
Celem naukowym projektu, który konkretyzuje problem badawczy, jest identyfikacja oraz 

określenie statusu aksjologicznego postaw politycznych użytkowników kryptowalut w Polsce. Cel ten 

obejmuje dwie sfery- metodologiczną oraz poznawczą. Na sferę metodologiczną projektu, składają się dwa 

cele: identyfikacja postaw politycznych oraz wartości je charakteryzujących, które współcześnie występują w 

polskim społeczeństwie, a także opracowanie oraz weryfikacja przyjętego ex-ante modelowego układu 

predykatów charakterystycznych dla danej postawy politycznej, co finalnie doprowadzi do stworzenia 

polityczno-psychologicznego portretu typowego przedstawiciela każdej z grup. Cele poznawcze z kolei 

skupiać się będą na identyfikacji, a także empirycznej weryfikacji postaw politycznych oraz wartości je 

określających wśród użytkowników kryptowalut w naszym społeczeństwie. Na etapie heurystycznym 

sformułowano następującą hipotezę główną, która będzie podlegała weryfikacji empirycznej w toku 

postępowania badawczego - Postawy polityczne użytkowników kryptowalut w Polsce maja istotny wpływ 

na ich zainteresowanie środkami płatniczymi, zdecentralizowanymi wolnymi od gotówki, opłat, 

bezpiecznymi oraz niepodlegającymi kontroli instytucji państwa (H0).  

 

Projekt badawczy zostanie zrealizowany w trzech następujących po sobie, wzajemnie powiązanych, 

koherentnych fazach postępowania badawczego, na które będą składać się kolejne etapy badań. Będzie 

prowadzony poprzez triangulację metod i technik badawczych, takich jak: (1) analiza danych zastanych, która 

posłuży zbadaniu podstaw teoretycznych projektu oraz wyodrębnieniu predykatów określających postawy 

polityczne: (2) Indywidualne Wywiady Pogłębione przeprowadzonych w celu zbudowaniu typologii postaw 

politycznych, a później pogłębieniu wyników badań ilościowych; (3) ankieta internetowa Computer Assisted 

Web Interview (CAWI), przeprowadzona reprezentatywnej próbie, wykorzystana dla empirycznego pomiaru 

postaw. Dla przeprowadzenia projektów i osiągnięcia zakładanych celów badawczych, niezbędne będzie 

zastosowanie metod drugiego rzędu, zaliczanych do podstawowych w nauce o polityce np.: analiza 

systemowa, metoda porównawcza, metoda behawioralna, metoda decyzyjna, metoda leksykalna, czy też 

takich, które rozwinęły się w socjologii np. metoda socjologii rozumiejącej.  

 

Uzasadniając podjęcie problemu badawczego w pierwszej kolejności należy wskazać na przesłanki o 

charakterze akademickim, wynikające z obiektywnego stanu niewiedzy na temat badanego zjawiska. Jak 

dotychczas w żadnym ujęciu tematyka kryptowalut nie była poruszana na gruncie nauk społecznych lub im 

pokrewnych. Jedynie w ekonomii pojawiają się wybiórcze analizy związane z innowacyjnym wymiarem 

problemu i samych użytkowników. Powstanie kryptowalut niesie za sobą potencjalne konsekwencje, takie jak 

utrata przez państwo historycznego monopolu w dziedzinie emisji oraz zarządzania środkami płatniczymi. 

Kryptouserów można podzielić na nabywców oraz inwestorów. Mimo powyższych różnic, użytkownicy 

kryptowalut są grupą względnie hegemoniczną. Charakterystyka motywacji im przyświecających, a także 

pozostałe obserwacje poczynione w toku postępowania badawczego doprowadzą do zapełnienia wyraźnej luki, 

i będą one miały charakter wyjaśniający. Owa luka wydaje być się warta uzupełnienia także z powodów 

praktycznych, ze względu na dążenie do formułowania wielowymiarowych wniosków. Aplikacyjny wymiar 

projektu związany jest z potencjalnym wykorzystaniem wyników w procesie tworzenia prognoz. Będą one 

określać ich natężenie, kierunek i przewidywać ich skutki, na płaszczyznach sygnalizujących potencjalnie 

wystąpienie niepożądanych zjawisk. Te prognozy będą główne dotyczyć postaw skrajnych 

scharakteryzowanych i wyodrębnionych w toku postępowania badawczego. Należy zwrócić uwagę, że 

społeczność użytkowników kryptowalut stale się rozwija, zatem wyniki pozwolą potencjalnie na 

prognozowanie skali zjawiska oraz opracowanie polityk, których efektem będzie możliwe lepsze 

przystosowanie do zachodzących zmian. Dynamika rozwoju sprawia, że uzasadnieniem podjęcia problemu 

badawczego jest jego aktualność, chociaż jest to przesłanka o charakterze wtórnym, pobocznym.  
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