
LIST OTWARTY DO SPOŁECZNOŚCI WALUT CYFROWYCH I BLOCKCHAIN W POLSCE 
 

Kilka miesięcy temu rozpoczęliśmy działania, mające na celu założenie Izby Gospodarczej           
zajmującej się walutami cyfrowymi, blockchain oraz nowymi technologiami w Polsce. Nasz apel o             
utworzenie tego typu podmiotu spotkał się z dużym zainteresowaniem m.in. na forum.bitcoin.pl. W             
krótkim czasie udało się nam zebrać w jednym miejscu na forum kilkadziesiąt podmiotów             
zainteresowanych założeniem izby. Jesteśmy przekonani, że taka organizacja ma szansę odegrać           
ważną rolę w rozwoju naszej gospodarki. Jej powstanie wpisuje się także w ogólnoświatowy trend.              
Waluty cyfrowe i blockchain zaczynają być coraz lepiej rozumiane, dlatego czymś naturalnym i             
koniecznym staje się uregulowanie aspektów prawnych dotyczących tego rynku, a izba jest jednym z              
niezbędnych kroków do tego celu. 

Rynek walut cyfrowych i blockchain to wiele firm, ale także organizacji pozarządowych. Od pięciu              
lat z wieloma sukcesami funkcjonuje Polskie Stowarzyszenie Bitcoin, które służy wsparciem           
merytorycznym dla osób zainteresowanych walutami cyfrowymi oraz ma na koncie m.in. organizację            
pierwszych w historii naszego kraju konsultacji społecznych w Sejmie dotykających zagadnień walut            
cyfrowych i technologii rejestru rozproszonego. Oprócz tego w ww. kwestii prężnie działa Fundacja             
Trading Jam, zrzeszająca osoby zainteresowane handlem walutami cyfrowymi. 

Obecna sytuacja wymaga od wszystkich uczestników rynku połączenia sił i skoordynowania           
działań. Dlatego podjęliśmy decyzję o nawiązaniu współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Bitcoin           
oraz Trading Jam przy tworzeniu izby. Naszym zdaniem tego typu podmiot musi opierać się na               
ludziach posiadających zarówno odpowiednią wiedzę merytoryczną, doświadczenie na rynku jak i           
cechujących się dużym zaangażowaniem. Właśnie taka synergia zostanie osiągnięta dzięki          
wspólnemu działaniu z Polskim Stowarzyszeniem Bitcoin i Fundacją Trading Jam przy zakładaniu            
izby. 

Naszymi głównymi celami będzie uregulowanie kwestii prawnych dotyczących walut cyfrowych,          
tokenów i technologii blockchain oraz obrona interesów podmiotów działających na tych rynkach w             
Polsce. Na naszej stronie internetowej opublikowaliśmy formularz, za pomocą którego możecie           
dołączyć swoją organizację do Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii - www.igbint.pl. 

O postępach prac i dalszych działaniach będziemy informować na bieżąco na wszelkich kanałach             
social media oraz poprzez newsletter do którego można zapisać się również na naszej stronie www. 
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