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Spis informacji i pojęć 
 
1. Czym jest Litpay? 
2. Czym jest Tpay? 
3. Czym jest Bitcan? 
4. Jak wygląda proces transakcji “wymiany” PLN na BTC (bitcoin) 
5. Czym jest Widget Bitcoin? 
6. Gdzie trafiają zakupione BTC? 
7. Co to jest bitcoin? 
8. Co to jest Blockchain? 
9. Jakie dane o transakcji/użytkowniku jesteśmy w stanie przedstawić? 
10. Czy przeprowadzane są dodatkowe weryfikacje? 
11. Czy można ustalić właściciela portfela/adresu bitcoin? 
12. Co to jest adres portfela? 
13. Co to jest numer transakcji? 
14. Co to jest numer referencyjny Blik? 
15. Co to jest transakcja okazjonalna? 
16. Czy użytkownik może otrzymać zwrot środków wysłanych poza Bitcan? 
17. Co w przypadku jeżeli środki zostały zablokowane przez Bitcan ze względu na 

wewnętrzne procedury AML? 
18. Z kim współpracuje Bitcan/Litpay? 
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1. Czym jest Litpay? 

 
Spółka Litpay Sp. z o.o. jest Małą Instytucją Płatniczą działającą pod 

nadzorem KNF. 
Litpay jest właścicielem kantoru kryptowalutowego www.Bitcan.pl 

(transakcji dokonują zweryfikowani użytkownicy). Ponadto prowadzi 
usługę Widget Bitcoin dostępną np. pod adresem www.bitcoin.pl/kantor-
bitcoin/ umożliwiającą dokonanie okazjonalnej transakcji zakupu Bitcoin 
(bez weryfikacji tożsamości – do odpowiedniego limitu). 

 
2. Czym jest Tpay? 

 
Serwis www.tpay.pl jest pośrednikiem płatności, którego operatorem 

jest Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu. 
 

3. Czym jest Paybynet? 
 

Utworzony przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR) system 
płatności online bezpośrednio z rachunku klienta na rachunek 
sklepu/serwisu internetowego. 

 
4. Czym jest Bitcan? 

 
Bitcan to jeden z najstarszych kantorów kryptowalut w Polsce. 

Początkowo prowadzony przez spółkę Unbanked. Obecnie właścicielem Bitcan 
jest Spółka Litpay z siedzibą w Poznaniu. 

 
5. Jak wygląda proces transakcji “wymiany” PLN na BTC (Bitcoin) 

 
Użytkownik zleca zakup BTC na stronie serwisu, a następnie wybiera 

dowolną formę płatności (przelewy ekspresowe lub BLIK). Następnie 
użytkownik zostaje przekierowany do swojego banku, gdzie musi się zalogować 
i zatwierdzić samodzielnie daną transakcję (w przypadku płatności BLIK - 
użytkownik musi wpisać kod BLIK, zalogować się do banku przez aplikację w 
telefonie i zatwierdzić realizację transakcji). 
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6. Czym jest Widget Bitcoin? 
 

Widget Bitcoin to narzędzie do błyskawicznego zakupu kryptowaluty 
bitcoin. Strona internetowa może zaimplentować tą usługę dla swoich 
odbiorców. Użytkownicy widgetu bitcoin muszą podać swój e-mail, numer 
telefonu oraz adres portfela bitcoin celem przeprowadzenia transakcji. 
Transakcje wykonywane tą metodą są transakcjami okazjonalnymi i nie 
wymagają weryfikacji tożsamości żadnej ze stron (do odpowiedniego limitu 
ustalonego przez wewnętrzny regulamin spółki) 

Widget bitcoin jest min. dostępny na takich stronach jak:  
 

a. www.bitcoin.pl/kantor-bitcoin 
b. www.coinpaprika.com 
c. www.kryptowaluty.org.pl 
d. http://kantor.kryptoraport.pl/ 
e. https://cryps.pl/ 

 
 
7. Gdzie trafiają zakupione BTC? 

 
Zakupione Bitcoiny trafiają na: 

a. wskazany przez Użytkownika adres portfela (w przypadku zakupu za 
pomocą Widget Bitcoin). 

b. zostają przypisane do salda użytkownika (w przypadku użytkownika 
zarejestrowanego na platformie www.Bitcan.pl) W kolejnym kroku 
użytkownik może wysłać je poza platformę potwierdzając taki transfer 
indywidualnym kodem SMS. 

 
8. Co to jest Bitcoin? 

 
Bitcoin – kryptowaluta wprowadzona w 2009 roku. Jedną z głównych 

idei bitcoina jest anonimowość transakcji. 
 
9. Co to jest Blockchain? 

 
Blockchain to rozproszona baza danych kryptograficznych. Najprościej 

rzecz ujmując jest to dostępna przez internet księga wszystkich transakcji i sald 
bitcoin. 

 
10. Jakie dane o transakcji/użytkowniku jesteśmy w stanie przedstawić? 

 
a. W przypadku Widget Bitcoin: 

i. adres IP 
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ii. adres email 
iii. data i godzina transakcji 
iv. ilość zakupionych BTC 
v. adres portfela (na który została dokonana transakcja) 
vi. numer telefonu 
vii. sposób płatności, metoda płatności, numer rachunku (w 

zależności od posiadanych informacji)  
 

b. W przypadku użytkownika Bitcan: 
i. zdjęcia dokumentu tożsamości (przód i tył dowodu lub paszportu 

oraz zdjęcie selfie użytkownika) 
ii. historię wszystkich transakcji kupna, sprzedaży oraz transferów 

BTC 
iii. historię logowań wraz z adresami BTC 
iv. adres prywatnego portfela BTC (jeśli został wygenerowany) 
v. numer telefonu 
vi. sposób płatności, metoda płatności, numer rachunku (w 

zależności od posiadanych informacji) 
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11. Czy przeprowadzane są dodatkowe weryfikacje? 
 

Litpay Sp. z o.o. jako instytucja zobowiązana stosuje procedury AML 
(wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu, zwaną dalej “wewnętrzną procedurą instytucji 
obowiązanej”) i na ich podstawie typuje zarejestrowanych użytkowników do 
weryfikacji 2 stopnia (stopień 1 - zdjęcia selfie i dokumentu tożsamości). 

Weryfikacja 2 stopnia przeprowadzana jest jako wideorozmowa, w której 
weryfikowane są informacje na temat użytkownika, jego dokumenty, 
tożsamość, źródło pochodzenia majątku, lokalizacja i inne. Dodatkowo 
użytkownik jest przestrzegany przed potencjalnymi zagrożeniami i oszustwami. 

 
12. Czy można ustalić właściciela portfela/adresu bitcoin? 

 
W przypadku portfeli wygenerowanych w Bitcan jesteśmy wstanie 

wskazać jego właściciela. Jeżeli jednak środki zostały wysłane poza naszą 
platformę, ustalenie właściciela/odbiorcy nie jest możliwe. 

 
13. Co to jest adres portfela? 

 
Adres portfela (jest swego rodzaju odpowiednikiem numeru konta 

bankowego). Precyzując: składa się z ciągu losowo wybranych cyfr i znaków a 
nazywany jest również kluczem publicznym. Istnieje wiele aplikacji i serwisów 
pozwalających wygenerować własny adres portfela (bez konieczności 
weryfikacji tożsamości). 

 
14. Co to jest numer transakcji? 

 
Każda płatność inicjowana w serwisie Bitcan/Bitcoin Widget otrzymuje 

niepowtarzalny numer transakcji. 
 
Numer transakcji jest prezentowany podczas wyboru banku na liście 

dostępnych metod płatności oraz jest on wysyłany na adres e-mail użyty 
podczas składania zamówienia. Znajduje się on również w tytule wykonanego 
przelewu. 

 
15. Co to jest numer referencyjny Blik? 

 
Użytkownicy dokonujący transakcji za pośrednictwem BLIK zazwyczaj 

nie mają w potwierdzeniu “Numeru transakcji”. W potwierdzeniu przelewu 
widnieje natomiast numer referencyjny BLIK (składa się z ciągu jedenastu cyfr). 
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16. Co to jest transakcja okazjonalna? 
 

Przez „transakcję okazjonalną” rozumie się transakcję, która nie jest 
przeprowadzana w ramach stosunków gospodarczych. W przypadku transakcji 
internetowych ustawa z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018r. poz. 723) ustanowiła 
maksymalną kwotę w wysokości 1000 Euro (~4200 PLN) 

 
17. Czy użytkownik może otrzymać zwrot środków wysłanych poza Bitcan? 

 
 

Podobnie jak w przypadku przelewów bankowych, środki 
przetransferowane na adres zewnętrznego portfela znajdują się na nim, a 
serwis Bitcan nie ma żadnych możliwości odzyskania lub zwrócenia się z 
odpowiednią prośbą o ich odesłanie. Tylko użytkownik wie gdzie i do kogo 
wysyłał swoje środki. 

 
18. Co w przypadku jeżeli środki zostały zablokowane przez Bitcan ze 

względu na wewnętrzne procedury AML? 
 

Litpay bezustannie wdraża nowe systemy zabezpieczeń i w niektórych 
przypadkach udaje się zablokować zdefraudowane środki. W takich 
przypadkach niezbędna jest dyspozycja Prokuratora. Ponieważ środki zawsze 
są zabezpieczane po “przewalutowaniu” na BTC istnieją 2 możliwości: 

a. przelew BTC na wskazany przez Prokuratora adres BTC 
b. przewalutowanie na BTC (z uwzględnieniem minimalnej prowizji - 0,5%) 

i przesłanie na wskazany numer rachunku bankowego. 
 
19. Z kim współpracuje Bitcan/Litpay? 

 
Litpay Sp. z o.o. nie współpracuje z żadnymi doradcami finansowymi, 

pośrednikami czy serwisami oferującymi sprzedaż produktów i usług. Jedyną 
działalnością jest wymiana polskich złotych na kryptowalutę bitcoin (BTC). 


