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WSTĘP: 

I. PODSTAWY PRAWNE 

1) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  

(t. jednolity Dz.U.2013.1422), dalej jako u.ś.u.d.e.;  

2) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U., 

Nr 1636, 2016, tj. z dnia 7 lipca 2016 r.), dalej jako u.o.i.f.; 

3) Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. Nr 1572, 2016, 

tj. z dnia 29 września 2016 r.), dalej jako u.u.p.; 

 

II. DOKUMENTY I MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 

1) Portal znajdujący się pod adresem http://expasset.com/ 

2) Dotychczasowy regulamin; 

3) Prezentacja opisująca firmę (http://expasset.com/presentation/pl/790/top). 

 

III. ZAKRES OPINII / AUDYTU 

Audyt obejmuje weryfikację i ocenę sposobu funkcjonowania serwisu Exp Asset oraz 

oferowanych w związku z tym usług oraz zgodności przyjętego modelu pod względem 

prawnym. Sprawdzenie serwisu ma w szczególności dotyczyć obowiązujących regulacji 

pod względem prawa nowych technologii oraz prawa karnego, w tym zwłaszcza w 

zakresie: 

1) Ochrony danych osobowych; 

2) Praw konsumenta; 

3) Świadczenia usług drogą elektroniczną; 

4) Dopuszczalności oferowania szkoleń w zakresie obrotu instrumentami 

finansowymi; 

5) Możliwości wypłacania zysków dla użytkowników. 

Niniejsza opinia stanowi część audytu i zostanie do niego włączona. W opinii zawarto 

analizę oraz wnioski dot. świadczenia usług drogą elektroniczną i dopuszczalności 

oferowania szkoleń w zakresie obrotu instrumentami finansowymi. 

 

IV. ISTOTNE KWESTIE 

 Czy wobec ograniczeń wprowadzonych przez ustawę o obrocie instrumentami 

finansowymi, Usługodawca może prowadzić i sprzedawać dostęp do szkoleń w 

tym zakresie wraz z prawem do udziału w wygenerowanych zyskach? 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://expasset.com/
http://expasset.com/presentation/pl/790/top
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I: OPIS FUNKCJONOWANIA SERWISU 

1. Informacje ogólne oraz zakres Usług 

Użytkownik dokonując rejestracji w EXP ASSET Ltd. uzyskuje dostęp do platformy o 

tematyce szkoleniowo-inwestycyjnej, gdzie może on korzystać z oferowanych usług, z 

których głównymi elementami są: 

1) Live Trading Room; 

2) Trading Idea, jako dostęp do publikacji w formacie .pdf, opisujących możliwe 

scenariusze dla wybranej pary walutowej, indeksu lub towaru; 

3) Live Webinar, jako godzinne szkolenia internetowe w formie on-line (webinars); 

4) Trading Camp (obóz handlowy). 

 

Zakres szkoleń obejmuje informacje dotyczące: 

1) Inwestycje na rynkach kapitałowych i walutowych; 

2) Inwestycje na rynkach krypto walut; 

3) Inwestycje w start-upy z branży IT; 

4) Arbitraż na rynkach kryptowalut. 

 

Rejestracja w serwisie jest darmowa i Użytkownik nie ma obowiązku wykupienia 

oferowanych Usług. W ramach panelu użytkownika ma dostęp do swojego portfela na 

którym udostępniona jest ilość osiągniętych zysków w Serwisie, a także kwoty 

dotychczasowych wpłat i wypłat: 
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EXP ASSET oferuje 120 dniowy, płatny dostęp do ww. usług, za pośrednictwem zakupu 

pakietów Premium. Rozliczenia pomiędzy użytkownikiem, a Usługodawcą (zakup 

produktów i usług, a także wypłaty korzyści finansowych, premii i prowizji) 

dokonywane są w krypto walucie bitcoin.  

 

W ramach każdego z pakietu Użytkownik otrzymuje określony zakres dostępnych Usług: 

 
 

W szczególności należy zaznaczyć, że wraz z zakupem szkolenia, Użytkownik wykupuje 

prawo do udziału w wygenerowanym zysku w ramach platformy, poprzez sprzedaż 

szkoleń, wypracowany zysk przez trader’ów, a także ewentualnie inne sposoby 

pozyskiwania środków przez Usługodawcę. Zgodnie z informacjami dostępnymi na 

stronie EXP ASSET, dokonując przeliczenia na średnią dzienną, wynosi to 1%: 
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2. Wpłaty i wypłaty 

Kluczowy jest fakt, że kurs $ wykorzystywany jest wyłącznie jako waluta rozliczeniowa 

do kursu USD/BTC. Użytkownik nie wpłaca ani nie wypłaca $, w związku z czym w 

serwisie nie dochodzi do obrotu tradycyjnymi środkami pieniężnymi.  

 

W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się na dołączenie do platformy i postanowi 

dokonać wpłaty środków korzysta z panelu, w którym znajduje się funkcja 

. Minimalna kwota wpłaty określona jest na $100, przy czym nie oznacza 

to, że Użytkownik ma czy też choćby może przelać środki w danej kwocie. 

 
Jak wskazano powyżej, kurs USD/BTC jest wykorzystywany wyłącznie celem 

przeliczenia ilości krypto waluty, którą Użytkownik powinien przekazać na adres 

portfela, celem zasilenia swojego konta w Serwisie. Po dokonaniu transakcji i jej 

potwierdzeniu przez Usługodawcę, środki zostają zaliczone na portfel. 

 
 

3. Live Trading Room 

W ramach Usługi Użytkownik ma dostęp do ekranu trader’a, który dokonuje obrotów na 

rynkach na rzecz Exp Asset. Przedstawiona jest analiza oraz wskazania kiedy dokonuje 

się otwarcia oraz zamknięcia transakcji. Użytkownicy mają dostęp do usługi od 

poniedziałku do piątku od 10:30 do 14:00. 
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4. Trading Idea 

 

Każdego dnia roboczego w godzinach porannych użytkownik ma dostęp do publikacji w 

formacie PDF: 

 
 

Dokument opisuje możliwe scenariusze wybranej pary walutowej, indeksu lub towaru. 

To jest tzw. „pomysł/założenie”, co może się zdarzyć na giełdzie w danym dniu. 
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5. Trading Camp (Obóz handlowy) 

 

Usługa dostępna po wysłaniu formularza zgłoszeniowego, wobec wykupienia co 

najmniej pakietu Premium nr 4. 

 
 

6. MetaTrader 4 

 

Oprócz Usług wskazanych powyżej w platformie, Użytkownik może wykupić licencję do 

programu MetaTrader 4, co stanowi środki gromadzone przez Usługodawcę, 

umożliwiające wypłatę środków w ramach wykupionych szkoleń i prawa do udziału w 

zyskach. 
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7. Program partnerski 

Oprócz wskazanych usług powyżej w zakresie szkoleń, Usługodawca oferuje program 

partnerski w celu promocji i dystrybucji produktów i usług platformy. Program opiera 

się na systemie MLM „binarnym”, wedle następujących zasad: 

1) Każdy użytkownik platformy jest upoważniony do pozyskiwania innych 

użytkowników dla dystrybucji produktów i usług; 

2) Za prowadzenie struktury sprzedażowej i opiekę nad pozyskanymi 

użytkownikami pozyskujący i tworzący strukturę użytkownik otrzymuje 

prowizję za obroty utworzonej struktury sprzedażowej według planu 

marketingowego; 

3) Prowizje naliczane są z obrotu punktowego i wypłacane w wysokości 10% po 

rozliczeniu różnicy między słabszą, a mocniejszą grupą; 

4) Prowizje wypłacane są ze słabszej grupy; 

5) Do pobierania prowizji są uprawnione osoby zakwalifikowane (kwalifikacja jest 

uzależniona od obecności co najmniej 2 osób aktywnych, po jednej w każdej 

grupie); 

6) Wszelkie prowizje z planu marketingowego wypłacane są w ciągu 24h. 

 

Sposób rozliczenia struktury przedstawiony został poniżej: 

 
 

Użytkownik sam wybiera według posiadanego linka referencyjnego czy chce zaprosić 

osobę do grupy po lewej czy prawej stronie (ew. górnej czy dolnej): 
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Dodatkową premią dla aktywnych użytkowników posiadających pakiet Premium o 

wartości min. $1000 jest premia DIRECT BONUS. Premia ta naliczana jest w punktach pv 

od każdego osobiście zaproszonego partnera, który zakupił dowolny pakiet startowy. 

Wysokość premii direct bonus wynosi 8% od każdego zakupionego pakietu przez 

partnera bezpośredniego. 
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II: WERYFIKACJA W ZAKRESIE SPRZEDAŻY 

SZKOLEŃ I DZIELENIA SIĘ ZYSKAMI 

1. Rozliczenia w ramach Serwisu 

Jak wskazano w części I, wszelkie transakcje wykonywane w Serwisie dokonywane są 

wedle krypto waluty BITCOIN, przy wykorzystaniu kursu USD/BTC dla przeliczeń. 

Kwestie dokonywania wpłat w ramach prawa polskiego uregulowane są w ustawie o 

usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. Celem ustalenia czy wskazane przepisy 

będą miały zastosowanie do działalności w serwisie i tym samym wykorzystywanej 

krypto waluty BITCOIN należy odwołać się do pojęcia środków pieniężnych, zadając 

pytanie – czy dotyczy to również wirtualnych walut?  

 

Obrót wirtualnymi walutami należy oceniać zgodnie z art. 3 u.u.p., który wskazuje 

rodzaje regulowanych usług płatniczych. Zastosowanie ustawy do waluty BITCOIN (lub 

jakiejkolwiek innej) jest znacznie ograniczone, ze względu na przepisy określone w art. 

5 i 6 u.u.p. Stosownie do treści art. 5 ust. 3 u.u.p.: 

 
Zgodnie z powyższym zatem, do wirtualnych walut nie będą miały zastosowania 

wymieniony w przepisie działy, gdyż kryptowaluty nie są walutami państw 

członkowskich. 

 

Usługodawca może zatem przyjmować płatności w walucie BITCOIN i nie stosuje się do 

niego wymogów określonych w ustawie o usługach płatniczych. Co więcej, nawet w 

przypadku postulowanych przez część doktryny wniosków, iż powinno się stosować w 

tym wypadku co najmniej ograniczony zakres ustawy (tj. wymogi z art. 14a-14c), to EXP 

ASSET nie można uznać za agenta rozliczeniowego, wydawcę instrumentu płatniczego 

ani wydawcę pieniądza elektronicznego. Nie ma zatem jakichkolwiek ograniczeń dla 

Usługodawcy w zakresie wskazanej ustawy. 

 

Wobec braku zakwalifikowania kryptowalut jako instrumentu finansowego, nie ma 

możliwości zastosowania w tym względzie ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, również w stosunku do jakiegokolwiek pośrednictwa w takowym obrocie. 

Co jednak istotne, EXP ASSET w swojej działalności nawet w takim wymiarze nie może 

być uznany wprost za pośrednika, gdyż Użytkownik korzystając z platformy wykupuje 

szkolenia, a dodatkowo prawo do udziału w zysku. Serwis Usługodawcy nie jest 

alternatywnym systemem obrotu, gdyż trading, którym objęte są szkolenia, jest 

wykonywany u podmiotów trzecich całkowicie niezwiązanych z EXP ASSET. Zgodnie z 

orzecznictwem, tego typu usługi można uznać za odnoszące się do instrumentów 

finansowych, ale z całą pewnością nie można uznać, że ich przedmiotem są instrumenty 

finansowe (przedmiotem usług jest zapewnienie dostępu do platformy elektronicznej wraz 
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z usługami powiązanymi) (por. Wyrok Sądu Administracyjnego w Warszawie, z dnia 6 

marca 2014 r., III SA/WA 2358/13, LEX nr 1581172). 

 

Zgodnie z powyższym, tak długo jak waluta wirtualna nie zostanie uznana za instrument 

finansowy (a przesłanek przemawiających za tym jest niewiele), zorganizowany obrót 

taką walutą nie będzie podlegał regulacji UOIF. Podobnie wykonywanie działalności 

związanej z pośrednictwem w obrocie wirtualnymi walutami nie będzie działalnością 

regulowaną przez UOIF, tzn. działalnością maklerską (por. http://bitcoin.pl/o-

bitcoinie/bitcoin-a-polskie-prawo#Regulacja). 

 

2. Sprzedaż szkoleń i wymogi ustaw 

Usługi świadczone drogą elektroniczną to usługi świadczone za pomocą Internetu lub 

sieci elektronicznej, których świadczenie - ze względu na ich charakter - jest zasadniczo 

zautomatyzowane i które wymagają minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie 

bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe. Podstawą do 

zakwalifikowania usługi do usług elektronicznych jest rozporządzenie wykonawcze 

Rady (UE) NR 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do 

dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 

(Dz. U. U. E L 77/1). 

 

Niewątpliwie sprzedaż szkoleń jest usługą świadczoną droga elektroniczną. Dostęp 

znajduje się w panelu konta i wymaga dołączenia za pomocą loginu (imienia) oraz 

podania adresu poczty elektronicznej: 

  
 

Wedle art. 3b u.ś.u.d.e. na zasadach określonych przez przepisy odrębne swoboda 

świadczenia usług drogą elektroniczną może zostać ograniczona, jeżeli jest to niezbędne 

ze względu na ochronę zdrowia, obronność, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa 

publicznego. W uzasadnieniu ustawy zaznaczono, że obecnie w polskim systemie 

prawnym możliwość podjęcia działań mających na celu objęcie regulacją art. 3b u.ś.u.d.e. 

ogranicza się do środków przewidzianych w prawie karnym, tj. do orzeczenia przepadku 

narzędzi popełnienia przestępstwa (np. komputera, serwera, dysku) lub do 

zastosowania zajęcia rzeczy w celu zabezpieczenia przepadku w toku postępowania 

karnego (uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, druk sejmowy nr 889 z 30 czerwca 2008 r.). Środki zastosowane w trybie 

art. 3b u.ś.u.d.e. w związku z art. 3 ust. 4 dyrektywy 2000/31/WE nie mogą mieć 

charakteru dyskryminującego, a także muszą pozostawać w proporcji do interesu 

http://bitcoin.pl/o-bitcoinie/bitcoin-a-polskie-prawo#Regulacja
http://bitcoin.pl/o-bitcoinie/bitcoin-a-polskie-prawo#Regulacja
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chronionego, tj. porządku, zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego lub konsumenta (J. 

Gołaczyński, w: Umowy elektroniczne w obrocie gospodarczym, red. J. Gołaczyński, 

Warszawa 2005, s. 231). 

 

Żadne przepisy prawne w chwili obecnej nie zabraniają prowadzenia działalności w 

formule wykorzystywanej przez EXP ASSET polegającej na sprzedaży szkoleń i 

wypłacania zysków wedle nabytego prze użytkowników prawa. Strony zawarły zatem 

umowę usługi drogą elektroniczną, w zakresie sprzedaży uregulowanej w art. 535 k.c. 

zgodnie z zasadą swobody umów (art. 353[1] k.c.). Jako, że rozliczanie się w zakresie 

krypto walut nie podlega przywołanej poprzednio ustawie o obrocie instrumentami 

finansowymi, ani nie ma wymogu wypłaty zysków na zasadach np. dywidendy z 

kodeksu spółek handlowych, stosunek prawny łączący strony nie jest ograniczany. 

Istotne znaczenie ma orzecznictwo Sądu Najwyższego w tego typu specyficznych 

przypadkach, zgodnie z którym przepis art. 353[1] k.c. pozostawia stronom swobodę 

ułożenia stosunku umownego co do kwestii regulowanych w przepisach dyspozytywnie. 

Sprecyzowanie praw i obowiązków stron konkretnego stosunku zobowiązaniowego 

powstałego z czynności prawnej wymaga, w razie wątpliwości co do treści kreujących ten 

stosunek oświadczeń woli, ich wykładni zgodnie z regułami określonymi w art. 65 k.c. (por. 

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2017 r., V CSK 207/16, LEX 2255336).  

 

Stosownie do serwisu EXP ASSET, w ramach audytu zweryfikowano istniejące 

obowiązki z u.ś.u.d.e.: 
Obowiązek: Podstawa: Spełnione? Uwagi: 

Podanie adresu elektronicznego Art. 5 ust. 2 pkt 

1 

Tak Wedle sprawdzonych informacji wiadomości są 

przesyłane na adres support@exp-asset.com 

(adres udostępniony w regulaminie w 5.3.). 

Dostępny jest również Support. 

Podanie nazwy oraz siedziby i 

adresu firmy 

Art. 5 ust. 2 pkt 

2 

Tak Informacje zostały oznaczone jako  

EXP ASSET Ltd Craven House 40-44 Uxbridge 

Road, Ealing, London, United Kingdom, W5 2B 

Informacje dotyczące właściwego 

zezwolenia na prowadzenie 

działalności 

Art. 5 ust. 3 N/D Nie dotyczy (działalność nie podlega pod 

ustawę o obrocie instrumentami finansowymi, 

gdyż ani obrót krypto walutami ani 

przeprowadzanie szkoleń nie-indywidualnych 

nie jest zabroniony ani warunkowany 

dodatkowymi wymogami)  

Zapewnienie dostępu do aktualnej 

informacji o szczególnych 

zagrożeniach związanych z 

korzystaniem z usługi 

Art. 6 pkt 1 Nie W serwisie ani dokumentacji (regulaminie) nie 

znaleziono informacji o zagrożeniach. W 

przypadku tego typu serwisów wystarczy 

standardowy wzór informacji o zagrożeniach 

(chodzi o konieczność zabezpieczania haseł i 

oprogramowania, w związku z istnieniem 

spyware itd.) 

Zapewnienie dostępu do aktualnej 

informacji o funkcji i celu 

oprogramowania lub danych 

niebędących składnikiem treści 

usługi 

Art. 6 pkt 2 Nie Nie została zamieszczona informacja o plikach 

cookies. 

mailto:support@exp-asset.com
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Korzystanie przez usługobiorcę z 

usługi w sposób uniemożliwiający 

dostęp osób nieuprawnionych do 

treści przekazu 

Art. 7 pkt 1 lit a Tak Brak uwag 

Korzystanie przez usługobiorcę z 

usługi w sposób uniemożliwiający 

jednoznaczną identyfikację stron 

usługi świadczonej drogą 

elektroniczną oraz potwierdzenie 

faktu złożenia oświadczeń woli i ich 

treści 

Art. 7 pkt 1 lit b Tak W regulaminie wskazano konkretnie 

usługodawcę (EXP ASSET), a potwierdzenie 

faktu złożenia oświadczenia woli (rejestracji) 

jest utrwalone w związku z przesłaną 

wiadomością elektroniczną 

Korzystanie przez usługobiorcę z 

usługi w sposób umożliwiający 

zakończenie, w każdej chwili, 

korzystania z usługi świadczonej 

drogą elektroniczną 

Art. 7 pkt 2 Nie W ustawieniach konta nie ma funkcji jej 

usunięcia. 

Opracowanie regulaminu Art. 8 ust. 1 pkt 

1 

Tak (Regulamin będzie podlegał odrębnej 

weryfikacji) 

Udostępnienie regulaminu przed 

zawarciem umowy 

Art. 8 ust. 1 pkt 

2 

Tak Tak, aczkolwiek link bezpośredni do 

Regulaminu powinien znajdować się 

„bezpośrednio przy procedurze rejestracji”, a 

nie tylko w stopce strony 

Określenie w regulaminie rodzaju i 

zakresu usług, warunków 

świadczenia usług, warunków 

zawierania i rozwiązywania umów, 

tryb postępowania reklamacyjnego 

Art. 8 ust. 3 pkt 

1-4 

Tak W regulaminie określono wymienione 

informacje 

 

 
 

Jak wskazano w poprzednim fragmencie, Usługodawca nie podlega pod regulacje z 

przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i tym samym nie może być 

uznany za tzw. firmę inwestycyjną (art. 3 pkt 33 u.ś.u.d.e.): 
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Należy jednak mieć na względzie, że część czynności w zakresie doradztwa finansowego 

została zarezerwowana dla firm inwestycyjnych, gdyż wiąże się z ryzykiem dla 

potencjalnego klienta. Również z daleko posuniętej ostrożności EXP ASSET informuje 

użytkowników o tym fakcie: 

 

 
 

Nawet jednak gdyby uznać, że EXP ASSET jest firmą inwestycyjną, a obrót krypto walut 

wchodzi w zakres instrumentów finansowych (co absolutnie nie wynika ani z 

działalności usługodawcy ani z regulacji prawnych), wedle dostępnych stanowisk 

Komisji Nadzoru Finansowego, kluczowe dla oceny wystąpienia świadczenia usługi 

doradztwa inwestycyjnego są okoliczności faktyczne i kontekst towarzyszący 

działalności firmy. Zawarcie umowy o świadczenie doradztwa (czy szkoleń) nie jest 

przesłanką konstytuującą faktyczne wystąpienie usługi doradztwa inwestycyjnego. Tego 

rodzaju okolicznością jest dopiero zachowanie firmy (osób działających w jej imieniu) w 

sposób wypełniający dyspozycję art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi. Przesłanką konstytuującą usługę doradztwa 

inwestycyjnego w świetle przywołanego przepisu jest m.in. wskazanie określonego 

kierunku zachowania inwestycyjnego w stosunku do określonych instrumentów 

finansowych. Termin "określony instrument finansowy" nie należy jednak wyłącznie 

rozumieć jako instrument finansowy skonkretyzowany poprzez wskazanie wprost 

nazwy konkretnego emitenta i typu instrumentu (akcja, obligacja). Przyjmowanie takiej 

interpretacji byłoby w sposób nieuzasadniony zawężające, wypaczałoby sens i ratio 
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legis wprowadzonych regulacji oraz niweczyłoby ich cel. Termin "określony" należy 

postrzegać jako przedstawienie takiego zbioru danych (np. w sposób opisowy), które 

pozwalają na zidentyfikowanie, jakich konkretnych instrumentów finansowych 

rekomendacja dotyczy. 

 

Komisja Nadzoru Finansowego wydała stanowisko (por. Stanowisko KNF z dnia 3 

września 2013 r., Przew. Andrzej Jakubiak, DRK/WRM/485/7/7/69/2013/MK/PT), że 

udzielenie użytkownikowi dostępu do serwisu informacyjnego, bez weryfikacji jego 

profilu, zapewniając dostęp do ogólnych, wszystkich rekomendacji wydawanych przez 

usługodawcę, nie jest objęte reżimem doradztwa inwestycyjnego. Rekomendacje 

wydawane przez EXP ASSET zawarte są w formie szkoleń, przy czym nie stanowią 

spersonalizowanej instrukcji do konkretnej osoby. 

Treść stanowiska przywołanego powyżej (wycięty kluczowy fragment): 
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III: WNIOSKI KOŃCOWE 

 Usługodawca nie jest firmą inwestycyjną w rozumieniu ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi; 

 Wobec dokonywania wszelkich rozliczeń pomiędzy Użytkownikiem, a 

Usługodawcą za pomocą krypto waluty (BITCOIN), nie stosuje się w tym zakresie 

ustawy o usługach płatniczych oraz jej ograniczeń; 

 Usługodawca w ramach platformy internetowej oferuje Użytkownikom 

możliwość zakupu szkoleń oraz nabycia prawa do udziału w generowanych 

zyskach; 

 Użytkownicy dołączając do platformy zawierają umowę usługi świadczonej drogą 

elektroniczną, w zakresie sprzedaży uregulowanej w art. 535 k.c. zgodnie z 

zasadą swobody umów (art. 353[1] k.c.); 

 Na zasadzie swobody umów określenie tego rodzaju świadczenia stron (wykup 

pakietu za pomocą krypto waluty w ramach przeliczenia według kursu USD/BTC, 

w zamian za szkolenia oraz prawo do udziału w generowanych zyskach) nie jest 

sprzeczne z ustawą, naturą stosunku ani zasadami współżycia społecznego; 

 Usługodawca powinien dokonać zmian w zakresie informacji udostępnionych 

użytkownikom (w tym w szczególności w Regulaminie), aby zostało wprost 

określone, że premia za zakup pakietu stanowi właśnie wynik zakupionego 

udziału w potencjalnych zyskach; 

 Usługodawca nie spełnia na obecną chwilę wszystkich wymogów z u.ś.u.d.e. 

(wskazane w tabeli oraz na wykresie), jednak nie są to uchybienia, które 

powodowałyby bezprawność jego działalności; 

 Nawet gdyby uznać, że EXP ASSET jest firmą inwestycyjną, a obrót krypto walut 

wchodzi w zakres instrumentów finansowych (co absolutnie nie wynika ani z 

działalności usługodawcy ani z regulacji prawnych), wedle dostępnych stanowisk 

Komisji Nadzoru Finansowego, działanie takiej firmy, polegające na udzieleniu 

dostępu użytkownikowi do serwisu, zapewniającego dostęp do ogólnych, 

wszystkich rekomendacji wydanych przez przedsiębiorstwo, nie jest objęte 

reżimem doradztwa inwestycyjnego; 

 Usługodawca z daleko posuniętej ostrożności informuje, że jego usługi nie mogą 

być traktowane jako porady inwestycyjne, ani zalecenia firm lub firm 

powiązanych w zakresie zakupu, sprzedaży lub przechowywania określonych 

zabezpieczeń, produktów finansowych lub instrumentów, co powinno być tym 

bardziej odebrane za rzetelne poinformowanie użytkowników o rodzaju 

świadczonych usług. 
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***  ***  ***  

NOTA PRAWNA 

 

NIENIEJSZA OPINIA/AUDYT PODLEGA OCHRONIE PRAWNOAUTORSKIEJ. WYKORZYSTANIE MUSI 

BYĆ ZGODNE Z  PONIŻSZĄ KLAUZULĄ. 

 

Prawa autorskie do dokumentów stworzonych przez Kancelarię 

1.1. Dokumenty stworzone przez Kancelarię podlegają ochronie prawnoautorskiej, w zakresie w jakim stanowią utwór w rozumieniu 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i wyłącznie Kancelarii przysługują majątkowe prawa autorskie do 

przedmiotowych utworów. W szczególności ochronie podlegają w zakresie elementu twórczego w nich zawartego wszelkie pisma 

przedprocesowe i procesowe, umowy, opinie prawne, analizy, sprawozdania, raporty i wszelkie inne utwory stworzone przez 

Kancelarię, jej pracowników i osoby współpracujące.  

1.2. Kancelaria udziela Klientowi z momentem stworzenia danego dokumentu licencji do korzystania z utworów stworzonych przez 

Kancelarię wyłącznie na potrzeby prywatne związane z prowadzoną sprawą poprzez ich odczytywanie oraz upublicznianie w 

zakresie prezentacji, w tym na stronach internetowych Zamawiającego oraz grup na portalach społecznościowych związanych z 

jego działalnością. 

1.3. Klient nie jest uprawniony do tworzenia utworów zależnych na podstawie utworów stworzonych przez Kancelarię (przeróbki, 

tłumaczenia, skróty, wykorzystywanie fragmentów), chyba że Kancelaria wyrazi wyraźną pisemną zgodę na taką przeróbkę, 

wskazując dozwolony jej zakres. Klient nie jest również uprawniony do udzielania dalszych licencji (sublicencji) w żadnym 

zakresie.  

 

***  ***  ***  

 


