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SŁOWO WSTĘPNE

Dziesiąty numer kwartalnika Przegląd Nauk Stosowanych ma charakter prze-
glądowy. Jest to pierwszy numer, którego wydawcą jest Politechnika Opolska. 
Większość nowych członków Komitetu Naukowego i Redakcyjnego stanowią 
pracownicy Wydziału Ekonomii i Zarządzania. Nowa Redakcja będzie starała się 
kontynuować dobre praktyki przyjęte w poprzedniej lokalizacji Przeglądu Nauk 
Stosowanych (GWSP w Gliwicach), w tym deklaruje otwarcie na szeroką proble-
matykę i autorów pochodzących z różnych ośrodków naukowych.

Wśród ośmiu artykułów zgłoszonych do publikacji znalazły się dwa dotyczące 
problematyki gospodarczej, trzy odnoszące się do wykorzystania nowych techno-
logii informatycznych w edukacji i życiu codziennym, z perspektywy związanych 
z tym szans i zagrożeń, trzy ostatnie artykuły przygotowane zostały przez przed-
stawicieli nauk prawnych.

Pierwsze zamieszczone opracowanie dotyczy roli gospodarczej długotermi-
nowych oszczędności gospodarstw domowych. Z jednej strony, są one istotne 
dla bezpiecznej przyszłości gospodarstw domowych, zwłaszcza biorąc pod uwagę 
problemy demograficzne i związane z nimi niebezpieczeństwo poważnego spadku 
dochodów w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego. Z drugiej strony, w skali 
makroekonomicznej oszczędności długoterminowe gospodarstw domowych są 
źródłem finansowania inwestycji w gospodarce narodowej. W opracowaniu zwró-
cono uwagę na czynniki determinujące skłonność do oszczędzania, skupiając się 
zwłaszcza na dochodach do dyspozycji i etapach cyklu życia. Drugi z artykułów 
o tematyce ekonomicznej dotyczy charakterystyki i porównania przedsiębiorstw 
działających na zasadach rynkowych (zmierzających, w uproszczeniu, do maksy-
malizacji zysku) i organizacji non-profit. Rozważania skupiły się na podstawowych 
różnicach w zakresie zarządzania, finansów, rachunkowości i podatków. Zwrócono 
także uwagę na podstawowe bariery w rozwoju tych dwóch grup podmiotów. 
Istotną część artykułu stanowi porównanie podmiotów gospodarczych i non-profit 
w zakresie modelowej sytuacji obliczania podatku dochodowego. Część badawcza 
artykułu oparta jest na danych liczbowych dotyczących Republiki Czeskiej.

Pierwszy z artykułów z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki podejmuje 
problem „cyfrowej szkoły”, jako synonimu nowoczesnego podejścia do procesu 
dydaktycznego z wykorzystaniem multimediów. Tezą artykułu jest stwierdzenie, 
że znaczący odsetek polskich szkół podstawowych w Polsce Wschodniej nie jest 
jeszcze przygotowany do powszechnego wdrożenia cyfrowej dydaktyki, co stwarza 
realne zagrożenia dla tworzenia równych szans edukacyjnych wszystkich dzieci. 
Wiele miejsca w rozważaniach poświęcono zdynamizowaniu działań na rzecz 
rozwoju kompetencji ucznia w kontekście wprowadzenia powszechnego procesu 
cyfryzacji dydaktyki szkolnej. Hipoteza artykułu weryfikowana była na bazie ba-
dań przeprowadzonych w latach 2012–2014, dotyczących kompetencji medialnych 



nauczycieli w kontekście procesu cyfryzacji szkół podstawowych. Kolejny artykuł 
traktuje o cyberprzestrzeni i jej wpływie na codzienność młodzieży. Anonimo-
wość oraz łatwy dostęp sprawiają, że w cyberprzestrzeni funkcjonują także osoby 
prowadzące działalność negatywną. Zmiany kulturowo-społeczne sprawiają, że 
młodzież coraz częściej korzysta z informacji w Internecie, często bez weryfikacji 
ich wiarygodności i rzetelności. Możliwość uniknięcia zagrożeń jakie niesie cyber-
przestrzeń stwarza rozsądne korzystanie z jej zasobów oraz związane z tym działa-
nia edukacyjne i profilaktyczne. Ostatnie z opracowań o charaterze pedagogicznym 
poświęcono e-learningowi jako formie kształcenia osób z niepełnosprawnościami, 
na przykładzie osób dotkniętych stwardnieniem rozsianym (SM). W artykule 
przedstawiono wyniki badań dotyczących wykorzystania kursów e-learningowych 
przez osoby chore na stwardnienie rozsiane.

Trzecia grupa artykułów odnosi się do problematyki prawnej. Pierwszy artykuł 
w tej grupie podejmuje tematykę informatycznego wsparcia kryminalistycznych 
analiz informacji. Ze względu na rozwój technologiczny, organa ścigania coraz 
częściej korzystają z nowoczesnych narzędzi informatycznych w celu dokonywania 
analizy informacji, w tym analizy kryminalnej oraz analizy śledczej. W artykule 
szczególną uwagę zwrócono na możliwości pozyskiwania materiału dowodowego 
z wykorzystaniem danych pochodzących z telefonów komórkowych, zwłaszcza 
osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Drugi w tej grupie artykuł roz-
patruje powstanie, funkcjonowanie i niebezpieczeństwa związane z pojawieniem 
się w cyberprzestrzeni tzw. waluty cyfrowej, w postaci monet kryptograficznych. 
Spowodowało ono szereg zmian w funkcjonowaniu użytkowników w sieci, w tym 
rozszerzenie pola działań cyberprzestępców. Artykuł ma na celu ukazanie wpływu 
pojawienia się monet typu bitcoin na powstanie nowych form oszustw występu-
jących w Internecie. Ostatni z opublikowanych artykułów prezentuje tematykę 
funkcjonowania karteli narkotykowych w Meksyku w XX i XXI wieku, które stały 
się ponadnarodowymi organizacjami przestępczymi. W artykule odniesiono się do 
wpływu sytuacji politycznej państwa i polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych 
na funkcjonowanie przemysłu narkotykowego oraz konieczności reorganizacji jego 
struktur, zapoczątkowanej w 2000 roku, kiedy rozpoczął się okres krwawych walk 
między organizacjami przestępczymi.

Numer czasopisma zamyka recenzja książki Marriage and family in interfaith 
dialogue, której autorem jest doc. PhDr. ThDr. Pavol Tománek (członek Komi-
tetu Naukowego Przeglądu Nauk Stosowanych). Książka ukazała się nakładem 
Wydawnictwa Tribun EU w Brnie w 2016 roku. Autorem recenzji jest Prof. ThDr. 
Pavel Procházka, PhD.

Mariusz Zieliński



Rafał Prabucki

KRYPTOLOGIA A PRAWO – WYBRANE 
ZAGADNIENIA: IDEA KRYPTOWALUTY I JEJ 

WPŁYWU NA EWOLUCJĘ OSZUSTW W INTERNECIE

Streszczenie: Rozwój cyberprzestrzeni i jej narzędzi kreuje nowe zagadnienia zarówno w 
świecie wirtualnym, jak i realnym. Pojawienie się nowego elementu, tzn. waluty cyfrowej w 
postaci monet kryptograficznych spowodowało szereg zmian w funkcjonowaniu użytkowników 
w Sieci. Wraz ze zmianami ewoluowały również metody stosowane przez cyberprzestępców. 
Celem artykułu jest ukazanie, jaki wpływ wywarły monety typu bitcoin na powstanie nowych 
form oszustw występujących w Internecie. 

Słowa kluczowe: oszustwo, oszustwo komputerowe, kryptowaluty, bitcoin.

CRYPTOLOGY AND THE LAW – SELECTED ISSUES: THE IDEA  
OF CRYPTOCURRENCY AND EVOLUTION OF THE INTERNET FRAUD

Summary: The development of cyberspace and its tools creates new issues in both - the virtual 
and the real world. The emergence of a new element called the digital currency in the form of 
cryptocurrency has caused a number of changes in the functioning of the users in the Web. 
Together with these changes the methods used by cybercriminals have also evolved. The aim 
of this article is to show the influence of the type of coins called Bitcoin on generating the new 
forms in fraud occurring on the Internet.

Keywords: fraud, computer fraud, cryptocurrency, Bitcoin.

1 . WSTĘP, CZYLI EWOLUCJA WIRTUALNYCH WALUT  
I ROLA KRYPTOLOGII

Niewiele osób zajmujących się prawem orientuje się jak bardzo ważna w ujęciu 
rozwoju prawa nowych technologii jest kwestia kryptologii. Kryptós lógos, które po 
grecku znaczy „ukryty świat” jest dziś nieodłącznym elementem funkcjonowania w 
cyberprzestrzeni. Już moment uruchomienia przeglądarki internetowej i skorzysta-
nie z bankowości elektronicznej lub wysłanie e-maila rozpoczyna działanie kryp-
tograficznego algorytmu szyfrującego transmisję danych. Pierwsze proste szyfry 
opisuje Gajus Swetoniusz Trankwillus, podając za ich pomysłodawcę i użytkownika 
Juliusza Cezara (szyfr Cezara) [Chrzęszczyk 2010: 135–138; Svetoni Trangvilii: onli-
ne]. Dziś historia zatacza krąg od czasów rzymskich – z jednej strony użytkownicy 
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sieci tworzą swoiste ius gentium wprowadzając w zakłopotanie ustawodawców 
z krajów, z których pochodzą, a z drugiej strony wykorzystują kryptografię do 
dalszego budowania niezależności cyberprzestrzeni od świata realnego. Jednym z 
brakujących elementów było do tej pory ustanowienie uniwersalnego pieniądza dla 
użytkowników Internetu. Sam pomysł stworzenia takiego pieniądza był traktowany 
przez społeczność Sieci bardzo poważnie. Nie tylko przewidziano taką sytuację, 
ale i stworzoną w toku dyskusji nad kryptografią w celach cywilnych koncepcję 
takiego tworu, nazywając go kryptowalutą. Przed realizacją tego śmiałego przedsię-
wzięcia powstało jednak wiele różnych wirtualnych walut na potrzeby konkretnych 
wirtualnych światów (zwanych też niekiedy metaversami) lub scentralizowanych 
cyfrowych platform dystrybucji usług, towarów, czy też treści cyfrowych (np. q coin 
w przypadku platformy sprzedaży gier komputerowych) [Haczyk 2015: online]. 
Niemniej żadna wirtualna waluta nie sprostała w pełni globalnej sieci i potrzebom 
wszystkich użytkowników (przede wszystkim ze względu na centralizację i pro-
blem zjawiska „double-spending” trapiący też pieniądz elektroniczny w legalnym 
tego słowa znaczeniu). Na dodatek funkcjonowanie większości wirtualnych walut 
uzależnione było od regulaminów metaversów lub platform cyfrowych, w których 
znaleźć można było zastrzeżenia dotyczące sprzedaży lub wymiany monet wir-
tualnych poza danym światem wirtualny lub platformą [Zimmer-Czekaj 2009: 
89–131]. Tę lukę zapełniły dopiero kryptowaluty, wprowadzając po raz pierwszy 
decentralizację (wynikającą z uwarunkowań technologicznych) oraz eliminując 
wiele wad z pomocą kryptografii (na przykład przytaczany problem double-spen-
ding). Pomimo tego, że w działaniu przypominają one pieniądz elektroniczny to w 
kontekście prawa nie są one ani pieniądzem, ani też walutą, na co wskazywałaby 
ich potoczna nazwa. Mimo to zyskały one rzeszę sympatyków, którzy monetom 
kryptograficznym nadali wartość i wyprowadzili tą ideę poza ramy cyberprze-
strzeni, czyniąc pierwszą z nich – bitcoina – obiecującym eksperymentem w ujęciu 
płatności on-line za dobra, usługi i treści cyfrowe. 

Tym razem ustawodawcy byli nie tyle nieprzygotowani do zmian, co całkowicie 
niegotowi do rozpoczęcia prac nad nimi. Wystarczy zwrócić uwagę chociażby na 
Unię Europejską czy Stany Zjednoczone. Różne kraje zjednoczonej Europy wypra-
cowały różne podejścia do kryptowalut na przestrzeni czasu. Przykładem może 
być problematyka podatku VAT i fakt, że dla transakcji z bitcoinami obowiązywał 
on w Szwecji, ale już nie w Niemczech. Sprawa ta jednak została ostatecznie roz-
wiązana. D. Hedqwist chcący założyć platformę wymiany kryptowalut w Szwecji 
spowodował swoimi działaniami, że z tymi rozbieżnościami musiał zmierzyć się 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W wyroku TSUE uznał generalnie, 
że transakcje z użyciem monet cyfrowych bitcoin należy zwolnić z podatku VAT18. 
Warto dodać, że mimo glos aprobujących wyrok, pojawiają się też krytyczne zdania 
względem uzasadnienia [Dudek 2016: 38–40]. W Stanach Zjednoczonych z kolei 
dochodzi do sytuacji, w których sądy w zależności od stanu, uznawały lub też nie 

8 Wyrok TSUE z dnia 22 października 2015 r., C-264/14
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bitcoin za pieniądz (tabela 1). Tymczasem użytkowników tej formy płatności przy-
bywało – szczególnie zwolenników wspomnianej sieci Bitcoin (w nieformalnym 
skrócie BTC). Przy tej okazji pojawia się również pytanie, jak powinna reagować 
policja w przypadku zgłoszenia się do nich osoby poszkodowanej będącej wła-
ścicielem na przykład kilku bitmonet, które straciła w jakiś sposób. Do tej pory 
w nauce dominowały poglądy, że użytkownicy wirtualnych światów powinni 
rozwiązywać swoje problemy prawne na szczeblu administratorów gry, którzy w 
oparciu o umowę licencyjną zobowiązani byli oddać użytkownikowi skradzione 
lub też wskutek oszustwa utracone przedmioty i zebrane monety wirtualne, o ile 
sama rozgrywka nie dopuszczała forteli i oszustw. Ewentualnego sprawcę wydawca 
zobligowany był ukarać zablokowaniem konta [Kisiel 2013: 559–567]. Praktyka po-
kazuje jednak, że sprawy takie trafiają też na wokandę, np. kradzież mieczy w grze 
Metin2. Kazus ten został szczegółowo omówiony w doktrynie prawniczej przez  
F. Radonowicza, jak i J. Kuleszę [Radoniewicz 2016: 450–451; Kulesza 2014: 46–48]. 
Tyle tylko, że kryptowaluty charakteryzują się tym, że są zdecentralizowane pod 
kątem technologicznym, co przekłada się na brak możliwości pełnej ingerencji 
w ich działanie. Szczególnie widać to na przykładzie sieci Bitcoin – liczba monet 
jest ograniczona, a sposób emisji nowych monet cyfrowych poddany jest ściśle 
opracowanym przez twórcę zasadom, które uwzględniają również nagrodę dla 
osób autoryzujących transakcję, jak i jej wysokości w zależności od ilości bitmonet 
w obiegu [Nakamoto 2008: online]. Z założenia więc nie ma tu instytucji, która 
kontrolowałaby i rozwiązywała problemy użytkowników na płaszczyźnie sporów 
między nimi samymi. Oczywiście niekiedy zdarza się, że serwisy internetowe, zwa-
ne też potocznie „giełdami”, czyli de facto platformy cyfrowe oferujące możliwość 
wymiany monet kryptograficznych na pieniądze lub inne kryptowaluty poprzez 
publikowanie ofert użytkowników danej sieci kryptowaluty, stawiają się w pozycji 
rozjemcy, kontrolując proces wymiany. Taka sytuacja zachodzi jednak przy zasto-
sowaniu systemu „escrow” – czyli trzymaniu monet kryptograficznych i środków 
pieniężnych na koncie zaufanej trzeciej strony. Wiele transakcji odbywa się jednak 
również poza giełdami i wbrew pozorom niesie realne konsekwencje. Powoduje 
to ewolucję znanych nauce i praktyce form oszustw. Celem pracy jest ukazanie 
tej ewolucji, jak i towarzyszących jej zjawisk, które powodują, że część sprawców 
pozostaje bezkarna ze względu na nieznajomość problematyki novum w postaci 
kryptowalut przez użytkowników, organy ochrony prawnej (sądy) i organy kontroli 
legalności (np. policja). Ponadto w pracy podjęto próbę przedstawienia ryzyka, na 
jakie są narażone osoby będące kontrahentami cybercinkciarzy działających poza 
platformami wymiany kryptowalut.   
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Tabela 1. Przykład różnego podejścia sędziów w USA do sprawy klasyfikacji bitcoina

Stan USA Orzeczenia sądów

Floryda

Uzasadnienie wyroku w sprawie karnej, w której sędzia Teresa Mary Pooler 
uniewinniła oskarżonego poprzez nieuznanie Bitcoina za pieniądz.

Źródło: Sprawa nr. F14-2923:
The State of Florida versus Michell Abner Espinoza

Teksas

Uzasadnienie wyroku w sprawie karnej, w której sędzia Amos Mazzant skazał 
oskarżonego poprzez uznanie Bitcoina za walutę albo jakąś formę pieniądza.

Źródło: Sprawa nr. 4:13-CV-416:
Security and Exchange Commission versus Trendon T. Shavers and Bitcoin 

Saving and Trust
Źródło: opracowanie własne.

2 . ZARYS PROBLEMATYKI ANONIMOWOŚCI  
W KRYPTOWALUTACH NA PRZYKŁADZIE SIECI BITCOIN

W Polsce w ramach swobody umów można skorzystać na przykład z bitcoinów, 
jeżeli zachodzą ku temu odpowiednie warunki. To znaczy, jeżeli strony zobowiąza-
nia zgadzają się uregulować w ten sposób powstałe między nimi stosunki [Szostek, 
Gołaczyński 2015: 4]. Sieć Bitcoin, choć jest prostą i szybką metodą płatności, w 
użyciu nastręcza wiele innych problemów dotyczących bezpieczeństwa transakcji 
poza „giełdami”. Przede wszystkim jedną z cech kryptograficznych monet jest 
specyficzne podejście do anonimowości. Generalnie literatura traktuje tę kwestię 
w sposób pozwalający zdefiniować Bitcoin, jako możliwy do użycia w sposób 
pseudoanonimowy [Lisiak-Felicka, Szmit 2016: 39–43]. Niektórzy nazywają tego 
typu anonimowość iluzoryczną ze względu na fakt, że wymaga ona zachowania 
przez użytkowników odpowiednich kroków lub skorzystania z konkretnych usług 
[Haczyk 2014: on-line; Kocot 2014: on-line]. Same transakcje dla sieci Bitcoin 
są bowiem do wglądu dla każdego, tak jak i zawartość poszczególnych portfeli z 
nimi związanych. Zapisane w łańcuchu bloków (nazywanym w języku angielskim 
BlockChainem w nawiązaniu do manifestu Nakamoto) transakcje można określić 
mianem otwartej dla każdego księgi rachunkowej. Teoretycznie przy zachowaniu 
daleko idącej ostrożności nie powinno być jednak możliwości przypisania danych 
właściciela do danego portfela z bitmonetami. W praktyce jednak pojawiają się 
komercyjne algorytmy, pozwalające na bazie innych śladów aktywności właścicieli 
portfeli na bitmonety na ich identyfikację. Poza tym dla przeciętnego użytkownika 
już samo wyjście z cyberprzestrzeni niesie konieczność podania na platformie 
wymiany kryptowalut swoich danych, a nawet coraz częściej podmioty zajmujące 
się wymianą zobligowane są prawnie w danym kraju do dokładnej weryfikacji tych 
danych. Zdarza się też, że obligują je do tego samoregulacje rynku kryptowalut w 
danym kraju, czyli softlaw (dla przykładu w Polsce są to Minimalne standardy bez-
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pieczeństwa giełd bitcoinowych wydane przez Polskie Stowarzyszenie Bitcoin)9. W 
przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub też regulowania zobowiązań 
za pomocą BTC, konieczne jest również podanie innym użytkownikom danych 
do przeprowadzenia transakcji z użyciem monet kryptograficznych. Pozwala to 
każdemu, kto posiada taką wiedzę, na sprawdzenie ilości bitmonet w danym port-
felu, a nawet na wgląd w historię transakcji. Oznacza to, że sieć Bitcoin sama w 
sobie jest wręcz anty-anonimowa z równoczesnym zachowaniem maksymalnego 
stopnia poufności zawieranych transakcji. Interesujące jest jednak, że w wypadku 
niektórych cyberprzestępców nie zniechęca ich to do wykorzystywania bitcoinów 
w sposób niezgodny z prawem. Najlepszym przykładem są oprogramowania typu 
ransomware rozsyłane w e-mailach w kampaniach dla okupu. Atak tego typu polega 
na zaszyfrowaniu danych na dysku ofiary i żądaniu zapłaty za ich odszyfrowanie 
[Pietrzak 2016: 4–5]. Niewątpliwie samo zaszyfrowanie danych jest przestępstwem 
opisanym w art. 268a k.k.10. Innowacją było jednak wprowadzenie przez cyber-
przestępców w oprogramowaniu typu ransomware „CryptoLocker” żądania za 
odszyfrowanie danych określonej ilości bitmonet. Początkowo oprogramowanie 
w starszych odmianach pozwalało nawet zbadać, ile osób w ogóle płaci haracz 
w bitcoinach, a więc czy tego typu ataki są skuteczne ponieważ nie generowało 
nowych adresów, na które trzeba było wysłać bitmonety. Nowsze odmiany tego 
typu złośliwego programu generują nowe adresy dla każdego przypadku ataku 
z osobna, a więc i ich śledzenie nie jest już takie proste [Ortega 2013: online]. W 
Polsce ransomware były rozsyłane przeważnie w spreparowanych mailach łudząco 
przypominających maile od przedsiębiorstw oferujących usługi pocztowe i kurier-
skie (rysunek 1). Ściągnięcie programu następowało bez wiedzy użytkownika kom-
putera po kliknięciu w link rzekomo służący do przekierowania na stronę WWW 
służącą do śledzenia przesyłki. W tej chwili na czas pisania artykułu najnowsze 
oprogramowanie ransomware żądające bitmonet to „CrypMIC”, który instaluje się 
po kliknięciu przez ofiarę w reklamę za pośrednictwem nieaktualnej wtyczki Adobe 
Flash Player [Frankowicz 2016: online]. 

Wspomniana technologia łańcucha bloków stojąca za siecią Bitcoin powin-
na teoretycznie pozwalać śledzić działalność cyberprzestępców. Technologia ta 
bowiem w dużym skrócie opiera się na wytwarzaniu rdzenia składającego się z 
bloków, a w każdym z tych bloków zapisywane są dane wraz z sumą kontrolną 
poprzednika nie pozwalajacą na zerwanie rdzenia. Pozostałe dane to głównie wy-
nik autoryzacji wykonany przez tak zwanych „kopaczy”, czyli osoby autoryzujące 
transakcje. Takie osoby nazywa się też „górnikami” (z angielskiego „minners”). 
Wszystkie dane zebrane w blokach są dostępne do wglądu. Istnieją też przeglądarki 

9 Dostępne pod adresem: http://docplayer.pl/528569-Minimalne-standardy-bezpieczenstwa-
gield-bitcoinowych.html.

10 Ten artykuł dotyczy sytuacji samego zaszyfrowania danych. W przypadku nieuiszczenia 
„okupu” i usunięcia danych lub wadliwości działania złośliwego programu i usunięcia danych mimo 
przekazania bitcoinów osobie, która zaszyfrowała dane, należy czyn sprawcy rozpatrywać w kategorii 
działania penalizowanego w art. 268 k.k.
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wyświetlające w różny graficzny sposób wybrane przez obserwatora dane zawarte w 
blokach (rysunek 2). Efekt utrzymania anonimowości przez sprawców przestępstw 
to między innymi zasługa szeregu usług zwiększających anonimowość transakcji. 
Przykładowo usługi miksujące w dużym uproszczeniu powodują, że nasze monety 
kryptograficzne otrzymuje ktoś inny niż wyznaczony odbiorca, a nasz odbiorca 
zostaje zaspokojony odpowiednią ilością od jeszcze innych użytkowników. Po-
nadto większość mających pomóc w zachowaniu anonimowości portfeli znajduje 
się w sieci TOR11. Na dodatek emisja nowych monet kryptograficznych następuje 
wskutek wydania ich osobom autoryzującym transakcję użytkowników, czyli gór-
nikom. Często korzystają oni nie z komputerów, ale ze specjalistycznych urządzeń 
nazywanych „koparkami” lub łączą się w kolektywy (z angielskiego „Minning Po-
ols”) w celu osiągniecia większej mocy obliczeniowej. Pod kątem prawnym należy 
podkreślić, że są oni pierwszymi nabywcami i stoją przed pokusą wydania bitmonet 
na serwisach funkcjonujących w sieci TOR. Należy nadmienić, że jeszcze kilka lat 
temu bitcoiny były bardzo popularne w „Darknet” za sprawą strony Silk Road [The 
Federal Bureau of Investigation 2012: online]. Do przykładowych czynów penalizo-
wanych, możliwych do dokonania na wspomnianej stronie za pomocą bitcoinów, 
było między innymi nabycie narkotyków (w przypadku wprowadzania do obrotu 
art. 56 u.p.n. lub art. 61 u.p.n. albo w przypadku wejścia w posiadanie art. 62 u.p.n. 
lub 62a u.p.n.) [Demant, Munksgaard 2016: online].

3 . SCHEMAT PONZIEGO I INNE PIRAMIDY FINANSOWE

Zdarza się również, że wskazując negatywne cechy i historię sieci Bitcoin po-
równuje się ją do pierwszej piramidy finansowej, nazywanej schematem Ponziego 
[Ponzi 2009: online]. O ile jednak w przypadku słynnej afery z przełomu XIX i XX 
wieku jesteśmy w stanie określić autora oszustwa, to w przypadku Bitcoina mamy 
do czynienia z siecią zdecentralizowaną, ponieważ za bitmonetą nie stoi żaden 
człowiek ani instytucja. Co więcej, trudno nawet określić kim tak naprawdę jest 
twórca ukrywający się pod pseudonimem Satoshi Nakamoto. Wiadomo jednak, 
że uruchomiony przez niego algorytm działa w ten sposób, że nie da się w niego 
w sposób znaczący ingerować np. zwiększając ilość dostępnych monet (jest ich 
skończona liczba dwudziestu jeden milionów) [Masiukiewicz 2015: 43]. Ponadto to 
sami użytkownicy w pewnym sensie sprawują pieczę nad funkcjonowaniem danej 
kryptowaluty. Żeby dana sieć mogła się rozwijać muszą istnieć cztery grupy jej 

11 Przykładem portfela z głębokiej sieci jest OnionBC – nazwą nawiązującą do sieci TOR. 
Wynika to z porównywaniem sieci TOR z cebulą ze względu na „tarasowanie cebulowe”, tzn. nawią-
zywanie połączenia polega na odbijaniu się od wielu serwerów. Należy jednak podkreślić, że ostatnio 
dużą popularnością cieszy się projekt „Dark Wallet” – wbrew nazwie funkcjonuje on poza Darknetem 
i opiera się na technologii podstępnych adresów (Stealth Adress) i usługach miksujących. Confer 
Kaspersky Lab, Ewolucja zagrożeń IT: I kwartał 2014 r. [online], [dostęp: 14.05.2014]. Dostępne w In-
ternecie: <http://securelist.pl/analysis/7273,ewolucja_zagrozen_it_i_kwartal_2014_r.html>; Confer D. 
Haczyk, Ruszył Dark Wallet [online], [dostęp: 01.05.2014]. Dostępne w Internecie: < http://bitcoinet.
pl/2014/05/01/ruszyl-dark-wallet/>.     
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użytkowników. Jedną z nich są wspomniani górnicy. Kolejną użytkownicy, którzy 
pożądają danych monet kryptograficznych z jakiś względów i będą ich nabywcami 
wtórnymi (w języku ang. stakeholders). Kolejną są deweloperzy, czyli osoby, które 
czuwają sensu stricto nad działaniem sieci i dbają o jej funkcjonowanie wyłapując 
błędy i je eliminując. Ostatnią grupą są osoby i podmioty zajmujące się wymianą 
danych monet kryptograficznych na pieniądze, czy też inne kryptowaluty. Przykład 
sieci Bitcoin pokazuje, że istnienie użytkowników lub podmiotów w tych grupach 
gwarantuje sukces całego ekosystemu. Nie jest więc też problemem w przypadku 
bitmonety sprawdzenie aktualnej ceny i prześledzenie jej sytuacji finansowej w 
kontekście oszacowania swoich szans i ryzyka związanego z inwestycją. Oczywiście 
analizując historię niektórych monet kryptograficznych wydaje się, że powstają 
też takie, które służyć mają wyłącznie wzbogaceniu się w krótkim odstępie czasu 
osobom, czy też podmiotom z nimi związanymi. W nomenklaturze związanej z 
kryptowalutami takie sieci określa się mianem scamcoinów12. 

Ponadto w świecie kryptowalut występują też piramidy finansowe skierowane 
do samych posiadaczy monet kryptograficznych. Najgłośniejsza sprawa dotycząca 
takiego oszustwa pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i musiał się z nią zmierzyć 
sąd w Teksasie. Założyciel gry łańcuszkowej spodziewał się bezkarności w związku 
z nieuznawaniem przez amerykańskie prawo bitmonet za pieniądz. Jakkolwiek sąd 
orzekł, że bitmoneta może być użyta jako pieniądz, ponieważ można płacić nią 
za dobra i usługi – pomimo tego, że dokonać tego można tego w ograniczonych 
ilościach miejsc (przypadek ten uwzględniono w tabeli 1 wraz z numerem spra-
wy). Ten kontrowersyjny wyrok skłania do zadania pytania, jak podobna sytuacja 
zostałaby rozpatrzona przez sąd w rodzimym systemie prawnym, który nie prze-
widuje expressis verbis przestępstwa piramidy finansowej i również nie podziela 
stanowiska, jakoby kryptowaluty i generalnie wirtualne waluty były pieniądzem.

W Polsce organizatorzy takich systemów podlegają odpowiedzialności karnej 
wskutek wyzyskania błędu poszkodowanego, czego efektem jest niekorzystne 
rozporządzenie mieniem własnym lub cudzym (art. 286 § 1 k.k.). Pierwszą kwestią 
jaka się nasuwa w tym przypadku, jest to, czy monety kryptograficzne kwalifikują 
się do pojęcia „mienia”. Sam kodeks karny dość ogólnie opisuje to pojęcie wska-
zując wyłącznie podział na znaczne i wielkiej wartości mienie (art. 286 § 5 i § 6 
k.k.). Literatura (np. K. Buczkowski, A. Kania) dostarcza nam w tym przypadku 
przykładów, że „mienie” możemy tu rozpatrywać w szerokim znaczeniu, o ile sam 
kodeks karny nie zawęża tego znaczenia, a i kwestie definicyjne kryptowaluty sąd 
rozpatrywałby po zapoznaniu się ze sposobem działania sprawcy i konstrukcji 
stawianych mu zarzutów [Kania 2009: online; Buczkowski 2000: 295–298]. Nie 
ulega jednak wątpliwości, że w doktrynie B. Filek jasno określił, że bitcoin jest 
niewątpliwie prawem majątkowym (ewentualnie programem komputerowym) i 

12 Pojęcie dotąd nie zdefiniowane w sposób nie budzący wątpliwości. Brak konkretnych 
opracowań, choć sam zwrot pojawia się między innymi w drugim raporcie Europejskiego Banku Cen-
tralnego nt. walut wirtualnych: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.
pdf.
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należy go przedstawiać, w przypadku pozyskania go przez kogoś nieuprawnionego, 
jako przywłaszczenie prawa majątkowego [Filek 2015: 47–50]. W takim wypadku 
idąc tokiem myślowym wypracowanym przez orzecznictwo, należy zauważyć, 
że: „Między oszustwem (art. 286 § 1 k.k.) a przywłaszczeniem (art. 284 k.k.) nie 
ma różnicy co do przywłaszczenia rzeczy, a jest ta różnica, że oszust uzyskuje 
rzecz (mienie, prawo majątkowe) za pomocą oszukańczych zabiegów, zaś sprawca 
przywłaszczenia wchodzi w posiadanie rzeczy (mienia, prawa majątkowego) na 
podstawie tytułu prawnego.”13

W takim wypadku, jeżeli przykładowo przekazaliśmy część naszych bitmonet 
organizatorom gry łańcuszkowej licząc na ich wzrost, a wskutek systemu pirami-
dy odnieśliśmy szkody, to znaczy, że doszło do niekorzystnego rozporządzenia 
mieniem (prawem majątkowym) w zabiegu oszukańczym. Fakt świadomości 
poszkodowanego o przystąpieniu do gry łańcuszkowej nie oznacza wyłączenia 
odpowiedzialności organizatora. Wystarczy, że przystępujący nie wie, w jakim 
miejscu piramidy się znajduje. Taka sytuacja nie pozwala mu oszacować ryzy-
ka, jakie niesie jego decyzja. Jakkolwiek klasyczne piramidy finansowe stwarzają 
większy problem w przypadku próby udowodnienia winy organizatora systemu 
[Buczkowski 2000: 295–298]. 

13  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 26 kwietnia 1999 r., II AKa 131/99.

Rysunek 1. Spreparowany mail, gdzie wykrzyknikiem oznaczone jest hiperłącze po kliknięciu 
którego dochodzi do pobrania i instalacji ransomware żądającego okupu w bitcoinach. 

Źródło: zrzut ekranu maila wykonany przez autora na jego kliencie poczty.
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4 . POZOSTAŁE OSZUSTWA ZWIĄZANE Z MONETAMI 
KRYPTOGRAFICZNYMI 

Pod kątem skutecznego unikania odpowiedzialności karnej istnieje szereg 
innych oszukańczych zabiegów skierowanych do użytkowników monet kryptogra-
ficznych (art. 286 § 1 k.k.). Do jednego z najbardziej interesujących przypadków 
należy zaliczyć oszustwo nigeryjskie (nazywane też nigeryjskim szwindlem, czy też 
afrykańskim szwindlem lub też, jak zauważają praktycy z policji, określany mia-
nem „419”, ze względu na fakt, że pod tym numerem artykułu widnieje w kodeksie 
karnym Nigerii). Głównym elementem tego przestępstwa jest nawiązanie kontaktu 
z wytypowaną ofiarą i namówieniem jej do transferu pieniędzy poprzez grę psycho-
logiczną. Sama forma tego wyłudzenia silnie ewoluuje od lat dziewięćdziesiątych 
i dziś nie ogranicza się wyłącznie do krajów Afryki, a tym bardziej do pieniędzy. 
Coraz więcej użytkowników monet kryptograficznych zauważa u siebie w skrzynce 
e-mailowej wzruszające historie życiowe lub ciekawe oferty współpracy napisane 
łamaną polszczyzną, gdzie transfer miałby opierać się na wybranej kryptowalucie 
na takich samych zasadach, jak kiedyś w przypadku środków pieniężnych lub 
towarów. Jak zauważa ogólnie United States Secret Service oraz Biuro Służb Kry-
minalnych Komendy Głównej Policji w Polsce wykrywalność sprawców tego typu 
przestępstw jest znikoma, nawet przy niezachowywaniu przez nich podstawowych 
zasad ukrywania swojej tożsamości [Wydział Wsparcia Zwalczania Cyberprzestęp-
czości Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji: online].

Nie do końca też wiadomo jak zakwalifikować cybercinkciarzy. Osoby takie 
wykorzystują niejasną sytuację prawną kryptowalut do wchodzenia w ich posia-
danie pokrętną drogą. Często namawiają innych do wpłacania na ich konta monet 
kryptograficznych w celu dokonania korzystnych inwestycji oferując udział w 
zyskach lub wymianę na złotówki podając dobry przelicznik. Posiadają oni dobre 
metody ukrywania przychodu i swoich danych korzystając w umiejętny sposób 
z kart przedpłaconych (ang. prepaid). Nierzadko są to też posiadacze portfeli 
mających na celu ukrycie ich tożsamości i unikają giełd, oferując swoje usługi 
na różnych portalach. Najbardziej nagłośniona afera dotyczyła osoby, która dość 
swobodnie operowała kryptowalutami, w których posiadanie wchodziła głów-
nie oferując korzystne warunki wymiany. Całe zajście miało miejsce w serwisie  
wykop.pl i stało się znane pod nazwą „Afera kryminalna na mikroblogu”. Funk-
cjonowanie cybercinkciarzy jest czymś między piramidą finansową a szwindlem 
nigeryjskim. Z jednej strony mamy niewielką grupę użytkowników zadowolonych 
z ich działalności, w początkowej fazie wystawiających pozytywne opinie, a z dru-
giej jest też znaczna cześć, której zwraca się na przykład bitmonety po pewnym 
czasie lub w częściach, tocząc z nimi grę psychologiczną. Cybercinkciarze często 
budują fałszywy wizerunek poprzez wymyślanie historii, które mają poprawić po-
strzeganie ich profilu na forum danej społeczności lub w różny sposób przejmują 
kontrolę nad kontami innych osób na portalach społecznościowych (niekoniecznie 
wykop.pl, może być też Facebook z allegro.pl – patrz tabela 2, ale też kazus oszustwa 
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i przejmowania profili na portalach społecznościowych opisane przez F. Radonie-
wicz) [Radoniewicz 2016: 452–453]. Warto też zwrócić uwagę, że cybercinkciarze 
potrafią sfałszować dokumenty starając się uśpić czujność kontrahentów. Częstą 
praktyką na przykład jest wysyłanie kontrahentom dowodów wpłat przerobio-
nych w programach do obróbki graficznej (co jest penalizowane – art. 270 § 1 k.k. 
i co miało miejsce w omawianej aferze). Mail z tak podrobionym załącznikiem 
może być opatrzony wyjaśnieniem, że brak pieniędzy za monety kryptograficzne 
spowodowany jest opieszałością banku. Co więcej, cybercinkciarze wykorzystują 
środki komunikacji elektronicznej na portalach, chcąc wzbudzić zainteresowanie 
wokół swoich osiągnięć. W tym celu zdarza im się nawet publicznie rozmawiać z 
poszkodowanymi. Tego typu zabiegi są chwytem i mają dać czas cybercinkciarzom 
na zdobycie środków w postaci pieniędzy i monet kryptograficznych poprzez 
obrót tymi środkami poprzez spekulacje lub poprzez uprawianie hazardu14. Czas 
oczekiwania na realizację powoduje jednak słuszne poczucie użytkowników, że 
zostali oszukani (albo okradzeni, jak zauważa J. Kulesza) [Kulesza 2014: 46–47]. 
Podsumowując należy podkreślić, że nawet przy wykryciu sprawcy oraz zebraniu 
dowodów, co w przypadku społeczności takich jak użytkownicy wykop.pl nie 
stanowi problemu, sprawca może nie zostać uznany oszustem w myśl przepisów 
prawa karnego. Nie jest to nawet związane, jak w przypadku piramid finansowych, 
z trudnością określenia legalnej definicji kryptowalut, tak jak to miało miejsce 
w przytaczanym kazusie z Teksasu. Wystarczy, że wykażą oni podejmowanie 
takich czynności, które służą zdobyciu popularności wśród danej społeczności. 
Zauważenie cybercinkciarza przez grupę ludzi w Internecie, miałoby mu pomóc 
w samodowartościowaniu się czy zaspokojeniu ambicji. Wykazanie takiego celu 
może pozwolić tej grupie skutecznie unikać kar. Ważne jest w przypadku organów 
ochrony prawnej zwracanie uwagi na ich inne działania penalizowane, a związane 
głównie z ukrywaniem dochodów. Częste wahania kursów powodują, że cyber-
cinkciarze posiadający odpowiednie zdolności do spekulacji lub hazardu mogą 
na tym procederze zarabiać i generować znaczne przychody [Kania 2009: online]. 

14  Należy podkreślić, że kurs kryptowalut się zmienia i czas realizacji transakcji ma znaczenie. 
Na działanie cybercinkciarzy narażone są głównie osoby spekulujące na monetach kryptograficznych. 
Szukają oni bowiem okazji do odpowiedniego kupna oraz sprzedaży i z tego generują dochód. Nie 
dziwi więc zaangażowanie w odnalezienie sprawcy poprzez jego działalność przez użytkownika o nicku 
„Serail” na portalu wykop.pl. [Dostęp: 15.04.2014]. Dostępne w Internecie:  <http://www.wykop.pl/
wpis/7072696/musze-wam-powiedziec-ze-zainteresowala-mnie-sprawa/>.     
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Tabela 2. Przykładowy atak za pośrednictwem portalu Facebook i Allegro.pl

Komentarz Transkrypcja rozmowy zapisanej przez użytkownika 
grupy dyskusyjnej „Bazar BTC”

Atak odbywa się za pośrednic-
twem aplikacji Messenger związa-
nej z kontem na Facebooku. *Ser-
wis Allegro.pl ma specjalne konta 
dla osób prowadzących zarejestro-
waną działalność gospodarczą. W 
ten sposób atakujący buduje swoje 
zaufanie u ofiary. 

[Ofiara]
Hej, ja w sprawie tego BTC na sprzedaż. 
Tylko nie bardzo wiem, jak mogłoby to przez Allegro.
pl wyglądać?
[Atakujący]
Ile chcesz? 
Mam firmowe aukcje*. 
Przez nią zapłata.

XYZ – nazwa użytkownika serwi-
su Allegro.pl;
ABC – nazwa aukcji tzn. nagłówek 
aukcji na serwisie Allegro.pl.
*Nazwa handlowa usługi płatności 
on-line możliwej do zastosowania 
w serwisie Allegro.pl

[Ofiara]
Podasz linka?
[Atakujący]
Moja firma XYZ. 
Ile chcesz BTC.
[Ofiara]
Na początek 1.
[Atakujący]
Ok. Teraz chcesz kupić? 
Kup pięć sztuk na aukcji 304,99 to będzie 1525 zło-
tych. 
Ja wyślę za to 0,95 BTC
[Ofiara]
Mam kupić 5 sztuk na aukcji 304,99? 
U XYZ jest za to ABC - o to chodzi?
[Atakujący]
Tak i opłacić PayU*.

* Aukcja dotyczyła zakupu płat-
ności przedpłaconych w postaci 
kodów do płatności w Internecie
** Załącznik nr 1. do Regulaminu 
Allegro.pl pt. „Towary zakazane i 
dopuszczone warunkowo” w pkt. 
12 wprost zakazuje wystawiania w 
ramach transakcji kryptowalut i 
usług z nimi związanych.
***Nazwa handlowa opisanej 
usługi przedpłaconej opartej na 
kodach.
W tej części atakujący przekonał 
ofiarę, że wybór serwisu Allegro.
pl został dokonany dla jej dobra. 
Ponadto zawarł warunek dotyczą-
cy transakcji, że wyłączy automa-
tyczny mail zwrotny z kodem, a 
zamiast tego przeleje bitmonety.  

[Ofiara]
No, ale nie rozumiem. Ja chcę BTC, a nie jakiś prepa-
id*.
[Atakujący]
Otrzymasz BTC. Na Allegro.pl nie można wystawiać 
BTC**. Chodzi o wpłatę przez Allegro.pl. Normalnie 
od razu otrzymasz 0,95 BTC.
[Ofiara]
No nie. Otrzymam prepaid, a raczej jakieś kody, czy 
coś.
[Atakujący]
Masz 14 dni na zwrot. Otrzymasz BTC. Wpłata 
ubezpieczona i jak wspomniałam BTC od razu zostaje 
wysłane.
[Ofiara]
Czyli na Allegro.pl kupuję Paysafecard***, a otrzymuję 
BTC?
[Atakujący]
Tak chodzi tylko o wpłatę poprzez naszą aukcję.
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[Ofiara]
Ok. Kiedy je otrzymam? Od razu po wpłacie? Nie 
rozumiem. Wysyłane są kody przez automat, więc 
otrzymam jakieś kody. Niby z jakiej racji BTC?
[Atakujący]
Tak. Wyłączę automat, a jak wyśle to odeślesz. W ciągu 
5 minut.
[Ofiara]
ABC - o to chodzi? Wyłączysz automat, żebym dostał 
BTC. Akurat dla mojej aukcji. A te BTC to gdzie 
pójdę? 
[Atakujący]
BTC pójdą tam gdzie chcesz. Nie rozumiem pytania. 
Podasz nr portfela. 
[Ofiara]
Tutaj mam podać numer portfela?
[Atakujący]
Podaj emaila swojego.

ASD – e-mail ofiary.
QWEo – numer portfela ofiary, na 
którym mają pojawić się bitcoiny.
* Kryptowaluty trzyma się na 
cyfrowych portfelach.
Podczas tej części rozmowy 
wychodzi na jaw, że atakujący nie 
ma wglądu w aukcje. Żeby zatrzeć 
złe wrażenie atakujący wyraża 
swoją troskę o ofiarę prosząc ją by 
sprawdziła dane dwukrotnie. 

[Ofiara]
ASD No dobra. To wyłącz dla tego maila te kody. Chcę 
otrzymać BTC, a nie te kody. To ja już wpłacam.
[Atakujący]
Już. Masz maila. Tam napisz numer portfela*. Zakup 
zrobiony?
[Ofiara]
Już. Jeszcze PayU sfinalizuje. 
[Atakujący]
Numer portfela
[Ofiara]
QWEo
[Atakujący]
Ok. Widzę. 5 sztuk za 0,95 BTC, czy 10 za 2?
[Ofiara]
Kupiłem 5 sztuk, więc oczękuję 0,95 BTC. Chyba 
widać?
[Atakujący]
Ok. Opłacone?
[Ofiara]
Tak, już poszło.
[Atakujący]
Moment. Sprawdź maila. Odpisz i działamy. Sprawdź 
numer portfela 2 razy, żeby nie było nie porozumienia.
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Podczas trwania  transakcji ataku-
jący rzekomo przez niemożność 
nie wyłącza automatycznego maila 
łamiąc tym samym ustalenia z 
ofiarą. Ofiara nabiera podejrzeń. 
Atakujący dostrzegając pierwsze 
objawy braku zaufania u ofia-
ry zaczyna budować atmosferę 
pośpiechu wskazując, że musi 
odejść od urządzenia, na którym 
komunikuje się z ofiarą.  

[Ofiara]
Nie rozumiem. Przecież miałaś wyłączyć automat i jak 
dostaniesz wpłatę to miałaś wysłać mi BTC. Czemu 
więc dostałem automatycznie te kody?
[Atakujący]
Odpisane? Bo nie wyłączył się. Leci automatycznie. 
To jest podpięte pod aukcję. Odpisz na maila. Podaj 
jeszcze raz numer portfela i lecimy. 
[Ofiara]
Nie tak się umawialiśmy!
[Atakujący]
Nie dało się wyłączyć. To są numery transakcji.
[Ofiara]
Miałaś po wpłacie wysłać BTC, a automat miałaś 
wyłączyć.
[Atakujący]
Kupony dochodzą mailowo. Odpowiedz na firmowego 
maila i za 3 minuty masz BTC. Wysyła je automat, 
dlatego proszę o nie na mailu, a nie na Facebooku, aby 
wszystko było oficjalnie. Odpisz na maila i za 3 minuty 
masz link z transakcją. Będę czekała do załatwienia 
BTC. Resztę wieczorem, bo już czasu nie mam i trzeba 
ochłonąć.

QWEa – numer portfela ataku-
jącego, z którego mają zniknąć 
bitcoiny.
Ofiara po nabraniu słusznych po-
dejrzeń zaczyna weryfikować dane 
atakującego. Zauważając pewne 
nieścisłości w mailu zaczyna się 
powoli orientować, że może paść 
ofiarą oszustwa. Ostatnim ruchem 
ofiary jest kontakt ze sprzedawcą, 
który nie odbiera telefonu, ale ma-
ilowo potwierdza, że z atakującym 
nie ma nic wspólnego.  

[Ofiara]
Nie rozumiem. Niby piszesz z kontaktu mailowego 
XYZ, a w nawiasie pisze adres inny. Więc jak to z tymi 
mailami w końcu jest?
[Atakujący]
Są dwa połączone - firmowy i normalny. Jak u każ-
dego. Z kosmosu ich nie mam. QWEa z tego adresu 
pójdzie 0,95 BTC. Czekam na maila. 
[Ofiara]
No ciekawe. To Interia.pl ma takie rewelacje w ma-
ilach?
[Atakujący]
Nie moja domena. Takie czary mary. 15 sekund zajmie 
przesłanie BTC od otrzymania twojego maila.
[Ofiara]
Albo strata nie tylko pieniędzy za kody, ale i kodów.
[Atakujący]
Nic nie stracisz. Jak wyślesz napisz, bo odświeżanie 
poczty nie jest interesujące. 
[Ofiara]
To spytam się o ciebie u sprzedawcy XYZ. Sprzedawca 
ma legalną firmę na Allegro.pl i dane adresowe. Więc 
się upewnię telefonicznie, że ty to ty.

Źródło: www.facebook.com/groups/BazarBtc/.
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Dużym zagrożeniem jest też powstawanie fałszywych witryn internetowych. 
Są to przeważnie sklepy internetowe (e-commerce) oraz giełdy z premedytacją za-
łożone w celu przejęcia wpłaconych na ich konta pieniędzy oraz kryptowalut. Tak 
między innymi funkcjonowała strona „Sheepmarket” w tak zwanej głębokiej sieci. 
Oprócz tego użytkownicy mogą zetknąć się z zaawansowanym phishingiem w po-
staci pharmingu, który również jest uznawany za przykład klasycznego oszustwa w 
relacji sprawca a potencjalna ofiara. Atak ten polega na tym, że ofiara podaje swoje 
hasło fałszywej stronie WWW (art. 286 § 1 k.k.). Raport ewolucji zagrożeń IT za II 
kwartał 2013 r. opublikowany przez Kaspersky Lab zwraca uwagę na implikowanie 
ramki iFrame na nieistniejącej już giełdzie Mt.Gox w celu przechwycenia haseł 
dostępu do kont użytkowników BTC znajdujących się na tej japońskiej platformie 
wymiany. Pojawia się pogląd A. Kiedrowicz-Wywiał sklasyfikowania tego oszustwa 
ze względu na infekowanie systemu nazw domenowych (art. 287 § 1 k.k.). Wydaje 
się jednak, że miano typowego oszustwa komputerowego byłoby właściwe dla in-
nego opisanego we wspomnianym raporcie działania, które polegało na zarażaniu 
komputerów „robakiem” poprzez wysyłanie użytkownikom komunikatora „Skype” 
linku do rzekomego ich zdjęcia. Osoby otwierające adres odnośnika stawały się w 
ten sposób częścią grupy komputerów, której moc obliczeniowa była wykorzysty-
wana do autoryzacji transakcji BTC, czyli w ujęciu idei kryptowalut stawali się oni 
górnikami przysparzającymi bitcoiny grupie cyberoszustów [Kiedrowicz-Wywiał 
2011: 24–34; Kaspersky Lab 2013: online]. 

Poważnym problemem wydaje się również zainteresowanie się oszustów sa-
mymi platformami wymiany. W Kanadzie próbowano na przykład podszyć się 
pod zarządcę platformy wymiany w celu przejęcia bitmonet. Na czacie z suportem 
przedsiębiorstwa świadczącym usługi hostingowe cyberoszust udawał jednego z 
właścicieli portalu wymiany walut tradycyjnych na bitcoiny. Był to typowy przy-
kład phishingu i to udanego. Oczywiście łowcy haseł działają też w drugą stronę, 
podszywając się pod platformy wymiany i wysyłając użytkownikom sprefabryko-
wane maile o pilne potwierdzenie haseł do logowania lub uzyskanie informacji 
o samym koncie. Najbardziej zaawansowaną sprawą było przejmowanie kont na 
portalu allegro.pl i podawaniu przez oszustów danych do przelewu na bitomat.pl, 
aby od razu wykorzystać bitcoiny do prania brudnych pieniędzy pochodzących z 
tego oszustwa (art. 299 § 1 k.k.)[Pilieci 2014: online]15.

5. PODSUMOWANIE

Należy zwrócić uwagę, że kryptowaluty niosą zmiany nie tylko dla cybeprze-
strzeni, ale również dla świata realnego. W artykule zestawiono zmiany ogranicza-
jąc się do kwestii oszustw. Niewątpliwie istnieją też pozytywne aspekty korzystania 
z kryptowalut, które były tematem wielu dyskusji naukowych np. 1 Forum Prawa 

15 Temat założył na forum elektroda.pl użytkownik „galante”, który zorientował się na czym 
polega całe oszustwo [online], [dostęp: 14.04.2014]. Dostępne w Internecie: <http://www.elektroda.
pl/rtvforum/topic2081516.html>.
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Mediów Elektronicznych, czy też coroczne spotkania w Warszawie pt. „Digital 
Money and Currency Forum”. Innowacyjne podejście do sposobu realizowania 
transakcji przejawiające się w sposobie działania kryptowalut rozbudza niestety 
wyobraźnię zarówno uczciwych użytkowników sieci Internet, jak i cyberprzestęp-
ców. Ewolucja oszustw w Internecie, i tak już trudnych do wykrycia, następuje 
gwałtownie. Wskutek czego zróżnicowane ataki oszustów są coraz bardziej skom-
plikowane, co utrudnia z kolei profilaktykę. Wykorzystanie bitcoina jest jednym z 
nowych pomysłów oszustów na podnoszenie stopnia komplikacji swoich ataków. 
Nowe zagrożenia tego typu mogą w sposób znaczący ograniczyć swobodę obrotu 
gospodarczego w cybeprzestrzeni rozwiniętą dzięki monetom kryptograficznym. 
Ustawodawca myśląc o bezpieczeństwie użytkowników może bowiem doprowa-
dzić do sytuacji, w której bitmonety i inne kryptowaluty staną się niepraktyczne w 
użyciu lub nieopłacalne ze względu na regulacje. 

Pozostaje również kwestia wyszkolenia i wyposażenia policji i innych służb 
w skuteczne narzędzia do wykrywania sprawców oszustw, szczególnie tych, w  
których wykorzystane zostają kryptowaluty. Jak wskazano w artykule, istnieją 
narzędzia pozwalające przeglądać transakcje wykonywane bitmonetami. Warto 
zauważyć, że w decyzji nr 116 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 marca 
2015 r.16 pojawia się już bitcoin, jako element wiedzy do przyswojenia dla funk-
cjonariuszy policji w specjalistycznym kursie z zakresu zwalczania przestępczości 
gospodarczej.  

Ponadto często sami użytkownicy są też winni temu, że dają się złapać w pułapki 
zastawione przez oszustów, kierując się chciwością lub obawą przed ujawnieniem 
zysków.   

Reasumując, problemem nie są same przepisy kodeksu karnego, ale szybkość i 
skuteczność reakcji organów ochrony prawnej i kontroli legalności oraz umiejętne 
postawienie zarzutów związane z zrozumieniem materii oszustwa z wykorzysta-
niem kryptowalut. Nie ulega jednak wątpliwości, że dobre, precyzyjne regulacje 
pomogłyby skutecznie karać przestępców i chronić ofiary, a definicja legalna 
kryptowaluty mogłaby w tym pomóc. Co więcej, to nie same kryptowaluty są nie-
dostatecznie zabezpieczone, ale jak pokazują przytoczone przykłady najbardziej 
zawodny jest czynnik ludzki, który wykorzystują oszuści. 

Spis oznaczeń:
k.k. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny (Dz.U.2016.1137 z dnia 

2016.07.29)
u.p.n. – ustawa z dnia 29 lipca 2015 r. – o przeciwdziałaniu narkomanii 

(Dz.U.2016.224 z dnia 2016.02.23)
VAT – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. – o podatku od towarów i usług 

(Dz.U.2016.710 z dnia 2016.05.25 (skrót pochodzi od angielskiego  Value 
Added Tax)

16  Dz.Urz.KGP.2015.21 z dnia 2015.03.26.
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WWW – World Wide Web
TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
USA – United States of America
BTC – Bitcoin
TOR – The Onion Router
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