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Dynamiczny rozwój społeczeństwa 
cyfrowego na świecie

• Distributed Ledger Technology - DLT - blockchain

• Virtual Currencies  - VC’s

• Initial Coin Offering – ICO’s

• Smart Contracts 

stanowią przykłady rozwoju współczesnej transgranicznej 
gospodarki cyfrowej



Gospodarka cyfrowa a regulacje

• VC’s – ICO’s - decyduje rynek globalny

• VC’s – ICO’ s - brak regulacji o charakterze 
międzynarodowym

• w większości krajów na świecie - brak regulacji DLT, 
blockchain, VC’s, ICO’s – ale zaczynają się pojawiać

• przykłady regulacji VC’s  - Niemcy, Japonia, Szwajcaria, 
NY 



Rozwój rynku walut wirtualnych i ICO’s 
a komunikaty ostrzegające przed 

inwestowaniem

• Komunikaty Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Bankowego (EBA), Europejskiego Banku 
Centralnego (EBC), Europejskiego Urzędu 
Nadzoru Giełd i Papierów wartościowych (ESMA)

• Komunikat KNF i NBP, GIIF, UOKiK

• komunikaty publikowane w państwach 
członkowskich - Niemcy



Blockchain vs VC’s w komunikatach

• ostrzeżenia dla konsumentów 
inwestujących w waluty wirtualne

• wskazanie różnic – waluty wirtualne a DLT

• ważne – odseparowanie technologii 
blockchain od rynku walut wirtualnych



Regulacje rynku walut wirtualnych 
w Unii Europejskiej

• V dyrektywa AML i ustawy państw         
członkowskich



Ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

• pierwsza w prawie polskim definicja legalna 
waluty wirtualnej

• zmiana definicji w stosunku do pierwszej wersji 
projektu ww. ustawy

• ustanowienie instytucji obowiązanej



Waluta wirtualna 

cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:

• a) prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki 
centralne lub inne organy administracji publicznej,

• b) międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację 
międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji 
lub z nią współpracujące,

• c) pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. 
o usługach płatniczych,

• d) instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi,

• 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

art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terrorzyzmu



W orzecznictwie sądów 
administracyjnych oraz indywidualnych 

interpretacjach Izb Skarbowych

• waluty wirtualne bitcoin, litcoin, ether –
prawo majątkowe



Instytucją obowiązaną są:

podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą 
na świadczeniu usług w zakresie:

• a) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami 
płatniczymi,

• b) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi,

• c) pośrednictwa w wymianie, o której mowa w lit. a lub 
b,

• d) prowadzenia rachunków, o których mowa w ust. 2 pkt 
17 lit. e

art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terrorzyzmu



Obowiązki instytucji obowiązanych

• podmioty te będą mieć obowiązek stosowania 
środków bezpieczeństwa finansowego przy 
obrocie walutami wirtualnymi oraz 
powiadamiania GIIF o okolicznościach, które 
sugerują podejrzenie popełnienia przestępstwa 
prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

• do GIIF będą też zgłaszane podejrzenia, że 
określona transakcja lub wartości majątkowe 
mogą mieć związek z przestępstwami.



Bezpieczniejszy obrót wirtualną walutą
Komunikat Ministerstwa Finansów

z 2 marca 2018 r.

Zmiany te wynikają przede wszystkim z:

• międzynarodowych wytycznych Financial Action Task Force (FATF), które dotyczą 
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i rozprzestrzenianiu 
broni masowego rażenia, 

• przygotowanego obecnie w Unii Europejskiej projektu zmian dyrektywy (UE) 
2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania 
pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz dyrektywy 2009/101/WE. Podmioty, które 
oferują usługi w zakresie walut wirtualnych, zostały wskazane w projekcie jako 
odpowiedzialne za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu 
pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, 

• doświadczeń krajowych i międzynarodowych dotyczących wykrytych przypadków 
wykorzystania walut wirtualnych do prania pieniędzy. 

https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/id/6317058



Inicjatywy europejskie

1 lutego 2018 r. 

Komisja Europejska uruchomiła 

Europejskie Obserwatorium i Forum 
Blockchain 



EU Blockchain Observatory & Forum 

https://www.eublockchainforum.eu/



Główne cele

• Europa liderem technologii blockchain

• aktywne wspieranie Europy w wykorzystaniu 
nowych możliwości jakie oferuje technologia 
blockchain 

• wspieranie podmiotów europejskich

• gromadzenie fachowej wiedzy



EU Blockchain Observatory & Forum

"Oczekuje się, że technologia łańcucha bloków w 
znaczący sposób wpłynie na usługi cyfrowe oraz 
spowoduje przekształcenie modeli biznesowych 
w wielu obszarach działalności, w tym w 
sektorze opieki zdrowotnej, ubezpieczeń, 
finansów, energetyki, logistyki, zarządzania 
prawami własności intelektualnej czy usług 
administracji publicznej" - zaznaczyła KE

Źródło:  http://www.cyberdefence24.pl/ke-uruchamia-forum-obserwacyjne-blockchaina-technologii-kryptowalut



Raport „Blockchain in Education” z 2017 r.

• cyfrowa akredytacja i transfer punktów

• cyfrowa certyfikacja

• płatności studenckie

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/blockchain-education



Blockchain w polskiej gospodarce 

• blockchain jako trwały nośnik 

• prace nad wykorzystaniem technologii 
blockchain w bankowości koordynuje ZBP  



Czy polski ustawodawca jest przygotowany 
do uregulowania DLT,VC’s, ICO’s, 

Smart Contracts?

• TAK – ustawa z 1 marca 2018 r. 

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu

• NIE – podatki, prawo cywilne, prawo 
administracyjne  



Wnioski

• współczesny rynek cyfrowy – niezwykła 
dynamika i szybkość

• pilne – rozwiązanie problemów podatkowych 

• szansa praktycznego wykorzystania technologii DLT-
blockchain i stworzenia nowych modeli biznesowych w 
gospodarce polskiej   

• rozwój blockchain w polskiej bankowości –
trwały nośnik  

• przyszłość – regulacje DLT, VC’s, Smart Contracts



Dziękuję za uwagę!

magda.jaworskaa@gmail.com


