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Siódmego lipca br. na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego opublikowano          

komunikat zawierający wspólne ostrzeżenie NBP i KNF przed ryzykiem związanym z „walutami”            

wirtualnymi, w tym konkretnym przykładzie z kryptowalutami. Polskie Stowarzyszenie Bitcoin wyraża           

zdumienie i zaniepokojenie informacjami zawartymi we wspomnianym oświadczeniu. 

 

Stosunek obu instytucji do kryptowalut jest sprzeczny z oficjalnymi działaniami obecnego           

rządu względem technologii Blockchain, którego bitcoin jest obecnie najbardziej znanym elementem.           

Wyrazem poparcia dla kryptowalut było utworzenie w minionym roku przy Ministerstwie Cyfryzacji            

„Strumienia Blockchain/DLT i Waluty Cyfrowe”, którego celem jest dostosowywanie polskich          

warunków prawnych dla rozwoju start-upów opartych na tej innowacyjnej technologii. Na temat            

bitcoina wypowiadali się w pozytywnym kontekście m.in. wicepremier Morawiecki czy nowy szef            

Giełdy Papierów Wartościowych. Ważną inicjatywą realizowaną przez stronę rządową jest także           

program „Od papierowej do cyfrowej Polski”, w ramach którego zorganizowano grupę ekspercką pod             

nazwą „Blockchain i kryptowaluty”, będąca częścią zespołu zadaniowego odpowiedzialnego za          

realizację założeń programu. 

 

Rośnie liczba krajów, które dostosowują prawo do technologii Blockchain oraz kryptowalut, w tym             

zwłaszcza bitcoina. Wystarczy wymienić choćby przykłady z ostatnich kilkunastu miesięcy: 

1.    W kwietniu br. bitcoin stał się równoprawną walutą w Japonii. 

2. W lipcu br. władze Korei Południowej zapowiedziały ujęcie prawne kryptowalut w obowiązujących             

przepisach fiskalnych. 

3. Szwajcarskie miasto Zug od maja minionego roku jest pierwszym, gdzie za podatki lokalne i usługi                

komunalne można płacić bitcoinami. 

4. Pozytywne dla rozwoju Bitcoina przepisy podatkowe uchwaliły lub mają w planach uchwalić w              

swoich krajach władze m.in. Szwajcarii, Indii, Australii i Meksyku oraz części stanów USA. 

5. Pozytywnie o kryptowalutach i technologii, na której są one oparte, wypowiedzieli się w oficjalnych               

raportach specjaliści Europolu, Światowego Forum Gospodarczego, Międzynarodowego       

Funduszu Walutowego oraz największych firm doradczych i informatycznych na świecie. 

 

To tylko mała część przykładów pokazująca jednak, że w państwach demokratycznych           

nastawionych na liberalną gospodarkę zauważa się wyraźny trend ubierania bitcoinia i Blockchain w             

ramy prawne i wspierania tej technologii w celu zwiększania innowacyjności rynków. 
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Ostrzeganie przed bitcoinem jest także niezrozumiałe pod kątem działań KNF i NBP z lat              

minionych. Obecnie skala strat Polaków na rynku kryptowalut (wynikająca głównie z ataków            

hakerskich) to ok. kilka milionów złotych, czyli tysiąc razy mniej niż w przypadku SKOKów, przed               

którymi obie instytucje nie ostrzegały. Kryptowaluty nie stanowią zatem realnego zagrożenia dla            

systemu fiskalnego państwa oraz dla budżetów domowych polskich obywateli. Ponadto kryptowaluty           

nie są używane do celów finansowania terroryzmu, zaś znane opracowania służb poszczególnych            

państw wskazują raczej na małą ich przydatność do realizowania tego celu. Także raport NIK              

wskazywał, że polskim służbom podatkowym nie są znane przypadki prania pieniędzy za pomocą tej              

technologii. Zdaniem Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin zagrożenia wskazywane przez NBP i KNF są            

znacznie przesadzone i nie oddają rzeczywistości. Pomijają także zalety dla gospodarki, jakie niesie             

za sobą wdrożenie Blockchaina oraz bitcoina. 

 

Pragniemy także przypomnieć o głównej roli Polskiego Stowarzyszenie Bitcoin zaprezentowanej          

m.in. w szeregach Strumienia Blockchain/DLT i Waluty Cyfrowe – edukacji. Skupiamy największą w             

Polsce liczbę ekspertów związanych z kryptowalutami w zakresie technologii, ekonomii, prawa oraz            

przeciwdziałaniu oszustwom, szczególnie z wykorzystaniem istniejącego systemu finansowego. W         

związku z powyższym, ponownie polecamy się do wykorzystania przy analizie każdego typu            

przypadku związanego z kryptowalutami lub technologią Blockchain. Nasze usługi w szczególności           

polecamy instytucjom nie posiadającym dedykowanych komórek eksperckich w tym zakresie. 

 

 

 

 

Z poważaniem,

 

Filip Pawczyński  

Prezes Stowarzyszenia 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

● Narodowy Bank Polski 

● Komisja Nadzoru Finansowego 

● Społeczność kryptowalut w Polsce 
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