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Streszczenie:
W artykule zostały przedstawione prawne podstawy funkcjonowania Bitcoin’a w Polsce wraz
z omówieniem pojęć, które są esencjonalne do zrozumienia i analizy tej wirtualnej waluty.
Temat ten zdecydowanie jest warty zwrócenia uwagi, co potwierdza chociażby multimiliarder
Bill Gates twierdząc, iż jest to istny „majstersztyk”. Ta wirtualna waluta posiada wiele zalet
w stosunku do tradycyjnej, lecz czy jest to rozwiązanie bezpieczne? Czy ktoś kto nie orientuje się
w tej tematyce i nie zgłębił technicznych tajników będzie mógł skorzystać z tej innowacji? Co
kryje się za określeniem „wydobycie”? Wiele osób słyszało o Bitcoin, lecz czy jest to legalne?
Odpowiedzi na te oraz inne pytania znajdują się w artykule. Praca rzuci światło także na
najnowszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz ukaże opinie
profesjonalistów na temat obecnych rozwiązań prawnych związanych z Bitcoinem w Polsce.
Abstract:
The paper contains report presented on legal basis for functioning Bitcoin in Poland with
essential terms for understanding and analysing this virtual currency. There is no doubt that this
subject is worth attention, which can be proved by Bill Gates who called Bitcoin ‘technological
tour-de-force’1. Bitcoin has many virtues, unlike traditional currencies but is that safe? Is
anyone capable of using Bitcoin simultaneously not having professional knowledge about virtual
currencies? What ‘mining’ is? Many people have heard about Bitcoin but is it legal in Poland?
Answers to these and other questions are presented In the essay. Finally, the paper illuminates
assessment of the latest European Court of Justice action, as well as shows the professionals’
opinion about current legal instruments related to Bitcoin in Poland.
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