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Marta Maciejasz- wi tkiewicz*

ZJAWISKO WIRTUALIZACJI PIENI DZA 
W WARUNKACH POLSKICH

WST P

Obserwowana w ostatnich latach rosn ca rola motywów finansowych, rynków 
finansowych, podmiotów i instytucji finansowych w operacjach o zasi gu krajowym 
i mi dzynarodowym, okre lana mianem finansjalizacji, wi e si  m.in. z eksplozj  
wymiany finansowej z wykorzystaniem mnóstwa nowych instrumentów finanso-
wych1. Ta powszechno  zjawisk finansowych i kreowanie nowych instrumentów 
finansowych przek ada si  równie  na sposób funkcjonowania pieni dza w gospo-
darce. Pieni dz gotówkowy zostaje coraz cz ciej zast powany przez pieni dz bez-
gotówkowy, nie maj cy postaci fizycznej. Jest to zwi zane z rosn c  dost pno ci  
i powszechno ci  systemów informatycznych oraz Internetu. W nast pstwie tego 
pojawiaj  si  nowe rodzaje pieni dzy, które funkcjonuj  g ównie w sferze wirtu-
alnej. Wspó cze nie mo na wyró ni  zatem 3 rodzaje pieni dza wirtualnego, co 
przedstawia rysunek 1.

* Marta Maciejasz- wi tkiewicz jest doktorem habilitowanym, profesorem w Zak adzie Teorii 
Ekonomii na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego. W pracy naukowej zajmuje 
si  problematyk  finansów osobistych (w tym wykluczenia finansowego) oraz ekonomii beha-
wioralnej.

1 G. Epstein, Introduction: Financialization and the World Economy, [w:] D. Epstein (red.), 
 Financialization and the Global Economy, Edward Elgar, Cheltenham 2005, s. 3.
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Rysunek 1. Rodzaje pieni dza wirtualnego

Pieniądz wirtualny 
Pieniądz 

elektroniczny 
w formie zapisów  
elektronicznych 

w różnych  
urządzeniach 
technicznych 

Pieniądz gamingowy
występujący w obrębie gier  

(świata wirtualnego)

Pieniądz cyfrowy  

tworzony przez 
określone 

społeczności 

Pieniądz 
bezgotówkowy 
na rachunkach  

bankowych 

Pieniądz korporacyjny 
tworzony przez określone 

podmioty gospodarcze 

ród o: opracowanie w asne.

Zgodnie ze S ownikiem J zyka Polskiego przymiotnik „wirtualny” oznacza 
„stworzony na ekranie komputera, telewizora, w sposób tak realistyczny, e wyda-
je si  rzeczywisty (lub) stworzony w ludzkim umy le, ale teoretycznie mo liwy”2. 
W t umaczeniu z j zyka angielskiego virtual oznacza obiekt nie istniej cy fizycznie, 
ale stworzony przez oprogramowanie, aby wygl da  jako taki3. W odniesieniu do 
pieni dza sprowadza si  to do tego, e pieni dz wirtualny nie istnieje w formie 
fizycznej, ale jest stworzony przez odpowiednie oprogramowanie, aby dzia a  analo-
gicznie jak pieni dz rzeczywisty. Na podstawie takiego opisu mo na postawi  tez , 
e pieni dz wirtualny stanowi alternatyw  dla tradycyjnego pieni dza gotówkowe-

go i powinien mie  wszystkie jego cechy i pe ni  wszystkie jego funkcje. Niniejsze 
opracowanie ma charakter pogl dowy i koncepcyjny, jest prób  uporz dkowania 
poj  dotycz cych pieni dza wirtualnego oraz ró nych jego form. Jego celem jest 
zatem próba przedstawienia pieni dza wirtualnego jako alternatywy dla tradycyj-
nego pieni dza gotówkowego oraz ewentualnych konsekwencji wynikaj cych z jego 
ekspansji na rynku.

1.  PIENI DZ ELEKTRONICZNY 
JAKO KATEGORIA PIENI DZA WIRTUALNEGO

Pieni dz elektroniczny jest najstarsz  postaci  pieni dza wirtualnego, która po-
jawi a si  wraz z rozwojem systemów informatycznych banków. Z tego te  wzgl du 
jest on najlepiej uregulowany prawnie spo ród przedstawionych wcze niej form pie-

2 S ownik j zyka polskiego, https://sjp.pl/wirtualny (dost p: 24.05.2017).
3 Ilustrowany Oxford Dictionary, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 931.
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ni dza wirtualnego. Jego specyfika polega na tym, e jest traktowany jako prosty 
zast pnik dla gotówki, na któr  w ka dej chwili mo e by  zamieniony. Pieni dz taki 
stanowi zasób warto ci pieni nych w takich urz dzeniach technicznych, jak kar-
ty p atnicze, który mo e by  wykorzystywany do dokonywania p atno ci na rzecz 
podmiotów innych ni  emitent. W taki sposób pieni dz elektroniczny (e-money) 
jest definiowany przez Europejski Bank Centralny4. W warunkach polskich ustawa 
o us ugach p atniczych definiuje pieni dz elektroniczny jako: „warto  pieni n  
przechowywan  elektronicznie, w tym magnetycznie, wydawan , z obowi zkiem jej 
wykupu, w celu dokonywania transakcji p atniczych, akceptowan  przez podmioty 
inne ni  wy cznie wydawca pieni dza elektronicznego”5. Oznacza to, e pieni dz 
elektroniczny daje prawo do kierowania roszczenia wobec emitenta o wydanie od-
powiedniej kwoty pieni nej, podczas gdy przy pieni dzu gotówkowym warto  pie-
ni n  wyra a papierowy banknot lub moneta. Wydawanie pieni dza elektronicz-
nego, podobnie jak wiadczenie us ug p atniczych w charakterze krajowej instytucji 
pieni dza elektronicznego, wymaga uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finan-
sowego, która sprawuje równie  nadzór nad dzia alno ci  w zakresie wydawania 
pieni dza elektronicznego. Wydawcami pieni dza elektronicznego mog  by  m.in.: 
banki krajowe, oddzia y banków zagranicznych, instytucje kredytowe, instytucje 
p atnicze, instytucje pieni dza elektronicznego, oddzia y zagranicznych instytucji 
pieni dza elektronicznego. Wydawc  pieni dza elektronicznego mo e by  tak e 
Poczta Polska lub oddzia  podmiotu zagranicznego wiadcz cy w innym pa stwie 
ni  Polska pocztowe us ugi p atnicze, uprawniony zgodnie z prawem tego pa stwa 
do wydawania pieni dza elektronicznego. Prawo do wydawania pieni dza elektro-
nicznego i wiadczenia us ug z tym zwi zanych zosta o tak e przyznane spó dziel-
czym kasom oszcz dno ciowo-kredytowym (SKOK-om) oraz Krajowej Spó dzielczej 
Kasie Oszcz dno ciowo-Kredytowej, które mog  prowadzi  tego rodzaju dzia alno  
na rzecz swoich cz onków6. Oznacza to, e pieni dz elektroniczny spe nia cech  
ograniczonej dost pno ci oraz posiada usankcjonowanie prawne.

Analizuj c klasyczne cechy pieni dza, mo na stwierdzi , e pieni dz elektro-
niczny rzeczywi cie ma wszystkie te cechy. Jest bowiem:

powszechnie akceptowany, na co wskazuje jego definicja,
podzielny, poniewa  mo na nim dokonywa  transakcje na ró n  skal ,
przeno ny, niezale ny od urz dzenia,
trwa y, czyli odporny na dzia anie ró nych czynników, 

4 Electronic Money, https://www.ecb.europa.eu/stats/money_credit_banking/electronic_money/
html/ index.en.html (dost p: 19.11.2017).

5 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o us ugach p atniczych, Dz. U. 2011, nr 199, poz. 1175, art. 2 
pkt 21a. 

6 R. Skiba, Pieni dz elektroniczny a ustawa o us ugach p atniczych, http://pieniadzeiprawo.pl/
pieniadz-elektroniczny-a-ustawa-o-uslugach-platniczych/ (dost p: 24.05.2017).
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ograniczony co do ilo ci, co wynika z ograniczonych mo liwo ci jego emisji i po-
wi zania z gotówk , na któr  w ka dej chwili mo e by  zamieniony,
usankcjonowany prawnie, co zwi zane jest z konieczno ci  uzyskania odpowied-
nich koncesji i pozwole  na jego wydawanie.
Oprócz tych cech, wskazuje si , e pieni dz elektroniczny jest tak e7:
transferowalny, poniewa  pozwala na dokonywanie transakcji na rzecz ró nych 
osób,
ta szy w obs udze ze wzgl du na ta sz  emisj  i koszty dokonywania transakcji,
elastyczny pod wzgl dem technologicznym.
Analizuj c pieni dz elektroniczny pod k tem pe nienia przeze  funkcji pieni -

dza, mo na stwierdzi , e jest on przede wszystkim rodkiem p atniczym. Mo e by  
tak e rodkiem tezauryzacji, zw aszcza karty przep acone, miernikiem warto ci, 
a czasami rodkiem wymiany. Pieni dz elektroniczny jest równie  mi dzynarodo-
wym rodkiem p atniczym, poniewa  dzi ki bankowym systemom informatycznym 
pozwala w wi kszym stopniu ni  gotówka realizowa  t  funkcj . 

Nale y podkre li , e o ile pieni dzem elektronicznym jest, np. karta przep aco-
na wydawana przez banki albo rachunki przedp acone czy e-portmonetki, o tyle za 
pieni dz elektroniczny nie jest uwa any pieni dz bezgotówkowy przechowywany 
na rachunkach bankowych w postaci zapisów ksi gowych. Ró nice mi dzy tymi 
kategoriami pieni dza przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Formy i rodzaje pieni dza gotówkowego, bezgotówkowego 
i elektronicznego

Pieni dz 
gotówkowy

Pieni dz 
bezgotówkowy

Pieni dz 
elektroniczny

Forma Forma materialna Zapisy ksi gowe – 
depozyty na rachunkach 
bankowych

Informacja cyfrowa 
przechowywana na 
elektronicznych no nikach

Rodzaje Banknoty, monety Depozyty na rachunkach 
banków komercyjnych; 
depozyty na rachunkach 
w banku centralnym

Pieni dz software’owy; 
inteligentne karty 
przep acone

ród o: A. Borcuch, Spo eczno ci wirtualne a wirtualny obieg pieni dza, CeDeWu.pl, Warszawa 
2009, s. 132.

Jakkolwiek pieni dz bezgotówkowy nie jest traktowany jako pieni dz elektro-
niczny ani wirtualny, to jednak jego specyfika polega na tym, e w pewnym stopniu 
s  to pieni dze wirtualne. Idea kreacji pieni dza skupia si  bowiem na przekszta -

7 A. Borcuch, Spo eczno ci wirtualne…, op. cit., s. 134.
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caniu wk adów gotówkowych (pierwotnych) w pieni dz bezgotówkowy (wk ady po-
chodne)8. W jej wyniku tworzony jest dodatkowy zasób pieni dza, który oparty jest 
na zaufaniu wobec banków. Pozwala ono s dzi , e pieni dz bezgotówkowy i obrót 
nim daje takie same mo liwo ci jak korzystanie z pieni dza gotówkowego. Oznacza 
to, e pieni dz bezgotówkowy powinien mie  takie same cechy i pe ni  takie same 
funkcje jak pieni dz gotówkowy. I w a ciwie tak jest, ale jest jedna zasadnicza 
ró nica mi dzy tymi dwiema formami pieni dza – a mianowicie jego p ynno . 
Z gotówk  nie trzeba robi  nic aby wprowadzi  j  do obiegu, natomiast pieni dz 
bezgotówkowy wymaga transformacji. Zakres tej transformacji jest ró ny i przez to 
pieni dz bezgotówkowy charakteryzuje si  ró nym stopniem p ynno ci, co zosta o 
uwzgl dnione w statystykach dotycz cych poda y pieni dza (zob. tabela 2). 

Tabela 2. Poda  pieni dza w Polsce w latach 2010–2016 
(w mln z , stan na 31.12)

Rok M0 M1 M2 M3

2010  92 707,0 449 192,0   774 657,9   783 648,5

2011 101 848,6 468 052,6   863 745,5   881 496,3

2012 102 470,5 484 813,0   900 336,7   921 412,5

2013 114 403,2 555 835,3   960 344,9   978 908,2

2014 130 029,9 606 282,7 1 044 552,9 1 059 015,3

2015 149 715,6 692 124,4 1 145 258,8 1 154 992,6

2016 174 398,9 815 310,1 1 256 220,5 1 265 675,2

ród o: Poda  pieni dza M3 i czynniki jego kreacji, NBP, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statysty-
ka/pieniezna_i_bankowa/m3.html (dost p: 19.05.2017).

Z danych wynika, e udzia  pieni dza gotówkowego w ogólnych zasobach pie-
ni dza w polskiej gospodarce stopniowo zwi ksza si . W 2010 roku stanowi  on ok. 
1/9 ogó u pieni dza (11,83%), podczas gdy w 2016 r. jest to ju  ok. 1/7 (13,78%). 
Pozosta e zasoby w krótkim czasie nie mog  by  wymienione na gotówk . Oznacza 
to, e w praktyce zasoby te istniej  tylko jako zapisy elektroniczne na odpowiednich 
kontach bankowych, a zatem w rozumieniu przymiotnika „wirtualny” mog  by  
uznane za pieni dze wirtualne.

8 F. Mishkin, The economics of money, banking and financial markets, Pearson, Boston 2007, 
s. 341–346.
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2.  PIENI DZ GAMINGOWY 
JAKO FORMA PIENI DZA WIRTUALNEGO9

Pieni dz gamingowy wyst puje w ró nych grach spo eczno ciowych10. Jego fe-
nomen sta  si  przedmiotem zainteresowania ekonomistów na pocz tku XXI wie-
ku, wraz z rozwojem gier spo eczno ciowych11. Podstawow  kwesti , jaka pojawia 
si  w zwi zku z jego istnieniem, jest to, czy w rozumieniu definicji pieni dza na 
pewno jest to pieni dz, czy ma wszystkie jego cechy, czy pe ni takie same funkcje, 
jak powstaje i czy ma wp yw na sfer  realn  gospodarki. 

W latach 2012–2013 zespó  Katedry Finansów i Rachunkowo ci Uniwersytetu 
Opolskiego przeprowadzi  badanie, które pozwoli o okre li  specyfik  pieni dza 
gamingowego. W badaniu postawiono tez , e jest to pieni dz wirtualny i takiego 
okre lenia wobec niego u ywano. W niniejszym opracowaniu uj cie pieni dza wir-
tualnego jest szersze, a zatem nie jest zasadne traktowanie pieni dza gamingowego 
jako równowa nego pieni dzowi wirtualnemu, ale jako jednej z jego kategorii. 

Analizuj c funkcje pieni dza gamingowego, w przywo anym badaniu stwierdzo-
no mi dzy innymi, e wi kszo  osób postrzega pieni dz gamingowy jako narz dzie 
gromadzenia warto ci, co oznacza, e jest on w pewnym stopniu traktowany jako 
rodek tezauryzacji. Wyznacznikiem funkcji miernika warto ci w odniesieniu do 

pieni dza gamingowego mo e by  to, czy wyra one w nim warto ci dóbr wirtual-
nych s  przeliczane na warto ci w pieni dzu rzeczywistym. Zdaniem niemal po owy 
badanych pieni dz gamingowy mo e by  wykorzystywany do pomiaru warto ci, 
jednak funkcja ta napotyka ograniczenia zwi zane z uniwersalno ci  zastosowania. 
Funkcja pieni dza jako rodka p atniczego mo e ujawnia  si  mi dzy innymi po-
przez dokonywanie rozlicze  z jego udzia em. W odniesieniu do pieni dza gamingo-
wego dokonywanie p atno ci w wiecie rzeczywistym, w szczególno ci tych zwi za-
nych z zaci gni tymi zobowi zaniami, nie jest powszechne. Podobne ograniczenia 
dotycz  mo liwo ci pe nienia funkcji mi dzynarodowego rodka p atniczego. Du a 
grupa osób traktuje pieni dz gamingowy wy cznie jako narz dzie wykorzystywane 
w grach, s u ce zaspokajaniu potrzeb wynikaj cych z podejmowanych w ramach 
tych gier aktywno ci. 

 9 W rozdziale wykorzystano i opracowano go na podstawie materia u opublikowanego w: 
E. Bogacka -Kisiel (red.), Pieni dz wirtualny i determinanty jego rozwoju w sferze ekonomii, 
finansów i prawa. Wnioski z bada  empirycznych, Katedra Finansów i Rachunkowo ci Wydzia u 
Ekonomicznego UO, Opole 2013.

10 Gaming currency, http://community-currency.info/en/glossary/gaming-currency/ (dost p: 
11.11.2017).

11 Ch. Richter, S. Kraus, R. Bouncken, Virtual Currencies Like Bitcoin As A Paradigm Shift In The 
Field Of Transactions, „International Business & Economics Research Journal” 2015, Vol. 14, 
Number 4, s. 575–586.
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Analiza cech pieni dza gamingowego pokazuje, e u ytkownicy maj  ograniczo-
n  wiedz  na temat jego podzielno ci. W szczególno ci kobiety dwukrotnie cz ciej 
ni  m czy ni nie potrafi y okre li , jakim nomina em wirtualnej waluty si  pos u-
guj  oraz, czy jest ona podzielna (odpowiednio: 41% i 23%). Zdaniem uczestników 
badania pieni dz gamingowy nie ma cechy przeno no ci, poniewa  nie pozwala na 
swobodne jego przenoszenie mi dzy serwisami. 

Kolejn  weryfikowan  cech  pieni dza gamingowego w przywo anym badaniu 
by a jego powszechna akceptowalno . Cecha ta zdaje si  by  kluczowa, poniewa  
jak g osi jedna z definicji: „pieni dz jest czym , co znajduje powszechn  akceptacj  
i jest wymieniane na dobra i us ugi”12. Wi kszo  osób korzystaj cych z pieni dzy 
gamingowych jest przekonana o ich s abszej pozycji wzgl dem prawdziwych pieni -
dzy, bez wzgl du na walut . Pieni dz gamingowy traktowany jest jako ograniczony 
w u yciu, zazwyczaj do wiata danej gry, a zatem nie mo na mu przypisa  cechy 
powszechnej akceptowalno ci, która stanowi kluczowy wyró nik rzeczywistych pie-
ni dzy. Oznacza to, e u ywanie okre lenia „pieni dz” w odniesieniu do rodków 
jakimi gracze pos uguj  si  w wiecie wirtualnym, nie jest zasadne. Pieni dz ga-
mingowy nie jest nowym zasobem, który by by powszechnie zaakceptowany przez 
spo ecze stwo i który w prosty sposób móg by zosta  przekszta cony w pieni dz 
rzeczywisty, nie powstaje samoistnie i niezale nie od innych walut (nie jest emi-
towany), lecz jest efektem transformacji pieni dza realnego, b d  efektem aktyw-
no ci cz owieka w wiecie wirtualnym, przy jednoczesnym zaanga owaniu czasu 
rzeczywistego. 

Jakkolwiek zdaje si , e fenomen pieni dza gamingowego jest ciekawy i wart 
g bszej analizy, to niestety nie istniej  adne wiarygodne opracowania dotycz ce 
ilo ci tego pieni dza, a firmy zajmuj ce si  zarz dzaniem wiatami wirtualnymi 
nie s  sk onne dostarcza  informacji, które pozwoli yby okre li  relacj  warto ci 
rodków zgromadzonych w grach do rzeczywistego PKB, do wielko ci agregatów 

pieni nych oraz jaki jest stosunek warto ci transakcji kupna/sprzeda y realizo-
wanych w wiecie rzeczywistym do tych zawieranych w wiecie wirtualnym. Brak 
jest te  regulacji prawnych, które by okre la y sposób pos ugiwania si  pieni -
dzem gamingowym. Nie ma przede wszystkim w tym zakresie adnych ogranicze  
 emisyjnych.

Nieco podobn  do pieni dza gamingowego form  pieni dza wirtualnego jest 
pieni dz korporacyjny (corporate value currency), który powstaje jako forma na-
grody (punkty, kredyty, bonusy, itp.) dla uczestników okre lonych programów 
tworzonych przez przedsi biorstwa13. Najcz ciej s  to programy lojalno ciowe, 
w ramach których klienci przedsi biorstw kolekcjonuj  specjalne punkty wraz z do-

12 H. Zadora, T. Zieli ski, Pieni dz wspó czesny a kryzysy finansowe, Difin, Warszawa 2012, s. 47.
13 A. Smith, Future of Money: Classifying Virtual Currency Systems, http://bigthink.com (dost p: 

19.11.2017).



Bezpieczny Bank
3(68)/2017

30

konywaniem zakupów w danej jednostce14. Tak powsta y pieni dz nie ma formy 
fizycznej i nie ma mo liwo ci, aby zamieni  go na gotówk . Istnieje natomiast 
mo liwo  zamiany go na dobra lub us ugi wiata rzeczywistego. W ten sposób pie-
ni dz wirtualny przenika do wiata rzeczywistego i wywiera wp yw na gospodark  
rzeczywist .

3. PIENI DZ CYFROWY JAKO FORMA PIENI DZA WIRTUALNEGO 

Pieni dz cyfrowy (prywatny) jest najnowsz  form  pieni dza wirtualnego. 
W warunkach polskich nie zosta  on jeszcze w pe ni uregulowany, cho  powsta  
ju  projekt ustawy, w której zawarta zosta a definicja waluty wirtualnej. Rozu-
mie si  przez ni : „zbywalne prawo maj tkowe, którego przedmiotem jest cyfrowa 
reprezentacja warto ci, posiadaj ca swój ekwiwalent w rodku p atniczym, trak-
towana jako rodek wymiany i jednostka rozrachunkowa, nieposiadaj ce statusu 
legalnego rodka p atniczego i nieb d ce pieni dzem elektronicznym w rozumieniu 
ustawy z dnia 19 sierpnia o us ugach p atniczych, które mo e by  przekazywane, 
przechowywane lub sprzedawane za rodki p atnicze drog  elektroniczn ”15. Tak 
sformu owana definicja sugeruje, e pieni dz wirtualny jest odr bny w stosunku 
do pieni dza elektronicznego. Ró nica mi dzy tymi dwoma rodzajami pieni dza 
polega równie  na tym, e warto  pieni dza elektronicznego pochodzi z systemu 
pieni nego, który jest regulowany przez pa stwo i banki, natomiast w przypadku 
pieni dza cyfrowego jego warto  jest kszta towana przez rynek i nie podlega cis ej 
regulacji i kontroli ze strony pa stwa.

W odniesieniu do pieni dza cyfrowego funkcjonuje kilka jego okre le , jak: 
kryptowaluty, waluty wirtualne czy waluty cyfrowe16. Ró nice mi dzy nimi przed-
stawiono w tabeli 3. Pieni dz ten okre lany jest równie  jako pieni dz prywatny, 
ze wzgl du na to, e jego emitentem nie jest pa stwo.

14 Jak podaje portal LoyaltyPoint, w Polsce istniej  co najmniej 122 programy lojalno ciowe, 
w ramach których mog  by  gromadzone ró nego rodzaju punkty, które potencjalnie mog  
by  zamieniane na dobra i us ugi. https://www.rankingprogramowlojalnosciowych.pl/ (dost p: 
19.11.2017).

15 J. Czarnecki, Wirtualne waluty w projekcie ustawy o Centralnej Bazie Rachunków, http://www.
wardynski.com.pl/biuletyn_nowych_technologii/2017-02/ Wirtualne_waluty_w_projekcie_usta-
wy_o_CBR.pdf (dost p: 22.05.2017).

16 S. Bala, T. Kopy cia ski, W. Srokosz, Kryptowaluty jako elektroniczne instrumenty p atnicze bez 
emitenta. Aspekty informatyczne, ekonomiczne i prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc aw-
skiego, Wroc aw 2016, s. 52.



Problemy i pogl dy

31

Tabela 3. Ró nice mi dzy kryptowalut  i walut  wirtualn

Kryptowaluta Waluta wirtualna

Forma cyfrowa cyfrowa

Mechanizmy kontroli brak brak

Zasady tworzenia waluty Wykorzystanie zró nicowanych 
rozwi za  technologicznych, 
w tym kryptografii

Rozwi zania 
kryptograficzne

Tryb wprowadzania 
waluty do obiegu

Scentralizowany 
lub zdecentralizowany

zdecentralizowany

ród o: opracowanie na podstawie S. Bala, T. Kopy cia ski, W. Srokosz, Kryptowaluty jako elektro-
niczne…, op. cit., s. 54.

Pomimo istniej cych ró nic w literaturze okre le  wzgl dem pieni dza cyfro-
wego u ywa si  w a ciwie zamiennie. Wynika to z jego nowego i niedookre lonego 
charakteru, a tak e z tego, e w wielu krajach pozostaje on nadal nieuregulowany 
prawnie. W warunkach niemieckich zosta y ju  wprowadzone regulacje dotycz ce 
pos ugiwania si  pieni dzem prywatnym. Dotycz  one opodatkowania transakcji 
przeprowadzanych przez osoby fizyczne, przez przedsi biorstwa, a tak e mo liwo-
ci emitowania pieni dza cyfrowego. Zgodnie z nimi handel pieni dzem prywatnym 

wymaga licencji, a minimalna wysoko  kapita u zak adowego dla tego typu pod-
miotów wynosi 730 tys. Euro17.

Powszechnie przytaczanym przyk adem pieni dza cyfrowego jest bitcoin. Jest 
to wirtualna waluta stworzona w 2008 roku. Jej emitentem nie jest aden bank 
centralny i adna instytucja nie sprawuje kontroli nad jej obiegiem. Dlatego bitcoin 
jest czasami okre lany jako waluta wolnego wiata. Od pocz tku wprowadzania bit-
coina na rynek jego warto  ulega a znacz cym wahaniom, co dla rynku polskiego 
przedstawia rysunek 2.

17 R. Kurek, Pieni dz prywatny – status bitcoina w Niemczech, materia  niepublikowany.
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Rysunek 2. Kurs bitcoina (PLN/BTC, marzec 2014 – maj 2017)

 

ród o: Bitcoin, http://www.money.pl/pieniadze/bitcoin/ (dost p: 15.05.2017).

Na pocz tku wprowadzenia bitcoina na polski rynek jego warto  zosta a wy-
ceniona wysoko, po czym nast pi a du a korekta in minus, a nast pnie od 2015 r. 
mo na obserwowa  w a ciwie sta y wzrost warto ci. Fakt ten mo na wi za  z coraz 
wi ksz  akceptacj  dla tej formy pieni dza. wiadcz  o tym równie  dane dotycz ce 
liczby jednostek bitcoina, które znajduj  si  w obiegu, oraz dynamiczny wzrost 
liczby adresów bitcoina (zob. tabela 4).

Tabela 4. Podstawowe dane dotycz ce bitcoina w latach 2010–2015 
(stany na 31.12)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Liczba jednostek w obiegu 
(w tys. jednostek) 5051,5 8063,9 10 621,2 12 215,2 13 674,7 15 031,4

Kapitalizacja (w mln USD) 1,5 35,9 142,3 9031,5 4241,3 6490,0

Szacowana czna liczba 
adresów bitcoina (w tys.) 24,2 947,3 1908,7 4202,5 5534,7 7242,3

ród o: M. Franków, T. Kopy cia ski, Analiza perspektyw rozwoju bitcoina w kontek cie mo liwo ci 
pe nienia funkcji pieni dza, „Zeszyty Naukowe Wy szej Szko y Bankowej we Wroc awiu” 2016, 
nr 2, s. 155.

Obecno  bitcoina na rynku wzbudza obawy rz dów wielu pa stw, jednak w ród 
mi o ników nowych technologii, przedsi biorców czy inwestorów jest on coraz bar-
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dziej popularny. Wszystko wskazuje na to, e zainteresowanie wirtualn  walut  nie 
os abnie równie  w przysz o ci18. Dla dzia ania bitcoina wa na jest spo eczno . 
Cho  nie jest on zale ny od instytucji finansowych, to jednak zale y od u ytkowni-
ków, ich ch ci wspó pracy i poczucia uczciwo ci. Dokonywanie p atno ci bitcoinem 
pozwala unikn  za atwiania formalno ci, podpisywania umów, wizyt w banku. 
Do wykonywania transakcji wystarczy zainstalowanie portfela na komputerze lub 
ci gni cie aplikacji na smartfona. Zapewnia on szybko  i transparentno  p atno-
ci. Dzi ki a cuchowi bloków, które stanowi  konstrukt tego pieni dza, oszustwa 

finansowe s  praktycznie niemo liwe. Dodatkowo system ten oferuje niskie op a-
ty transakcyjne oraz tanie, b yskawiczne przelewy mi dzynarodowe19. Bazuj c na 
przyk adzie bitcoina, na rynku pojawiaj  si  kolejne waluty pieni dza cyfrowego, 
np. Ripple, Litecoin, Ethereum.

Analizuj c pieni dz cyfrowy pod k tem jego cech i funkcji, mo na stwierdzi , 
e w ramach wirtualnego systemu p atniczego mo liwe jest bezpieczne przesy anie 

pieni dzy do dowolnego odbiorcy na wiecie, który ma dost p do Internetu w cza-
sie rzeczywistym. wiadczy to o tym, e pieni dz cyfrowy pe ni funkcj  p atnicz  
i wymiany. Niezmiernie istotne jest to, e obrót realizowany przy u yciu waluty 
wirtualnej pozwala uczestnikom transferu na zachowanie anonimowo ci, co stawia 
go na równi z gotówk . Jednocze nie ta anonimowo  obrotu sprawia, e stano-
wi on wr cz idealne narz dzie do prowadzenia wirtualnej przest pczo ci, „prania 
brudnych pieni dzy”, unikania p acenia podatków. Mog  wyst powa  tak e proble-
my z bezpiecze stwem w obr bie obrotu aktywami wirtualnymi, co zwi zane jest 
z aktywno ci  hakerów, którzy mog  dokonywa  kradzie y aktywów. Zagro enie to 
jest o tyle istotne, e w wirtualnym systemie monetarnym nie funkcjonuje system 
zorganizowanego nadzoru nad ilo ci  wprowadzanej do obiegu waluty. 

Poniewa  pieni dz cyfrowy w wi kszo ci pa stw nie jest jeszcze uregulowany, 
nie mo na mu przypisa  cechy powszechnej akceptacji. Oznacza to, e z punktu 
widzenia uczestników obrotu pieni dzem cyfrowym ewentualne korzy ci mog  
by  generowane dopóty, dopóki legalnie dzia aj  wirtualne gie dy, które pozwalaj  
zamienia  pieni dz cyfrowy na waluty rzeczywiste. Na wczesnym etapie rozwoju 
pieni dza cyfrowego wi kszo  osób postrzega go raczej jako narz dzie gromadze-
nia warto ci, a zatem pieni dz wirtualny w pewnym stopniu jest traktowany jako 
rodek tezauryzacji. 

18 D. Czy , Bitcoin: wirtualny gad et, czy szansa dla inwestorów?, https://www.paszport.ws/
bitcoin-wirtualny-gad%C5%BCet-czy-szansa-dla-inwestor%C3%B3w (dost p: 22.05.2017).

19 Ibidem.
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PODSUMOWANIE

Podsumowuj c rozwa ania zawarte w niniejszym opracowaniu, nale y podkre-
li , e poj cie pieni dza wirtualnego jest jeszcze stosunkowo nowe i niejasno zde-

finiowane. Cz sto jest stosowane zamiennie z poj ciem pieni dza elektronicznego 
lub cyfrowego. Takie uproszczenia nie s  zasadne, poniewa  pieni dz wirtualny to 
znaczenie szersze i skomplikowane zjawisko.

Tabela 5. Cechy i funkcje pieni dza wirtualnego

Cechy pieni dza Pieni dz 
elektroniczny

Pieni dz 
gamingowy

Pieni dz 
cyfrowy

Powszechna akceptowalno +/– – –/+

Podzielno + +/– +

Przeno no + – +

Trwa o + + +

Ograniczona ilo + – +/–

Usankcjonowanie prawne + – –

Funkcje pieni dza 

Miernik warto ci +/– +/– +

rodek wymiany +/– + +

rodek p atniczy + – +

rodek tezauryzacji + +/– +

Mi dzynarodowy rodek p atniczy + +/– +

Oznaczenia zawarte w tabeli: (+) – posiada/spe nia, (+/–) – w wi kszo ci posiada/spe nia, 
(–/+) – w mniejszym stopniu posiada/spe nia, (–) – nie posiada/nie spe nia.

ród o: opracowanie w asne.

Podstawowym pytaniem, jakie rodzi si  w zwi zku z pojawieniem si  pieni -
dza wirtualnego, jest to, czy ma on cechy w a ciwe pieni dzowi rzeczywistemu, 
na które wskazuje si  w literaturze finansowej. Tradycyjnie do cech tych zalicza 
si : powszechn  akceptowalno , podzielno , przeno no , trwa o , ograniczon  
ilo , usankcjonowanie prawne. Ponadto wskazuje si , e pieni dz pe ni pi  pod-
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stawowych funkcji: miernika warto ci, rodka wymiany, rodka p atniczego, rodka 
tezauryzacji oraz mi dzynarodowego rodka p atniczego20. Zgodnie z podej ciem, 
e „to co pe ni funkcje pieni dza jest pieni dzem”21, w niniejszym opracowaniu 

podj to prób  okre lenia, czy poszczególne rodzaje pieni dza wirtualnego spe niaj  
powy sze funkcje i czy maj  cechy przypisywane pieni dzowi. 

Jakkolwiek z opisu zawartego w tabeli 5 wynika, e pieni dze wirtualne nie s  
w pe ni równowa ne pieni dzom gotówkowym i nie spe niaj  ani wszystkich jego 
cech ani funkcji, to jednak obserwujemy ich rosn c  popularno . W zwi zku z tym 
mo na postawi  tez , e pieni dz wirtualny b dzie coraz powszechniej wykorzy-
stywany w obrocie. Nale y zatem mie  na uwadze, e wraz z rosn c  popularno-
ci  b d  si  pojawia y ró nego rodzaju problemy. Jak wskazuj  Guo i Chow, do 

najwa niejszych wyzwa  i zagro e  funkcjonowania pieni dza wirtualnego mo na 
zaliczy 22:

zagro enie jego bezpiecze stwa,
niebezpiecze stwo upadku ca ego systemu pieni dza wirtualnego,
wp yw na rzeczywisty system monetarny,
pranie brudnych pieni dzy, unikanie podatków, przest pstwa internetowe,
zmiany warto ci pieni dza wirtualnego.
Determinuje to konieczno  podj cia jak najszybszych dzia a  w kierunku opra-

cowania rozwi za  dla funkcjonowania pieni dza wirtualnego, a w szczególno ci 
pieni dza cyfrowego i gamingowego. Jest to tym wa niejsze, e obecnie trudno 
jednoznacznie okre li  wp yw pieni dza wirtualnego na gospodark  oraz oszacowa  
wszystkie skutki jego istnienia. Nie ulega natomiast w tpliwo ci, e wprowadzenie 
pieni dzy wirtualnych jest pewnym zagro eniem dla utrzymania w adzy pa stwa 
nad systemem monetarnym w spo ecze stwie, a ze wzgl du na fakt, i  w pew-
nym zakresie pieni dz wirtualny wykorzystywany jest w dzia alno ci przest pczej, 
transakcje dokonywane z jego udzia em powinny by  ci le kontrolowane.

Rosn ca popularno  bitcoina ka e zada  pytanie, czy jest to ju  pocz tek ery 
„prywatnych walut”, które b d  powszechnie akceptowane przez obywateli, po-
mimo e nie b d  firmowane przez adne z pa stw ani aden bank centralny? 
Pieni dz wirtualny jest przecie  równie abstrakcyjny jak wspó czesny, fiducjarny 
pieni dz gotówkowy, który jest powszechnie u ywany i który nazywany jest rze-
czywistym. W tym przypadku zamiast papieru lub monety wyst puj  bity kodu 
komputerowego, ale oba rodzaje pieni dza oparte s  na zaufaniu do emitenta, a ich 
warto  wynika z tego, co mo na za jednostk  pieni dza naby  na rynku. Funkcjo-

20 S. Owsiak, Podstawy nauki finansów, PWE, Warszawa 2002, s. 108.
21 H. Zadora, T. Zieli ski, Pieni dz wspó czesny…, op. cit., s. 47.
22 J. Guo, A. Chow, Virtual money systems: a phenomenal analysis, Paper presented at the 

10th IEEE Conference 2008, za: Ch. Richter, S. Kraus, R. Bouncken, Virtual Currencies Like 
Bitcoin…, op. cit., s. 575–586.
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nowanie pieni dza wirtualnego rodzi zatem pytania o znacznie szerszym zakresie 
ni  dotycz ce jego cech i funkcji. W gruncie rzeczy chodzi o to, czy w przysz o ci 
mo liwe b dzie utrzymanie monopolu emisyjnego pa stwa i pe nej w adzy nad 
systemem monetarnym. 

Kolejnym pytaniem zwi zanym z ekspansj  pieni dza wirtualnego jest to, czy 
nie odbiera on pewnej wolno ci wyboru uczestnikom rynku, którzy s  bardziej 
przywi zani do tradycji. W dyskusji publicznej pojawiaj  si  bowiem g osy, e w sy-
tuacji, gdy pieni dz wirtualny b dzie jedynym rodkiem p atniczym: „kto  kto 
zostanie okre lony jako wróg pa stwa, mo e zosta  jednym przyciskiem pozba-
wiony swojego maj tku, odci ty od pieni dzy, a nawet „zlikwidowany”. … Mo e to 
doprowadzi  do tyranii”23. Z drugiej strony pojawiaj  si  stwierdzenia, e prywatny 
pieni dz cyfrowy „jest spe nieniem marze  o demokracji finansowej”24. Kto w tej 
dyskusji ma racj , trudno obecnie ocenia , ale nale y by  wiadomym pewnych 
zagro e  i ogranicze , wynikaj cych z funkcjonowania wirtualnych pieni dzy, któ-
rych pojawienie si  jest niew tpliwie zwi zane z rosn c  dominacj  rynków finan-
sowych w gospodarce, a tak e powszechnym usieciowieniem. 

Streszczenie

Pieni dz jest elementem gospodarki od wieków. Przez ten czas jego forma ewo-
luowa a od prymitywnych produktów do banknotów i monet. Wspó cze nie coraz 
powszechniejsze staje si  korzystanie z pieni dza elektronicznego, a nawet pieni -
dza wirtualnego. Pojawiaj  si  zatem pytania, jak ten pieni dz dzia a, czy pe ni 
takie same funkcje jak tradycyjny pieni dz i czy na pewno jest istotn  alternatyw  
dla obecnie funkcjonuj cego pieni dza fiducjarnego. W tym kontek cie rodzi si  py-
tanie, czy system finansowy w obecnym kszta cie mo e nadal funkcjonowa , czy te  
b dzie raczej ewoluowa  w kierunku systemu opartego na walucie wirtualnej. Ce-
lem opracowania jest próba przedstawienia pieni dza wirtualnego jako alternatywy 
dla tradycyjnego pieni dza oraz ewentualnych konsekwencji wynikaj cych z jego 
ekspansji na rynku. Analiza zawarta w opracowaniu odnosi si  przede wszystkim 
do warunków polskich.

S owa kluczowe: pieni dz wirtualny, wirtualizacja pieni dza, pieni dz elektro-
niczny

23 A. Wiejak, Ekonomista: Sytuacja, w której pieni dz elektroniczny b dzie jedynym rodkiem 
p atniczym doprowadzi do tyranii, http://prawy.pl/41857-ekonomista-sytuacja-w-ktorej-
pieniadz-elektroniczny-bedzie-jedynym-srodkiem-platniczym-doprowadzi-do-tyranii/ (dost p: 
22.05.2017). 

24 D. Czy , Bitcoin: wirtualny gad et…, op. cit.
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Abstract

Money has been an element of the economy for centuries. During this time, 
its form evolved from primitive items to banknotes and coins. Nowadays, the use 
of electronic money and even virtual money is becoming more and more common. 
Therefore, there appear the questions how this money works, whether it fulfills 
the same functions as traditional money and whether it is an important alternative 
to the currently operating fiat money. In this context, the question arises whether 
the financial system in its present shape may continue to function or whether it 
rather evolves towards a system based on virtual currency. The aim of the study 
is to present virtual money as an alternative to traditional money and possible 
consequences of its expansion on the market. The analysis included in the study 
refers primarily to Polish conditions.

Key words: virtual money, money virtualization, electronic money
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