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WSTĘP

Serdecznie dziękujemy za zakup naszego kursu, który wprowadzi Cię 

w świat walut cyfrowych i pozwoli zrozumieć jego zasady, działanie, 

a także pozwoli poznać możliwe metody zarobku, kwestie bezpiec-

zeństwa i wiele, wiele innych.

Materiał został napisany, by przekazać wiedzę zebraną przez wielu 

inwestorów, przedsiębiorców, entuzjastów i osoby, które są w pełni 

zaangażowane w rozwój rynku walut cyfrowych i technologii Block-

chain oraz pochodnych.

Niniejszy kurs jest zbiorem porad, wskazówek, przemyśleń, wyjaśnień 

oraz wiedzy zdobytej na przestrzeni kilku lat przez duże grono osób. 

Porusza on wiele aspektów rozrastającej się branży walut cyfrowych 

opartej na kryptografii (potocznie zwanymi kryptowalutami). Z nas-

zych obserwacji wynika, że technologia Blockchain rozprzestrzenia się 

w zaskakującym tempie, dlatego uważamy za najważniejsze i najce-

nniejsze zrozumienie jej podstaw i uświadomienie innym możliwości 

jej wykorzystania.

Kurs wyjaśnia w sposób kompletny wszystkie zagadnienia widocz-

ne w spisie treści. Po przejściu przez szkolenie każda osoba będzie 

w stanie samemu odnaleźć się na rynku kryptowalut, zarówno zna-

jąc podstawy, jak i mając wiedzę bardziej zaawansowaną w zakresie 

wszystkich poruszonych zagadnień.



Poradnik nie gwarantuje ochrony przed utratą pieniędzy, ale uka-

zuje niebezpieczeństwa czyhające na początkujących inwestorów 

i błędy, jakich należy unikać, co przekłada się na lepszą świadomość 

i umiejętność podejmowania odpowiednich decyzji inwestycyjnych. 

Należy pamiętać, że w wyniku podjęcia złych kroków, wahań kursu, 

niedostatecznej edukacji i nieznajomości innych czynników lub nawet 

niespodziewanych wydarzeń, możliwa jest utrata części lub całości 

kapitału.
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Zagłębienie się w ekonomię „kryptowalut” wymaga zrozumienia 

technologii Blockchain, która stała się fundamentem przeróżnych 

systemów (np. finansowych). Porównywana jest do wynalazku na 

skalę poczty elektronicznej czy Internetu.

Jak czytamy w definicji, jest to zdecentralizowana i rozproszona baza 

danych oparta na modelu p2p oraz open source, działająca z zastoso-

waniem kryptografii. Wykorzystując p2p, daje takie same możliwości 

wszystkim użytkownikom, którzy wspólnie tworzą blockchain. Będąc 

rozproszoną bazą danych, jednocześnie używa modelu open sour-

ce, co oznacza, że jej kod jest jawny i każdy może zobaczyć, jak coś 

zostało wykonane i jak działa. Dzięki temu zaufanie do technologii 

budowanych na blockchainie jest dużo większe niż do tradycyjnych 

systemów finansowych. Możemy np. spojrzeć, jak zbudowany jest 

bitcoin lub na co pozwala ethereum i mieć pewność, że np. faktycz-

nie nikt nie może dostać się do naszego portfela, jeśli my posiadamy 

swoje klucze prywatne. Oczywiście trzeba mieć podstawową wiedzę 

w zakresie programowania, żeby odczytać linijki zapisane w języku 

kodowania.

Rozwój technologii Blockchain stał się już na tyle powszechny, że 

przeczytać o niej możemy praktycznie wszędzie, a coraz liczniej-

sze portale prześcigają się w informowaniu o rozwoju Blockchaina  

w przeróżnych gałęziach przemysłu. Przypisy i linki zewnętrzne z arty-

kułu dostępnego na portalu Wikipedia pokazują możliwości tkwiące 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer
https://pl.wikipedia.org/wiki/Otwarte_oprogramowanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szyfr
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozproszona_baza_danych
https://github.com/bitcoin/bitcoin
https://github.com/bitcoin/bitcoin
https://www.ethereum.org/token
https://github.com/bitcoin/bitcoin/blob/master/doc/shared-libraries.md
https://pl.wikipedia.org/wiki/Blockchain
https://pl.wikipedia.org/wiki/Blockchain


8

www.businessbay.pl

BLOCKCHAIN

w tej technologii i rosnące nią zainteresowanie. Powstawanie takich 

firm, jak LedgerX czy systemów pokroju Distrubuted Ledger wpływa 

znacząco na rozwój tej ekonomii.

Rysunek przedstawia zalety systemów rozproszonych nad zcentrali-

zowanymi, gdzie całym systemem zarządza jednostka, która w wyniku 

jakichkolwiek błędów czy problemów z działaniem sprawia, że cały 

system jest niezdolny do pracy.

Przykład takiego systemu, to np. obecne rozwiązania bankowe, w któ-

rych na wypadek błędu nie jesteśmy w stanie zalogować się do na-

szego konta bankowego, wykonać przelewu, czy nawet sprawdzić 

stanu konta, ponieważ wszystkie nasze konta bankowe są obsługi-

wane przez centralny system.

Systemy zdecentralizowane mają tę przewagę, że cała infrastruktura 

wspierana jest przez większą ilość jednostek, jednakże, jak widać na 

załączonym obrazku, błędy w działaniu jednej z nich mogą mieć 

wpływ na kilka innych, których działanie jest zależne właśnie od tej 

głównej jednostki.

Sieci  
scentralizowane 

Sieci  
zdecentralizowane 

Sieci  
rozproszone

https://ledgerx.com/about-ledgerx/
https://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_ledger
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Problem ten rozwiązany jest w przypadku zastosowania rozproszo-

nych rejestrów, co przedstawia ostatnia sytuacja na rysunku. Dzięki 

takiemu systemowi, każda jednostka jest jednocześnie niezależna 

i dokładnie taka sama, jak wszystkie inne. Oznacza to, że niezależnie 

od tego ile jednostek przestanie działać lub będzie działało niepra-

widłowo, każda inna, działająca zapewnia taki sam dostęp do infor-

macji i możliwości systemu.

Dodatkowo wszystkie jednostki w rozproszonych systemach są do-

kładną kopią siebie samych, co dodatkowo eliminuje możliwość 

posiadania dwóch różnych systemów w tej samej infrastrukturze,  

a więc zwiększa bezpieczeństwo i zaufanie do tego rodzaju rozwią-

zania.
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Wiedząc już, czym jest Blockchain, domyślasz się, że może on mieć 

przeróżne zastosowania – o tym szczegółowo powiemy później.

Wykonano już wiele wyliczeń, aby określić, ile można zaoszczędzić 

w różnych branżach, implementując tę technologię – np. branża spe-

dycyjna, zgodnie z tym artykułem, mogłaby zaoszczędzić miliardy.

Trzeba jednak przyznać, że to bitcoin jako kryptowaluta dała możli-

wość szerszego rozgłosu Blockchainowi, a nie na odwrót. Dlatego też 

warto spojrzeć bliżej na pierwszą implementację blockchaina, jaką 

jest bitcoin, a przy okazji omówić też inne kryptowaluty.

Bitcoin, a pieniądze

Na przełomie lat 2007 i 2008 rozpoczął się ogólnoświatowy kryzys 

gospodarczy na rynkach finansowych i bankowych, wywołany przez 

problemy rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych.

Amerykańskie instytucje finansowe otrzymały wsparcie w wysokości 

700 mld USD poprzez program TARP, a kryzys poskutkował ogromnym 

spadkiem zaufania do sektora bankowego i poszukiwaniem alterna-

tywnych możliwości inwestycyjnych, takich jak towary czy kruszce.

https://www.coindesk.com/consensus-2017-ibm-thinks-blockchain-save-shipping-industry-billions/
https://bitcoin.org/en/
https://www.weusecoins.com/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kryzys_finansowy_od_2007
https://pl.wikipedia.org/wiki/Troubled_Asset_Relief_Program
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Koncepcja bitcoina przez wiele osób zatem uważana jest za manifest, 

stworzony jako odpowiedź na ówczesny, niewydajny i niesprawiedliwy 

system bankowy.

W oficjalnym dokumencie white paper, opublikowanym 31 paździer-

nika 2008 roku,  bitcoin opisano jako cyfrową wersję gotówki (peer-to-

-peer), która pozwoli na wykonywanie bezpośrednich transakcji online, 

bez konieczności udziału jakichkolwiek instytucji.

Narazie nie będziemy wchodzić w szczegóły techniczne – jeśli ze-

chcesz się o nich dowiedzieć więcej, to śmiało możesz zrobić własny 

research, zaczynając od zrozumienia kryptografii i posługując się np. 

tym artykułem.

Musimy być świadomi tego, że mając pieniądze na koncie  

w banku, fizycznie ich nie posiadamy. W dawnych czasach mogliśmy 

wskazać swoją sztabkę złota trzymaną w banku, dzisiaj środki tam 

zdeponowane istnieją tylko w rejestrze cyfrowym – należącym do 

jakiegoś banku, czyli prywatnej lub państwowej instytucji.

Wszystkie pieniądze świata, zgromadzone na kontach, w depozy-

tach, na lokatach, w gotówce itd., możliwe do wypłaty mają obecnie 

zaledwie lekko ponad 6% pokrycia. By wypłacić swoje 100 tysięcy 

z banku, musisz czasami czekać nawet kilka dni. Gdyby większość 

osób zechciała wycofać swoje środki z kont bankowych, mielibyśmy 

do czynienia z „bank run”, czyli paniką bankową.

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptographic_hash_function
http://bitcoin.pl/o-bitcoinie/jak-dziala-bitcoin
https://www.fxmag.pl/artykul/wszystkie-pieniadze-swiata-na-jednym-diagramie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Panika_bankowa
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Wiadomo jest, że większy procent naszych środków w banku jest ob-

racany, inwestowany, pomnażany i wykorzystywany do finansowania 

różnych projektów, jednak w przypadku niepowodzenia inwestycji 

lub kryzysów gospodarczych, możemy znaleźć się w sytuacji rodem 

z filmu Big Short, przy której uda nam się maksymalnie wypłacić tyle, 

ile gwarantuje nam bankowy fundusz gwarancyjny, w Polsce zapew-

niający wypłacalność do równowartości 100,000 EUR w złotówkach. 

Możemy być również w gorszym położeniu, gdy banki będą po prostu 

niewypłacalne i też już świadkami byliśmy takich wydarzeń.

Problemy te rozwiązuje bitcoin, czyli system wymiany informacji – 

posiadając bitcoiny na swoim portfelu, kontrolujemy nasze środki 

w stu procentach, 24/7, zawsze gdy tylko będziemy mieli dostęp 

do Internetu. Nie może zabrać nam naszych środków komornik, nie 

może nam ich zablokować sam prezydent, prokurator, jakakolwiek 

inna osoba czy instytucja. Nikt nawet nie może dostać się do naszego 

portfela, chyba że podamy komuś hasło.

Oczywiście rodzi to też pewne komplikacje, zwłaszcza dla osób po-

czątkujących – po wysłaniu transakcji nikt nie może jej cofnąć ani 

zatrzymać – jeśli zapomnimy hasła do portfela, w którym mamy np. 

10 milionów, to już nigdy nie odzyskamy tych środków. Jeśli przez 

pomyłkę wyślemy na jakiś adres dużą kwotę i nie wiemy, do kogo 

ten adres należy, środki przepadną na zawsze. Jeśli znamy właściciela 

portfela, możemy ewentualnie poprosić o zwrot i liczyć na uczci-

wość odbiorcy.

http://www.filmweb.pl/film/Big+Short-2015-732548
https://www.bfg.pl/
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Nie ma technicznie możliwości cofnięcia lub zablokowania trans-

akcji, ponieważ są one wykonywane w sieci peer-to-peer, czyli bez-

pośrednio między użytkownikami (jak w przypadku torrentów), bez 

pośrednictwa jakiejkolwiek instytucji finansowej, banku, firmy czy 

osoby trzeciej.

Mając dostęp do Internetu – zawsze mamy również dostęp do na-

szego portfela. Mało tego, wykorzystuje się już satelity, by docierać 

z technologią blockchain nawet tam, gdzie Internetu nie ma. To nie-

wątpliwie rewolucja, która w ciagu kil ku następnych lat w założeniu 

ułatwi dostęp do Internetu i wymiany informacji całemu światu.

Ponadto nie może wystąpić awaria, która uniemożliwi nam zalogowa-

nie się do naszego portfela (jeśli korzystamy z odpowiedniego typu 

portfeli – o tym, w dziale „portfele“), jak czasami dzieje się z aplika-

cją mobilną czy stroną internetową naszego banku. Bitcoin od czasu 

powstania działa nieprzerwanie od 9 lat! To jedyny taki system.

Na swoim portfelu mamy dwa typy kluczy:

• klucz publiczny – adres naszego portfela, na który każdy, znając 

go, może wysyłać nam środki w postaci bitcoinów, czy innych 

kryptowalut.

Wygląda on, np. tak:

1F1tAaz5x1HUXrCNLbtMDqcw6o5GNn4xqX

http://emoney.info.pl/2017/08/16/pierwsza-satelita-bitcoin/
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• klucz prywatny – nasze „hasło”, które dopasowane do klucza 

publicznego odblokowuje nam dostęp do naszego portfela. 

Może to być plik o odpowiednim rozszerzeniu czy np. tzw. seed, 

czyli zapis słów, który odszyfrowuje nasz klucz prywatny. Więcej 

o kluczach znajdziesz tutaj.

Wyobraź sobie zatem, że na setkach tysiecy komputerów na całym 

świecie istnieje dokładnie ta sama kopia Twojego portfela, z taką samą 

ilościa bitcoinów i historią transakcji, jednakże tylko Ty mając swój klucz 

prywatny, możesz się do tego portfela dostać. To eliminuje wszelkie 

niedogodności, które pojawiają się w systemach scentralizowanych, 

kiedy to Twój portfel jest dostarczany przez konkretną instytucję.

Technicznie rzecz biorąc, możesz przechowywać swoje bitcoiny na-

wet w swoim mózgu, jeżeli tylko będziesz w stanie zapamiętać seed, 

który wcale nie musi być długi i trudny.

Seed to inaczej kopia zapasowa Twojego portfela, czyli np. ciąg zna-

ków, czy słów który w sposób zaszyfrowany przedstawia Twój klucz 

prywatny. Dzięki takiemu rozwiązaniu, możemy np. swój klucz prywat-

ny zapisać w formie 12 słów, które wpisanie w odpowiedniej kolejności 

odblokują dostęp do Twojego portfela na blockchainie.

Przelewy bitcoinowe wykonywane są dosłownie w sekundę. W tra-

dycyjnym banku musimy na przelew trochę poczekać. Jeśli wysyła-

my przelew w dni robocze, to prawdopodobnie dojdzie on jeszcze 

tego samego dnia. Jeżeli jednak wyślemy przelew po ostatniej sesji 

wychodzącej w naszym banku, w piątek – to dojdzie on dopiero 

w poniedziałek, bo musi zostać zaksięgowany. Przy przelewie zagra-

https://forum.bitcoin.pl/viewtopic.php?t=20312
https://en.bitcoin.it/wiki/Brainwallet


15

Kurs Kryptowalut

BITCOIN I KRYPTOWALUTY

nicznym często czekamy nawet kilka dni na jego realizację, a przy 

tym ponosimy spory koszt transakcji. Czasami występuje również 

podwójne przewalutowanie i prowizje pojawiające się przy transfe-

rach między różnymi bankami.

Wspomniałem wcześniej, że bitcoin to system wymiany informacji 

i właśnie dlatego przelewy wykonywane są błyskawicznie. System 

musi tylko wykonać transfer danych, że z danego portfela na inny 

portfel przeniesiono informację o tym, ile kto ma bitcoinów – same 

bitcoiny tak naprawdę nie są transferowane, to tylko informacja. Nie 

wymaga to żadnej autoryzacji, księgowania ani przenoszenia dużej 

wagi plików – to tylko zapis tekstowy. Bitcoinami można później pła-

cić lub można je wymienić na waluty fiducjarne na różne sposoby na 

całym świecie dzięki coraz większej akceptacji światowej i zaufaniu 

do tego rodzaju systemu.

Zarówno bitcoin, jak i większość kryptowalut wydają się  walutą wręcz 

deflacyjną, czyli odporną na inflację, ponieważ jest ich ograniczona 

ilość. Bitcoinów w tym momencie jest lekko ponad 16,5 milionów – są 

one tworzone za pomocą mocy obliczeniowej wyspecjalizowanych 

komputerów, rozproszonych po całym świecie, które zapewniają 

również utrzymywanie sieci, jej rozproszenie i bezpieczeństwo. Aby 

zatem wyłączyć bitcoina, należałoby wyłączyć wszystkie te kompute-

ry i serwery lub po prostu wyłączyć Internet – wraz z jego ponownym 

uruchomieniem bitcoin znów zacząłby działać.
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Do ok. 2140 roku bitcoiny będą tworzone za pomocą mocy oblicze-

niowej, co 4 lata (a dokładnie co 210 tys. wykopanych bloków), utrud-

niając swoją produkcję za pomocą procesu halvingu. Zatem gdy już 

w obiegu będzie 21 milionów bitcoinów, to czy tylko 21 milionów osób 

mogłoby mieć po jednym bitcoinie?

Otóż nie. Bitcoin, oprócz ograniczonej liczby, jest również podzielny 

do 8 miejsc po przecinku, co daje nam możliwość stałego podnosze-

nia jego ceny, przy jednocześnie zwiększającej się liczby dostępnych 

bitcoinów na rynku. Z racji tego, że wysłać komuś można tak samo 

zarówno 1 BTC, jak i 0.004 lub 0.00000512 BTC, ograniczona liczba nie 

wydaje się stwarzać żadnych problemów. Przyjęto, że 0.00000001 

BTC to inaczej 1 satoshi [satoszi].

Im więcej bitcoinów w obiegu, tym większa jest cena jednego bitcoina, 

przynajmniej patrząc przez pryzmat historii – bo nie można być tego 

wcale pewnym. Cena bitcoina waha się i będzie się wahać, przez co 

inwestowanie w ten instrument finansowy może być niebezpieczne 

i prowadzić do utraty środków.

Inna kryptowaluta – np. Ethereum – nie ma ograniczonej ilości, ale 

może zostać wytworzona tylko w ilości 18 milionów sztuk każdego 

roku, co również wydaje się ciekawym rozwiązaniem.

Tak jak i złoto, bitcoin jest kopany, tyle że cyfrowo, za pomocą sys-

temu proof-of-work, sięgającego swoich początków 1992 roku, i tak 

jak złoto – kiedyś wykopiemy go co do ostatniej sztuki.

https://bitcoinwisdom.com/bitcoin/difficulty
https://bitcoinwisdom.com/bitcoin/difficulty
https://cyfrowaekonomia.pl/bitcoin-halving-o-co-chodzi/
https://en.wikipedia.org/wiki/Proof-of-work_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Hashcash


17

Kurs Kryptowalut

BITCOIN I KRYPTOWALUTY

Z jednej strony bitcoin rozwiązuje zatem negatywne stro-

ny walut fiducjarnych, jest – podobnie jak złoto – niemoż-

liwy do dodrukowania, teoretycznie odporny na infla-

cję, z drugiej zaś strony nie posiada negatywnych cech złota 

i może być błyskawicznie transferowany w każde miejsce na ziemi.  

W praktyce jednak możliwość dodrukowania bitcoina teoretycznie 

istnieje, jeśli zdecydowana większość uczestników sieci zdecydo-

wałaby się na przyjęcie zmian zaproponowanych przez osobę lub 

grupę osób.

Zmiany takie nazywamy w zależności od ich rodzaju soft fork, bądź 

hard fork.

Soft fork występuje, kiedy następuje zmiana w protokole systemu 

powodująca, że istniejące już bloki transakcyjne, czy informacje za-

pisane w systemie zostają uznane za nieważne. Natomiast obowią-

zujące są te, które zostają zapisane w nowym formacie. Zmiana ta 

jest odwracalna, dlatego też nazywana jest miekką (ang. soft).

Hard fork występuje natomiast, kiedy zmiana w protokole jest zna-

cząca i wymaga, by wszystkie nody wykonały aktualizacjie do no-

wej wersji systemu. Jest to zmiana nieodwracalna, która sprawia, że 

poprzednie wersje nie są akceptowane i rozpoznawane przez nową 

wersję protokołu. Hard fork powoduje, że powstaje nowa wersja sys-

temu, która działa niezależnie od starej, wciąż istniejącej.
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Node jest natomiast każdą jednostką komputerową podłączoną do 

sieci i posiadającą tę samą kopię blockchaina, jak każdy inny node. 

Wszystkie takie jednostki biorą udział w tworzeniu, budowaniu i za-

bezpieczaniu sieci blockchain.

Wróćmy zatem do bitcoina i porównania go ze złotem. Zauważmy 

również, że produkcja złota wzrasta w niesamowitym tempie – dzisiaj 

jest ponad 4 razy wyższa niż zaledwie 100 lat temu. Więcej niż połowę 

całego złota, które kiedykolwiek wydobyto, wydobyto w ciągu ostat-

nich 50 lat! W przypadku bitcoina, wraz ze zwiększaniem się liczby 

osób czy kopalni, które wytwarzają tę kryptowalutę, wzrasta rów-

nież trudność jej wydobycia.

Bitcoin jest również pseudoanonimowy. Możesz założyć w minutę swój 

portfel z dowolnego miejsca na świecie i nikt nie będzie wiedział, że 

założony portfel należy właśnie do Ciebie. Będziesz mógł tam umie-

ścić jakieś środki i przechowywać je, nawet gdyby saldo posiadało 

równowartość 10 miliardów dolarów – nikt nie będzie wiedział, że są 

to Twoje środki.

Oczywiście do czasu, aż zechcesz je zamienić na zwykłą walutę i uży-

jesz do tego celu usług prywatnej instytucji, giełdy, kantoru czy banku, 

przez który zamienisz bitcoiny na fiducjarną walutę – wtedy ukazuje 

się właśnie pseudoanonimowości bitcoina. Znika ona też, jeśli ktoś 

będzie chciał dowiedzieć się, z jakiego adresu IP założono konkretne 

konto – mimo wszystko anonimowość jest dużo większa niż w przy-

padku tradycyjnego konta w banku.
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Jeżeli jednak ktoś będzie wiedział, że adres portfela należy do Cie-

bie, to każdą transakcję będzie mógł śledzić. Wszystkie transakcje 

odbywające się za pomocą sieci blokchchain w przypadku bitco-

ina są jawne i widoczne dla całej sieci. Każdy może wejść w histo-

rię transakcji Twojego portfela i widzieć, ile bitcoinów, na jaki adres 

i kiedy wysłałeś. Oprócz tego jawny jest stan Twojego portfela oraz 

adresów, na które wysłałeś jakieś środki, a każda transakcja wykona-

na w blockchainie zostaje zapisana na zawsze i tworzy nieprzerwany 

ciąg bloków, w których zapisane są informacje o każdej transakcji.

Nie znaczy to, że można wpisać w Google „imię nazwisko adres bit-

coinowy”. Dopóki nikomu nie podasz informacji, że ten adres należy 

do Ciebie, to nie jest to jawne. Jednakże w dowolnym explorerze 

bitcoina można wpisać adres i przejrzeć wszystkie transakcje, jakie 

się tam odbywały i odbywają.

Dla zachowania większego bezpieczeństwa i kontroli środków np. 

w Polsce przygotowano projekt o nazwie Centralna Baza Rachun-

ków, a na świecie budowane są już narzędzia pozwalające śledzić 

transakcje wykonywane w obrębie sieci blockchain.

Jednakże, różne protokoły oferują również oprogramowania miksują-

ce lub dodatkowo szyfrujące transakcje wykonane w sieci blockchain, 

sprawiając że wyśledzenie ich jest cięższe lub nawet niemożliwe.

Przykład takich rozwiązań to np. Mimble Wimble lub TumbleBit

https://blockexplorer.com/
https://blockexplorer.com/
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Centralna-Baza-Rachunkow-co-znajdzie-sie-w-rejestrze-7490604.html
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Centralna-Baza-Rachunkow-co-znajdzie-sie-w-rejestrze-7490604.html
https://www.cryptocompare.com/coins/guides/what-is-mimblewimble/
https://news.bitcoin.com/tumblebit-unlinkable-payment-hub/
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Kryptowaluty

Bitcoin, jak już wiemy, powstał na przełomie 2008/2009 roku, a więc 

stosunkowo dawno. Przez ten czas jego społeczność bardzo się roz-

rosła, wliczając w to grono entuzjastów i programistów, którzy chcieli 

dalej rozwijać bitcoina i wprowadzać nowe aktualizacje do jego kodu 

np. przyspieszające transakcje, miksujące je, zwiększające limit trans-

akcji wykonywanych w tym samym czasie itp.

W związku z tym tworzyły się nowe „obozy” programistów – w wyniku 

wielu sprzeczek i braku porozumienia, a jednocześnie dzięki rozwojowi 

i wzrostowi popularności blockchaina, zaczęto pracować nad innymi 

implementacjami tej technologii.

Obecnie mamy tysiące różnych kryptowalut – niektóre są sensowne, 

zrzeszają dużą społeczność, liczne grono entuzjastów, dobry zespół 

programistów i mają realne zastosowanie. Mamy też takie, które 

stworzono dla zabawy, czy tylko po to, by zgromadzić pieniądze na 

przedsprzedażach, czyli Initial Coin Offering (ICO).

Warto zatrzymać się zatem na niektórych technologiach mających 

duży potencjał do wykorzystania w przeróżnych branżach – mowa 

tu np. o smart contractach, dzięki którym możliwe jest np. przepro-

wadzanie wspomnianych wcześniej przedsprzedaży.

https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_contract
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W skrócie – takie kontrakty to umowy zawierane między stronami, 

które do swojej realizacji nie potrzebują ingerencji, pośredników czy 

żadnych innych działań. Napisana umowa w formie kodu realizuje 

się sama, jeśli jakiś warunek, bądź warunki zostaną spełnione.

Załóżmy, że zawieramy jakąś umowę między swoją firmą a inną fir-

mą – poświęciliśmy sporo czasu i wydaliśmy mnóstwo pieniędzy na 

prawników, by sporządzili umowę zgodną z obowiązujacym pra-

wem i wydaliśmy pieniądze na notariusza, by umowa była wiążąca 

w świetle prawa. Koniec końców, druga strona nie wywiązała się ze 

swoich zobowiązań i czeka nas nawet kilkuletni proces sądowy, który 

po wygraniu nie będzie miał dla nas znaczenia, bo firma i tak będzie 

niewypłacalna – brutalny, ale bardzo możliwy scenariusz.

Smart contracty rozwiązują ten problem – wystarczy nam tylko pro-

gramista, który napisze i sprawdzi daną umowę, a ona po spełnieniu 

określonych warunków sama się zrealizuje. Oczywiście takiej umowy 

nie można wykorzystać w każdym celu i w każdej branzy, ale za-

stosowanie smart contractów jest olbrzymie i na pewno rozwijanie 

technologii blockchain jeszcze bardziej zwiększy ich możliwości.

Na dzień dzisiejszy samych kryptowalut jest już kilka tysięcy i w związku 

z bardzo szybką ekspansją tego rynku powstaje też dużo regulacji. 

Na przykład w związku z ogromem pieniędzy inwestowanym we 

wspomnianych wcześniej przedsprzedażach, które są tak naprawdę 

obejściem standardowej formy crowdfundingu – IPO (Initial Public 

Offering) – w USA i Kanadzie wprowadzono przepis, który definiuje 

sprzedawane tokeny jako papiery wartościowe. W związku z tym firma 

http://www.investopedia.com/terms/i/ipo.asp
http://www.zerohedge.com/news/2017-07-25/sec-cracks-down-initial-coin-offerings-concludes-tokens-are-subject-securities-laws
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używająca modelu sprzedażowego ICO musi podjąć odpowiednie 

kroki, by zarejestrować swoją działalność i postarać się o odpowied-

nie zezwolenia.

W Singapurze również banki sygnalizują potrzebę wprowadzenia 

regulacji. Wiadomo zatem, że jest to kwestia czasu, zanim pojawią się 

kolejne regulacje w innych częściach świata.

O samym ICO dowiesz się więcej w rozdziale 7.

 

https://news.bitcoin.com/singapore-central-bank-clarifies-ico-regulations/
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Portfele to narzędzia służące do przechowywania kryptowalut, często 

oferujące dodatkowe funkcje, takie jak np. wypożyczanie naszych mo-

net (LPoS – opisane w dziale 9). Podstawą dobrego portfela powinno 

być bezpieczeństwo naszych kryptowalut, czyli: możliwość zrobienia 

kopii zapasowej i transparentność zapewniona przez budowę opro-

gramowania na otwartym kodzie źródłowym (open source).

Przechowywanie walut cyfrowych na giełdzie wiąże się z dużym ry-

zykiem, ponieważ fizycznie nie my posiadamy nasze tokeny. Giełdy 

każdego dnia borykają się również z licznymi atakami hakerskimi, 

mającymi na celu dostanie się do kont użytkowników, strony giełdy, 

portfeli, haseł, bazy danych itd.

Występuje również samo ryzyko upadku giełdy, problem z logo-

waniem się w przypadku zbyt dużego ruchu lub ataków DDoS, jej 

niewypłacalność itp., dlatego ważne jest dobranie odpowiedniej 

aplikacji do przechowywania naszych wirtualnych monet.

Istnieje również szeroki wybór portfeli – oficjalnych, nieoficjalnych, 

bezpiecznych oraz takich, od których należy się trzymać z daleka.

Portfele podzielić możemy na 5 rodzajów:

1. Portfele jako aplikacje

2. Portfele przeglądarkowe

3. Portfele offline

4. Portfele mobilne

5. Portfele sprzętowe 

(hardwareowe)

https://pl.wikipedia.org/wiki/DDoS
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Portfele jako aplikacje

Taki portfel możemy zainstalować w postaci aplikacji na naszym kom-

puterze. Ogranicza on naszą mobilność ze względu na to, że dostęp 

do niego mamy wyłącznie z poziomu komputera, na którym jest on 

zainstalowany. Rozwiązaniem może być zapisanie swoich kluczy na 

nośniku danych (np. pendrive), jednak dla osób, które szukają mobil-

ności, nie jest to idealne rozwiązanie. Portfele w tej postaci możemy 

podzielić na pełne i lekkie.

Portfele pełne po zainstalowaniu ściągają całą bazę i synchronizują 

bloki, co jest czasochłonne i cechuje się wysoką zasobożernością. 

Synchronizacja bloków to inaczej pobranie całej historii transakcji 

i bloków z systemu blockchain (kopia zapasowa całego blockchaina). 

Takie portfele to np. Bitcoin Core lub Armory.

Portfele lekkie z kolei przechowują cały łańcuch bloków na serwerach, 

dzięki czemu cechują się szybszą synchronizacją i niską zasobożer-

nością. Takie portfele to np. Multibit lub Electrum.

Portfele przeglądarkowe

Portfele przeglądarkowe, jak sama nazwa wskazuje, obsługiwane 

są za pośrednictwem przeglądarki. Są to serwisy, które pozwala-

ją nam stworzyć swój portfel i swobodnie z niego korzystać. Tego 

https://bitcoin.org/pl/pobieranie
https://www.bitcoinarmory.com/
https://multibit.org/
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typu portfele cechują się bardzo dużą mobilnością, jednak często 

kosztem bezpieczeństwa. Możemy korzystać z tego portfela na wielu 

urządzeniach elektronicznych, jednakże nasze klucze prywatne czę-

sto przechowywane są u usługodawcy. Istnieją jednak portfele, które 

umożliwiają zrobienie kopii zapasowej naszych kluczy prywatnych, 

co oznacza, że nasze środki są bezpieczniejsze (np. MyEtherWallet). 

Takie portfele to np. Blockchain, Coinbase czy wspomniany MEW.

Portfele offline

Tego typu portfele zapewniają nam największe bezpieczeństwo, 

ponieważ nasze środki są przechowywane poza bezpośrednim do-

stępem do Internetu. Przykładowo, jeżeli chcemy stworzyć sobie 

swój paper wallet, wystarczy, że wejdziemy na stronę bitaddress.

org i wygenerujemy sobie adres BTC razem z kodem QR i kluczem 

prywatnym, dzięki któremu możemy odzyskać nasz adres w razie 

jego utraty i importować nasz portfel w innej aplikacji, która daje 

taką możliwość.

W momencie zgubienia naszego adresu, przechodzimy do „Wallet 

Details” i wpisujemy nasz klucz prywatny. Jeżeli chcemy posiadać 

więcej adresów, to przechodzimy do zakładki „Paper Wallets”, usta-

lamy liczbę adresów, generujemy i drukujemy. Chcąc sprawdzić stan 

swojego konta, wystarczy, że wejdziemy na blockexplorer.com lub 

https://www.myetherwallet.com/
https://blockchain.info/
https://www.coinbase.com/
https://bitcoinpaperwallet.com/
https://www.bitaddress.org/
https://www.bitaddress.org/
http://www.blockexplorer.com/


26

www.businessbay.pl

PORTFELE

inny explorer bitcoin i wpiszemy swój adres – stany konta, transakcje 

i inne dane, jak wspomnieliśmy w odpowiednim dziale, są jawne dla 

każdego.

Pamiętać musimy jednak o tym, że kartkę papieru można łatwo 

zgubić, zadbajmy więc o jej kopię i przechowywanie w odpowiednim 

miejscu.

Portfele mobilne

Są to portfele w postaci aplikacji na telefon/tablet, cechujące się bar-

dzo dużą mobilnością.

Niektóre z takich portfeli dają nam możliwość zrobienia tzw. seed, 

czyli kopii zapasowej – inne nie – na to zwracajmy uwagę. Mając ko-

pię zapasową kluczy prywatnych, kontrolujemy nasze środki. Portfele 

mobilne praktycznie zawsze mają wbudowaną funkcję skanowania 

kodu QR, co pozwoli nam na szybką zapłatę np. za jedzenie w re-

stauracji. Takie portfele to np. Mycelium, Jaxx.

https://wallet.mycelium.com/
https://jaxx.io/
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Portfele sprzętowe (hardware’owe)

Portfele, które występują w postaci klucza USB. Cechują się dużym 

bezpieczeństwem, ponieważ środki przechowywane są w urządzeniu 

zewnętrznym, które podłącza się do komputera za pomocą kabla 

USB. Portfele takie umożliwiają wykonanie kopii zapasowej (seed), 

którą można przywrócić na innym urządzeniu w przypadku zgubie-

nia poprzedniego. Przykładowe portfele tego typu: Ledger S Nano, 

Trezor, KeepKey.

Wybór portfela

Przy istnieniu tylu rodzajów portfela, ciężko jest jednak wybrać od-

powiedni dla siebie.

Najważniejsze jest to, żeby odpowiedzieć sobie na 2 pytania:

• Jaką ilość środków chcę trzymać na portfelu?

• Jak często będę chciał korzystać ze swoich środków?

W zależności od tego, jaką ilość środków zamierzamy trzymać na 

naszym portfelu, powinniśmy dobrać portfel o odpowiednich za-

bezpieczeniach. Analogicznie – jeżeli chcemy posiadać dużą ilość 

kryptowalut, powinniśmy pomyśleć nad paper wallet lub portfelem 

sprzętowym, które gwarantują nam większe bezpieczeństwo, jednak 

mają ograniczoną mobilność.

https://www.ledgerwallet.com/
https://trezor.io/
https://www.keepkey.com/
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Jeżeli chcesz płacić swobodnie bitcoinami, a także mieć ich więcej, 

najlepiej zdywersyfikować swój budżet na kilka różnych portfeli w celu 

zmniejszania ryzyka potencjalnej kradzieży i błędów producenta. 

Okazuje się, że portfele sprzętowe typu Trezor również mogą zawie-

rać błędy, które mogą zostać wykorzystane przez inne osoby, aby 

dostać się do naszych środków.

Większość kryptowalut, zwłaszcza tych popularnych, posiada swo-

je dedykowane portfele. Najłatwiej znaleźć je na oficjalnej stronie 

projektu, tak aby uniknąć ewentualnych oszustw. Należy pamiętać, 

że jeżeli wyszukamy w Internecie portfel, zwłaszcza ze strony, która 

wydaje nam się podejrzana, może być on formą pułapki, dążącej do 

przechwycenia naszych danych i środków. Uważajmy zatem na po-

dobnie brzmiące adresy www różnych serwisów, czyli tzw. phishing.

Posiadając już portfel, mamy zawsze dostęp do klucza publicznego 

i czasami do klucza prywatnego, który może występować w formie 

ciągu znaków, pliku lub jako zapis ciągu słów.

Klucz publiczny: Jest to klucz widoczny dla wszystkich, czyli nasz adres.

Klucz prywatny: Jest to klucz dostępny tylko dla właścicieli danych 

portfeli, który pozwala dostać się na portfel i zarządzać środkami.

Pamiętaj, że posiadając różne kryptowaluty – każda może być stwo-

rzona w innym standardzie, np. ERC20, ERC23 itd. Uważajmy zatem, 

by nie wysłać np. bitcoinów na adres portfela ethereum czy innej 

kryptowaluty, bo możemy wtedy na zawsze pożegnać się z naszymi 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Phishing
https://theethereum.wiki/w/index.php/ERC20_Token_Standard
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środkami. Portfel musi być w stanie odczytać dany format kryptowa-

luty lub przynajmniej go przechować, aby odczytanie było możliwe 

w innej aplikacji.
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GIEŁDY

Do rozpoczęcia wykonywania jakichkolwiek transakcji w oparciu 

o Blockchain musimy posiadać bitcoina lub inną kryptowalutę.

Bitcoin jest pierwszą i obecnie najpopularniejszą kryptowalutą, do 

której zazwyczaj przeliczana jest cena innych altcoinów, a co za tym 

idzie – z reguły (choć nie zawsze) potrzebujemy właśnie bitcoina po 

to, by kupić inne kryptowaluty i to właśnie jego zamieniać możemy 

w większości na pieniądze fiducjarne.

Samego bitcoina możemy już kupić w wielu miejscach, teraz jed-

nak skupimy się na giełdach i kantorach, czyli miejscach, które dają 

nam możliwość zamiany waluty fiducjarnej na wspomnianą walutę 

cyfrową online.

Rodzaje giełd

Do niedawna wyraźny był podział na giełdy wymiany walut FIAT na 

bitcoina i na drugi typ giełd – wymiany bitcoina na inne, alternatyw-

ne kryptowaluty. Dziś podział ten wyraźnie zaczyna się zmniejszać, 

ponieważ coraz częściej i coraz więcej giełd oferuje wymianę walut 

FIAT na różne kryptowaluty.
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Waluty FIAT to inaczej pieniądze fiducjarne, czyli takie które zostały 

przyjęte za legalny środek płatniczy w danych obszarach i są kon-

trolowane i emitowane przez państwowe jednostki, czyli banki.

Oczywiście podział taki wciąż można zauważyć, ponieważ przede 

wszystkim wymiana walut FIAT wiąże się z dostosowaniem się właści-

cieli giełd do coraz liczniejszych i bardziej szczegółowych przepisów, 

które nie są aż tak rygorystyczne w stosunku do giełd, które takiej 

wymiany nie umożliwiają, bo przecież nie oferują usług pośrednictwa 

pieniężnego.

Przykładowe giełdy wymiany tzw. fiatów na bitcoina (i niektóre kryp-

towaluty):

• Bitbay

• Bitmarket

• Bitfinex

• Bitstamp

Przykładowe giełdy wymiany bitcoina na inne altcoiny (bez możli-

wości zamiany walut fiducjarnych):

• Poloniex

• Bittrex

Przykładowe kantory:

• Bitcantor

• Cryptoins

• 4coins

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pieniądz_fiducjarny
https://bitbay.net/
https://www.bitmarket.pl/
https://www.bitfinex.com/
https://www.bitstamp.net/
https://poloniex.com/
https://bittrex.com/
https://bitcantor.com/
https://cryptoins.com/en
https://www.4coins.pl/
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Listę większości giełd i wymian, jakie oferują, możesz znaleźć np. na:

• worldcoinindex

• coinmarketcap

• cryptoincharts

Żeby wiedzieć, na jakich giełdach, jakie transakcje są możliwe, wy-

starczy że spojrzysz na podane pary na samych giełdach czy wyżej 

wymienionych stronach.

Np. BTC/USD oznacza, że bitcoiny możesz wymienić na dolary i na 

odwrót. ETH/EUR oznacza, że możesz wymienić ethereum na euro 

i na odwrót. BTC/XRP – oznacza, że wymienić możesz bitcoiny na 

ripple i na odwrót, analogicznie wyglądają wszystkie inne pary.

Z reguły jeśli giełda oferuje możliwość wymiany kryptowalut na wa-

luty fiducjarne, to nie będziemy mieli możliwości kupna i sprzedaży 

tam setek altcoinów, jak np. na giełdzie Poloniex czy Bittrex, chyba 

że możliwość zamiany na fiaty będzie tylko z poziomu bitcoina czy 

kilku innych, bardziej popularnych kryptowalut.

USDT

Przy temacie giełd warto jeszcze wspomnieć o kryptowalucie imitu-

jącej cenę dolara, czyli tzw. Tether (USDT). O ile jej używanie przyda 

się głównie osobom handlującym, to wyjaśnienie, czym jest, uważam 

za obowiązkowe już teraz.

https://www.worldcoinindex.com/exchange
https://coinmarketcap.com/exchanges/volume/24-hour/
https://www.cryptocoincharts.info/markets/info
https://bravenewcoin.com/assets/Whitepapers/Tether-White-Paper.pdf
https://coinmarketcap.com/assets/tether/
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Tether to kryptowaluta, która odpowiada swoją ceną w stosunku 1:1 do 

dolara. To znaczy, że wymieniając część Bitcoina na np. 100USDT, ich 

równowartość powinna wynosić 100$. Oczywiście można wymienić 

bitcoina na dolary (USD), więc po co komu Tether?

Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że nie wszystkie giełdy, jak 

wspomniałem, dają możliwość zamiany kryptowalut na waluty fidu-

cjarne. W razie przewidywanych spadków ceny bitcoina, chcąc uciec 

na chwilę do fiatów, musielibyśmy przelewać nasze bitcoiny na inną 

giełdę i dopiero tam dokonać zamiany np. BTC na USD. Jest to strata 

czasu i konieczność zapłaty prowizji na giełdach.

Dodatkowo, zamieniając kryptowalutę na walutę fiducjarną, występuje 

obowiązek podatkowy – o tym dowiesz się więcej w odpowiednim 

dziale tego kursu, ale warto wspomnieć, że wymieniając kryptowa-

lutę na USDT, obowiązek taki nie występuje, bo nie jest to pieniądz.

Pamiętajmy jednak, że nasze środki nie są tak samo bezpieczne 

w USDT, jak np. w USD, bo wciąż jest to kryptowaluta, wciąż trzymamy 

coiny na giełdzie lub na portfelu i jest to poniekąd produkt jednej 

firmy.

Jednakże, jak sam Tether Limited przyznaje – każda jedna sztuka 

„monety” USDT ma swoje pokrycie w rezerwach bankowych na koncie 

firmy. Mało tego, firma regularnie przechodzi audyt. Liczba coinów 
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USDT w obiegu jest możliwa do sprawdzenia tutaj. Podchodziłbym 

ostrożnie do tego typu gwarancji, niemniej jednak o samym Tetherze 

warto wiedzieć i czasami z niego skorzystać.

W każdej chwili swoje Tethery można przesłać na platformę tether.

io i wymienić je na dolara. Możliwość handlu na parach USDT/USD 

oferuje również np. giełda Kraken czy Bitfinex.

Wybór giełdy

Przy wyborze giełdy musimy kierować się przede wszystkim wolu-

menem – im większy, tym łatwiej będzie nam kupić/sprzedać daną 

kryptowalutę, ponieważ osób handlujących na tej giełdzie jest po 

prostu więcej. Może zdarzyć się tak, że jeśli wybierzemy mało zna-

ną giełdę i kupimy na niej kryptowalutę, to potem sprzedać ją bę-

dziemy mogli po znacznie gorszej cenie, bo nie będzie ofert lub osób, 

które odkupią ją w większych ilościach, po interesującej nas cenie.

Zawsze możemy ją przesłać na inną giełdę (między giełdami mo-

żemy wysyłać dowolne kryptowaluty, o ile tylko na obu giełdach są 

one notowane), ale to wiąże się z dodatkowym czasem potrzebnym 

na przesłanie i zapłaceniem prowizji od transakcji na giełdach.

Wolumen zazwyczaj wyrażany jest w dolarach i aktualizowany jest 

co 24h. Możemy go zobaczyć na wspomnianym wcześniej worldco-

inindex lub coinmarketcap albo na konkretnej giełdzie.

http://omnichest.info/lookupsp.aspx?sp=31
https://tether.to/
https://tether.to/
https://www.kraken.com/
https://www.bitfinex.com/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolumen_obrotów
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolumen_obrotów
https://worldcoinindex.com/
https://worldcoinindex.com/
https://coinmarketcap.com/
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Zawsze, przed przesłaniem pieniędzy na jakąkolwiek giełdę, czy to 

wymiany walut FIAT, czy kryptowalut, obowiązkowo należy sprawdzić, 

czy w danym momencie giełda nie boryka się z żadnymi proble-

mami. Poza tym w przypadku mało znanych giełd/kantorów należy 

upewnić się, że strona oferująca różne usługi jest zaufana –osoba 

początkująca bardzo łatwo może natrafić na scam lub phishing.

Czasami może zdarzyć się, że na giełdzie będą zablokowane wpłaty 

lub wypłaty konkretnych kryptowalut lub walut fiducjarnych. Niestety, 

wypadałoby orientować się trochę na rynku kryptowalut i poświęcić 

chwilę na prześledzenie Google, zanim zdecydujemy się przesłać 

na którąś giełdę pieniądze. Jeśli występują problemy, to na dużych 

forach dowiemy się o nich praktycznie natychmiast.

By wiedzieć, jak poważne sytuacje mogą się wydarzyć w związku 

z giełdami i ewentualną utratą środków, należy zapoznać się z arty-

kułami w Internecie na temat historii giełd: Mt. Gox lub Bitcurex, czyli 

stron, które prawdopodobnie zdefraudowały ogromne ilości pienię-

dzy użytkowników.To jeden z problemów, z jakimi wciąż borykamy się, 

używając techonologii Blockchain, która do czasu wypłaty środków 

fiducjarnych zapewnia pseudoanonimowość (możliwe jest połącze-

nie adresu portfela np. z adresem IP komputera, ale nie oznacza to 

ustalenia właściciela portfela).

Jeśli potrzebujemy zamienić nasze środki szybko, warto będzie sko-

rzystać z kantoru, który oferuje wymianę niemalże natychmiastową, 

ale jest też odpowiednio droższy.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Scam
https://pl.wikipedia.org/wiki/Phishing
https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/zagadka-roku-czyli-gdzie-sie-podzialy-wszystkie-bitcoiny-z-mtgox/
https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/bitcurex-ostatecznie-prawie-przyznaje-ze-padl-ofiara-kradziezy-ok-5-mln-pln/
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Bezpieczeństwo

Ważną kwestią jest też zabezpieczenie swojego konta na giełdzie 

– zwróć uwagę na 2FA (Two Factor Authenticator), czyli podwójne 

uwierzytelnianie, które oprócz danych logowania do konta, wymagać 

każdorazowo będzie jeszcze jednego kodu czy np. potwierdzenia 

linka z maila, że to faktycznie Ty jako właściciel konta logujesz się na 

daną giełdę czy stronę.

Większość giełd oferuje dodatkowe zabezpieczenie – pamiętajmy, 

by używać trudnych haseł i przede wszystkim innych haseł do każ-

dego konta, bo to na pewno w jakiś sposób zwiększy bezpieczeństwo 

naszych środków.

Często wykorzystywaną aplikacją do włączenia 2FA jest Google Au-

thenitcator, czyli aplikacja na urządzenia mobilne, która generuje 

losowe kody co 30 sekund. Kody są generowane nawet wtedy, gdy 

urządzenie nie ma podłączenia z Internetem, więc jest to wygodne 

rozwiązanie. Jednakże jeśli masz tendencję do gubienia telefonów, 

to zastanów się nad inną opcją podwójnego uwierzytelniania i ko-

niecznie zrób kopię zapasową swojego konta Google Authenticator.

https://www.securenvoy.com/two-factor-authentication/what-is-2fa.shtm
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2&hl=en
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Weryfikacja

Można zadać sobie pytanie o konieczność weryfikacji, jeśli jest się po-

czątkującą osobą na tym rynku, ale wspomniałem wcześniej, że trans-

akcje wykonywane w oparciu o technologię Blockchain dają względ-

ną anonimowość, o którą wcale nie trudno, dopóki nie zamieniamy 

kryptowalut na pieniądze fiducjarne i nie wypłacamy ich – tutaj po-

wstaje już większy problem, ale niemniej jednak o anonimowość da 

się wciąż zawalczyć.

Chociaż, jak podają źródła, przypadków prania pieniędzy czy wyko-

rzystywania kryptowalut do finansowania terroryzmu i przestępstw 

jest bardzo niewiele (raport NIK wskazywał, że polskim służbom po-

datkowym nie są znane takie przypadki), to najważnieszy jest fakt, że 

takie sytuacje występują na świecie i mogą występować, a ponadto 

pseudoanonimowość kryptowalut po prostu im sprzyja.

Dlatego też powstają liczne regulacje prawne typu AML (Anti-Money 

Laundering) czy KYC (Know Your Customer). Zgodnie z obowiązującym 

prawem w Europie, weryfikacji wymagają wszystkie konta, na które do-

konano wpłat lub wypłat w walutach FIAT (PLN, EUR, USD itd.) powyżej 

kwoty 15 000 EUR w skali roku obrotowego (365 dni). Konta na giełdzie 

mogą być też blokowane przy dużo niższych obrotach lub nawet bez 

nich, jeśli tylko wystąpi podejrzenie np. prania brudnych pieniędzy.  

 

Załóżmy, że ktoś wysłał Ci jakieś bitcoiny, np. płacąc za jakąś usługę, 

ale bitcoiny te powiązane były z jakimś portfelem, przez który prze-

http://www.investopedia.com/terms/a/aml.asp?lgl=rira-baseline-vertical
https://en.wikipedia.org/wiki/Know_your_customer
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płynęły środki z nielegalnego źródła. W takim przypadku, jak i w wielu 

innych, Twoje konto może być zablokowane i giełda może zażądać 

weryfikacji Twojej osoby.

Weryfikacja standardowo odbywa się przez przesłanie dokumentu 

potwierdzającego Twoją tożsamość (skan dowodu osobistego, pra-

wa jazdy, paszportu) oraz dokumentu potwierdzającego Twój adres 

zamieszkania (np. rachunek za prąd, gaz, media czy pismo z banku 

z Twoimi danymi adresowymi).

Zazwyczaj, przy obrocie małymi sumami, weryfikacje nie są obowiąz-

kowe, ale wskazane. Przy korzystaniu z usług niektórych giełd krypto-

walut będziesz miał możliwość tylko depozytu, ale nie będziesz mógł 

zlecać wypłat lub będziesz miał ograniczone limity wpłat i wypłat. 

Zasady zależą od giełdy i przepisów w kraju, w którym dana firma 

oferująca usługi jest zarejestrowana.

W Chinach rozpoczyna się implementacja weryfikacji polegającej na 

połączeniu się pracownika giełdy z użytkownikiem poprzez aplikację 

typu Skype i okazanie przez użytkownika swojego dokumentu tożsa-

mości wraz z pokazaniem swojej twarzy. Być może takie weryfikacje 

wkrótce będą na porządku dziennym, ponieważ znane są przypadki 

np. używania czyichś dokumentów do weryfikacji konta w celach 

przestępczych.
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Na weryfikację trzeba być po prostu przygotowanym (zwłaszcza że 

rosnąca popularność kryptowalut zwiększa też prace nad regulacjami 

prawnymi) i wpisane dane podczas rejestracji musimy móc potem 

potwierdzić, przesyłając odpowiednie dokumenty. Zwracajmy więc 

uwagę na to, by podczas rejestracji podawać prawdziwe dane.
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Handel kryptowalutami okazuje się bardzo szerokim pojęciem, co 

więcej – okazuje się zajęciem na pełny etat, takim które zgłębia się 

tym bardziej, im dłużej się nim zajmujemy.

Ogromna ilość osób, próbuje swoich sił na giełdach typu forex, ma-

rząc o byciu traderem, rentierem niezależnym od nikogo, pracującym 

kiedy i gdzie chce, potrzebującym wyłącznie laptopa i telefonu.

Cóż, kryptowaluty, jakby nie patrzeć, stworzyły większe możliwości 

takiej pracy. Nie wymagają dużego nakładu finansowego, ponieważ 

często obserwuje się duże wzrosty w cenach (i analogicznie – duże 

spadki), nie wymagają pośrednika, płatności są błyskawiczne, prost-

sze w obsłudze i co najważniejsze – nie mają wymyślnej terminologii.

Short-term

Pierwszą możliwością, dającą szansę na mnożenie swojego kapitału, 

ale także najniebezpieczniejszą moim zdaniem, jest tzw. short-term 

(nie mylić z shortowaniem, shortami – shorts).

Short-term nazywamy grą na krótko, czyli otworzeniem jakiejś po-

zycji (kupno kryptowaluty) i jej zamknięciem (sprzedaż jej) w ciągu 

kilku godzin lub maksymalnie kilku dni. Decyzje kupna podejmuje 

http://www.investopedia.com/terms/s/short.asp


41

Kurs Kryptowalut

HANDEL KRYPTOWALUTAMI

się najczęściej po przeprowadzeniu różnych analiz lub samej analizy 

technicznych wykresu danej pary. Czasami decyzja taka spowodo-

wana może być również grą pod nadchodzące wydarzenia, takie 

jak konferencje, na których firmy ogłaszają np. współpracę z innymi 

przedsiębiorstwami, czyli analizą fundamentalną.

Mówiąc prostymi słowami – spekulujemy, że kurs np. na parze BTC/

USD (czyli kurs bitcoina w stosunku do ceny dolara) wzrośnie i ku-

pujemy bitcoiny. Po zarejestrowaniu wzrostów zamykamy pozycję 

i sprzedajemy bitcoiny. Ten sam proces możemy wykonać na innych 

parach, jak np. BTC/ETH.

Rynek kryptowalut można również shortować w tradycyjny sposób, 

czyli obstawiać spadki na danej parze. Załóżmy, że posiadamy bitcoiny 

lub inną kryptowalutę i analiza techniczna, którą się wspieramy, lub 

przewidywana niepewność rynku wywołana różnymi zdarzeniami 

zdaje się wieścić spadki – wówczas możemy wyjść z naszej aktualnej 

pozycji (BTC) do waluty FIAT, np. dolar czy euro, lub do kryptowaluty 

imitującej kurs dolara – USDT. Pierwsza opcja wiąże się z wystąpieniem 

obowiązku podatkowego, zgodnie z ustawą, o której w odpowiednim 

dziale.

Po zanotowaniu spadków, możemy z powrotem przełożyć nasz kapitał 

z USD/USDT do naszego bitcoina lub innych kryptowalut. Shortowa-

nie i longowanie jest również możliwe przy handlu wykorzystaniem 

dźwigni, czyli przy grze na tzw. lewarze.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Analiza_techniczna
http://www.zasadyforex.pl/dzwignia-finansowa
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Short-term, jak wspomniałem, jest bardzo ryzykowną metodą, po-

nieważ decyzje podejmujemy zdecydowanie szybciej, częściej, przy 

czym jesteśmy bardziej podatni na oddziaływanie emocji. Dodatko-

wo short-term wiąże się zazwyczaj z przechowywaniem środków na 

giełdach lub na gorących portfelach, czyli w sposób nie do końca 

bezpieczny, a przede wszystkim wymagana jest wiedza i doświad-

czenie, by obracać środkami w ten sposób. Przy tego typu tradingu 

będziemy musieli korzystać z analizy technicznej, o której więcej za 

chwilę.

Naukę short-term można rozpocząć od śledzenia poczynań zagra-

nicznych, doświadczonych daily traderów, którzy posługują się np. 

Twitterem, by publikować swoje analizy i spostrzeżenia dotyczące 

rynku. Profesjonalni traderzy potrafią często pomóc w zrozumieniu 

psychologii inwestowania, tłumacząc różne zjawiska typu np. FOMO, 

czy FUD.

Medium-term

Jest to sposób handlowania pośredni między short-term a long-

-term. Cechuje się on graniem głównie pod wydarzenia, które mają 

nastąpić lub pod analizy techniczne przeprowadzane na dłuższym 

interwale czasowym.

https://en.bitcoin.it/wiki/Hot_wallet
http://www.investopedia.com/terms/d/daytrader.asp
https://en.wikipedia.org/wiki/Fear_of_missing_out
https://pl.wikipedia.org/wiki/FUD
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Rynek kryptowalut jest jeszcze płytki. Niedawno świętowaliśmy rekord 

kapitalizacji całego marketu, który wyniósł ponad 122 mld dolarów, 

co wydaje się dużą liczbą, ale biorąc pod uwagę fakt, że samo Apple 

jest warte ponad 6 razy tyle, rozumiemy istotę podatnego i płytkiego 

rynku.

Przykładem takiego handlu może być otworzenie pozycji BTC/USD, 

czyli kupno bitcoinów w oczekiwaniu na poszczególne etapy wpro-

wadzania np. aktualizacji segwit na bitcoinie. Analogicznie można 

było zagrać, otwierając pozycje litecoina (LTC), na którym również 

Segregated Witness było wprowadzane i podbiło kilkukrotnie kurs 

tej kryptowaluty.

Po kupnie kryptowaluty prawdopodobnie możemy ją przesłać na 

bezpieczny portfel i oczekiwać na preferowaną datę sprzedaży tej 

kryptowaluty. Niestety, w przypadku spekulacji nigdy nie możemy 

być pewni momentu, w którym dana pozycja przyniesie nam zysk, 

więc niektórzy medium-term traderzy przechowują swoje kryptowa-

luty na giełdach, co oczywiście wiąże się z pewnym ryzykiem utraty 

środków.

Bezpieczeństwo kosztem mobilności, a mobilność kosztem bezpie-

czeństwa naszych środków.

Daily oraz medium-term traderzy są również często ofiarami pułapek 

pokroju pump and dump.

http://www.investopedia.com/terms/s/segwit-segregated-witness.asp
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pump_and_dump
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Long-term

Jest to otwieranie pozycji z nadzieją na wzrost w długoterminowym 

okresie. Ten rodzaj handlu cechuje się wyższym bezpieczeństwem, 

ponieważ kupujemy jakąś kryptowalutę i staramy się przechowywać ją 

w bezpiecznym miejscu, tzn. na odpowiednim do tego celu portfelu.

Bycie tzw. holderem, czyli osobą, która kupuje i trzyma kryptowaluty, 

wiąże się z umiejętnym wykazywaniem się cierpliwością oraz byciem 

odpornym na chwilowe wzrosty oraz spadki cen danej kryptowaluty. 

Długoterminowe trzymanie pozycji wiąże się z miesiącami, a nawet 

latami oczekiwania na zadowalające wzrosty cen danej kryptowaluty.

Ważną umiejętnością jest przeprowadzenie rzetelnego due diligen-

ce oraz analizy fundamentalnej danego projektu, aby móc ocenić 

jego rentowność, czyli zwrot z inwestycji (ROI). Long-term cechuje 

się dłuższym przygotowaniem do inwestycji, dokładną oceną projek-

tu, przewidzeniem przydatności danej kryptowaluty oraz wyliczeniem 

przedziału jej rentowności.

Nasza analiza powinna zawierać dokładny research na temat przy-

datności projektu, osób, które są odpowiedzialne za jego tworzenie, 

planów zawartych np. w roadmap oraz rozwiązań technologicznych 

oraz problemów, zawartych np. w white paper.

Roadmap oznacza przedstawioną, często graficznie, formę poszcze-

gólnych etapów rozwoju danego projektu, natomiast dokument o na-

zwie white paper ukazuje sposób działania poszczególnych założeń, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Due_diligence
https://pl.wikipedia.org/wiki/Due_diligence
https://pl.wikipedia.org/wiki/Analiza_fundamentalna
https://pl.wikipedia.org/wiki/ROI
https://en.wikipedia.org/wiki/Technology_roadmap
https://en.wikipedia.org/wiki/White_paper
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rozwiązania i zastosowania projektu, solucje na możliwie napotkane 

problemy i inne, ważne aspekty dla konkretnych rozwiązań firmy. 

Jest to dokument, który wyczerpująco opisuje dany projekt i jego 

działanie oraz zastosowanie.

Ważnym aspektem, który cechuje tzw. holderów, jest ustalenie sobie 

targetu cenowego, czyli tzw. profit target – konkretnej ceny krypto-

waluty, przy której będziemy chcieli sprzedać ją z zyskiem lub ewen-

tualną stratę, której limit również sobie ustalamy. Wyznaczenie pułapu 

cenowego uchroni nas przed byciem zbyt chciwym i trzymaniem 

otwartej pozycji, nawet gdy przynosi ona zbyt dużą stratę, a także 

zabezpieczy nas przed trzymaniej kryptowaluty, jeśli będzie ona 

generowała świece wzrostowe, które często przeradzają się w tzw. 

bull trap.

Arbitraż

Transakcje arbitrażowe pozwalają nam praktycznie bez ryzyka (jeśli 

stosujemy się do kilku zaleceń) pomnożyć nasz kapitał. W skrócie 

chodzi o to, by kupić bitcoina lub inną kryptowalutę taniej na jednej 

giełdzie i sprzedać drożej, na innej.

Wykorzystuje się wtedy tzw. spread, czyli różnicę w cenie danego 

aktywa na różnych giełdach. W praktyce możliwe jest również prze-

prowadzenie arbitrażu na jednej giełdzie, jeśli oferuje ona zamianę 

http://www.investopedia.com/terms/p/profit-target.asp?ad=dirN&qo=investopediaSiteSearch&qsrc=0&o=40186
https://en.wikipedia.org/wiki/Bull_trap
https://pl.wikipedia.org/wiki/Arbitraż_(ekonomia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Spread
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danej kryptowaluty na różne inne waluty – np. możemy kupić taniej 

bitcoina lub innego altcoina, płacąc złotówkami, a sprzedać drożej, 

zamieniając ją np. na dolary.

Jak wygląda arbitraż w praktyce?

Przypuśćmy, że na giełdzie A cena za 1BTC wynosi 2564$, a na giełdzie 

B wynosi ona 2584$. Na jednej giełdzie (A) mamy przygotowaną wa-

lutę FIAT, a na drugą giełdę (B) wysłaliśmy bitcoiny. W tym samym mo-

mencie możemy kupić na giełdzie A 1BTC za 2564$ i sprzedać również 

1BTC na giełdzie B za cenę 2584$, zyskując ok. 20$ za taką transakcję.

Od zarobku odliczyć trzeba jeszcze prowizję giełd przy transakcji 

(które zazwyczaj są niewielkie) i oczywiście podatek.

Przy tego typu transakcjach warto mieć większy kapitał, bo spready są 

zazwyczaj niewielkie, dodatkowo czas, w jakim mielibyśmy przesyłać 

pieniądze pomiędzy giełdami, mógłby spowodować, że kurs w tym 

czasie się zmieni, dlatego dobrze jest mieć przygotowane środki na 

obu giełdach zanim zaczniemy taką transakcję wykonywać.

Czasami spready sięgają nawet kilkuset dolarów, ale uwaga! Często 

można natrafić na nieprawdziwą cenę, która spowodowana jest np. 

zablokowaniem wypłat na danej giełdzie czy jakimś innym proble-

mem, o którym możemy nie wiedzieć, dlatego musimy się orientować 

i dużo czytać, żeby wiedzieć, które giełdy w danym czasie działają 

w 100% bezproblemowo.
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Z charakteru transakcje arbitrażowe są operacjami bardzo bezpiecz-

nymi, jeśli chodzi o brak możliwości straty na takiej transakcji – pod 

warunkiem, że zrobi się ją poprawnie. Istnieje jednak prawdopo-

dobieństwo wystąpienia problemów z giełdą czy np. nagła prośba 

weryfikacji konta.

Kursy na różnych giełdach można śledzić np. za pomocą strony www.

bitmonitor.pl czy www.coinmarketcap.pl i www.worldcoinindex.com, 

jednakże zawsze należy sprawdzić, czy kurs na konkretnej giełdzie 

faktycznie jest taki, jaki pokazany został na wymienionych wyżej 

stronach.

Analiza techniczna

Analiza techniczna jest podstawowym narzędziem, którym posługu-

ją się uczestnicy różnych rynków kapitałowych w celu przewidzenia 

przyszłego ruchu ceny. Jest to zbiór różnych technik, które można 

interpretować na wiele sposobów. Efektywnie wykorzystana analiza 

pozwala nam określić moment, w jakim kupić daną akcję, surowiec, 

walutę, a także moment, w którym mamy sprzedać nasz instrument 

finansowy. Należy pamiętać, że owa analiza nie jest uniwersalnym 

schematem. Ze względu na różnorodność, która wpisuje się w ana-

lizę techniczną, powstaje wiele różnych sprzecznych interpretacji. 

http://www.bitmonitor.pl/
http://www.bitmonitor.pl/
http://www.coinmarketcap.pl/
http://www.worldcoinindex.com/
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Cena rynkowa jest odzwierciedleniem informacji, które bezpośrednio 

ją kształtują. Sytuacja mikro lub makroekonomiczna, a także różne 

uwarunkowania polityczne, gospodarcze i inne mają wpływ na cenę, 

którego analiza techniczna może nie przewidzieć.

Możemy wyróżnić 3 główne trendy: spadkowy, horyzontalny (boczny) 

i wzrostowy. Ceny wchodzą w trendy i nim podlegają, dopóki nie po-

jawią się wyraźne sygnały o jego zmianie. Analiza techniczna opiera 

się również na wydarzeniach z przeszłości, ze względu na przekonanie 

o pewnej powtarzalnej zbiorowości zachowań inwestorów.

Istnieje wiele metod przeprowadzania analizy technicznej, wiele na-

rzędzi, sposobów i wykorzystania różnych wskaźników.

Analiza techniczna jest związana z różnymi interpretacjami pewnych 

zdarzeń na rynku, a także z pasmem wielu strategii, które wedle na-

szych upodobań i stylu gry możemy do siebie dopasować.

Bardzo ważna jest również praktyka i doświadczenie. To, że przeczy-

tamy mnóstwo książek, nie gwarantuje nam niczego, bowiem sama 

teoretyczna wiedza nie wywołuje takich emocji jak trading. Przy-

swojenie wiadomości jest bardzo ważne, jednak jeszcze ważniejsze 

jest umiejętne wykorzystanie ich w praktyce. Bardzo często możemy 

spotkać się  z przypadkiem, w którym osoba samym śledzeniem na 

bieżąco wykresu waluty może wyciągnąć pewne wnioski i nauczyć 

się więcej niż osoba, która przyswaja tylko suche fakty.
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Decyzje otwarcia lub zamknięcia pozycji muszą być podejmowane 

na podstawie chociażby analizy technicznej lub innych czynników, 

które mają racjonalne podłoże w cenie danej waluty. Pozwala nam to 

wykonywać szereg dobrych ruchów opartych na stałym fundamen-

cie, dzięki czemu możemy zapobiec poleganiu na samym szczęściu 

i osiągać dobre wyniki w dłuższej perspektywie. Osoby, które do-

tychczas nie miały nigdy styczności z analizą techniczną ani funda-

mentalną, powinny na początku zapoznać się z samymi definicjami 

i krok po kroku przekładać na praktykę podstawowe informacje, 

których się uczą. Nie chodzi tu o przeczytanie o jakiejś strategii i pró-

bie zarobienia na jej zastosowaniu, chodzi raczej o badanie pewnych 

zachowań, tak aby lepiej je zapamiętać i być w stanie je odczytać.

Do przeprowadzenia analizy technicznej możemy wykorzystać serwi-

sy typu: coinigy, tradingview czy bitcoinwisdom. Zarówno podstawy 

analizy technicznej, jak i dalszą literaturę można uzyskać, posiłkując 

się tą lub tą książką. Obie są bardzo szanowane i polecane w branży.

Czym jest trading?

Trading z definicji jest dokonywaniem transakcji kupna i sprzedaży. 

W teorii – aby zarabiać na tradingu, wystarczy dobrze przewidzieć naj-

bliższy ruch cenowy, co pozwala nam osiągnąć zyski zależne od wkła-

du i czasami od innych czynników. Jednak działa to również w drugą 

stronę – zły ruch powoduje straty lub zamrożenie kapitału na jakiś 

czas.

https://www.coinigy.com/
https://www.tradingview.com/
https://bitcoinwisdom.com/
http://www.maklerska.pl/analiza-techniczna-rynkow-finansowych-op-twarda-p-1106.html
http://www.maklerska.pl/zawod-inwestor-gieldowy-psychologia-rynkow-taktyka-inwestycyjna-zarzadzanie-portfelem-p-79.html
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Kiedyś uczestnictwo w rynkach walutowych było przeznaczone dla 

wybranych inwestorów z bardzo dużym kapitałem. Obecnie dzięki 

idei „dźwigni” przeciętny Kowalski może być inwestorem czy to na 

rynku Forex, czy na rynku kryptowalut. Ze względu na to, że może 

obracać środkami, które są 10-krotnością, a nawet 100-krotnością jego 

depozytu.

Analiza fundamentalna

Analiza fundamentalna jest podstawową czynnością zarówno w przy-

padku inwestowania w przedsprzedażach, jak i podczas zakupu ist-

niejących już tokenów, a także w przypadku jakiejkolwiek innej formy 

inwestycji. Dzięki analizie wyceniamy cały projekt, sprawdzamy jego 

użyteczność, właścicieli, kondycję finansową, możliwe scenariusze, 

założenia i ustalamy swoje targety cenowe. Jednym słowem – wszyst-

ko, co może przyczynić się do ocenienia inwestycji.

Oprócz możliwości i zachęcających zysków należy też przeprowa-

dzić analizę możliwych strat, co już nie jest obowiązkowe, jeśli fak-

tycznie przestrzegamy zasad i np. inwestujemy tylko tyle, ile jesteśmy 

w stanie stracić. W tym celu zagłębiamy się w rzetelny due diligence 

i sprawdzamy inwestycję, analizując również czarne scenariusze.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Analiza_fundamentalna
http://mbrokers.pl/rynek-kapitalowy/forex/podstawowe-pojecia/co-to-jest-target
https://pl.wikipedia.org/wiki/Due_diligence
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W zasadzie analizę przeprowadzamy zawsze w podobny sposób, 

patrząc jednak na inne aspekty, gdyż w zależności od typu startupu, 

użyteczności tokenu i innych czynników ważne będą dla nas inne 

informacje.

Szczegóły przeprowadzenia analizy zostały opisane w dziale 7, nato-

miast przykładowa analiza kryptowaluty dostępna jest tutaj.

Handel z dźwignią/na lewarze

Na samym początku należy dokładnie zrozumieć istotę działania 

dźwigni. Dźwignia pozwala nam obracać dużym kapitałem pomimo 

niskiej wartości depozytu. W momencie, w którym chcemy otwo-

rzyć pozycję, mamy do wyboru dwie opcje:

• LONG (zagranie na wzrost)

• SHORT (zagranie na spadek)

Wartości zagrań na dźwigni różnią się w zależności od giełdy.

Najpopularniejsze to: 1:10, 1:25, 1:50, 1:100.

Hipotetycznie, jeżeli otworzymy pozycję na wzrost na dźwigni 1:10 za 

1000PLN to wartość naszej pozycji będzie 10-krotnością środków, za 

które ją otworzyliśmy, co daje nam 10 x 1000PLN = 10.000PLN. Jeżeli 

kurs urośnie 2%, automatycznie zarabiamy 20% z kapitału, za który 

otworzyliśmy pozycję, co oznacza, że zarobiliśmy 200PLN (oczywiście 

pod warunkiem zamknięcia pozycji przy zysku).

https://www.youtube.com/watch?v=EcXwa7A5cJE
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Działa to również w drugą stronę. Jeżeli kurs otwartej pozycji za-

cznie spadać i od momentu otworzenia spadnie o 2%, to tracimy 

20%. W każdej chwili możemy zamknąć naszą pozycję, niezależnie 

od tego, czy jesteśmy na saldzie dodatnym czy ujemnym. W teorii 

możemy bardzo szybko, pomimo niskiego wkładu, pomnożyć swój 

kapitał. Praktyka jednak wygląda dużo trudniej i wymaga doświad-

czenia oraz wyczucia.

Przy otwarciu pozycji na wzrost za 5.000PLN na dźwigni 1:100 otrzy-

mujemy zatem wartość zlecenia wynoszącego 0.5 miliona złotych. 

Brzmi pięknie, jednak należy wiedzieć, że lekkie zawahanie kursu może 

spowodować automatyczne zamknięcie pozycji i utratę naszych 

środków. Przy zmianie +5% od otwarcia pozycji, jesteśmy do przodu 

o 500%, co przy zamknięciu pozycji daje nam 20.000PLN.

Niestety dźwignia jest bronią obusieczną – w momencie, w którym 

kurs spadnie o jakąś, określoną wartość, automatycznie zamykana 

jest nasza pozycja i tracimy środki, za które ją otworzyliśmy.

Jak zminimalizować ryzyko utraty kapitału inwestycyjnego ?

Przed rozpoczęciem grania na dźwigni warto spróbować swoich sił 

na koncie demo, które bezcennie pozwala nam zdobyć trochę do-

świadczenia. Jednym z najważniejszych aspektów podczas grania 

na dźwigni jest psychologia, która de facto decyduje o naszych wy-

nikach, z czego bardzo wiele inwestorów, zwłaszcza początkujących, 

nie zdaje sobie sprawy.
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Tutaj wiele osób wpada w pułapkę. Osiągają bardzo dobre wyniki na 

koncie demo, gdzie obracają wirtualnymi środkami, po czym bardzo 

pewni siebie przechodzą na grę prawdziwymi. Finał jest często taki 

sam. Refleksje przychodzą dopiero po stracie, która ujawnia też nowe 

emocje. Wynika to z faktu, że podczas grania środkami wirtualnymi 

nie jesteśmy do nich przywiązani, nie mamy obciążenia psychicznego 

i możemy podejmować lepsze decyzje, które kierowane są racjonal-

nymi argumentami, a nie emocjami. To pokazuje, jaką rolę odgrywa 

psychika gracza. Należy również wiedzieć, że podczas otwierania 

pozycji mamy możliwość ustalić wartości dla „take profit” i „stop limit”.

take profit - cena, przy której automatycznie zostanie zamknięta 

pozycja z zyskiem.

stop limit – cena, przy której automatycznie zostanie zamknięta 

pozycja ze stratą, której limit ustawimy.

Obie możliwości pozwalają nam skutecznie zminimalizować ryzyko. 

Często, gdy otwieramy pozycję, nie jesteśmy w stanie non-stop sie-

dzieć przed komputerem i obserwować wykresy. Opcje te pozwa-

lają nam na automatyczne ruchy, które ustawić możemy podczas 

otwierania pozycji.

Ważne jest, aby mieć swój plan gry, którego będziemy się stale trzy-

mać. Jest to na przykład ustalenie sobie % naszego depozytu, za 

który otwieramy pozycje, w celu minimalizacji ryzyka związanego 

z ewentualną utratą większości środków. Kluczowe jest również opie-
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ranie swoich decyzji na racjonalnych argumentach, które możemy 

wyciągać poprzez przeprowadzenie zarówno analizy technicznej, 

jak i fundamentalnej.

Zanim zaczniesz swoją przygodę z grą na dźwigni, niezbędne jest 

zdobycie elementarnej wiedzy na jej temat. Wiele osób niestety już 

na samym początku postrzega lewar, jako drogę szybkiego dojścia 

do fortuny.

Przykładowe giełdy, które oferują grę na dźwigni na kryptowalutach, 

to: bitmex, bitmarket, plus500 czy xtb.

Psychologia inwestowania

Efektywne inwestowanie wiąże się ze zrozumieniem pewnych me-

chanizmów psychologicznych, które występują na giełdzie. Rynki 

zachowują się często nieracjonalnie i żądzą nimi emocje – przede 

wszystkim chciwość i strach. Inaczej patrzy się na rynek będąc jego 

biernym obserwatorem, a zupełnie inaczej będąc czynnym inwesto-

rem. Nie da się niestety przeprowadzić symulacji naszego zachowania 

i emocji, nie inwestując własnych pieniędzy.

https://www.bitmex.com/
https://www.bitmarket.pl/
https://www.plus500.pl/
https://www.xtb.com/pl
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Co decyduje o zachowaniu tłumu?

• Chciwość – chęć szybkiego zysku

• Strach – strach przed stratą

• Siła trendu

• Puls cenowy

• Próg bólu dla finansowej straty

Zdecydowana większość inwestorów na giełdzie kupuje w momencie 

wzrostów, ponieważ wtedy dostajemy bodziec, który mówi nam, że 

cena może jeszcze urosnąć i nie chcemy przegapić okazji. Analo-

gicznie – większość sprzedaje, gdy cena zaczyna spadać, w obawie, 

że osiągnie jeszcze niższy poziom. W praktyce jednak powinniśmy 

kupować, gdy cena spada, a sprzedawać gdy rośnie, jednakże jest 

to bardzo ciężkie do wyczucia, głównie dlatego, że nigdy nie wiemy 

czy dana cena osiągnie jeszcze mniejszy poziom lub wzrośnie jeszcze 

bardziej – emocje niestety nie pomogą nam w ocenie sytuacji, ale 

chciwość oraz strach dyktują nam nasze ruchy.

Najczęściej popełniane błędy:

• Niezrozumienie fundamentalnych podstaw rynku

• Słaba analiza techniczna rynku

• Brak ustalonej strategii

• Poczucie straty

• Brak dystansu

Mówi się, że nie nauczy się zarabiać ten, kto nigdy nie stracił. To dlate-

go, że dopiero przy pierwszej większej stracie, zaczynamy widzieć jak 

nasz organizm reaguje na ten fakt. Z reguły ciężko jest nam się po-

godzić z pierwszą porażką, ale każda następna sprawia, że nabie-
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ramy dystansu do inwestowania i radzimy sobie z podejściem do 

rynku coraz lepiej. Analogicznie jest przy pierwszych zyskach, które 

z reguły sprawiają, że tworzy się nieprawdziwy obraz o łatwości za-

robku na danym rynku i przekonaniu o naszej skuteczności, która 

zbyt wygórowana może zaboleć podwójnie przy stracie. W takim 

wypadku pojawia się kolejny problem – chęć odkucia się za stratę 

i inwestycja jeszcze większej ilości pieniędzy, tak by pokryć od razu 

stracony kapitał.

Kto odnosi sukcesy na rynku?

• Wierzący w siebie

• Myślący niezależnie

• Zdyscyplinowani i cierpliwi

• Mający jasno określone cele

• Kontrolujący ryzyko

• Zarządzający własnymi emocjami

• Umiejący utrzymać odpowiedni stan umysłu

Psychologia inwestowania to szereg zachowań, których musimy na-

uczyć się poprzez doświadczenie i odpowiednie podejście, którego 

nie nauczymy się z żadnego kursu. To proces, który staje się dla nas 

tym bardziej zrozumiały, im dłużej inwestujemy i im większe zdobywa-

my doświadczenie. Im bardziej bolesne błędy, tym szybciej jesteśmy 

w stanie nauczyć się odpowiedniego podejścia do inwestowania.
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Poruszenie kwestii ICO zasługuje na osobny dział z racji rosnącej po-

trzeby wyjaśnienia wyczerpująco tego tematu. Inwestowanie w tokeny 

świeżo wypuszczane na rynek wiąże się z wieloma niebezpieczeń-

stwami – ale o tym za chwilę.

Initial Coin Offering to kampania crowdfundingowa, w której fundusze 

na rozwój projektu pozyskiwane są za pomocą sprzedaży tokenów 

(kryptowaluty) przez jej twórców, zanim zostaną one notowane na 

jakiejkolwiek giełdzie. Metoda ta używana jest przez startupy, aby 

obejść złożone przepisy i formalności związane z tradycyjną for-

mą crowdfundingu – IPO. Poza tym jest szybsza, wygodniejsza i nie 

da się ukryć, że ciekawsza.

W obecnym roku mamy do czynienia z niesamowicie dużym zainte-

resowaniem tzw. „przedsprzedaży”, głównie z racji wysokich zwrotów 

z inwestycji w bardzo krótkim czasie. Interesujące jest to, że nowe 

kryptowaluty są sprzedawane w zamian za te już istniejące, o ugrun-

towanej pozycji, a po wejściu na giełdy skoki rzędu kilkudziesięciu lub 

nawet kilkuset procent są normalne. Przy często ograniczonej podaży, 

a kilkukrotnie większym popycie, takie zjawiska są jednak naturalne.

https://en.wikipedia.org/wiki/Initial_coin_offering
http://www.investopedia.com/terms/i/initial-coin-offering-ico.asp
https://pl.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding
http://www.investopedia.com/terms/i/ipo.asp?ad=dirN&qo=investopediaSiteSearch&qsrc=0&o=40186
https://www.coindesk.com/ico-tracker/
https://www.coindesk.com/ico-tracker/
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Zobrazujmy to sobie w ten sposób – Coinbase na swój rozwój na po-

czątku potrzebował kwoty rzędu $160,000. Coinbase - giełda wymiany 

walut obsługująca ponad 7,5 mln użytkowników, których z kolei na 

giełdę Poloniex przybyło od stycznia do sierpnia tego roku o 600% 

więcej.

W ICO Basic Attention Token uzyskano $35 mln w bagatela 35 sekund. 

Bancor natomiast zebrał kwotę rzędu $150 mln, a Tezos $230 mln. 

Oczywiście są setki innych startupów, które uzyskały środki wynoszące 

do kilku lub kilkunastu milionów dolarów i jeżeli klikasz na podświetlo-

ne wyrazy, to chwilę temu podlinkowałem stronę z odpowiednią listą.

Tak właściwie zebrane sumy pozwalają na realizację projektu za po-

mocą outsourcingu i kupno po jednym Lamborghini Aventador dla 

każdego członka zespołu. Poważnie.

W związku z tak ogromnym przepływem pieniężnym, odbywającym 

się globalnie w tak krótkim czasie, odpowiednie instytucje rozpoczęły 

prace nad stworzeniem prawnych regulacji. Wspominałem o tym 

w trzecim dziale kursu.

Załóżmy, że znamy już ryzyko przewartościowania rynku i jesteśmy 

też świadomi tego, że sprzedaż tokenów odbywa się za pomocą np. 

smart contractów, które mogą być napisane niepoprawnie. W wyniku 

różnych błędów zdarzały się już np. kradzieże dużych sum zebranych 

na przedsprzedażach. Ostatnio byliśmy świadkami zbyt dużej liczby 

chętnych inwestorów, co obciążyło sieć na tyle, że właściciele wstrzy-

mali ICO, uzyskując $186 milionów w godzinę. Następnie wznowili 

crowdsale i łącznie inwestorzy przesłali $252 miliony.

https://www.thebalance.com/whats-the-deal-with-coinbase-and-gdax-4063868
https://en.wikipedia.org/wiki/Coinbase
https://news.bitcoin.com/poloniex-seeing-600-more-active-traders-in-2017/
https://news.bitcoin.com/poloniex-seeing-600-more-active-traders-in-2017/
https://basicattentiontoken.org/about/
https://www.coindesk.com/35-million-30-seconds-token-sale-internet-browser-brave-sells/
https://www.bancor.network/
https://ftalphaville.ft.com/2017/07/17/2191501/what-does-a-crypto-startup-do-with-230m/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Outsourcing
http://www.spidersweb.pl/2016/06/thedao-katastrofa.html
https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/filecoin-suspends-ico-raising-186-million-one-hour-clogs-system/?utm_campaign=Blockchain%2BWeekly&utm_medium=email&utm_source=Blockchain_Weekly_36
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W wyniku ledwie regulowanego rynku i łatwości w pozyskiwaniu 

pieniędzy, przedsprzedaże stały się narzędziem dla oszustów, którzy 

tworzą projekty wyglądające dobrze tylko na pierwszy rzut oka. Nie-

stety, osoby niedysponujące dostateczną wiedzą często nabierają się 

na takie sztuczki i stają się ofiarami, tracąc swój kapitał.

Zanim zabierzemy się za inwestowanie, musimy zatem zadać sobie 

kilka pytań i odpowiednio przeanalizować sytuację. Poza tym trzeba 

być ostrożnym, nie śpieszyć się i zrobić dokładną analizę fundamen-

talną (przeczytasz o niej w dziale 6).

Poza tym:

• Sprawdźmy, czy stać nas na stratę sumy, którą chcemy zainwe-

stować – zawsze należy założyć najgorszy scenariusz, by być 

na niego przygotowanym ale jednocześnie można liczyć na 

najbardziej optymistyczną wersję.

• Najpierw zrozum projekt, jego założenia i działanie, a także 

użyteczność tokenu. Nie inwestuj w coś, czego nie rozumiesz.

• Czy projekt ma rynek zbytu? Płytki czy głęboki?

• Czy faktycznie do funkcjonowania tego pomysłu niezbędny 

jest Blockchain?

• Czy kryptowaluta jest wartościowa, atrakcyjna, czy będzie opła-

cało się ją trzymać czy sprzedać? (niektóre projekty np. wypła-

cają dywidendy inwestorom).

• Przeszukaj kanały social media, fora, grupy i zobacz, z jakim 

odzewem społeczności spotyka się dany startup i pomysł. Na 

końcu kursu widnieją wszystkie przydatne linki.
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• Przejrzyj dokładnie oficjalną stronę projektu, oceń jej wykonanie 

i jakość umieszczonych tam informacji. Przejdź przez roadmap 

i whitepaper.

• Zobacz, jak prowadzony jest marketing na oficjalnych kanałach 

social media danego startupu. Czy aktualizacje o postępach 

są wrzucane często, czy kanał prowadzony jest w sposób pro-

fesjonalny? Czy deweloperzy mają swoje kanały social media, 

czy się na nich udzielają?

• Czy to, co piszą programiści, właściciele czy doradcy projektu, 

pokrywa się z rzeczywistością – np. sprawdzenie uaktualnień 

kodu na github, przy projekcie typu open source.

• Sprawdź, ile firma chce zebrać środków w trakcie ICO, ile war-

ty jest cały rynek zbytu, jakie sumy są potrzebne do realizacji 

założeń.

• Ile sztuk kryptowaluty zostanie stworzone, jaka będzie dystrybu-

cja, ile procentowo będzie można kupić, ile zostanie u właścicieli 

i autorów projektu.

• Czy w przypadku niezebrania minimalnej kwoty, inwestorzy 

otrzymają swoje środki z powrotem?

To są obowiązkowe punkty, przez które powinno się przejść zanim 

pomyśli się o przystąpieniu do ICO. Należy również przejrzeć, w jaki 

sposób można uczestniczyć w przedsprzedaży – dołączenie do niej 

może okazać się trochę trudniejsze dla początkujących osób, ale na 

stronie powinna znaleźć się wtedy instrukcja. Czasami wymagana 

jest wcześniejsza rejestracja, która może wymagać potwierdzenia 

tożsamości, zweryfikowania adresu, z którego przesyłać będziemy 

środki, czy użycia konkretnego portfela itd.

https://github.com/
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Pomimo możliwości ustawienia wysyłki automatycznej w niektórych 

portfelach dobrze byłoby, gdybyśmy byli online podczas rozpoczę-

cia ICO.

W zależności od zasad i zainteresowania, może trwać ono mniej 

niż minutę i równie dobrze więcej niż tydzień. Pod uwagę należy wziąć 

sumę, jaką autorzy projektu chcą zebrać, to, czy jest ustalony górny 

limit czy może tylko czasowy, niezależnie od ilości napływu środków.

Różnie wygląda też kwestia pojawienia się tokenów na giełdach po 

ICO. Zależnie od ustaleń, tokeny po przedsprzedaży mogą być wy-

puszczone od razu, stopniowo lub po jakimś czasie. Mogą być również 

stopniowo dodawane do nowych giełd, w miarę gdy ich popularność 

będzie rosła.

Dodanie do większej giełdy często skutkuje wzrostami w kursach 

danej kryptowaluty i zwiększeniem się wolumenu. Zdarzają się też sy-

tuacje usuwania tokenów z giełdy w wyniku zbyt małego wolumenu 

i zainteresowania użytkowników.

W materiałach na końcu kursu znajdują się przydatne linki do wyszu-

kiwania ciekawych ICO, a także do szukania informacji o nich. Głośne 

projekty często są recenzjonowane, czym można dodatkowo się 

posiłkować przy przeprowadzaniu własnej analizy.
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Obecne formy ICO potrafią być kontrowersyjne, dlatego też może-

my spodziewać się wielu zmian modelów przedsprzedaży, regulacji 

prawnych i obowiązkowych zmian w tego typu akcjach crowdfun-

dingowych. Warto być zatem na bieżąco w kwestiach prawnych 

dotyczących świata walut cyfrowych.
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Wypłata na konto bankowe

Bitcoiny i od pewnego czasu również inne kryptowaluty możemy 

wymienić na waluty fiducjarne używając do tego np. giełd lub kan-

torów. Giełdy dają nam możliwość wystawienia własnych ofert kup-

na/sprzedaży, z których inni użytkownicy mogą skorzystać doko-

nując transakcji po kursie wybranym przez nas. Kantory natomiast 

dają możliwość szybkiej wymiany kryptowalut, po ustalonym przez 

nie kursie, zazwyczaj pobierając za to trochę wyższą prowizję. Sporo 

giełd również oferuje błyskawiczną wymianę po uśrednionym kursie, 

a także ekspresowe przelewy na konto bankowe, więc można uznać 

że zawierają w sobie również usługi kantoru.

Po zamianie kryptowaluty na walutę fiducjarną, mamy oczywiście 

możliwość zlecenia przelewu na nasze konto bankowe, bądź sko-

rzystania z innych możliwości wypłaty naszych funduszy. Jeśli po-

trzebujemy wypłacić pieniądze w trybie błyskawicznym – kantor 

lub giełda z usługą ekspresowej wypłaty będzie dla nas idealnym 

rozwiązaniem, chociaż na pewno droższym.

Niektóre giełdy oferują nawet własne karty debetowe i wypłaty bez-

pośrednio w bankomatach, nawet przy użyciu samego telefonu.
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W Polsce możemy skorzystać z giełd, takich jak np. bitbay, bitmarket, 

czy z kantorów takich jak bitcantor, czy inpay.

Przy wyborze giełdy lub kantoru powinniśmy kierować się reno-

mą serwisu i wybierać te z dobrymi opiniami, a następnie możemy 

zwrócić uwagę na aktualny kurs kryptowaluty oraz koszty transakcji 

i prowizje.

Wypłata na walutowe konto bankowe

Jeśli posiadamy konto walutowe i chcielibyśmy zamienić kryptowa-

lutę np. na USD czy EURO, to również mamy taką możliwość, nawet 

korzystając z polskiej giełdy. Musimy tylko zorientować się, czy dany 

serwis oferuje handel na konkretnej parze, czyli np. BTC/USD czy 

jakiejkolwiek innej kryptowaluty np. na EURO.

Rozwiązanie może wydać się wygodne, ponieważ kurs w obcej wa-

lucie może okazać się korzystniejszy, niż gdybyśmy mieli wymieniać 

naszą kryptowalutę na złotówki. Dzięki posiadaniu konta walutowe-

go zwiększają się nam również możliwości dokonywania transakcji 

arbitrażowych, z wykorzystaniem innych walut fiat, niż polski złoty.

https://bitbay.net/
https://www.bitmarket.pl/
https://bitcantor.com/
https://inpay.pl/
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Pamiętajmy również, że lista ofert kupna i sprzedaży na giełdzie może 

być dużo niższa w przypadku chęci zamiany kryptowaluty na obce 

waluty fiducjarne. Niższy wolumen transakcyjny może zatem spraw-

dzić, że będziemy mieli trudność ze sprzedażą lub kupnem naszej 

kryptowaluty po opłacalnym dla nas kursie.

Wypłaty w bankomatach

Wypłata równowartości naszych bitcoinów jest również możliwa do 

zrealizowania bezpośrednio w bankomacie. W zależności od usługo-

dawcy, będziemy do tego potrzebować samego telefonu lub aplikacji 

i oczywiście konta w konkretnym serwisie. Taki rodzaj wypłat oferuje 

póki co mało pośredników i z mojej wiedzy w Polsce jest to jedynie 

Halcash oraz Skycash, z którymi to konkretne giełdy lub kantory 

współpracują, by móc dostarczyć taką usługę.

Do niedawna możliwość wypłaty w bankomacie oferował wymieniony 

wcześniej kantor InPay. Jednakże obecnie usługa ta nie jest już do-

stępna, zapewne z przyczyn zmieniających się regulacji prawnych. 

Giełdy, które również posiadały możliwość skorzystania z takiej formy 

wypłaty preferują obecnie wypłaty w bankomatach za pośrednic-

twem kart debetowych, o których za chwilę napiszę.

Jednakże wciąż możemy znaleźć usługodawców, którzy dają moż-

liwość wypłaty równowartości naszych krytpowalut w bankomacie 

– jest to np. bitcantor

https://bitcantor.com/
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Taka forma wypłaty jest bardzo wygodna, ponieważ nie wymaga od 

nas posiadania praktycznie niczego, oprócz telefonu, który prawie 

zawsze mamy przy sobie, a ponadto jest po prostu szybka. Obecnie, 

wymaga jednak posiadania zweryfikowanego konta w danym serwisie 

i oferuje jednorazowo wypłaty stosunkowo niskich kwot.

Wymiana bezpośrednia

Jeżeli interesuje nas wymiana naszej kryptowaluty bezpośrednio 

z innymi ludźmi, bez pośredników, to możemy skorzystać z serwisu 

localbitcoins, który oferuje nam przeróżne formy przelewów banko-

wych, takich jak: SEPA, przelewy międzynarodowe, Western Union, 

dziesiątki procesorów płatniczych typu PayPal, Payza, Neteller, Skrill, 

jak i również możemy nasze bitcoiny wymienić na zasilenie kart po-

darunkowych do sieci takich jak np. Starbucks, Ebay, czy Walmart. 

Metod wymiany jest mnóstwo i zawsze odbywają się one między 

użytkownikami, którzy mogą ogłosić swoje usługi na tym portalu

Dzięki temu serwisowi możemy również umówić się na wymianę 

bezpośrednią i spotkanie w 4 oczy, na którym dokonujemy spienię-

żenia naszych kryptowalut, lub dokładnie odwrotnie – kupujemy je, 

przekazując komuś gotówkę. Wymiana taka może być niebezpiecz-

na, ale LocalBitcoins zadbało również o to, wprowadzając reputację 

użytkowników.

https://localbitcoins.com/
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W zasadzie na portalu możemy wyszukać różne osoby, oferujące 

dowolną formę wymiany, dowolnej kwoty, w przeróżnych miastach 

w ponad 248 krajach na świecie. Widzimy od razu kurs, po jakim 

osoba wymienia aktualnie bitcoiny, możliwe kwoty wymiany, repu-

tację, rekomendacje innych użytkowników, a także języki jakimi inni 

użytkownicy się posługują.

Dodatkowo, możemy skorzystać z escrow, które zabezpiecza naszą 

transakcję. W skrócie chodzi o to, że przy naszej wymianie udział 

bierze również trzecia osoba, która zabezpiecza nasze środki. Dla 

przykładu – nie wysyłamy bitcoinów bezpośrednio do kogoś, kto ma 

nam za nie odesłać np. złotówki, tylko wysyłamy je do osoby peł-

niącej usługę escrow, a gdy ta potwierdza naszemu kontrahentowi, 

że otrzymała bitcoiny, to kontrahent wysyła nam złotówki. My wtedy 

potwierdzamy otrzymanie złotówek i osoba pełniąca usługę escrow, 

zwalnia depozyt, przekazując bitcoiny kontrahentowi i najczęściej 

pobierając małą prowizję za swoje usługi. Osoba oferująca escrow 

powinna być bezstronna i cechować się wysoką reputacją.

Należy mieć na uwadze, że wymiana bezpośrednia naszych bitco-

inów jest możliwa i legalna, gdy zachowane są pewne zależności. 

Niedawno w Stanach Zjednoczonych aresztowane zostało kilka osób, 

które za pośrednictwem serwisu LocalBitcoins dokonywały wymiany 

bitcoinów, nie mając na to zezwolenia. Liczba transakcji była na tyle 

duża, że władze uznały, iż osoby te powinny prowadzić działalność 

gospodarczą i mieć zezwolenie na wykonywanie usługi pośrednic-

twa pieniężnego. Nie jest to powód do strachu, ponieważ również 

w Polsce powinniśmy prowadzić działalność, jeśli wykonujemy coś 

w sposób ciągły i zorganizowany. Należy jednak wziąć pod uwagę 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Escrow
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to, czy osoby u których dokonujemy takich wymian, działają zgodnie 

z prawem. Pamiętajmy również, że od takiej wymiany należy od-

prowadzić podatek, ponieważ w momencie sprzedaży kryptowalut 

pojawia się obowiązek podatkowy.

Karty debetowe

Wymiana naszych bitcoinów, a także niektórych innych kryptowalut 

jest możliwa również za pośrednictwem kart debetowych. Co cie-

kawe, firm oferujących takie usługi jest naprawdę sporo i ich liczba 

ciągle rośnie. Posiadanie karty debetowej zasilanej kryptowalutami 

to bardzo wygodny sposób, ponieważ możemy na całym świecie 

wypłacać różne waluty fiducjarne z bankomatów, poza tym możemy 

również płacić w sklepach, tak jak każdą normalną kartą Visa, czy 

MasterCard, bo właśnie te organizacje udostępniają swój system, 

który wykorzystynany jest przy tego typu kartach. Jedyną różnicą 

jest brak możliwości zapłaty za pomocą technologii typu paypass, 

czyli „zbliżeniowo”. Karty tego typu są kartami debetowymi, tzw. pre-

-paid, więc nie ma możliwości zapłaty jeśli wcześniej nie umieścimy 

na niej środków.

W Polsce taki rodzaj karty oferuje nam wspomniana wcześniej giełda 

kryptowalut BitBay, aczkolwiek nie ma problemu z zamówieniem 

karty od dostawcy zagranicznego i używaniem jej w Polsce, więc nie 

musimy się ograniczać tylko do tej firmy.
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Używanie tego typu kart wymaga w większości weryfikacji naszych 

danych. Czasami nałożone są limity, których nie możemy przekroczyć, 

jeśli nie chcemy weryfikować naszego konta, ale limity te są wtedy 

bardzo niskie.

Listę aktualnie dostępnych kart tego typu możemy znaleźć tutaj lub 

tutaj.  Przy wyborze karty kierujmy się wysokością prowizji i opiniami 

o danych dostawcach, które z pewnością znajdziemy w Internecie.

https://steemit.com/bitcoin/@bitcoinshirtz/a-full-list-of-bitcoin-debit-cards-for-2017
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1410577.0
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Kopanie kryptowalut okazało się dość dochodowym zajęciem i rów-

nież nie odbiegało popularnością od samego bitcoina czy handlu 

kryptowalutami. Osoby, które trzymają swoje coiny, licząc na zysk 

w długim czasie (tzw. holderzy), mogą liczyć na dodatkowy urobek 

w postaci nowo wytworzonych tokenów pojawiających się na ich 

portfelu.

Mining również zaczął się zmieniać i rozrastać jako kompletnie nowa 

branża. Producenci kart graficznych mogą świętować – akcje AMD 

zanotowały wzrost o 152% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a kopalnie 

wynajmują Boeinga 747s, by jak najszybciej przetransportować karty 

graficzne.

W zależności od rodzaju miningu, będzie on wyglądał inaczej, ale 

czym tak własciwie jest kopanie?

W przypadku kryptowalut kopaniem określa się użyczanie mocy ob-

liczeniowej i wspieranie sieci, wykonując zaawansowane obliczenia 

matematyczne, których rozwiązania potwierdzają transakcje w sieci 

blockchain i podpisują nowe bloki. Za wspieranie sieci i potwierdzanie 

transakcji, protokół automatycznie nagradza górników posiadających 

koparki prowizjami w postaci nowych jednostek danej kryptowaluty.

https://qz.com/1039809/amd-shares-are-soaring-ethereum-miners-are-renting-boeing-747s-to-ship-graphics-cards-to-mines/
http://www.businessinsider.com/cryptocurrency-miners-rent-boeing-747s-2017-7?IR=T
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Proof of work

Koncepcja proof of work powstała nie po to, by wydobywać bit-

coiny, ale po to, by nagradzać górników, którzy wykorzystują moc 

obliczeniową komputera do rozwiązywania trudnych zadań mate-

matycznych (przy użyciu kryptografii). Odpowiednie równanie ma-

tematyczne, które zostanie rozwiązane, powoduje, że dany górnik 

zostaje nagrodzony określoną ilością bitcoinów (zmniejszającą się 

o połowę co każdy halving).

Transakcję, która generuje nowe bitcoiny, nazywamy transakcją co-

inbase.

Metoda PoW działa z wykorzystaniem GPU, czyli procesora graficzne-

go. Wykonywana jest praca (obliczenia matematyczne), stąd w nazwie 

wzięło się „work“. Na dowód wykonanej pracy tworzony jest nowy blok.

Na początku generowano 50 BTC, przy każdym wykopanym bloku 

co ok. 10 minut. Następnie 25, obecnie jest 12,5 i z każdymi 210 ty-

siącami nowo wykopanych bloków następuje halving, o którym już 

wspominaliśmy.

Przemysł koparek rozwija się szybko i obecnie nie wydobywa się 

już bitcoinów za pomocą kart graficznych, a wyspecjalizowanych 

modułów o zwiększonej wydajności i zmniejszonym poborze mocy, 

takich jak np. Antminer S9.

https://en.wikipedia.org/wiki/Proof-of-work_system
https://cyfrowaekonomia.pl/bitcoin-halving-o-co-chodzi/
https://en.bitcoin.it/wiki/Coinbase
https://en.bitcoin.it/wiki/Coinbase
https://shop.bitmain.com/antminer_s9_asic_bitcoin_miner.htm
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Im więcej koparek, tym większa szansa na trafienie na transakcję co-

inbase. Dlatego też powstały mining poole, czyli kopalnie, które w du-

żych, odpowiednich pomieszczeniach przechowują koparki podłą-

czone do sieci, utrzymane w odpowiednich warunkach (chłodzenie, 

konserwacja itd.) Posiadając więcej koparek, mamy większą szansę 

na stworzenie nowego bloku i zysk w postaci nowo wytworzonych 

bitcoinów.

Posiadając koparki kupione ze środków  innych użytkowników, można 

łatwiej trafić na transakcję coinbase i podział zysków wśród użytkow-

ników fundujących koparki. Tak właśnie powstała idea cloud miningu, 

przy której można inwestować, kupując udziały w kopalni. Jednakże 

ogromna ilość serwisów oferujących tę usługę okazuje się scamami. 

Rentowność rzadko kiedy jest zadowalająca, to jednak całkowicie 

pasywny zarobek przyciąga użytkowników.

Proof of stake

Drugą główną metodą kopania jest proof of stake (tzw. stakowanie), 

do którego nie potrzeba posiadać koparki. Ściąga się natomiast ofi-

cjalną aplikację (portfel) danej kryptowaluty i przechowuje tam swoje 

tokeny. Im więcej tokenów, tym bardziej wspieramy sieć i również po-

twierdzamy transakcje, otrzymując prowizje. Ta metoda wykorzystuje 

jednak CPU, czyli procesor, i działa na innej zasadzie, wynagradzając 

górników za pomocą algorytmu. Oczywiście nie wszystkie krypto-

waluty można kopać daną metodą.

https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_mining
https://blockgeeks.com/guides/proof-of-work-vs-proof-of-stake/


73

Kurs Kryptowalut

MINING

Oprócz głównych metod mamy jeszcze dziesiątki innych krypto-

walut, które zaproponowały swoje metody nagradzania górników 

wspierających i zabezpieczających sieć.

DPOS (Delegated Proof of Stake) polega – w odróżnieniu od zwykłe-

go PoS – na systemie reputacji, w którym konkretni delegaci tworzą 

bloki na blockchainie.

Użyty w kryptowalucie Waves LPOS (Leased Proof of Stake) natomiast 

daje możliwość utworzenia nodów, czyli kont w tym przypadku z co 

najmniej 10 tys. sztukami kryptowaluty na portfelu, wspierając sieć, 

a dodatkowo pozwalając użytkownikom z mniejszą liczbą coinów 

na wypożyczenie ich takiemu nodowi. Dzięki temu zwiększa się moc 

wydobycia noda, a on otrzymuje większą ilość nowych monet, dzie-

ląc się nimi z nami. Plusem jest to, że nawet podczas wypożyczenia 

naszych monet mamy do nich pełny dostęp.

Tworzone są algorytmy i systemy, które pozwalają wydobywać dwie 

kryptowaluty jednocześnie. Proces ten nazywa się dual-miningiem 

i zwiększa wydajność wykopywania tokenów.

Przykładowe poradniki na temat kopania poszczególnych krypto-

walut znajdziesz np. tutaj.

Jeśli chcesz sprawdzić, co Ci się opłaca bardziej kopać i obliczyć, jaką 

możesz mieć rentowność w przypadku kopania na własną rękę, sko-

rzystać możesz ze strony coinwarz lub whattomine.

https://www.cryptocompare.com/mining/guides/how-to-dual-mine-ethereum-and-another-coin/
https://www.coinwarz.com/calculators
https://whattomine.com/
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Kopanie kryptowalut zawsze wiąże się z ryzykiem spadku kursu tego, 

co kopiemy. Zarówno kopanie metodą PoW, jak i PoS wiąże się z in-

westycją. Chociaż drugi sposób kopania jest dostępny od mniej-

szych kwot, to ryzyko straty środków istnieje, zwłaszcza jeśli liczymy 

na krótkoterminowe zyski. Rozpoczęcie wydobywania kryptowalut, 

w zależności od metody, wymaga sporej wiedzy technicznej. Trze-

ba również pamiętać o stworzeniu kopii zapasowej portfela, zanim 

umieścimy na nim środki w przypadku PoS.
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W życiu są dwie pewne rzeczy – śmierć i podatki. Analizując polski 

system podatkowy, widzimy, że ten drugi element nie jest oczywisty 

i zrozumiały dla wielu z nas. Niektóre podmioty nie płacą podatków 

wcale, inne stosunkowo niewiele. W świecie kryptowalut rozliczanie 

z zarobionych pieniędzy jest w miarę proste ze względu na brak 

uregulowań prawnych. Najczęstsze pytanie zadawane księgowym 

brzmi: „Kto musi płacić podatki i jak je ominąć?”.

Podatki płacić trzeba! Najważniejszą informacją, z jakiej musisz zda-

wać sobię sprawę, jest prawny okres kontroli deklaracji PIT (deklaracja 

podatkowa od dochodów osób fizycznych). 

Zobowiązania podatkowe przedawniają się bowiem po upływie 5 lat 

i to od końca roku, w którym deklaracja jest składana. 

W praktyce zatem okres ten wynosi nawet 7 lat, ponieważ 5-letni 

okres liczony jest nie od końca roku podatkowego, którego dotyczy 

składana deklaracja PIT36 (w naszym przypadku), lecz od końca 

roku podatkowego, w którym podatnik zobowiązany był zapłacić 

podatek. Informację tę szukaj w art. 32, art. 86 ustawy z 29 sierpnia 

1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. 

zm.). Podatnikami są osoby fizyczne, prawne oraz podmioty, które 

nie posiadają osobowości prawnej, ale mają zdolność prawną. Do 

tej grupy należy np. spółka: komandytowa, komandytowo-akcyjna, 

jawna czy partnerska.
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Osoba fizyczna (PIT36)

Jest nią każdy z nas posiadający zdolność prawną, którą nabywamy 

podczas przyjścia na świat, a tracimy w momencie śmierci. Zdolność 

do czynności prawnej ma każda osoba po ukończeniu osiemnastego 

roku życia, o ile nie jest ubezwłasnowolniona. Tej czynności może 

pozbawić nas tylko sąd.

Osoba prawna (CIT)

Jest to jednostka organizacyjna, np. spółka akcyjna lub spółka z ogra-

niczoną odpowiedzialnością, kościół, uczelnia wyższa, przedsiębior-

stwo państwowe, fundacja czy spółdzielnia. Posiada ona zdolność 

prawną i zdolność do czynności prawnej nadane przez przepisy prawa 

polskiego. Zgodnie z art. 33 Kodeksu cywilnego „osobami prawnymi 

są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szcze-

gólne przyznają osobowość prawną”.

Dokładny opis znajdziesz w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (Dz.U. z 2014r. poz. 121, 827 z późn. zm.), art. 33

Jak znaleźć konkretne artykuły ustawy w ISAP (Internetowym Sys-

temie Aktów Prawnych) dowiesz się w odpowiednim dziale tego 

kursu. Podawać je będę ze względu na fakt częstych zmian w pol-

skim prawie. Pamiętaj, że to Ty odpowiadasz za coroczne rozliczenie 

ze swoich dochodów, dlatego ważne jest, abyś wiedział, gdzie i jak 

szukać interesujących Cię ustaw.

http://isap.sejm.gov.pl/
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W sytuacji, kiedy prowadzisz firmę, za rozliczenie odpowiada księ-

gowa, jeśli oczywiście ją masz. Posiada ona ubezpieczenie. Oznacza 

to, że gdy pomyli się w rozliczeniach Twoich BTC, koszty na spła-

tę naliczonych kar zostaną pokryte z jej ubezpieczenia. Prowadząc 

działalność gospodarczą, nie zastanawiaj się nad tym, czy prowadzić 

dokumentację samemu czy przez biuro rachunkowe.

Możliwości opodatkowania dochodów z kryptowalut

Zasady ogólne – jest to jedna z możliwości opodatkowania docho-

du (Dochód = przychody - koszty uzyskania przychodów) według 

dwustopniowej skali. W naszym przypadku, aby obliczyć kwotę, jaką 

musimy odprowadzić do Urzędu Skarbowego, musimy kolejno:

1.  Dodać wszystkie złotówki, które otrzymaliśmy ze sprzedaży 

BTC na pieniądz fiducjarny. Pamiętaj, że ta czynność dotyczy 

wszystkich giełd, z których korzystałeś, wszystkich kantorów 

i serwisów oferujących taką wymianę. Dodatkowo, jeśli nie 

wymieniałeś kryptowaluty na walutę fiducjarną, ale nią za-

płaciłeś za jakąś usługę lub wymieniłeś ją na jakiś towar, to 

również traktowane jest to jako Twój dochód. Uzyskany wynik 

jest naszym przychodem.

2.   Od przychodu odejmujemy koszty uzyskania przychodu, są to 

kwoty poniesione na zakup BTC. Czyli tyle, ile zainwestowałeś.

3.  Ostatnim krokiem jest obliczenie dochodu, czyli Twojego zysku 

z krypotwalut. Obliczamy go zgodnie z tabelą:
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Dochód Podatek wynosi

do 85 528 zł 18% - 556, 02 zł (kwota zmniejszająca podatek)

powyżej 85 528 zł 14 839, 02 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Przykład 1.

Zarobiłeś 80 000 zł i tę kwotę przelałeś na swoje konto bankowe. 

Kwota poniesiona na zakup BTC wyniosła 20 000 zł. Oznacza to, że 

nie przekroczyłeś magicznej kwoty 85 528 zł. Podatek należny obli-

czasz w następujący sposób:

80 000 zł - 20 000 zł = 60 000zł

60 000 zł x 18% = 10 800 zł

10 800zł - 556, 02 = 10 243,98 zł

Podatek, który musisz odprowadzić do Urzędu Skarbowego,  

wynosi 10 243,98 zł.

Przykład 2.

Zarobiłeś 120 000 zł, przy czym koszty poniesione na zakup BTC były 

równe 30 000 zł. Oznacza to, że wszedłeś w drugi próg podatkowy, 

wynoszący 32%. Podatek należny od kwoty 90 000 zł obliczasz w na-

stępujący sposób:

120 000 zł - 30 000 zł = 90 000zł

90 000zł - 85 528 zł = 4 472 zł

4 472 zł x 32% = 1 431,04 zł

14 839,02+ 1 431,04 = 16 270,06 zł

(kwota z tabeli)+(wynik z mnożenia 32% i kwoty przekraczającej próg)

Podatek, który musisz odprowadzić do Urzędu Skarbowego, wynosi 

16 270,06 zł.
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Warto dodać, że jeżeli uzyskujesz dochód w obcej walucie, to rozlicze-

nie z niej powinno odbyć się po kursie z poprzedniego dnia robocze-

go wg. kursu Narodowego Banku Polskiego. Jeżeli zatem uzyskałeś 

dochód w wysokości 1000$, to sprawdzasz, jaki był kurs dolara do 

złotówki wg. NBP ostatniego dnia roboczego, przed otrzymaniem 

przelewu, i przeliczasz zarobione dolary na złotówki, a następnie 

z uzyskanej kwoty odprowadzasz podatek.

Stawka podatku 19% - liniowa(36L) – nie dla każdego

Działalność liniowo rozliczać można pod warunkiem, że prowadzi się 

działalność gospodarczą jako:

• Osoba fizyczna – samodzielnie,

• Osoba fizyczna – przy zatrudnieniu pracowników, zleceniobior-

ców, podwykonawców, członków rodziny,

• Wspólnik spółki cywilnej,

• Wspólnik spółki jawnej,

• Partner spółki partnerskiej,

• Komandytariusz lub komplementariusz spółki komandytowej.

Drugą możliwością opodatkowania dochodu jest stała 19% stawka. 

Oznacza to, że niezależnie, czy Twój dochód przekroczy 85 528 zł, 

czy też nie, i tak zapłacisz za zamienione BTC na pieniądz fiducjarny 

19% podatku.

http://www.nbp.pl/
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Przykład 3.
Tak jak w przykładzie 2. zarobiłeś 120 000 zł, przy czym koszty ponie-

sione na zakup BTC były równe 30 000 zł. Podatek należny od kwoty 

90 000 zł obliczasz w następujący sposób:

120 000 zł - 30 000 zł = 90 000 zł

90 000 zł x 19% = 17 100 zł

Jak widać, korzystniej byłoby się rozliczać według skali progresywnej 

32%. W przypadku, kiedy zarobiłbyś 150 000 zł, przy czym koszty po-

niesione na zakup BTC były równe 30 000 zł, to według skali liniowej 

Twój podatek należny wyniósłby wówczas 22 800 zł, zaś skalą 32% 

równy byłby kwocie 25 870 zł. 

W tej sytuacji z kolei podatek liniowy byłby dla Ciebie lepszym roz-

wiązaniem. Dlatego warto przekalkulować przewidywane zyski – jest 

to oczywiście bardzo trudne ze względu na dynamicznie rozwijający 

się rynek kryptowalut. Gdybyś jednak zdecydował się na rozliczanie 

podatkiem liniowym 19%, to musisz to zrobić do 20 stycznia danego 

roku. Jeżeli dzień ten jest sobotą, niedzielą, dniem ustawowo wolnym 

od pracy – oświadczenie złożyć można w najbliższym dniu roboczym.

Oświadczenia o wyborze podatku nie trzeba składać co roku, wy-

starczy złożyć je raz. Jest ono ważne aż do momentu, w którym nie 

zrezygnujesz lub nie utracisz prawa do opodatkowania liniowego.

Jeżeli rozpoczynasz działalność gospodarczą, to wyboru podatku 

liniowego dokonać możesz również bezpośrednio w druku CEiDG.

Nie musisz wtedy składać oświadczenia o podatku liniowym.
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Co ważne, nie możesz rezygnować w trakcie roku z opodatkowania 

liniowego, w szczególności oświadczenie w tym zakresie złożone 

w trakcie roku nie wywoła skutków prawnych, nastąpi to dopiero 

w roku kolejnym. Spowoduje ono, że rezygnacja dokona się od 1 

stycznia roku kolejnego, po roku, w którym złożyłeś zgłoszenie o re-

zygnację. Musisz ją zgłosić, tak jak pisałem powyżej, nie później niż 

do 20 stycznia danego roku, w którym już nie chcesz być opodat-

kowany liniowo.

Abyś miał ogólne wyobrażenie, jakie formy opodatkowania mo-

żesz wybrać, decydując się na założenie działalności gospodarczej, 

przeanalizuj poniższe schematy oraz tabele opisujące poszczególne 

spółki.

Najkorzystniejszą formą do rozliczania dochodów z kryptowalut jest 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością bądź – dla osób z mniej-

szym kapitałem – jednoosobowa działalność gospodarcza. Jeśli 

jesteś studentem i planujesz założyć działalność, warto zagłębić się 

w temat Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości lub Aniołów 

Biznesu. Jest to bardzo dobra alternatywa dla osób, które nie chcą 

zakładać jednoosobowej działalności. 

AIP dają wiele możliwości:

Osobowość prawną, dzięki czemu wystawiasz faktury z numerem 

NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) Akademickiego Inkubatora 

Przedsiębiorczości. Dostajesz księgową oraz opiekę prawną. Oznacza 

to, że możesz skorzystać z osobistej porady prawnika. Koszty stałe 
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prowadzenia działalności są niższe od jednoosobowej działalności 

gospodarczej, a przede wszystkim zaletą jest to, że całą odpowie-

dzialność ponoszą AIP.

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstwa.

Indywidualna działalność gospodarcza

Prowadzić ją może pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada zdolność 

do czynności prawnych. Ta forma charakteryzuje przede wszystkim 

mikroprzedsiębiorstwa (zatrudnia poniżej 10 pracowników). 

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej nie wymaga 

kapitału początkowego, zaś koszty rejestracji są niskie. Wypełnienie 

formularza jest warunkiem wpisu do ewidencji działalności gospo-

darczej, czynność ta jest bezpłatna. Właścicielem firmy jest jej zało-

życiel. Art. 43 Kodeksu cywilnego stanowi, że „firmą osoby fizycznej 

jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to jednak włączenia do firmy 

pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności 

przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń do-

wolnie obranych”. Jest to istoty zapis, ponieważ trafność określenia 

rodzaju działalności ma wpływ na odbiorów. 

Firma powinna się odróżniać od firm innych przedsiębiorców prowa-

dzących działalność o podobnym charakterze. Podmiot nie może 

wprowadzać w błąd potencjalnych klientów, biorąc pod uwagę rodzaj 

oraz miejsce działalności. Indywidualna działalność gospodarcza 

w szczególności przeznaczona jest dla osób lubiących działać na 
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własny rachunek. Jest ona najprostszą formą aktywności prowadzo-

nej w celach zarobkowych. Taką działalność można w każdej chwili 

rozszerzyć, zmodyfikować bądź zamknąć. 

Jej minusem jest pełna odpowiedzialność właściciela cywilnopraw-

na, jak i publicznoprawna. Przedsiębiorca odpowiada całym swoim 

majątkiem za zaciągnięte zobowiązania. Obok tej formy organiza-

cyjno-prawnej znajdują się spółki, a ich podział przedstawiłem na 

poniższym schemacie.
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Porównanie spółek osobowych i kapitałowych
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Interpretacja podatkowa i prawna

Jest to oficjalna interpretacja urzędnicza w kontekście prawa podat-

kowego. Są dwa typy interpretacji: indywidualna oraz ogólna. Nas 

interesuje indywidualna. W momencie gdy będziesz miał wątpliwość 

prawno-podatkową do konkretnego zdarzenia, masz możliwość 

skorzystać z takiej interpretacji. Inaczej mówiąc, interpretacja indy-

widualna polega na tym, że opisujesz we wniosku stan faktyczny lub 

zdarzenie przyszłe (np. działanie, jakie zamierzasz podjąć), zadajesz 

pytania i prezentujesz własne stanowisko w tej sprawie. Organ podat-

kowy w ciągu 3 miesięcy stwierdza, czy stanowisko zaprezentowane 

we wniosku jest prawidłowe, czy też nie. 

Indywidualne interpretacje podatkowe wydają w imieniu ministra 

finansów dyrektorzy pięciu izb skarbowych: w Warszawie, Poznaniu, 

Katowicach, Bydgoszczy i Łodzi, i to właśnie do dyrektora jednej z tych 

izb składasz wniosek o wydanie takiej interpretacji. 

http://www.mf.gov.pl/cs/administracja-podatkowa/dzialalnosc/interpretacje-podatkowe/interpretacje-indywidualne
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Jakie płyną korzyści ze skorzystania z takiej interpretacji?

Wskazuje ona na przepisy prawa podatkowego, które mają zastoso-

wanie w danej sytuacji. Daje gwarancję, że zastosowanie się do treści 

interpretacji nie będzie skutkowało odpowiedzialnością karną. Do plu-

sów należy również zaliczyć fakt, że dzięki temu możesz zorientować 

się, czy dane działanie będzie dla Ciebie opłacalne z podatkowego 

punktu widzenia, czy też nie.

Kolejna zaleta interpretacji podatkowych polega na tym, że inter-

pretacje mogą Ci pomóc w sporze z urzędnikami. Wprawdzie inter-

pretacje podatkowe też wydają urzędnicy, ale czasem interpretacja 

podatkowa może być dla przedsiębiorcy obroną przed wykonaniem 

nielogicznej decyzji urzędników niższego szczebla.

Interpretację podatkową można zaskarżyć do sądu. Jeśli nie zga-

dzasz się z treścią interpretacji podatkowej, możesz ją zaskar-

żyć do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego, 

a w następnej instancji do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

Interpretacje podatkowe mogą przynieść Ci wiele korzyści. Jeśli 

w przyszłości będziesz miał zamiar z nich skorzystać, musisz zda-

wać sobie sprawę z pewnych specyficznych cech polskiego systemu 

interpretacji podatkowych. 

Przede wszystkim: interpretacja indywidualna chroni tylko wnio-

skodawcę, czyli Ciebie, jako składającego wniosek. W sytuacji kie-

dy do tej samej interpretacji zastosuje się np. Twój pracownik albo 

kontrahent, to jemu taka ochrona już nie przysługuje. Dlatego taki 
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dokument może być tylko pomocą do napisania własnego wniosku. 

Polskie prawo przeraża, ponieważ to samo zdarzenie może zostać 

zinterpretowane nieco inaczej.

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności

PKD to podział działalności gospodarczych ze względu na branże oraz 

usługi, w jakich działamy. Obejmuje ona wszystkie osoby otwierające 

firmy. Wybór symbolu PKD wybierasz z listy podczas wypełniania 

wniosku CEIDG-1. Oznaczenie przedmiotu działalności gospodarczej 

w zgłoszeniu do CEIDG jest równoznaczne z podaniem nazwy pod-

klasy, a także pięcioznakowego kodu, składającego się z dużej litery 

alfabetu i czterech cyfr. Każda osoba zakładająca działalność go-

spodarczą musi odpowiednio dobrać kody PKD. Muszą one pasować 

do profilu wykonywanej działalności. Z reguły bywa tak, że wybiera 

się kilka kodów PKD. Robi się tak, aby zaoszczędzić sobie kłopotów 

z aktualizacją wniosku i ewentualnych problemów z prawem, dlatego 

wybór PKD warto przemyśleć wcześniej.

Chcąc zaoszczędzić swój czas i szybko odnaleźć odpowiedni kod 

PKD, można posłużyć się wyszukiwarką kodów.

Działalność oparta na handlu bitcoinami oraz emisji bitcoinów - PKD 

64.19.

ISAP (Internetowy System Aktów Prawnych)

http://www.klasyfikacje.gofin.pl/pkd
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/index;jsessionid=97176CE140747CFC3098CCE3F17091B7
http://isap.sejm.gov.pl/
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Zawiera on ustawy oraz akty prawne, które są publikowane w wy-

dawnictwach urzędowych, takich jak: Dziennik Ustaw oraz Monitor 

Polski, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów. Aby znaleźć daną 

ustawę, klikasz w zakładkę „Wyszukiwanie” znajdującą się po lewej 

stronie. Kolejnym krokiem jest wpisanie określonej frazy z tego kursu, 

np. „Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospo-

darczej“, żebyś mógł sprawdzić, czy coś się zmieniło. Wpisujesz tę 

frazę i po pokazaniu się pliku pdf wybierasz tekst ujednolicony. W ten 

sposób masz pewność co do rzetelności i aktualności danego prze-

pisu. Dlatego nie szukaj na stronach WWW ustaw, ponieważ strony 

internetowe nie są na bieżąco uaktualniane, a wpisy mogą pochodzić 

sprzed dobrych kilku lat.

Jak rozliczyć PIT36 i jakie dokumenty musisz do niego dołączyć?

Sprzedaż bitcoinów stanowi przychód z tytułu praw majątko-

wych (zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

art. 18 oraz art. 10 ust. 1 pkt. 7). Oznacza to, że przychód jest opodat-

kowany na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, którą już 

poznałeś. PIT36 składa się do Urzędu Skarbowego w terminie do 

30 kwietnia, za rok ubiegły i w tym terminie musisz wpłacić należny 

podatek. Od tego roku jest możliwość skorzystania z rozliczenia PIT 

przez Urząd Skarbowy. Oznacza to, że możesz zanieść odpowiednie 

dokumenty w sytuacji, gdy pracujesz (PIT11) i instytucja ta sama Cię 

rozliczy. Jeśli nie będziesz zgadzał się z rozliczeniem, zawsze możesz 

się odwołać. Rozliczając się z BTC, musisz zanieść wyciągi bankowe 

oraz wyciągi z giełd, na których zamieniałeś BTC na pieniądz fiducjar-

ny. Sam wyciąg bankowy nie pokazuje, ile razy dokonałeś takiej za-
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miany, jest on wyłącznie potwierdzeniem poniesionego przez Ciebie 

kosztu za zakup BTC. Wyciągi z giełd natomiast są potwierdzeniem 

dla fiskusa Twojego przychodu, jaki udało Ci się zarobić na krypto-

walutach. Wszystkie dane znajdziesz w historii transakcji.

Wniosek możesz złożyć w formie papierowej oraz przez Internet. 

Ważne jest, aby przy wysyłaniu takiego typu dokumentów w adresie 

WWW był symbol gov, co oznacza stronę rządową.

Najważniejszymi punktami w wypełnianiu PIT jest rubryka 74 „Pra-

wa autorskie i inne prawa” (w części D.1. pozycja 7). Koszty uzyskania 

przychodu, czyli koszty nabycia bitcoinów analogicznie wpisujesz 

w rubryce 75. Pamiętaj, żeby wpisać te dane, musisz udokumentować 

transakcję zakupu i sprzedaży oraz podać dokładne ilości i cenę BTC. 

Powyżej pisałem, jakie dokumenty są wymagane jako załącznik.

Kursy do przeliczania bitcoinów

Pomocnym narzędziem do przeliczenia ilości BTC przy odpowiednim 

jego kursie jest kalkulator internetowy, który znajdziesz w poniższych 

linkach.

http://bitmonitor.pl

http://kryptowaluty.pl

http://bitcoincharts.com/markets

http://bitcoinwisdom.pl

http://bitcoinity.org/markets

http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/wyslij-pit
http://bitmonitor.pl/
http://kryptowaluty.pl/
http://bitcoincharts.com/markets
http://bitcoinwisdom.pl/
http://bitcoinity.org/markets
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Optymalizacja podatkowa z zysków na BTC

Pierwszą cześć pytania „Kto musi płacić podatki?” już Ci przybliży-

łem, ale jak je ominąć? W polskim prawie jest to jak widzisz trudne. 

Dlaczego?

Odpowiedź jest bardzo prosta. Masz dwie możliwości rozliczania się 

na zasadach ogólnych. O tym już wiesz. Rozliczając się na PIT36 lub 

PIT36L, wszystkie dane transakcyjne musisz przedstawić fiskusowi. Nie 

bierzemy oczywiście pod uwagę zatajenia jakichkolwiek transakcji. 

W tym momencie nie jest to żadna optymalizacja podatkowa, ale 

oszustwo. Tę informację możesz uzyskać, pisząc bezpośrednio na 

nasz adres mailowy.

Zdradzę Ci tylko tyle, że rozwiązaniami jest założenie działalności 

w innym Państwie niż Polska. Takim jak: Malta, Szkocja, Anglia i wiele 

innych.

Jak rozliczyć wydobycie BTC?

Jak już wiesz, są dwie możliwości nabycia kryptowalut. Kupno na gieł-

dzie i wydobycie, czyli tzw. mining. O tym, jak rozliczyć BTC, w sytuacji 

kiedy kupiłeś je na giełdzie, pisaliśmy już w dziale „Podatki”. Teraz 

pokażę Ci, jak to zrobić, kiedy spieniężyłeś wykopane BTC, bądź inną 

walutę cyfrową.
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Przypominam, że obowiązek podatkowy powstaje, kiedy zamienisz 

wirtualne monety na walutę fiducjarną lub zapłacisz nimi za towar 

lub usługę. W myśl tej zasady wykopywanie walut i przechowywa-

nie ich na giełdzie lub portfelu (brak artykułu w ustawie, więc mamy 

wirtualne prawa majątkowe) nie będzie Twoim dochodem.

Czy powinienem założyć działalność gospodarczą?

Odpowiedź na to pytanie uzależniona jest od Twoich przychodów 

oraz kosztów. Czyli wybór ten, uzależniony jest od tego, ile koparek 

chcesz posiadać, a może chcesz zostać górnikiem świadczącym 

usługi kopania BTC? Skala kopalni wiążę się z wyborem formy opo-

datkowania. Jak już wiesz, obowiązują zasady ogólne lub podatek 

liniowy 19%. W Internecie możesz znaleźć porady optymalizacyjne 

i stosowanie rozliczenia ryczałtu ewidencjonowanego w wysokości 

3%. Jest ono jednak niezgodne z polskim prawem. Ryczałt można 

zastosować wyłącznie przy działalności handlowej i nabyciu oraz 

sprzedaży nieprzetworzonych produktów i towarów. Ten przepis więc 

nas nie dotyczy. 

Pamiętasz, kto może rozliczać się na podatku liniowym? W formie 

przypomnienia posłużę się ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej. W pierwszych jej artykułach napisane jest, 

że:
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Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, 

budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie 

i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wy-

konywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Jeśli zdecydujesz się założyć działalność opartą na handlu bitcoinami 

czy też emisji BTC należy ją wpisać do klasyfikacji PKD pod numerem 

64.19. Z Jeśli masz już firmę, numer klasyfikacji wykonywanej działalno-

ści możesz dopisać w każdym momencie istnienia przedsiębiorstwa. 

Wydobywanie BTC zaliczymy więc do działalności usługowej, ale 

w żadnym wypadku wytwórczej. Problemem są prawa majątkowe, 

które powstają w wyniku emisji. 

To samo dotyczy derywatów – derywaty są pochodnymi praw ma-

jątkowych powstałych w drodze emisji. Nie możemy więc zaliczyć 

bitcoina do działalności wytwórczej, ponieważ żadna emisja nie na-

stąpiła. Wykopałeś go sam przy pomocy karty graficznej zasilanej 

przez prąd elektryczny. Ten moment jest kluczowy, ponieważ poja-

wiają się korzyści z kopania kryptowalut. 

Dlaczego?

Koszty poniesione na zakup kart graficznych, rachunków za prąd 

i wielu elementów składających się na wydobycie możesz zaliczyć do 

kosztów uzyskania przychodów w myśl poniższej ustawie o podatku 

dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z nią w przypadku przychodu ze zbycia praw majątkowych 

sprawa przedstawia się następująco:
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Koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym 

mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, z zastrzeżeniem ust. 6d, stano-

wią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane kosz-

ty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które 

zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie 

ich posiadania.

Udokumentowany więc koszt możemy odjąć od przychodów i w ten 

sposób, obniżymy dochód do opodatkowania. Pamiętaj, że trzeba 

dobrze rozliczyć rachunek za prąd, jeśli nie dotyczy on tylko wykorzy-

stania poboru energii na koparkę. Najlepiej zrobić to proporcjonalnie 

względem poboru prądu przez inne urządzenia. Wiem, że nie jest to 

łatwe, gdy wydobywasz waluty cyfrowe w domu. Oblicz ten koszt, aby 

wynik był w miarę możliwości zbliżony i racjonalny. W tym przypad-

ku niestety nie rozliczymy amortyzacji sprzętu, czyli zużycia. Z takiej 

możliwości może skorzystać podatnik, który prowadzi własną firmę.

Amortyzacja sprzętu w działalności gospodarczej lub spółki prawa 

handlowego

Przewaga tego rozwiązania przejawia się przede wszystkim w moż-

liwości zaliczeniu w koszty uzyskania przychodu amortyzacji sprzę-

tu takiego jak, komputery, koparki i wszystkie elementy potrzebne 

do miningu. Wraz ze wzrostem trudności wydobywania BTC i innych 

kryptowalut, zakupujesz większą liczbę sprzętu, który się zużywa. Po 

pewnym czasie będziesz go wymieniał na nowy, który będziesz mógł 

dodać do kosztów amortyzacji. Kwota limitu amortyzacji jednorazowej 

na rok 2017 wynosi 215 tys. zł rocznie, więc amortyzacja jednorazowa 
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jest bardzo dobrym rozwiązaniem, które pozwala na obniżenie do-

chodów, a tym samym obniżeniem podatku, który musimy wysłać 

fiskusowi.

Możliwość wystawienia faktury

Wielu przedsiębiorców zadaje pytanie, czy istnieje opcja wystawie-

nia faktury w bitcoinach? Ustawowo takiej możliwości nie ma. A to 

dlatego, że bitcoiny nie są notowane przez NBP. Jak więc wystawić ją 

poprawnie, jeśli transakcja została wykonana przy użyciu BTC?

Wystawiając fakturę, powinieneś ująć w niej cenę w walucie, któ-

ra obowiązuje między Tobą a kontrahentem. Zalecane jest, aby na 

fakturze widniała dokładna kwota waluty wirtualnej, waluty fiat, jej 

przelicznik oraz źródło. W przypadku waluty obcej dodatkowo prze-

licznik wg kursu NBP za roboczy dzień poprzedni. W miarę możliwości 

należy udokumentować wszystko związane z taką transakcją.

Elementy, które powinny znajdować się na fakturze sprzedaży usługi/

towaru:

cena usługi w PLN/USD/BTC wg wyceny np. bitmarket.pl (przelicznik 

zbliżony do wyceny BTC), kwota w złotych kurs 1 USD wg NBP na dzień 

poprzedzający wystawienie faktury, kwota VAT, jeśli dotyczy.

Problemem pozostaje VAT.

https://www.bitmarket.pl/
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Co z VAT-em?

Proste: fakturę wystawiają przedsiębiorcy spoza Unii Europejskiej. 

W sytuacji gdy otrzymasz zapłatę za towar lub wykonaną usługę 

w BTC i chcesz go wymienić lub samemu nim zapłacić, musisz za-

płacić „podwójny” VAT, ponieważ odbiorca zażąda od Ciebie ceny 

powiększonej o VAT, a do tej kwoty musisz doliczyć jeszcze sam VAT 

i go odprowadzić. 

Dlaczego tak jest?

Odpowiedź zawarta jest w art. 28b ustawy o VAT – zawiera ona gene-

ralną zasadę ustalania miejsca opodatkowania usług świadczonych 

na rzecz podatników. Zgodnie z jej treścią, miejscem świadczenia 

usług na rzecz podatników jest miejsce, w którym podatnik będący 

usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej.

Najprostszym i najpewniejszym sposobem ominięcia VAT przy pozby-

waniu się wydobytych BTC jest ich wymiana w kantorze znajdującym 

się poza granicami UE lub sprzedaż ich na giełdzie rezydentom spo-

za Unii Europejskiej. Wtedy usługa jest świadczona poza terytorium 

UE, a podatek powinien zapłacić w swoim kraju usługobiorca, czyli 

kantor lub inny nabywca. My wystawiamy wtedy fakturę ze stawką 

„nie podlega VAT”. Kupując sprzęt i płacąc za prąd, płacimy VAT. Je-

śli będziesz sprzedawał swoje BTC poza Unię Europejską, to nikt już 

Ci tego VAT-u nie odda. Jeśli sprzedasz swoje BTC w UE i wystawisz 

odbiorcy fakturę (a on oczywiście zapłaci Ci cenę brutto), to możesz 

pomniejszyć należny VAT o VAT naliczony w związku z Twoimi faktu-

rami kosztowymi.
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Gdybyś znalazł odbiorcę BTC, który będzie chciał od Ciebie fakturę, 

bo nabywa BTC w związku z działalnością gospodarczą, to operacja 

mogłaby Ci się opłacić, ale na razie wszystko odbywa się na giełdach, 

na których operuje się wartościami netto.
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Technologia Blockchain rewolucjonizuje system finansów, jednakże 

jest też możliwa do zastosowania w wielu innych branżach, ze względu 

na przesyłanie informacji, czy wartości globalnie w sposób bardzo 

tani i co najważniejsze szybki, bez pośredników, z zapewnieniem bez-

pieczeństwa i autentyczności danych zapisów. Oferuje ona również 

jawny dostęp do wszystkich zapisów umieszczonych w rozproszonej 

księdze rozrachunkowej.

Z samego początku instytuje finansowe, banki, korporacje nie były przy-

jacielsko nastawione do technologii blockchain, jednakże powoli zaczę-

to decydować się na wdrażanie zastosowań opartych o te rozwiązania, 

gdyż są one po prostu przyszłościowe i szybko zauważono, że imple-

mentacja ich może znacznie powiększyć możliwości danych instytucji. 

Dlatego powstała grupa R3 (R3CEV LLC), czyli spółka z ograniczoną 

odpowiedzialością, która zgłębia tajniki technologii blockchain i sys-

temów rozproszonych, zrzeszając ze sobą więcej niż 70 największych 

firm i instytucji finansowych na całym świecie. Siedziba firmy utwo-

rozna została w Nowym Jorku.

Konsorpcjum zrzesza takie firmy i instytucje, jak np.: Barclays, J.P. 

Morgan, Bank of America, Royal Bank of Canada, MetLife, Toyota 

Financial Services czy Deutsche Bank.

https://en.wikipedia.org/wiki/R3_(company)
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Obecne są również inne konsorcja, takie jak np.:

• Hyperledger, stworzona przez Linux Foundation
• Enterprise Ethereum Alliance

Powstaje również coraz więcej światowych targów czy konferencji, na 

których ogłaszane są wiadomości na temat przeróżnych projektów, 

kolaboracji i prac związanych z technologią blockchain i kryptowa-

lutami. Przykładem może być organizowany corocznie Consensus.

Polskie instytucje finansowe również szukają szans w wykorzystaniu 

możliwości blockchaina. Wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych, 

Jacek Fotka, nie ukrywa, że GPW zastanawia się, jak wdrożyć rozwią-

zania oparte na tej technologii.

W Polsce stworzony został Strumień Blockchain/DLT i Waluty Cyfro-

we. To element programu „Od papierowej do cyfrowej Polski” Mini-

sterstwa Cyfryzacji. Jego zadaniem jest budowanie świadomości oraz 

szukanie możliwości wykorzystania tej technologii. Więcej o projekcie 

możecie przeczytać na podanym wyżej linku.

Poza tym na całym świecie dostępne są już Bitcoinomaty, czyli ban-

komaty oferujące zamianę bitcoinów na gotówkę i na odwrót. Dzia-

łają one podobnie jak zwykłe bankomaty i spotkać je możemy już 

również w Polsce.

https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperledger
https://en.wikipedia.org/wiki/Linux_Foundation
https://entethalliance.org/
https://www.coindesk.com/events/consensus-2017/
https://mc.gov.pl/projekty/od-papierowej-do-cyfrowej-polski/strumien-blockchain-i-kryptowaluty
https://mc.gov.pl/projekty/od-papierowej-do-cyfrowej-polski/strumien-blockchain-i-kryptowaluty
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ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII 
BLOCKCHAIN W BIZNESIE

Obecnie jedną z najpopularniejszych form wprowadzenia blockcha-

ina, jako elementu do swojego biznesu, jest po prostu przyjmowanie 

płatności w bitcoinie lub innej walucie alternatywnej, np. ethereum. 

Wraz ze wzrostem popularności kryptowalut, rośnie również liczba 

sklepów internetowych, a także stron WWW różnych firm, które wpro-

wadzają możliwość płatności w kryptowalucie.

Trudno doszukać się tutaj ewentualnych wad tego sposobu płatności, 

zdecydowanie przeważa liczba pozytywnych aspektów, takich jak :

• wyróżnienie się przez firmę

• przyciągnięcie większej liczby klientów

• podążanie w trendzie nowych technologii

• szybsze rozliczenia z kontrahentami (jeśli również zdecydują się 

na takie formy rozliczeń)

Płatności w bitcoinie

Jeżeli zdecydowałeś się wprowadzić owy sposób płatności lub za-

stanawiasz się, jak to zrobić, możesz wybrać:

1. Wdrożenie płatności od podstaw
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2. Skorzystanie z pośrednictwa i gotowego rozwiązania (wtyczki) 

obsługującej płatności

Gotowe rozwiązania są oczywiście wygodniejsze, zwłaszcza biorąc 

pod uwagę minimalne prowizje i możliwość wyboru, czy chcemy 

otrzymywać zapłatę w pieniądzu fiducjarnym czy w bitcoinach.

Rozwiązanie takie jest jednak możliwe, jeśli korzystamy z popular-

nych skryptów, takich jak: PrestaShop, Magento, Woocoomerce czy 

np. WordPress.

Przy wybraniu opcji otrzymywania pieniądza fiducjarnego (np. PLN) 

nie mamy potrzeby wdrażać się w działanie Bitcoina, przejmować 

się jego kursem czy innymi czynnikami. Otrzymamy w końcu do-

kładną wartość produktu wyrażoną w walucie, którą wybierzemy. Nie 

musimy się też za bardzo martwić o kwestie księgowości i rozliczeń.

Serwisy, które pozwalają nam wprowadzić płatność bitcoin to np.:

• bitbaypay

• bitbe

• inpay

Dla przykładu, Inpay reklamuje się w ten sposób i faktycznie trud-

no doszukać się jakichś minusów dla tego sposobu przyjmowania 

płatności.

Obecnie blockchain ma główne zastosowanie jako protokół dla 

kryptowalut, nadający im w głównej mierze realną wartość. Wiele 

firm przenosi jednak swoje produkty na blockchain i rozszerza swo-

https://bitbaypay.com/
http://bitbe.co/
https://inpay.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=qFBl6e4WLV8
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je możliwości, co pozwala im uzyskiwać wiele dodatkowych funkcji 

i korzyści, które podnoszą użyteczność produktów – o tym pisaliśmy 

w dziale 2 i 3.

Blockchain pozwala eliminować pośredników i redukować koszty 

z nimi związane. Zapewnia bezpieczeństwo na wysokim poziomie, 

co pozwala oszczędzić bardzo dużą ilość środków ze względu na 

wykluczenie cyberataków. Umożliwia również decentralizację sie-

ci, co w przypadku niektórych projektów nadaje im zupełnie nowe 

znaczenie.
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Satoshi Nakamoto

Ten dział warto zacząć od samego twórcy lub twórców bitcoina, 

o dumnym pseudonimie Satoshi Nakamoto. Dumnym, ponieważ jak 

już wiesz – bitcoin jest podzielny do 8 miejsc po przecinku, a jego 

części dziesiętne nazywamy właśnie satoshi.

0,00000001 btc – 1 satoshi

0,00035000 btc – 35 tysięcy satoshi

Nie jest wiadome, czy za tym pseudonimem kryje się jedna osoba, 

czy jest to grupa programistów, zatem tak naprawdę twórca bitcoina 

jest nieznany, co oczywiście było powodem powstania wielu teorii 

spiskowych, głównie na temat celu powstania tej kryptowaluty.

Prace nad stworzeniem bitcoina prawdopodobnie zostały rozpo-

częte już w 2006 roku, a od czasu opublikowania whitepaper w paź-

dzierniku 2008 roku, Satoshi Nakamoto pozostawał bardzo aktywny 

w kwestii dotyczącej bitcoina i angażował się w jego dalszy rozwój, 

aż do grudnia 2010 r.

https://en.wikipedia.org/wiki/Satoshi_Nakamoto
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Więcej o Satoshim Nakamoto i historii z nim związanej możemy po-

czytać np. tutaj. Gorąco zachęcam do zgłębienia tematu, ponieważ 

warto znać historię powstania czegoś, co już dzisiaj stanowi niesa-

mowicie gorący temat, poruszany przez największe banki i instytucje 

finansowe na świecie.

Upadki giełd

W kursie wyraźnie podkreśliłem, że trzymanie środków na giełdzie 

wiąże się z dużym  ryzykiem ich utraty i jest wskazane wyłącznie przy 

grze na krótko, gdyż wtedy innego wyjścia po prostu nie ma. Wiąże 

się to głównie z brakiem uregulowania rynku, co ma swoje plusy 

ale również minusy. Dzięki braku regulacji możemy być świadkami 

większych wahań cenowych, co daje nam możliwości zarobkowe, 

natomiast wyobraźmy sobie sytuację, w której strona giełdy, na której 

trzymaliśmy środki znika z sieci i okazuje się, że nikt nie zna jej wła-

ściciela, nie posiadała ona żadnej licencji, gwarancji i bezpowrotnie 

tracimy nasze pieniądze. To właśnie minus rynku nieuregulowanego 

i takie sytuacje się już zdarzały.

Jedną z pierwszych giełd, które dawały możliwość wymiany bitcoina 

na pieniądz fiducjarny był Mt. Gox. Po wprowadzeniu możliwości han-

dlu bitcoinem, giełda obsługiwała w najlepszym momencie ponad 

70% światowych transakcji na tej kryptowalucie.

http://www.spidersweb.pl/2013/11/satoshi-nakamoto-tworca-bitcoin.html
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W lutym 2014 roku po kłopotach ze stroną, ogłoszono że skradzione 

zostało ok. 850 tysięcy bitcoinów, wartych wtedy blisko 480 milionów 

dolarów. Do końca nie jest wiadome, czy faktycznie doszło do kra-

dzieży, czy właściciel giełdy zaplanował tzw. fraud i sam uczestniczył 

w tym precedensie. Faktem jest również to, że po sprawie z giełdą Mt. 

Gox, kurs bitcoina przeszedł w trend spadkowy, a następnie boczny 

i nie wrócił do poprzedniej ceny aż do roku 2016. Więcej o sprawie 

Mt. Gox można przeczytać tutaj.

13 października 2016 roku polska giełda Bitcurex również padłą ofiarą 

ataku, w wyniku którego skradziono 2300 bitcoinów o wartości prawie 

5 mln złotych.

2 sierpnia 2016 roku, jedna z największych giełd – Bitfinex także zo-

stała dotknięta kradzieżą środków, zresztą po raz drugi. Było to 119 

756 BTC wartych ok. 280 mln złotych. Tym razem właściciele giełdy 

jednak poradzili sobie z oddaniem środków poszkodowanym, po-

przez wypuszczenie swojego tokena i rozdanie go poszkodowanym, 

a następnie po ponad 8 miesiącach odkupienie go od wszystkich 

jego posiadaczy i w ten sposób zwrot należnych środków.

Jak widzimy na powyższych przykładach, historie kradzieży bitcoinów 

zdarzały się i były dość nagłe i bolesne dla użytkowników. Uważam 

zatem, że jeśli nie musimy – nie powinniśmy ryzykować przechowu-

jąc swoje środki na giełdzie. Najważniejsze to zdać sobie sprawę, że 

giełda to coś zupełnie innego niż portfel i nie należy z niej korzystać 

w taki sam sposób.

http://blog.wizsec.jp/2017/07/breaking-open-mtgox-1.html
https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/tag/mtgox/
https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/bitcurex-ostatecznie-prawie-przyznaje-ze-padl-ofiara-kradziezy-ok-5-mln-pln/
https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/btc-warte-280-mln-pln-skradzione-z-gieldy-bitfinex-na-skutek-wlamania/
https://bitcoinmagazine.com/articles/bitfinex-hot-wallets-hacked-1400-bitcoin-may-stolen-1432326539/
http://bitcoin.pl/wiadomosci/bezpieczenstwo/1385-bitfinex-klienci-odzyskaja-100-utraconych-w-wyniku-wlamania-srodkow
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Najdroższa pizza na świecie

Jedną z najważniejszych dat dla fanów i entuzjastów bitcoina jest 22 
maja 2010 roku, kiedy to użytkownik forum Bitcointalk, o pseudonimie 
„laszlo” dokonał pierwszej wymiany 10 tysięcy bitcoinów na dwie pizze.

Laszlo 18 maja napisał post z propozycją wymiany bitcoinów na pizzę 
zamówioną z dowozem lub nawet zrobioną przez innego użytkownika 
forum i dostarczoną na adres zamieszkania laszlo.

Wystarczyły 4 dni, by laszlo oznajmił, że udało mu się wymienić 10 
tysięcy bitcoinów za pizzę i podziękował za transakcję użytkownikowi, 
o nazwie „jercos”. Co więcej, już 12 czerwca laszlo kolejny raz napisał 
ogłoszenie, informując że dopóki będzie posiadał bitcoiny (a miał 
ich ogromne ilości), to ogłoszenie o wymianę ich na pizzę jest ak-
tualne. Trzeba pamiętać, że w tamtych czasach kopanie bitcoinów 
nie wymagało specjalistycznego sprzętu i bez trudu można było 
wydobywać ich setki lub nawet tysiące dziennie!

Jak sam laszlo uznał, koszt pizzy z dowozem w tamtym momencie 
wynosił ok 25-30 USD, więc można przyjąć, że 1 BTC kosztował ok. 
0,003 USD. W momencie pisania tego tekstu 1 BTC kosztuje 3915 USD.

4 sierpnia 2010 roku laszlo napisał ponownie post, w którym stwierdził, 
że nie spodziewał się iż tak dużo osób będzie chętnych na wymianę 
bitcoinów na pizzę i że na tym chciałby zakończyć ten rodzaj trans-
akcji, ponieważ resztę bitcoinów chce po prostu trzymać. Wartość 10 
tysięcy bitcoinów wynosiła wtedy już 600 dolarów.

Oryginalny wątek na forum bitcointalk można zobaczyć klikając tutaj.

https://bitcointalk.org/
https://bitcointalk.org/index.php?topic=137.0
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Ważne daty

18.08.2008 – Rejestracja domeny Bitcoin.org

31.10.2008 – Opublikowano white paper bitcoina

03.01.2009 – Wydobyty został pierwszy blok (genesis block)

12.01.2009 – Pierwsza transakcja BTC pomiędzy Satoshim Nakamoto, 

a Hal Finney’em

22.05.2010 – Bitcoin Pizza Day

17.07.2010 – Powstanie giełdy Mt.Gox

06.11.2010 – Kapitalizacja BTC równa 1 000 000 USD. Cena na Mt.Gox 

– 0,5$/BTC

09.02.2011 – Cena na Mt.Gox – 1 $/BTC

22.03.2011 – Pierwsze na świecie wideo promujące bitcoina przez 

WeUseCoins

05.04.2011 – Powstaje giełda bitmarket.eu, pozwalająca na wymia-

nę bitcoinów na złotówki

02.05.2011 – Cena na Mt.Gox – 10 $/BTC

20.07.2011 – Nowy Jork - pierwsza konferencja dotycząca bitcoina

25.11.2011 – Czechy - pierwsza konferencja dotycząca bitcoina w Eu-

ropie

01.03.2012 – Jedna z największych kradzieży historii BTC – skradziono 

50 000 szt.

01.07.2012 – Milionowy post na forum Bitcointalk

28.03.2013 – Kapitalizacja BTC osiąga 1 000 000 000 USD

01.04.2013 – Cena na Mt.Gox – 100$/BTC

25.02.2014 – Upadek giełdy Mt.Gox

03.08.2017 – Hardfork na BTC i powstanie Bitcoin Cash

https://www.youtube.com/watch?v=Um63OQz3bjo
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Poniżej przedstawiamy listę przykładowych serwisów, z których ko-

rzystamy jako inwestorzy i entuzjaści rynku walut cyfrowych i tech-

nologii blockchain. Dodatkowe linki i materiały, z których na co dzień 

czerpiemy wiedzę, były umieszczane w wyrazach (jako hiperłącza) 

w całym kursie. Każdego dnia informacji pojawia się coraz więcej, 

dlatego też nie należy ograniczać się wyłącznie do podanych przez 

nas odnośników.

Coindesk – najpopularniejszy na świecie portal z najnowszymi in-

formacjami ze świata kryptowalut. Znajdziemy tutaj zarówno teo-

retyczne informacje pomagające początkującym osobom poznać 

ten rynek, jak i specjalistyczne dla osób, które chcą się w nim dalej 

rozwijać. Znajdziemy tam również kalendarz z przedsprzedażami ICO 

oraz najważniejszymi wydarzeniami dla branży.

Coinbase – najpopularniejszy na świecie portfel online umożliwiający 

przechowywanie bitcoina, Ethereum oraz Litecoina. Portfel posiada 

narzędzia do obsługi płatności dla biznesu, jest prosty w obsłudze 

i funkcjonalny. Niestety, portfel przechowuje Twoje klucze prywatne.

The CoinTelegraph – drugi pod względem popularności serwis z in-

formacjami na temat kryptowalut. Mamy tutaj do dyspozycji ka-

lendarz z nadchodzącymi przedsprzedażami oraz ze wszystkimi 

najważniejszymi wydarzeniami branżowymi na świecie.

https://www.coindesk.com/
https://www.coinbase.com/
https://cointelegraph.com/
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Bitcoin Magazine – trzeci pod względem oglądalności portal po-

święcony tematyce kryptowalut. Poza nowościami znajdziemy tutaj 

bardzo dużą liczbę artykułów wprowadzających w świat kryptowalut 

i odpowiadających na najprostsze pytania związane z tym tematem.

www.steemit.com – portal z bardzo cennymi wiadomościami, ana-

lizami, wpisami od innych użytkowników.

www.bitcoin.pl – kompedium wiedzy dla początkujących, w języku 

polskim.

www.cryptocompare.com – można się zarejestrować i prowadzić tam 

swoje przeglądarkowe portfolio, prywatne lub publiczne. Otrzymu-

jemy codziennie mail z ważnymi wydarzeniami w świecie Blockchain 

i kryptowalut.

www.bitcointalk.org – największe i najstarsze forum dotyczące bit-

coina i kryptowalut. To na nim odbyła się słynna wymiana bitcoinów 

na 2 pizze.

www.tokenmarket.net – strona bogata w treść i informacje, przydatna 

do researchu.

www.reddit.com – pierwszorzędna dawka informacji od społeczności.

https://www.reddit.com/r/Bitcoin

https://www.reddit.com/r/ethereum/

www.github.com – forum z kodami źródłowymi, aktualizacjami i omó-

wieniami ich działania.

www.en.bitcoin.it – wikipedia Bitcoina

ICO:
www.icostats.com

www.icocountdown.com

www.icorating.com

https://bitcoinmagazine.com/
http://www.steemit.com/
http://www.bitcoin.pl/
http://www.cryptocompare.com/
http://www.bitcointalk.org/
http://www.tokenmarket.net/
http://www.reddit.com/
https://www.reddit.com/r/Bitcoin
https://www.reddit.com/r/ethereum/
http://www.github.com/
http://www.en.bitcoin.it/
http://www.icostats.com/
http://www.icocountdown.com/
http://www.icorating.com/
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www.ico-list.com

www.icoalert.com

EXPLORERY – to inaczej strony, na których można zobaczyć wszyst-

kie transakcje w sieci blockchain. Jak wspomniałem, są one jawne 

i każdy może do nich „zajrzeć”.

Explorery blockchaina bitcoinowego to np.

www.blockchain.info

www.blocktrail.com

www.blockexplorer.com

Explorery sieci ethereum:

www.etherscan.io

www.etherchain.org

Transakcje innych kryptowalut zbudowanych w oparciu o blockchain 

ethereum (stworzenie własnego blockchaina jest sporym wyzwaniem) 

można śledzić na explorerze:

www.ethplorer.io

Explorery innych kryptowalut wyszukasz zapewne na stronach pro-

jektów i wpisując w Google „nazwa_kryptowaluty explorer”.

Dobre źródło informacji to również przede wszystkim: Twitter, Slack 

i Telegram.

http://www.ico-list.com/
http://www.icoalert.com/
http://www.blockchain.info/
http://www.blocktrail.com/
http://www.blockexplorer.com/
http://www.etherscan.io/
http://www.etherchain.org/
http://www.ethplorer.io/
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Twitter pewnie każdy kojarzy – trzeba po prostu obserwować trade-

rów, ludzi, którzy wrzucają ciekawe informacje, analizy, spostrzeże-

nia. Warto też śledzić oficjalne twittery różnych giełd, konkretnych 

projektów kryptowalutowych i ich właścicieli lub ludzi związanych 

mocno z branżą tzw. influencerów.

Oprócz tego istnieją grupy na Telegramie i Slacku.

Załóżmy, że interesuje nas projekt NAVcoin – przechodzimy na ich 

oficjalną stronę lub wpisujemy w Google „navcoin slack” i mamy wynik: 

www.navcoin-sign-up.herokuapp.com

Po zapisaniu się, otrzymujemy zaproszenie na maila, które otwieramy 

z poziomu telefonu lub komputera, jeśli mamy oczywiście już zain-

stalowaną aplikację Slack.

Analogicznie, wyszukujesz link do Slacka np. projektu Expanse:

www.slack.expanse.tech

Aby zasięgnąć informacji, wystarczy dobrze poszukać. Po dołączeniu 

do kanału konkretnego projektu na Slacku, przechodzimy do zakła-

dek „channels” i wybieramy szczegółowe kanały z informacjami, np. 

trading, altcoins, support, exchange, forum, general, help. Dzięki temu 

w ramach jednego projektu można zagłębić się mocniej w informacje 

i dowiedzieć się więcej. Często da się też porozmawiać z programi-

stami, którzy pracują nad konkretnym projektem.

http://www.navcoin-sign-up.herokuapp.com/
http://www.slack.expanse.tech/
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PODSUMOWANIE

Mamy nadzieję, że przeczytanie tego tekstu dostarczyło Ci dużej daw-

ki wiedzy i poszerzyło Twoje horyzonty. Odpowiednie przygotowanie, 

ilość informacji oraz zdobyte doświadczenie, a przede wszystkim 

czas i konsekwencja pozwalają powiększyć swój portfel inwestycyj-

ny, a umiejętne zarządzanie nim i dywersyfikacja środków pozwalają 

zbudować aktywne i pasywne źródła dochodu oraz zminimalizować 

ryzyko.

Narodowy Bank Polski oraz Komisja Nadzoru Finansowego 7 lipca 

2017 r. wydały oświadczenie, w którym ostrzegają o niebezpiecznych 

i negatywnych stronach używania kryptowalut i inwestowania w nie. 

W kursie staraliśmy się pokazać minusy, ale także plusy związane 

z technologią blockchain i kryptowalutami, o których te instytucje 

niestety nie wspomniały. Wiele innych krajów nastawionych jest bar-

dzo pozytywnie do tych innowacji, co warto mieć również na uwadze.

 

 Życzymy powodzenia!

 Autorzy:

 Kajetan Hübner

 Sebastian Nadolny

 www.businessbay.pl

https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=57363&p_id=18
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