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Streszczenie

W artykule przedstawiono crowdfunding jako wspó czesne narz dzie wsparcia 

zrównowa onego rozwoju. Crowdfunding mo e by  postrzegany jako wyj tkowo 

demokratyczne i prorynkowe narz dzie, dzi ki któremu bez rozmaitych ogranicze ,

w tym bariery przestrzennej, udaje si  wspiera  inicjatywy innych ludzi. O crowd-
fundingu mówi si  w kategoriach fenomenu, który w krótkim czasie porwa  za sob

miliony ludzi na wiecie i umo liwi  realizacj  wielu spo ecznie po danych projektów. 

Crowdfunding zawdzi cza swój rozkwit z jednej strony post powi cywilizacyjnemu,  

w tym zw aszcza technologicznemu, z drugiej – kryzysowi gospodarczemu, który ogra-

niczy  mo liwo ci pozyskiwania finansowania z tradycyjnych róde . Finansowanie 

spo eczno ciowe jest form  podejmowania inicjatyw oddolnych i wyrazem dzia ania 

spo ecze stwa obywatelskiego w czasach wspó czesnych. Stanowi przejaw zmian, jakie 

dokonuj  si  zarówno w przestrzeni technologicznej, jak równie  tej spo eczno-kultu-

rowej. 

S owa kluczowe: zrównowa ony rozwój, spo ecze stwo obywatelskie, crowdfunding,
inicjatywy oddolne
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Wprowadzenie

Crowdfunding jest nowym narz dziem wsparcia oddolnych inicjatyw spo-

ecznych. Zwi zane z nim wspó dzia anie przynosi efekt przez wsparcie procesu 

zrównowa onego rozwoju. Sprzymierze cem crowdfundingu jest z pewno ci

post p cywilizacyjny. W dobie globalizacji i internetu mo liwo ci wspó pracy 

staj  si  bowiem coraz szersze i bardziej doskona e. Internet stanowi nieograni-

czony kana  przep ywu informacji i mo liwo ci wspomagania idei w ró nych 

zak tkach wiata. O crowdfundingu mówi si  w kategoriach fenomenu, który  

w krótkim czasie porwa  za sob  miliony ludzi i umo liwi  realizacj  wielu 

spo ecznie po danych inicjatyw. Crowdfunding zawdzi cza swój rozkwit  

z jednej strony post powi cywilizacyjnemu, w tym zw aszcza technologiczne-

mu, z drugiej – kryzysowi gospodarczemu, który ograniczy  mo liwo ci pozy-

skiwania finansowania z tradycyjnych róde . Pomimo kryzysu wiatowego

systemu gospodarczego roczn  dynamik  rozwoju rynku projektów przez finan-

sowanie spo eczno ciowe w latach 2009–2012 szacuje si rednio na 63%. Na-

tomiast w zale no ci od rodzaju projektów poziomy te wynosz  43–524% rocz-

nie. Warto  tego rynku na koniec 2013 roku osi gn a ponad 5 mld euro1. Ce-

lem artyku u jest interpretacyjna analiza finansowania spo eczno ciowego jako 

mechanizmu wsparcia zrównowa onego rozwoju od poziomu lokalnego a  po 

wymiar globalny. 

1. Inicjatywy oddolne w praktyce zrównowa onego rozwoju 

Francis Fukuyama opisywa  spo ecze stwo obywatelskie jako fundament 

demokracji2. Demokratyzacja i decentralizacja ycia publicznego stanowi  jed-

nocze nie podstaw  zrównowa onego rozwoju. Realizacja zrównowa onego 

rozwoju nie jest zatem mo liwa bez aktywnego udzia u spo ecze stwa. 

Punktem wyj cia do kreowania polityki zrównowa onego rozwoju powin-

no by  zatem u wiadomienie znaczenia i ról poszczególnych uczestników tego 

procesu. Zaanga owanie spo ecze stwa w realizacj  zrównowa onego rozwoju 

                                                          
1 Crowdfunding’s potential for the developing world, The World Bank, Washington 

2013, s. 19. 
2  F. Fukuyama, Zaufanie. Kapita  spo eczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Na-

ukowe PWN, Warszawa–Wroc aw 1997, s. 171. 
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wymaga d ugofalowych i aktywnych dzia a  o charakterze edukacyjnym. Pro-

gram edukacyjny powinien obejmowa  szerokie spektrum aspektów zwi za-

nych z rol  obywatela i zagadnieniem dobra wspólnego, budowaniem wiado-

mo ci ekologicznej czy wyja nieniem roli gospodarki dla jako ci ycia. Szeroki 

wachlarz powy szych kwestii wynika z wielowymiarowo ci zrównowa onego 

rozwoju oraz synergiczno ci poszczególnych sk adowych i zjawisk zachodz -

cych w makrosystemie gospodarka – spo ecze stwo – rodowisko. wiadomy 

obywatel rozumie znaczenie jednostki i jest bardziej sk onny do dzia a  na 

rzecz wspólnego dobra. Obywatelstwo wyra a si  przez ró ne formy aktywno-

ci w yciu publicznym, nieformalne inicjatywy oddolne (bottom-up initiatives)

czy dzia alno  w organizacjach pozarz dowych. 

Zmianie ulegaj  tradycyjne formy aktywno ci obywatelskiej i wspó pracy. 

Nowoczesne rodki komunikacji z jednej strony ograniczaj  relacje bezpo red-

nie, z drugiej natomiast – sprzyjaj  zaanga owaniu na wi ksz  skal  i w odle-

g ych miejscach. Brak ogranicze  przestrzennych dzi ki internetowi i innym 

wspó czesnym narz dziom komunikacji sprzyja aktywno ci mi dzynarodowej  

i tworzeniu, jak to okre li  Barber: „globalnego spo ecze stwa obywatelskie-

go”3. W czasach telefonów, e-maili, forów i mediów spo eczno ciowych komu-

nikacja sta a si  niezwykle prosta, uniezale niaj c nas od czasu i przestrzeni. 

Rozliczne u atwienia w przekazie informacji i komunikacji daj  poczucie bycia 

we wspólnocie i wielu kontaktów przy jednoczesnej atrofii wi zi spo ecznych. 

Zrównowa ony rozwój w praktyce to przede wszystkim dzia ania o cha-

rakterze lokalnym. Z kolei jako condicio sine qua w realizacji lokalnego rozwo-

ju zrównowa onego wskazuje si  uspo ecznienie. Jedn  z podstawowych prze-

s anek realizacji zrównowa onego rozwoju jest zatem partycypacja spo eczno-

ci w realizacji polityki lokalnej. Oznacza to z jednej strony potrzeb  wdro enia 

przez w adze lokalne mechanizmów wspó rz dzenia, a z drugiej – pozytywn

odpowied  mieszka ców na zaproszenie do wspó pracy. Partycypacja spo ecz-

no ci lokalnej pozwala na rzeczywiste rozpoznanie oraz uwzgl dnianie potrzeb 

i oczekiwa  mieszka ców w kszta towaniu ich najbli szego otoczenia ycia. 

Partycypacja mieszka ców w yciu spo ecznym, zw aszcza lokalnym, 

przejawia si  w aktywnym uczestnictwie w yciu danej wspólnoty, anga owa-

niu w inicjatywy i wydarzenia organizowane przez innych wspó mieszka ców 

oraz instytucje, a tak e samodzielne podejmowanie inicjatyw oddolnych.  

                                                          
3  B.R. Barber, D ihad kontra Mac wiat, Muza, Warszawa 2001, s. 370. 
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Samoorganizowanie si  w yciu publicznym, zw aszcza tym lokalnym, stanowi 

jeden z kluczowych przejawów obywatelstwa. Wspó cze nie pojmowane oby-

watelstwo rozumie si  zw aszcza w wymiarze praktycznym, tj. jako podejmo-

wanie ze wspó mieszka cami inicjatyw zmieniaj cych rzeczywisto  i przyczy-

niaj cych si  do poprawy jako ci ycia4.

2. Crowdfunding a zrównowa ony rozwój 

Z uwagi na ograniczenia finansowe, bariery organizacyjne czy niewiedz

wiele projektów rozwojowych nigdy nie zostanie zrealizowanych. Crowdfun-
ding jest sposobem na prze amanie tych barier – narz dziem, które zrewolucjo-

nizuje mo liwo ci realizacji inicjatyw przez zwyk ych mieszka ców. Kolebk

finansowania spo eczno ciowego s  Stany Zjednoczone. Rozwój inicjatyw  

o charakterze crowdfundingu datuje si  na lata 90. XX wieku, a ich rozkwit to 

pocz tek XXI wieku. Crowdfunding wywodzi si  z idei crowdsourcingu,

tj. wparcia czyjej  idei, przy czym w crowdfundingu to wsparcie poparte jest 

wk adem pieni nym. Crowdsourcing rozumiany jest jako poszukiwanie  

w spo eczno ci online wsparcia dla rozwi zania problemów ró nego typu.  

W sensie pieni nym crowdfunding wi zany jest tak e systemem mikrofinan-

sów (microfinance).

Sprzymierze cem crowdfundingu s  z pewno ci  nowoczesne technologie, 

które przyczyniaj  si  do szybkiego przep ywu informacji i upowszechniania 

idei. Wspomagaj  propagowanie i wsparcie projektów w odleg ych cz ciach 

wiata. Crowdfunding rozwijany jest w du ym stopniu dzi ki mediom spo ecz-

no ciowym. Z racji faktu, i crowdfunding to narz dzie nowe, brakuje tego 

poj cia i jego t umaczenia na j zyk polski w literaturze. Bezpo rednie t uma-

czenie zlepku dwóch angielskich s ów, tj. crowd („t um”) i funding („finanso-

wanie”) wydaje si  ma o trafne i st d, jak w wielu podobnych przypadkach, 

prawdopodobnie przyjmie si  termin angielski. Wydaje si , e dobrym polskim 

odpowiednikiem mog oby by  okre lenie „finansowanie spo eczno ciowe”.

                                                          
4  A. Sobol, Rola spo eczno ci lokalnej w realizacji zrównowa onego rozwoju, w: Ten-

dencje w ekonomii i finansach. Konteksty teoretyczne i rozwi zania praktyczne, red. H. Buk,  
C. Olszak, M. Rówi ska, E. Ziemba, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013, 
s. 139–148. 
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Crowdfunding czy si  z przedstawionymi wcze niej zagadnieniami spo-

ecze stwa obywatelskiego, inicjatyw oddolnych czy dobra wspólnego. Reali-

zowane s  dzi ki niemu ró norodne projekty, które spotka y si  ze spo ecznym 

poparciem i wsparciem finansowym. W tym wietle umo liwia si  wdra anie 

idei po danych spo ecznie. Crowdfunding wymaga zaanga owanych obywate-

li. Dzia ania tych bardziej aktywnych, postrzeganych jako liderów, maj  istotny 

wp yw na u wiadamianie pozosta ych cz onków spo eczno ci. Liderzy lokalni 

animuj  i edukuj , a podejmowane przez nich projekty inicjuj  cz sto kolejne 

realizacje. Co wi cej, fakt poparcia spo ecznego dla rozmaitych przedsi wzi ,

z racji znaczenia politycznego, jest si  nap dzaj c  dla projektów realizowa-

nych przez administracj  publiczn .

Generalne za o enia zrównowa onego rozwoju wskazuj  na potrzeb  har-

monizowania dzia a  w wymiarach: gospodarczym, spo ecznym i rodowisko-

wym. Wa n  kategori  tej koncepcji jest sprawiedliwo  w rozumieniu troski  

o jako ycia innych cz onków spo eczno ci (od lokalnej po globaln ) oraz 

za o enie, e pomy lno  ka dej jednostki z osobna zale y od pomy lno -

ci pozosta ych mieszka ców. Istot  powi zania zrównowa onego rozwoju  

ze wsparciem ruchów oddolnych przez finansowanie spo eczno ciowe jest za-

tem szeroko rozumiana wspó zale no . Rosn ce znaczenie crowdfundingu
stanowi  wi c mo e istotny mechanizm wspomagaj cy realizacj  zrównowa o-

nego rozwoju. 

Crowdfunding tworzy sie  wsparcia dla inicjatyw po danych spo ecznie,

bez wzgl du na miejsce ich realizacji. Postrzega si  go jako kolektywn  form

wsparcia cudzych idei. Jest wyj tkowo demokratycznym narz dziem, gdzie 

przez wsparcie finansowe ludzie g osuj  za realizacj  konkretnej inicjatywy. 

Finansowanie spo eczno ciowe stanowi form  samoorganizowania si  i wyraz 

dzia ania spo ecze stwa obywatelskiego w czasach wspó czesnych. Jest prze-

jawem zmian, jakie dokonuj  si  w przestrzeni technologicznej, ale równie  tej 

spo eczno-kulturowej. Zaanga owanie i uczestnictwo w ró nych formach funk-

cjonowania spo ecze stwa obywatelskiego staje si  coraz cz ciej pasywne 

kosztem aktywnego. Kierunek ten wpisuje si  w proces kszta towania si  tzw. 

„demokracji widzów” (spectator democracy)5. Z drugiej strony, internet ze 

swoj  si  i tempem interakcji tworzy now  przestrze  kontaktów spo ecznych 

                                                          
5  A. Kubka, Spo ecze stwo obywatelskie w krajach skandynawskich na pocz tku

XXI wieku, w: Spo ecze stwo obywatelskie jako wspólne dobro, red. L. Kacprzak, B. Koszel,  
A. Marcinkowski, PWSZ, Pi a 2012, s. 60. 
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bez ogranicze  ramami przestrzeni. Nowoczesne narz dzia teleinformacyjne 

powoduj  wzrost znaczenia przeci tnego obywatela. Mo liwo ci zaanga owa-

nia si  w ycie publiczne bez wychodzenia z domu i na zasadach anonimowo ci 

stanowi  istotn  zmian  jako ciow .

Crowdfunding wi e si  z tzw. postmaterialistycznymi potrzebami, do któ-

rych zaliczy  mo na potrzeb  hojno ci i przynale no ci (wspólnoty). Pierwot-

nie inicjatywy crowdfundingowe mia y wymiar g ównie non-profit. Z czasem 

wesz y równie  w obszar biznesowy, umo liwiaj c wielu przedsi biorcom re-

alizacj  ich pomys ów na rynku. Szerokie spektrum warto ci dodanych, jakie 

nios  ze sob  inicjatywy crowdfundingowe w rozumieniu zarówno kategorii 

materialistycznych, jak i postmaterialistycznych, w istotny sposób sprzyja ich 

rozwojowi. Jest to szczególnie cenne w krajach Trzeciego wiata, gdzie wiele 

projektów przepada z powodu braku róde  finansowania. Wsparcie ich przez 

ruch spo eczny z krajów rozwini tych mo e stanowi  istotny wk ad w zrówno-

wa ony rozwój ubo szych rejonów wiata. Po zg aszanych na portalach 

crowdfundingowych projektach widoczna jest ró nica w poziomie rozwoju 

wiata, gdzie w krajach rozwini tych dominuj  projekty z grupy potrzeb wy -

szego rz du, jak kulturalne czy hi-tech, podczas gdy w krajach rozwijaj cych 

si  inicjatywy te dotycz  przede wszystkim potrzeb podstawowych. Wzrost 

znaczenia warto ci postmaterialistycznych wi e si  równie  z rosn c wia-

domo ci  ekologiczn , czego rezultatem mo e by  poparcie kampanii o charak-

terze pro rodowiskowym. 

Wypracowanych zosta o kilka podstawowych odmian crowdfundingu.

Cz  z nich oparta jest bardziej na zasadach pro publico bono, natomiast nie-

które – na zasadach dzia alno ci biznesowej, gdzie wpisana jest kategoria zy-

sku. Do podstawowych modeli inicjatyw crowdfundingu nale :

darowizny (donations) – poparcie inicjatywy przez ofiarowanie przez 

darczy ców darowizn, 

nagrody (rewards) – poparcie inicjatywy przez ofiarowanie przez dar-

czy ców darowizn w zamian za nagrody, które rosn  adekwatnie do 

przekazanych darowizn, 

po yczki (lending) – poparcie inicjatywy przez po yczk ,

udzia y (equity) – poparcie inicjatywy przez wsparcie kapita owe

w zamian za udzia y w przedsi wzi ciu. 
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Bank wiatowy wskazuje na podstawowe aspekty rozwoju crowdfundin-
gu, zwracaj c uwag  na zaufanie oraz stabilno  procesów ekonomicznych. 

Wyró nia ponadto cztery kluczowe obszary, do których zalicza6:

gospodark : czytelne i transparentne procesy ekonomiczne, wsparcie  

w przypadku bankructwa, klimat inwestycyjny sprzyjaj cy finansowa-

niu spo eczno ciowemu, brak ogranicze  w przep ywie kapita u po-

mi dzy krajami rozwini tymi i rozwijaj cymi si ,

kultur : klimat wspó dzia ania, przestrze  dla inicjatyw spo ecznych, 

ruch oddolny, rozwój inkubatorów przedsi biorczo ci, wsparcie men-

torskie dla start-upów, 

spo ecze stwo: kultura zaufania, akcje i wydarzenia promuj ce inicja-

tywy spo eczne i finansowanie spo eczno ciowe,

technologi : szeroki dost p do internetu, rozwój narz dzi teleinforma-

tycznych, rozwój mediów spo eczno ciowych. 

Jak wskazano wcze niej, obserwuje si  du  dynamik  rozwoju portali 

crowdfundingowych. Z tego te  powodu trudno o dok adne dane statystyczne. 

Szerokie badania w tym zakresie prowadzi firma Massolutions7. W tabeli 1 

przedstawiono podstawowe dane tego rynku w latach 2009–2013. 

Tabela 1. wiatowy rynek projektów crowdfundingowych

Rok Warto  w mld Roczny wzrost liczby portali (%) 

2009 0,53 200 

2010 0,85 294 

2011 1,50 452 

2012 2,80 557 

2013 5,10–6,10* b.d. 

* w zale no ci od róde

ród o: J. Ramos, Crowdfunding and the role of managers in ensuring the sustainability  
of crowdfunding platforms, Publication Office of the EU, Luksemburg 2014, s. 15;  

Crowdfunding Industry Report, Massolutions, Research Report 2012. 

wiatowy rynek crowdfundingu wykazuje znacz cy trend rozwojowy za-

równo pod wzgl dem wzoru warto ci, jak i przyrostu liczby portali. Warto

                                                          
6 Crowdfunding’s potential…, s. 51. 
7  Portal firmy Massolutions – www.massolution.com. 
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tego rynku w latach 2009–2013 wzros a oko o dziewi ciokrotnie, a liczba porta-

li – oko o trzykrotnie. 

Najwi kszy udzia  realizowanych kampanii podejmowanych jest w formu-

le darowizn, przy czym coraz wi ksz  popularno ci  cieszy si  model po y-

czek. Wynika to równie  z faktu, i  najwi kszy globalny udzia  kampanii doty-

czy tych o charakterze spo ecznym (oko o 30%). Model darowizn dominuje  

w przypadku kampanii spo ecznych, w tym charytatywnych. W przypadku 

kampanii z zakresu sztuki najwi cej jest realizacji w systemie nagród. Nato-

miast w kampaniach biznesowych dominuje system po yczek, w tym z zakresu 

nowoczesnych technologii popularne s  udzia y. Szacuje si , e aktualnie dzia a

oko o cztery tysi ce portali crowdfundingowych, z czego najwi kszy wiatowy 

udzia  (oko o 60%) przypada na Stany Zjednoczone. Cz  z portali ma charak-

ter ogólny, cz  natomiast ma okre lony profil, np. wspieraj cy inicjatywy 

kulturalne, muzyczne, charytatywne itd. Do najpopularniejszego portalu crowd-
fundingowego nale y Kickstarter, którego pocz tek dzia alno ci przypada na 

2009 rok. Od tego czasu 19 mln ludzi przekaza o oko o 480 mln dolarów na 

wsparcie oko o dwudziestu tysi cy projektów. Ponadto do popularnych portali 

crowdfundingowych na wiecie nale : Indiegogo, RocketHub, FundRazr,  

GoGetFunding, CrowdFunder, StartSomeGood, GoFundMe, SeedInvest.  

W Polsce najwi kszy portal to SiePomaga, dzia aj cy od 2009 roku. Za jego 

po rednictwem dokonano oko o 150 tysi cy wp at na czn  kwot  niemal  

13 mln z otych na wsparcie oko o tysi ca dwustu projektów. Do znanych portali 

w Polsce nale y równie  PolakPotrafi. Pocz tek jego dzia alno ci to 2011 rok. 

Za jego po rednictwem dokonano oko o 53 tys. wp at na czn  kwot  ponad  

4 mln z otych na wsparcie oko o tysi ca stu projektów. 

Podsumowanie 

Crowdfunding jest coraz cz ciej wymieniany jako jedna z istotnych form 

wspó dzia ania spo ecznego. Wydaje si , i  to narz dzie istotnie zmieni scen

projektów spo ecznych i biznesowych na wiecie. Tempo rozwoju inicjatyw 

crowdfundingowych przywodzi na my l rewolucj , jakiej dokona  profesor Mu-

hammad Yunus8, wprowadzaj c w latach 70. XX wieku system mikrokredytów. 
                                                          

8  Muhammad Yunus – profesor ekonomii, laureat pokojowej nagrody Nobla w 2006 ro-
ku, stworzy  Grameen Bank, który udziela mikrokredytów. 
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Crowdfunding tworzy tak po dan  w zarz dzaniu sytuacj  typu win-win, gdzie 

wygranymi s : obdarowany, mog cy zrealizowa  swój pomys ; darczy ca,

wspieraj cy po dan  przez niego inicjatyw ; oraz inne strony, które w rezulta-

cie zyskuj  us ugi lub dobra poprawiaj ce jako ycia. Crowdfunding bywa 

postrzegany jako oddolny ruch udoskonalania wiata i wsparcia zrównowa o-

nego rozwoju. Rola crowdfundingu mo e by  szczególnie istotna w krajach 

rozwijaj cych si , gdzie przez wsparcie spo eczno ci mi dzynarodowej mog

zosta  zrealizowane projekty spo ecznie po dane. Ponadto wraz z rosn c

wiadomo ci  ekologiczn crowdfunding stanowi odpowiednie narz dzie reali-

zacji projektów pro rodowiskowych dzi ki oddolnym kampaniom mieszka -

ców.
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CROWDFUNDING AS A BOTTOM-UP TOOL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Abstract 

The paper presents crowdfunding as a modern tool for supporting sustainable 

development. Crowdfunding can be perceived as a significantly democratic and market-

oriented tool. Without different barriers, especially space limits, helps people support 

other people’s initiatives. This wonder as crowdfunding is sometimes called, carried 

away in short time millions of people around the world and enabled to realize many of 

socially desirable projects. The popularity of crowdfunding on one hand can be 

attributed to technological progress, on the other hand to economic crisis that limited 

funding from the conventional sources. Social funding is a form of bottom-up initiatives 

and a way of civil society activity in modern times. It’s a sign of changes that appear in 

technological space as well as in socio-cultural one. 
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