaczenie własne autorki z j. angielskiego – „any instrument which can be used to create financial lia-
bility”.  
472 Report of the Committee to propose specific actions to be taken in relation to Virtual Currencies, 28th Feb-
ruary 2019, https://dea.gov.in/sites/default/files/Approved%20and%20Signed%20Re-
port%20and%20Bill%20of%20IMC%20on%20VCs%2028%20Feb%202019.pdf, dostęp: 21.6.2021 r. 
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niej środkami o równowartości 2 mld dolarów473. Następnie zakończenie działalności nieo-

czekiwanie ogłosiła giełda Vebitcoin, twierdząc, że powodem tej decyzji są obciążenia fi-

nansowe spowodowane „ostatnimi zmianami w branży kryptowalut”, tj. restrykcjami zapo-

wiadanymi po upadku Thodex. Publikacja ww. komunikatu spowodowała swoisty run on 

the bank – co ostatecznie zadecydowało o upadku giełdy474. Na skutek powyższych wyda-

rzeń Bank Centralny Republiki Tureckiej przyjął i ogłosił Rozporządzenie w sprawie nie-

wykorzystania aktywów kryptoaktywów w płatnościach,475 wprowadzające od 30 kwietnia 

2021 r. zakaz wykorzystywania kryptowalut w celach płatniczych oraz jako środka wy-

miany. Jak argumentował turecki bank centralny - celem rozporządzenia jest niewykorzy-

stywanie kryptoaktywów w płatnościach, niewykorzystywanie aktywów kryptograficznych 

bezpośrednio lub pośrednio do świadczenia usług płatniczych i emisji pieniądza elektronicz-

nego oraz przez instytucje płatnicze i pieniądza elektronicznego na rzecz platform oferują-

cych obrót, usługi przechowywania, transferu lub emisji kryptoaktywów476. Po kwietnio-

wych wydarzeniach, 4 maja 2021 r. turecka Rada ds. Przestępstw Finansowych (ang. Tur-

key’s Financial Crimes Investigation Board) opublikowała przewodnik dla dostawców usług 

związanych z kryptoaktywami. Zgodnie z wytycznymi platformy wymiany kryptowalut są 

uprawnione i zobowiązane do weryfikowania tożsamości swoich klientów i raportowania 

podejrzanych transakcji477. 

4.3  Podsumowanie  

Z przeprowadzonego przeglądu regulacji obrotu kryptowalutowego można wypro-

wadzić szereg interesujących wniosków. Przede wszystkim - dążenie do legalnego zdefinio-

wania kryptowalut (czy też kryptoaktywów bądź walut wirtualnych) nie stanowi powszech-

nego trendu. Co więcej – unormowania obrotu kryptowalutowego rzadko przyjmują postać 

regulacji ustawowej. Znacznie częściej są one efektem działalności organów nadzoru. Pra-

wodawcy nieczęsto podejmują się zatem wysiłku systemowego przeanalizowania tego 

 
473 https://www.dailysabah.com/business/economy/turkey-says-thodex-crypto-scam-concerned-portfolio-
worth-108m, dostęp: 13.6.2021 r.  
474 https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-24/turkey-s-cryptocurrency-pain-grows-with-second-
exchange-collapse, dostęp: 13.6.2021 r. 
475 https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/EN/TCMB+EN/Main+Menu/Announcements/Press+Relea-
ses/2021/ANO2021-17, dostęp: 13.6.2021 r.  
476 Ibidem.  
477 https://ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/12/2021/05/Kripto-Varlik-Hizmet-Saglayicilar-Rehberi.pdf, 
https://www.cetinkaya.com/insights/masak-financial-crimes-guide-crypto-asset-service-providers, dostęp: 
13.6.2021 r.  
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zagadnienia. Jednocześnie w państwach, w których zdecydowano się na pozytywną regula-

cję (np. Malta) rynek kryptoaktywów ma się szczególnie dobrze. Nietrudno także zauważyć, 

że nawet w ramach UE mamy do czynienia z dość skomplikowaną mapą regulacyjną, która 

wobec globalnego charakteru kryptowalut (i problemów generowanych przez nie w trady-

cyjnych systemach prawnych) wymaga ujednolicenia. Jest to szczególnie istotne pod kątem 

kwalifikacji kryptowalut jako instrumentów finansowych w świetle MiFID II i zasady jed-

nolitości prawa UE.  

Na gruncie przeprowadzonej analizy możliwe jest zaobserwowanie następujących 

tendencji regulacyjnych: 

1) kryptowaluty mogą pełnić funkcję prawnego środka płatniczego, 

2) co do zasady obrót kryptowalutami jest dozwolony, 

3) obrót kryptowalutowy został objęty rozwiązaniami instytucjonalnymi mającymi na 

celu ograniczenie najpoważniejszego ryzyka związanego z posługiwaniem się kryp-

towalutami, 

4) reglamentacja obrotu (w tym wydobywania) kryptowalutami bądź zakaz.  

Wreszcie możemy zaobserwować, że kryptowaluty cieszą się największą popularno-

ścią (czasami aż niemożliwą do udźwignięcia przez infrastrukturę techniczną danego pań-

stwa) w państwach zmagających się z rosnącą inflacją bądź objętych sankcjami międzyna-

rodowymi. Jest to całkowicie zrozumiałe biorąc pod uwagę, że najczęściej są to państwa, 

których obywatele mają ograniczone zaufanie do jego instytucji, a tradycyjny system finan-

sowy jest uwikłany w polityczną mozaikę. W tej sytuacji brak prowizji w transakcjach mię-

dzynarodowych i szybkość płatności stanowią dodatkową zaletę.  

Obecnie mamy także do czynienia z istotnym rozdrobnieniem regulacyjnym. Prócz 

generalnej harmonizacji w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (poprzez wdrożenie wytycznych FATF oraz AMLD V), równolegle w poszcze-

gólnych państwach funkcjonują odmienne koncepcje kwalifikacji prawnej kryptowalut. Bio-

rąc natomiast pod uwagę ich „globalny” charakter – kryptowaluty z powodzeniem wymy-

kają się efektywnej regulacji. Z tej perspektywy tym istotniejsze znaczenie mają wysiłki 

związane z przyjęciem MiCA. Wobec rosnącego zainteresowania rynku kryptoaktywami 

przyjęcie systemowych rozwiązań w tym obszarze staje się realną potrzebą ochrony konsu-

mentów i ograniczania ryzyka dla podmiotów rynku finansowego. 
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Nie sposób nie wspomnieć o – dostrzeganej przez część regulatorów – szczególnej 

roli stablecoinów. Stablecoiny stanowią bowiem swoisty łącznik pomiędzy kryptowalutami 

a walutmai fiat. Z jednej strony bazują na blockchainie (zatem dają niezależność od ban-

ków), a z drugiej oferują niezmienność kursu wymiany na waluty fiducjarne. Mogą więc 

stanowić zarówno doskonałe narzędzie przechowywania kapitału (np. przeczekując bessę na 

rynku bitcoinowym), jak i wehikuł inwestycyjny. Stablecoiny to także możliwość realizacji 

szybkich i tanich płatności międzynarodowych (np. wypłata wynagrodzenia dla zagranicz-

nego partnera handlowego). W 2020 r. bank JP Morgan umożliwił swoim klientom dokony-

wanie natychmiastowych przelewów zagranicznych za pomocą dedykowanego stablecoina 

JPM Coin478. W marcu 2021 r. Visa zaczęła stosować USDcoin do rozliczania transakcji  

z partnerami479. 

Rosnący zakres zastosowania stablecoinów to także rosnące ryzyko dla inwestorów 

– a w konsekwencji rosnące zainteresowanie regulatorów. O ile stablecoiny nie zostaną 

wprost zakwalifikowane jako instrumenty finansowe to rynek będzie mierzyć się m.in.  

z ryzykiem braku utrzymywania niezbędnego poziomu rezerw walutowych odpowiadają-

cych wartości emitowanych stablecoinów. W państwach o wysokiej inflacji może dodat-

kowo dochodzić do wypierania z obrotu lokalnych walut fiat, co w skrajnym przypadku 

uniemożliwiałoby prowadzenie polityki pieniężnej. 

 

 
478 J.P. Morgan Creates Digital Coin for Payments, https://www.jpmorgan.com/solutions/cib/news/digital-
coin-payments, dostęp: 21.6.2021 r. 
479 Visa Becomes First Major Payments Network to Settle Transactions in USD Coin (USDC), 
https://usa.visa.com/about-visa/newsroom/press-releases.releaseId.17821.html, dostęp: 21.6.2021 r. 
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Zakończenie 

Działalność związana z obrotem kryptowalutami w większości krajów, w tym w Pol-

sce, nie podlega bezpośredniej regulacji prawnej – wyjątek stanowią przepisy dotyczące pra-

niu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W polskim systemie prawa przepisy te stały się 

punktem odniesienia także dla innych gałęzi prawa – do niektórych zostały wprost zaadap-

towane przez prawodawcę.  

Kluczowe znaczenie dla dokonania prawnej kwalifikacji kryptowalut a zatem defi-

nicja legalna waluty wirtualnej zawarta w art. 2 pkt 26 TerroryzmU. Definicja ta częściowo 

odwzorowuje regulację unijną, częściowo jednak – z nieznanych przyczyn – posługuje się 

odmienną siatką pojęciową. Definicja zawarta w art. 2 ust. 2 pkt 26 TerroryzmU, choć wska-

zuje na jedną z funkcji walut wirtualnych (w tym kryptowalut) - środka wymiany w obrocie 

gospodarczym), to nadal nie umożliwia dokonania jednoznacznej i precyzyjnej kwalifikacji 

prawnej kryptowaluty (a to obrót tymi aktywami miał przede wszystkim zostać objęty regu-

lacją). Na pytanie czym jest waluta wirtualna ustawodawca w pierwszej kolejności stwier-

dza, że jest to „cyfrowe odwzorowanie wartości”. Tymczasem w świetle art. 3 pkt 18 AMLD 

IV (której implementację miała stanowić TerroryzmU) waluty wirtualne stanowią „cyfrowe 

wyznaczniki wartości”. Polski ustawodawca zdecydował się zatem na wyjaśnienie pojęcia 

waluty wirtualnej przez użycie nieznanego na gruncie AMLD IV określenia „cyfrowego od-

wzorowania wartości” (co można potraktować jako błąd ignotum per ignotum). Biorąc na-

tomiast pod uwagę zasady prawidłowej legislacji, należałoby stwierdzić, że zróżnicowanie 

terminologiczne było zamierzonym działaniem polskiego ustawodawcy. Wówczas jednak 

ponownie natrafiamy na barierę wynikającą z powszechnego rozumienia pojęcia „odwzoro-

wania” jako ukształtowania na wzór czegoś, odtworzenie według wzoru. Tymczasem kryp-

towaluty posiadają własną, samodzielną wartość ekonomiczną (choć zależną od popytu na 

nie) i nie odwzorowują żadnych (jakich?) wartości ze świata realnego. Jednostka kryptowa-

luty może reprezentować pewną wartość, ale jej nie odwzorowuje. 

Definicja waluty wirtualnej składa się także z obszernego wyłączenia – wskazując 

czym wirtualna waluta (a w domyśle także kryptowaluta) nie jest. Polski ustawodawca zde-

cydował się na sformułowanie ww. negatywnych przesłanek poprzez łączne wskazanie kon-

kretnych instytucji prawa, do których waluta wirtualna nie jest zaliczana. Aby dane „cyfrowe 

odwzorowanie wartości” stanowiło walutę wirtualną powinno ponadto być wymienialne 
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w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze, akceptowane jako środek wymiany, 

a także mogło być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo mogło być przed-

miotem handlu elektronicznego – powinno więc pełnić funkcję środka wymiany oraz funk-

cję płatniczą.  

Na bazie tak sformułowanej definicji waluty wirtualnej nie sposób dokonać precy-

zyjnej kwalifikacji prawnej kryptowaluty. Po pierwsze – jak zostało wspomniane - krypto-

waluta nie odwzorowuje innych wartości. Po drugie, pełni ona znacznie więcej ekonomicz-

nych funkcji pieniądza niż tylko funkcję płatniczą. Po trzecie, definicja waluty wirtualnej 

w żadnej mierze nie obejmuje swoim zakresem istoty kryptowalut – jednostek wartości 

funkcjonujących w technologii łańcucha bloków – rozproszonej, zdecentralizowanej, pu-

blicznie dostępnej bazy danych. Biorąc ponadto pod uwagę, że kryptowaluty pełnią w obro-

cie zarówno rolę instrumentów płatniczych, jak i instrumentów finansowych – definicja wa-

luty wirtualnej jest nie tylko nieprecyzyjna, ale także nieadekwatna do spełnianych przez nie 

funkcji. 

Niepewność regulacyjna w tym obszarze oddziałuje negatywnie na wszystkich 

uczestników rynku. Brak zrozumiałych ram prawnych dla obrotu kryptowalutowego prowa-

dzi z jednej stronny do braku możliwości sprawowana nadzoru regulacyjnego (a tym samym 

prawnej ochrony użytkowników kryptowalut), a z drugiej zniechęca przedsiębiorców sek-

tora fintech do rozwijania działalności w Polsce.  

Obecnie nie jest możliwe dokonanie jednoznacznej kwalifikacji prawnej kryptowalut 

na gruncie jakiejkolwiek gałęzi prawa. Jednocześnie w ocenie autorki przyjęcie przez pol-

skiego ustawodawcę definicji waluty wirtualnej w art. 2 pkt 26 TerroryzmU nie wyklucza 

możliwości (ani potrzeby) dokonania oceny prawnego charakteru kryptowalut na gruncie 

pozostałych gałęzi prawa. Powyższa ocena prawna jest jednak zawsze obarczona ryzykiem 

– nie ma pewności, że dana kwalifikacja zostanie zaaprobowana przez sąd czy regulatora.  

Należy natomiast pozytywnie ocenić aktywność UKNF w tym obszarze. Wydawane 

w ostatnim czasie stanowiska stanowią z jednej strony wartościowe opracowanie zagadnie-

nia obrotu kryptoaktywami (wyróżniając najważniejsze rodzaje tych aktywów, ich cechy 

charakterystyczne), a z drugiej położyły kres dotychczasowej, niezwykle upraszczającej ko-

munikacji z rynkiem kryptowalutowym polegającej niemal wyłącznie na publikacji ostrze-

żeń. Wobec tak dynamicznie zmieniającego się rynku jak rynek kryptowalut stanowiska or-

ganów nadzoru pełnią coraz większą rolę – co widać zwłaszcza w kontekście aktywności 

organów niemieckich czy brytyjskich. Instytucje te – przez pryzmat swoich systemowych 

kompetencji – dają narzędzia do dokonania kompleksowej oceny prawnej kryptowalut 
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w tych porządkach prawnych – np. poprzez przyjęcie, że stanowią one instrumenty finan-

sowe (nawet jeśli nie są wymienione w MiFID II) czy też, że ryzyko obrotu nimi jest tak 

duże, że stał się on niedostępny dla klientów detalicznych.   

Jak już zostało podkreślone na wcześniejszym etapie pracy – prawna kwalifikacja 

kryptowalut (niezależnie od tego, czy w formie definicji legalnej czy też nie) w ocenie au-

torki powinna zmierzać do uchwycenia ich złożonej natury oraz pełnionych przez nie funk-

cji. Potencjalnie zatem kryptowaluty mogłyby zostać zdefiniowane jako z jednej strony jed-

nostki wartości funkcjonujące w technologii rozproszonego rejestru, a z drugiej rodzaj cy-

frowych aktywów.  

Nie ma wątpliwości co do tego, że kryptowaluty in genere nie stanowią pieniądza 

w rozumieniu polskiego prawa. W ocenie autorki wyjątek mogą natomiast stanowić niektóre 

stablecoiny, które można byłoby zakwalifikować jako pieniądz elektroniczny w rozumieniu 

art. 2 pkt 21a UsłPłU. Aby jednak tak się stało dany rodzaj stablecoinów powinien m.in. być 

wydawany (emitowany) z obowiązkiem wykupu przez jego emitenta. 

Na gruncie przepisów prawa cywilnego autorka przychyla się do poglądu, iż krypto-

waluty stanowią rodzaj praw majątkowych – są zbywalne, mają ekonomiczną wartość, moż-

liwe jest korzystanie z nich z wyłączeniem innych osób. Oznacza to, że kryptowaluty mo-

głyby stanowić przedmiot prawa do dziedziczenia bądź aportu wnoszonego do spółki prawa 

handlowego. Jednocześnie w ocenie autorki zasadne wydaje się sformułowanie postulatu de 

lege ferenda rozszerzenia pojęcia rzeczy z art. 45 KC tak, aby jego zakresem objęte zostały 

również dobra wirtualne. Analiza literatury przedmiotu wskazuje bowiem, że jednym z pod-

stawowych problemów uniemożliwiających dokonanie precyzyjnej kwalifikacji dóbr wirtu-

alnych (w tym kryptowalut) – nie tylko na gruncie prawa cywilnego - jest anachroniczna 

definicja rzeczy, która nie uwzględnia powszechnie spotykanych w obrocie dóbr niemate-

rialnych (eliminując zarówno dobra nieposiadające materialnego substratu jak i niewyod-

rębnione „z przyrody”). W efekcie definicja ta zupełnie nie przystaje do dzisiejszych realiów 

życia społeczno-gospodarczego, w których różnego typu dobra wirtualne przejawiają 

znaczne wartości majątkowe i stanowią istotny element obrotu.  

Niezależnie od powyższej kwalifikacji kryptowaluty zostały zakwalifikowane jako 

inny niż pieniądz miernik wartości. Wydaje się przy tym, że jest to równie „rozwojowa” 

kwalifikacja co kwalifikacja prawnomajątkowa, choć całkowicie niedoceniana w literaturze. 

Tymczasem przyjmując jako punkt wyjścia, że kryptowaluty stanowią inne niż pieniądze 
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mierniki wartości, kryptowaluty mogłyby w przyszłości zostać uznane za szczególny rodzaj 

towaru, a tym samym podlegać np. regulacji na gruncie przepisów o giełdach towarowych.  

Charakter prawny kryptowalut warto rozważyć także w kontekście przepisów doty-

czących własności intelektualnej i ochrony prawnoautorskiej. W ocenie autorki korzystanie 

z oprogramowania kryptowaluty opiera się na klasycznej umowie licencyjnej zawartej po-

między identyfikowalnym licencjobiorcą oraz licencjodawcą – czasami wskazanym z na-

zwy, czasami funkcjonującym pod pseudonimem. Wiele umów, w szczególności powszech-

nych i od razu wykonywanych, zawieranych jest „anonimowo” lub częściowo anonimowo 

(gdy tylko jedna ze stron jest anonimowa). Dotyczy to zwłaszcza umów ery gospodarki cy-

frowej. 

Kryptowaluty są wykorzystywane do tworzenia kompleksowych rozwiązań w zakre-

sie zawierania i wykonywania umów (transakcji finansowych). Choć rozwiązania te nadal 

cechują się wysokim poziomem abstrakcyjności, to nie należy z góry przekreślać ich zdol-

ności patentowej. Poszczególne rozwiązania kryptowalutowe nierzadko są precyzyjnie opi-

sane, poparte schematami, przykładami implementacji czy konkretnymi wymaganiami tech-

nicznymi. Informacje te najczęściej są wskazane w white papers, a w przypadku bitcoina 

w tzw. manifeście S. Nakamoto.  

Na gruncie polskiego prawa cywilnego możliwe jest także zakwalifikowanie krypto-

walut jako treści cyfrowych. Niestety polski ustawodawca nie przewidział dotąd żadnej 

ochrony dla podmiotów uprawnionych do dysponowania tymi treściami, choć tego typu roz-

wiązania były dyskutowane. 

Co szczególnie interesujące – kryptowaluty wymykają się z ram choćby tak nowo-

czesnej koncepcji jak koncepcja własności wirtualnej. Nawet kompromisowa mieszana kon-

cepcja własności wirtualnej (łącząca w sobie elementy prawa bezwzględnego oraz koncepcji 

reżimu kontraktowego) nie znalazła zastosowania. Objęcie kryptowalut nową, szczególną 

regulacją prawa własności doprowadziłoby bowiem w najlepszym wypadku do niepotrzeb-

nego dualizmu praw własności w systemie prawa. Z drugiej strony jednak w praktyce funk-

cjonowania sieci kryptowalut wyraźnie widoczne są elementy kształtowania swoistego re-

żimu kontraktowego.  

Kwalifikacja prawna kryptowalut na gruncie prawa finansowego jest zadanie nie-

zwykle trudnym. W ocenie autorki znacznie trudniejszym niż opisanie charakteru prawnego 

kryptowaluty w ogólności. Rozważania poczynione na gruncie niniejszej pracy doprowa-

dziły jednak do kilku istotnych konkluzji. Po pierwsze, kryptowaluty obecnie nie podlegają 
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regulacji PrDewiz. Za wyjątkiem niektórych stablecoinów – nie poddają się w prosty sposób 

także regulacji UsłPłU. Stan ten jednak potencjalnie może ulec istotnej zmianie, bowiem już 

dziś praktyka obrotu zmierza do częściowej instytucjonalizacji – KNF (wbrew pierwotnemu 

stanowisku o braku jakiejkolwiek kompetencji w tym zakresie) rejestruje bowiem operato-

rów giełd kryptowalutowych w rejestrze małych instytucji płatniczych.  

W niektórych państwach kryptowaluty zostały uznane za instrumenty finansowe. 

W polskim systemie prawnym de lege lata brak jest podstaw do zastosowania tego typu 

kwalifikacji. Ocena prawna kryptowalut pod tym kątem jest dodatkowo utrudniona poprzez 

fakt, że w literaturze funkcjonują rozbieżne poglądy co do obowiązywania zasady numerus 

clausus instrumentów finansowych. Widoczna jest także dyskusja nad charakterem definicji 

instrumentów finansowych – czy ma ona znaczenie wyłącznie techniczne, czy jest definicją 

zupełną. Niezależnie od powyższego instrumenty bazujące na kryptowalutach z powodze-

niem są od lat kwalifikowane jako instrumenty pochodne w rozumieniu ObrInstrFinU. 

Szansą na kompleksową regulację kryptowalut – począwszy od ich kwalifikacji 

prawnej, a skończywszy na obowiązkach przedsiębiorców kryptowalutowych wobec swoich 

klientów stanowi MiCA. W ocenie autorki jest to wyjątkowo interesująca koncepcja regula-

cyjna, która w gruncie rzeczy opiera się na relatywnie prostym, funkcjonalnym ujęciu tej 

tematyki – skoro kryptowaluty (kryptoaktywa) spełniają funkcje instrumentów finansowych 

czy płatniczych – obrót nimi powinien podlegać takim samym (z uwzględnieniem ich tech-

nicznej specyfiki) wymogom prawnym. Przyjęcie z jednej strony ukształtowałoby wreszcie 

systemowe spojrzenie na problematykę obrotu kryptoaktywami (dając tym samym podstawy 

chociażby do ustalenia zasad odpowiedzialności podmiotów świadczących usługi związane 

z obrotem kryptowalutami), a z drugiej definitywnie zalegalizowałoby obrót nimi w po-

wszechnym rozumieniu. Ponadto wyeliminowany zostałby (przynajmniej częściowo) pro-

blem rozdrobnienia regulacyjnego i forum shippingu w branży kryptowalutowej (w obrębie 

UE). Należy przy tym stwierdzić MiCA zmierza nie tylko do wykreowania ochrony intere-

sów klientów rynku kryptowalutowego, ale w konsekwencji stopniowego „wchłonięcia” 

rynku kryptowalutowego przez „tradycyjny” rynek finansowy. Z drugiej strony do podziału 

kryptowalutowego tortu próbują włączyć się banki centralne, proponując kolejne projekty 

CBDC, które mają stanowić oręż w walce z dzisiejszą szarą strefą. Nie można jednak przy 

tym zapominać, że genezy kryptowalut upatruje się w rozczarowaniu tymże systemem  

i chęci stworzenia dostępnej alternatywy. Co istotne, system ten jest dostępny także dla osób, 
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które nie mają możliwości inwestowania na rynku tradycyjnym z uwagi na brak niezbęd-

nego kapitału na start.  

Prawo podatkowe było chronologicznie pierwszym poligonem doświadczalnym dla 

oceny statusu prawnego kryptowalut. Przełomową rolę w tym zakresie odegrał wyrok TSUE 

z 22 października 2015 r., Skatteverket przeciwko Davidowi Hedqvistowi, C-624/14 (wy-

dany na gruncie Dyrektywy o VAT), w ramach którego TSUE dokonał częściowej kwalifi-

kacji prawnej bitcoina (kryptowalut), nadając im cechy umownego środka płatniczego. Jed-

nocześnie TSUE stanowczo wykluczył możliwość traktowania kryptowalut jako tytułu przy-

znającego prawo własności bądź prawo o podobnym charakterze.  

W ramach pozostałych ustaw podatkowych w Polsce do oceny prawnego charakteru 

kryptowalut stosuje się wprost definicję waluty wirtualnej z art. 2 pkt 26 TerroryzmU. 

Z uwagi na jej specyfikę (wcześniej kryptowaluty były traktowane w zasadzie jednolicie 

jako prawa majątkowe) ustawodawca zmuszony był skonstruować odrębne przepisy regulu-

jące obowiązki podatkowe związane z obrotem kryptowalutami. Abstrahując od generalnej 

oceny definicji waluty wirtualnej, przyjęte rozwiązania należy uznać za trafne i komplek-

sowe.  

Tymczasem na gruncie przepisów o rachunkowości kryptowaluty nie doczekały się 

żadnej bezpośredniej regulacji. Po przeprowadzonej analizie wybranych (potencjalnie ade-

kwatnych) standardów rachunkowych wydaje się, że kryptowaluty mogą być traktowane 

jako wartości niematerialne (w tym wartości niematerialne i prawne w rozumieniu art. 3 ust. 

1 pkt 14 RachunkU). W konsekwencji możliwe staje się także uwzględnienie kryptowalut 

jako składników inwestycji. Z kolei w przypadku, gdy kryptowaluty są utrzymywane w celu 

sprzedaży w ramach zwykłej działalności gospodarczej – powinny być traktowane jako za-

pasy. 

Niemal wszystkie poczynione powyżej konstatacje znajdują odzwierciedlenie 

w prawnokarnej kwalifikacji kryptowalut. W pierwszej kolejności – skoro niektóre stable-

coiny mogą spełniać warunki z art. 2 pkt 21a UsłPłU i stanowić pieniądz elektroniczny – 

mogą podlegać ochronie prawnokarnej przewidzianej dla pieniądza. Po drugie, nie ma prze-

szkód, by traktować kryptowaluty jako rzecz ruchomą w postaci innego niż pieniądz środka 

płatniczego. Ta kwalifikacja umożliwia przyjęcie relatywnie szerokiej ochrony posiadania 

kryptowalut. Ze szczególnie interesującą sytuacją mamy natomiast do czynienia na gruncie 

art. 299 KK, który swoim zakresem obejmuje także prawa majątkowe oraz „inne mienie 
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ruchome”. Kwalifikacja prawnokarna będzie w tym przypadku częściowo zależna od kwa-

lifikacji cywilistycznej- co do której w ww. aspekcie nie ma jednolitych poglądów. Pojęcie 

„mienia” jest uznawane w nauce prawa karnego za synonim terminu „majątek”, rozumia-

nego jako całokształt sytuacji majątkowej. Mienie na gruncie prawa karnego jest przy tym 

rozumiane szerzej aniżeli w nauce prawa cywilnego, obejmując swoim zakresem wszelkie 

prawa majątkowe, rzeczowe, obligacyjne, w tym także usługi, świadczenia czy pożytki. Po-

wyższe ma bardzo istotne znaczenie praktyczne, bowiem nawet w przypadku odmówienia 

słuszności cywilistycznej koncepcji kryptowaluty jako prawa majątkowego, prawnokarne 

rozumienie mienia daje możliwość objęcia ich jego zakresem. W ten sposób kryptowaluta 

stanie się też przedmiotem ochrony na gruncie art. 282 KK (wymuszenie rozbójnicze), art. 

284 § 1 KK (przywłaszczenie), art. 286 § 1 KK (oszustwo), 300 § 1 i 2 KK (niezaspokojenie 

roszczeń wierzyciela) oraz art. 301 § 1 i 3 KK (oszukańczy transfer majątku i bankructwo). 

Bez wątpienia także kryptowaluty stanowią rodzaj zapisu na informatycznym nośniku da-

nych (art. 268 § 2 KK) oraz dane informatyczne, o których mowa w art. 268a § 1 KK (za-

kłócanie lub uniemożliwianie przetwarzania danych) oraz art. 287 § 1 KK (oszustwo kom-

puterowe). 

Statystyki dotyczące rozwoju rynku kryptowalutowego są jednoznaczne. Zakres za-

stosowania technologii blockchain/DLT jest coraz szerszy, a liczba jego uczestników rośnie 

niemal z dnia na dzień. W efekcie te cyfrowe jednostki wartości stają się obiektem coraz 

większego zainteresowania – co automatycznie przekłada się na wzrost ich kursów. Rozwój 

kryptowalut i technologii blockchain pokazują bowiem, że Internet to nie tylko znakomity 

kanał komunikacji, ale także narzędzie szybkich, transgranicznych przepływów finanso-

wych – w tym całkowicie niezależnych od rządów i banków. Ta ostatnia cecha przesądza 

z jednej strony o konieczności stworzenia odpowiednio elastycznych, ponadnarodowych 

ram prawnych. W przeciwnym razie regulacja rynku kryptowalutowego czy też nadzór nad 

nim będą wyłącznie pozorne.  

Jak jednak pokazały przytoczone przypadki upadków giełd czy obszarów braku pew-

ności prawnej – jest to rynek wymagający zainteresowania prawodawców i prawnej ochrony 

jego uczestników, by nie stał się swoistą Hawalą 2.0 (co więcej - kryptowaluty służą także 

jako kapitał spekulacyjny). Ze względu na jego globalny charakter – regulacja ta powinna 

w możliwie dużym stopniu przeciwdziałać dzisiejszemu rozdrobnieniu – co w praktyce 

oznacza, że powinna ona zostać przyjęta co najmniej na poziomie UE. Regulacja ta jest 
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potrzebna już dziś – za kilka lat może się okazać, że jest zwyczajnie zbyt późno, a potencjał 

technologii łańcucha bloków jest rozwijany z dala od terytorium UE.  

Jak zostało podkreślone w niniejszej pracy – zyskujące na popularności kryptowaluty 

mają charakter globalny, co samoistnie oznacza, że ich efektywne uregulowanie wymaga 

strategicznego, systemowego spojrzenia. Nie chcąc pozostać w tyle, państwa UE powinny 

dążyć do utrzymania klimatu sprzyjającego innowacjom przy jednoczesnym zachowaniu 

stabilności finansowej i ochronie inwestorów (konsumentów) przed ryzykiem. Osiągnięcie 

tych celów z poziomu poszczególnych państw i lokalnej regulacji rynku finansowego wy-

daje się być niemożliwe. Jednocześnie zyskają na tym podmioty świadczące usługi związane 

z obrotem kryptowalutami (uzyskując np. „paszporty” umożliwiające podmiotom posiada-

jącym zezwolenie w jednym państwie członkowskim świadczyć usługi w całej UE),jak  

i inwestorzy, którzy mogliby w końcu oczekiwać ustandaryzowanej informacji na temat ofe-

rowanych im produktów czy nawet uprawnień w zakresie nadzoru.  

Jednocześnie na skutek upowszechnienia się obrotu kryptowalutowego uwydatnia 

się zupełnie nowy problem, który z powodzeniem może stanowić pole do dalszych badań  

w nauce prawa – problem oddziaływania tej branży na środowisko naturalne i jej (nie tylko) 

społecznej odpowiedzialności. Obrót samym bitcoinem zużywa ogromne ilości zasobów,  

a w skrajnych sytuacjach (Iran) potrafi doprowadzić do degradacji środowiska naturalnego. 

Choć już dziś część rynku próbuje ograniczyć jego negatywne oddziaływanie na środowisko 

– np. poprzez uruchomienie tzw. zielonego bitcoina (zielony bitcoin to kryptowaluta, której 

transakcje są weryfikowane na blockchainie przez komputery zasilane wyłącznie energią 

odnawialną), to są to jednak inicjatywy niszowe. Bitcoin „głównego nurtu” wciąż jest napę-

dzany węglem.  

Kryptowaluty są obecne na rynku od ponad 11 lat. W większości nie sposób nazwać 

ich „cyfrowym złotem”. Nie doprowadziły do rewolucji w świecie pieniądza. Bez wątpienia 

jednak mają w sobie potencjał zmiany postrzegania i organizacji rynku finansowego oraz 

znaczenia jego klientów. Nie są przy tym wolne od wad, a ich dalsze funkcjonowanie 

w „szarej strefie” może sprawić, że pokona je to, do czego miały stanowić alternatywę – 

spekulacja, oszustwa, stały wzrost bogactwa największych graczy czy wpływy trudnych do 

zidentyfikowania osób trzecich.   
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