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ANALIZA CROWDFUNDINGU W POLSCE 
NA PODSTAWIE BADAŃ ANKIETOWYCH

Barbara Kowalczyk, Helena Dudycz

Wprowadzenie

N iewątpliwie w  dobie automatyzacji i  cyfryzacji 
Internet i  związane z  nim technologie towarzy-

szą człowiekowi na co dzień i pełnią coraz ważniejszą 
rolę. Internet daje każdemu dostęp do wiedzy z każdej 
dziedziny, do najnowszych informacji, możliwość kon-
taktu z inną osobą po drugiej stronie globu. Jest także 
przestrzenią, za pośrednictwem której generowane 
są  ogromne pieniądze. Jednym z  segmentów biznesu 
internetowego jest crowdfunding. Termin ten w języku 
polskim tłumaczony jest na kilka sposobów, m.in. jako 
finansowanie oddolne, finansowanie przez tłum, fi-
nansowanie przez sieć, finansowanie społecznościowe 
(Dziuba, 2015; Król, 2013; Malinowski, Giełzak, 2015). 
Tłumaczenie terminu pozostaje kwestią sporną wśród 
specjalistów, dlatego w  niniejszym artykule używane 
będą zamiennie dwa najpopularniejsze: crowdfunding 
oraz finansowanie społecznościowe. 

Nieustannie rozwijające się zjawisko zaczyna 
w  coraz większym stopniu pojawiać się w  mediach, 
w  świadomości internautów, a  także generować przy-
rost finansowy. W  związku z  powstawaniem coraz to 
nowych platform wspierających realizację projektów 
finansowanych przez społeczność powstaje pytanie 
badawcze: Na ile to zjawisko jest znane wśród polskich 
internautów? Prowadząc badania w  tym obszarze, na-
leży postawić kolejne istotne pytania poznawcze, tj.: 
Jakiego typu inicjatywy są  wspierane najchętniej? Kto 
najczęściej wspiera kampanie crowdfundingowe? Jakie 
istnieją bariery/obawy przed wspieraniem projektów? 
Jakiej wysokości kwoty przekazywane są  najczęściej? 
Z  jakich dziedzin wywodzą się najczęściej wspierane 
projekty w Polsce?

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie po-
tencjalnego zaangażowania się polskich internautów 
w  realizację projektów finansowanych za pośrednic-
twem dedykowanych platform internetowych na pod-
stawie przeprowadzonych badań pilotażowych, w  któ-
rych wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego 
przy użyciu ankiety. W następnym punkcie wyjaśniono 
zjawisko crowdfundingu oraz jego rozwój. Zaś w kolej-
nych punktach opisano zastosowaną metodę badawczą 
oraz otrzymane wyniki. Artykuł kończy podsumowa-
nie zawierające wnioski z przeprowadzonego badania.

Definicja oraz rozwój crowdfundingu

Z jawisko crowdfundingu jest trudne do jednoznacznego 
zdefiniowania, ponieważ jest względnie nowe i  cały 

czas ewoluuje. W literaturze przedmiotu istnieje już szereg 
jego definicji (Brunello, 2015/2016; Dresner, 2014; Dziuba, 
2015; Jenkins, 2012; Król, 2013; Malinowski, Giełzak, 2015; 
Micic, 2015; Schwienbacher, Larralde, 2010; Steinberg, De-
Maria, 2012). Są one zbieżne, różni je natomiast poziom 
szczegółowości. Najogólniej można powiedzieć, że cro-
wdfunding to procedura ubiegania się o fundusze od społe-
czeństwa w celu sfinansowania przedsięwzięć biznesowych 
lub realizacji określonych projektów (Young, 2013). Na de-
finicję crowdfundingu można także spojrzeć szerzej i pod-
jąć próbę identyfikacji różnych procesów, trendów i narzę-
dzi. Może stanowić skrzyżowanie nowych form gospodarki 
z sieciami społecznościowymi, aktywizować społeczeństwo 
dla osiągania wspólnych celów, wykorzystywać strategie 
i  oprogramowanie, które mogą posłużyć jednostkom lub 
grupom do zdobywania funduszy na realizację pomysłu.
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W związku z tym istotne jest podanie, czym crowdfun-
ding nie jest. W  literaturze wskazuje się na następujące 
cechy, które szerzej opisują w B.F. Malinowski i M. Giełzak 
(2015, s. 7–9):

• nie jest zbiórką publiczną, działalnością dobroczynną, 
a tym bardziej żebraniem,

• nie jest jedynie finansowaniem, czyli pozyskiwaniem 
kapitału,

• nie stanowi piramidy finansowej,
• nie jest łatwo dostępnym kredytem ani bezzwrotną po-

życzką społeczną,
• niekoniecznie jest odmianą crowdsourcingu1. 

Pomimo stosunkowo niedługiego okresu działania 
crowdfundingu, coraz więcej platform i  projektów odno-
si sukcesy i  coraz szerzej rozpowszechnia się ten model 
pozyskiwania kapitału. Rok 2008 był początkiem Indie-
gogo (https://www.indiegogo.com) –  pierwszej platformy 
otwartej na każdy typ projektu. Najbardziej znany i osiąga-
jący największe sukcesy serwis pojawił się w 2009 roku, tj. 
Kickstarter (https://www.kickstarter.com/). Jest to obecnie 
najbardziej reprezentatywna i najpopularniejsza platforma 
crowdfundingowa na świecie. Również w  Polsce można 
zauważyć powstanie kilkudziesięcu platform crowdfundin-
gowych – ich przegląd można znaleźć m.in. w publikacjach: 
D.T. Dziuba, (2015); Przegląd polskich platform … (2014). 
Z danych zawartych w tych publikacjach wynika, że z roku 
na rok pojawia się co najmniej kilka nowych platform. 
Najwięcej dotychczas powstało w 2014 roku, tj. jedenaście. 
Najbardziej znane platformy w Polsce to: Wspieram.to oraz 
PolakPotrafi.pl. 

Rysunek 1  ilustruje przyrost wielkości światowego 
rynku crowdfundingu na przestrzeni ostatnich lat podany 
w  miliardach euro. Największy przyrost wartości rynku 
finansowania społecznościowego odnotowano na prze-
łomie 2014 i  2015 roku aż o  140%. Osiągnięty poziom 
wynosił około 30 miliardów euro. Natomiast biorąc pod 
uwagę rok 2011, kiedy światowy crowdfunding dopiero 
zaczynał nabierać rozpędu, oraz rok 2015, globalna war-
tość tego segmentu zanotowała na przestrzeni tych lat 
gwałtowny wzrost o prawie 2900%. Jest to spektakularny 
wynik, a  według prognoz Banku Światowego tendencja 
ta ma się utrzymywać, by do 2025 roku osiągnąć poziom 
pomiędzy 96 a 101 mld dolarów (Global …, 2015). 

Rys. 1. Rozmiar światowego rynku crowdfundingu na przestrzeni lat 
Źródło: (Global …, 2015)

Jak wynika z przedstawionych danych, crowdfunding 
dynamicznie się rozwija, generuje coraz wyższe wyniki 
finansowe i  zwiększa swój udział wśród alternatywnych 

metod finansowania projektów. Oznacza to, że pojawia się 
w świadomości coraz szerszej grupy internautów oraz to, 
że jego atrakcyjność nieustannie rośnie. 

Metoda badawcza

W  przeprowadzonych badaniach pilotażowych wyko-
rzystano metodę sondażu diagnostycznego przy za-

stosowaniu ankiety. Kwestionariusz opracowano w formie 
cyfrowej, który został przygotowany z  wykorzystaniem 
narzędzia Typeform (https://www.typeform.com/), które 
wśród dostępnych rozwiązań wyróżnia się ciekawym in-
terfejsem, konfigurowalną grafiką i wielością możliwości 
pod względem rodzaju pytań, zbieranych informacji oraz 
ściągnięcia plików w formacie .xls oraz .csv. 

Kwestionariusz zawierał zarówno pytania zamknięte, 
jak i otwarte, uporządkowane w kolejności od najbardziej 
ogólnych do szczegółowych, które nie powinny budzić 
wątpliwości oraz sprawiać trudności osobom odpowia-
dającym. W  ankiecie zastosowano opcję wymagania za-
znaczenia lub wpisania odpowiedzi na pytanie, aby móc 
przejść do kolejnego. Dane analizowane były z  użyciem 
arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. 

Z  uwagi na fakt, że kwestionariusz miał formę cyfrową, 
a  badania prowadzone były w  Internecie, badani mieli do-
wolność wyboru urządzenia, czasu i  miejsca wypełnienia 
ankiety, co przyczyniło się do zwiększenia liczby responden-
tów. Ankieta miała charakter anonimowy, a badani zostali 
poinformowani o możliwości wglądu w wyniki końcowe.

Badanie zostało przeprowadzone na przełomie grud-
nia i stycznia (2016/2017) wśród internautów o polskim 
pochodzeniu. Ponieważ ankieta była anonimowa, to nie 
zbierano informacji dotyczących lokalizacji użytkowni-
ków, adresów IP, rodzaju urządzeń, których używali ba-
dani do wypełnienia ankiety, ani żadnych innych danych 
identyfikujących badanych oprócz podanych przez nich 
dobrowolnie. W  badaniu wzięło udział 100 internautów. 
Analizując kompletność wypełnienia kwestionariuszy, 
można stwierdzić, że nie sprawiły one trudności. Przy ana-
lizie danych uzyskanych z tego badania wzięto pod uwagę 
odpowiedzi udzielone przez wszystkich ankietowanych.

Poza zgromadzonymi danymi, które dotyczyły kwestii 
znajomości zjawiska finansowania społecznościowego, 
jego potencjału na polskim rynku w  opinii internautów, 
ich codziennych działań w  obrębie mediów społeczno-
ściowych i  tradycyjnych, ankietowani zostali zapytani 

– na końcu – o płeć, wiek, miejsce zamieszkania, poziom 
wykształcenia oraz sytuację zawodową. 

W  badaniu wzięło udział 42% kobiet oraz 58% męż-
czyzn. Ankietowani głównie byli w  wieku 35–44 (35%) 
oraz 25–34 lata (27%). Osoby w  wieku 17–24 lata sta-
nowiły 21%, w wieku 45–54 to 10%, natomiast najmniej 
respondentów przekroczyło 55. rok życia (7%). Jeżeli 
chodzi o  miejsce zamieszkania, zdecydowana większość 
ankietowanych mieszka w miastach powyżej 500 tysięcy 
mieszkańców (69%). Osoby z miast od 100 do 500 tys. sta-
nowią 16%, z miast od 10 do 100 tys. – 9%, zaś 5% z miast 
poniżej 10 mieszkańców. Jedynie 1% badanych pochodzi 
z obszarów wiejskich.

https://www.indiegogo.com
https://www.kickstarter.com/
https://www.typeform.com/
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Badanych poproszono również o udzielenie informacji 
na temat swojego poziomu wykształcenia oraz aktualnej 
sytuacji zawodowej. Najwięcej przebadanych internau-
tów posiada wykształcenie wyższe – 59%. Wykształcenie 
średnie ma 27%, zaś 14% zasadnicze. Nikt nie zaznaczył 
wykształcenia podstawowego. Ankietowani to w głównej 
mierze osoby będące aktywne zawodowo (54%), a  także 
studenci i uczniowie (37%). Spośród badanych osób 8% 
stanowili emeryci i  renciści, zaś tylko 1% był w  danym 
momencie bez zatrudnienia. 

Wyniki badań

W  niniejszej części artykułu skoncentrowano się na 
przedstawieniu otrzymanych wyników na posta-

wione pytania badawcze. Pierwsze pytanie dotyczyło 
znajomości samego terminu crowdfunding, bez tłuma-
czenia go na język polski. Z  przeprowadzonych badań 
wynika, że większość internautów w  Polsce wciąż nie 
słyszało, nie kojarzy i nie zna tego pojęcia (54%). Biorąc 
jednak pod uwagę fakt, że zjawisko to jest wciąż nowe na 
świecie, a w Polsce istnieje dopiero od kilku lat, można 
stwierdzić, że świadomość internautów w  tym temacie 
wcale nie jest mała. 

W  kolejnym pytaniu –  podając również wyjaśnienie 
crowdfundingu – odpowiadano na pytanie, czy legalne 
jest w  Polsce finansowanie społecznościowe. Aż 92% 
ankietowanych odpowiedziało, że crowdfunding jest 
dozwolony przez państwo. W  polskim prawie funkcjo-
nuje zasada mówiąca, że to co nie jest zabronione, jest 
dozwolone. Zatem nawet pomimo faktu, że część ankie-
towanych mogła nie do końca być świadoma istoty zja-
wiska, intuicyjnie uznali, że tak właśnie jest w przypadku 
crowdfundingu. 

Jeśli chodzi o źródło, z którego po raz pierwszy ankie-
towani zetknęli się z  finansowaniem społecznościowym, 
to aż 78% wskazało Internet. Jest to obecnie obok telewizji 
jedno z najpowszechniejszych źródeł zdobywania wiedzy 
i  informacji. Jedynie 9% respondentów po  raz pierwszy 
dowiedziało się o crowdfundingu z telewizji, a 7% w roz-
mowie z  przyjaciółmi lub rodziną. Wśród odpowiedzi 
inne pojawił się plakat, bilbord i ulotka informacyjna. 

Aby móc odpowiedzieć na pytanie, które platformy 
są  wśród Polaków najpopularniejsze, poproszono bada-
nych o wymienienie ich nazw w dowolnej ilości i kolejno-
ści. Po przeanalizowaniu odpowiedzi (rys. 2) okazało się, 
że najbardziej znaną platformą finansowania społeczno-
ściowego jest Kickstarter (34 wskazań). Na drugiej pozycji 
znalazła się polska witryna PolakPotrafi.pl (27 wskazań). 
Prawie równie popularna okazała się platforma Wspieram.
to (23 odpowiedzi). Natomiast druga najpopularniejsza 
platforma na świecie, tj. Indiegogo (17 odpowiedzi), jest 
mniej znana. Taki rozkład odpowiedzi może wskazywać, 
że może nadal istnieć bariera językowa wśród Polaków 
oraz że istnieje większe poczucie wspólnoty towarzyszące 
projektom polskim niż z odległymi kulturowo i terytorial-
nie projektami zagranicznymi.

Kolejne pytanie dotyczyło, czy w  przeszłości chociaż 
raz aktywnie włączyli się w kampanię crowdfundingową, 
przekazując na rzecz projektodawcy środki finansowe. Aż 
84% respondentów nigdy nie przekazało wsparcia finan-
sowego w ramach crowdfundingu. Tak wysoki procent nie 
dziwi, ponieważ 54% z nich nie miało z nim do czynienia 
wcześniej. Natomiast z 46% osób, które wskazały, iż znają 
to pojęcie, tylko 16% brało udział w  finansowaniu spo-
łecznościowym. Dane te świadczą, że internauci w Polsce 
jeszcze niechętnie wspierają kampanie crowdfundingowe. 
Może to być spowodowane wieloma czynnikami i bariera-
mi, o które zapytano w dalszej części tej ankiety. 

Aby odpowiedzieć na pytanie, które projekty crowd- 
fundingowe są w Polsce wspierane najczęściej, zapytano 
badanych o  obszar, z  którego projekt najchętniej byłby 
przez nich finansowany. W  pytaniu tym umożliwiono 
internautom zaznaczenie kilku odpowiedzi, a ich procen-
towe zestawienie przedstawia rysunek 3. Najczęściej an-
kietowani wskazywali technologie (21%), kulturę i sztukę 
(17%) oraz muzykę (16%). Natomiast najmniej atrakcyjną 
dla Polaków dziedziną w  ramach crowdfundingu są  po-
dróże (7%) oraz kilka niewyszczególnionych dziedzin 
uwzględnionych w odpowiedzi inne (4%). Najważniejsze, 
co można zauważyć, to brak przewagi jednej dziedziny 
nad innymi. Świadczy to o  wielości zainteresowań Pola-
ków, a także różnicach w gustach respondentów, choć te 
mogą wynikać również z wieku badanych.

Rys. 2. Kolumnowy rozkład odpowiedzi na pytanie: Jakie zna Pani/Pan portale/platformy finansowania 
społecznościowego? (n=154)
Źródło: opracowanie własne
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Po wyjaśnieniu osobom biorącym udział w  badaniu 
istoty finansowania społecznościowego zapytano je, czy 
byliby skłonni w przyszłości wesprzeć finansowo dowol-
nie wybrane przez nich przedsięwzięcie. Tak –  odpo-
wiedziało 76% ankietowanych, nie – 9%, natomiast 15% 
osób nie było w  stanie określić, czy zdecydowaliby się 
na wzięcie udziału w tego typu przedsięwzięciu. Dane te 
mogą wskazywać, że crowdfunding może być odbierany 
przez Polaków jako zjawisko pozytywne. 

W ankiecie zapytano również o kwotę, którą najczęściej 
przekazano by na rzecz kampanii crowdfundingowych 
(rys. 4). Kwoty w  przedziałach 11–50 zł oraz 51–100 zł 
łącznie stanowią 80% wszystkich deklarowanych wpłat. 
Im wyższa kwota, tym mniej osób ją zadeklarowało. Tylko 
3% wskazało odpowiedź powyżej 300 zł. Może mieć to 
swoją przyczynę, po pierwsze, we wciąż niskich wynagro-
dzeniach Polaków, po drugie, że crowdfunding wciąż jest 
w  Polsce mało popularny, zaś po  trzecie, ze względu na 
wysoki odsetek uczniów i studentów, którzy wzięli udział 
w badaniu. 

Kolejne pytanie dotyczyło motywów przekazywania 
środków finansowych na rzecz projektów crowdfundin-
gowych. Zostało ono sformułowane w  sposób umożli-
wiający udzielenie kilku odpowiedzi, procentowy ich 
rozkład przedstawia rysunek 5. Jako najczęstszy powód 
wspierania kampanii ankietowani wskazali możli-
wość uzyskania przyszłego produktu niższym kosztem 
(33%). Potwierdzają to również liczne kampanie np. na 
platformie Kickstarter czy Wspieram.to, które oferują 
w zamian za wpłaty produkty finalne lub innego rodzaju 
gratyfikacje. W następnej kolejności respondenci wzięli-
by udział w kampanii dlatego, że wybrana inicjatywa jest 
w ich opinii ciekawa oraz zgodna z ich światopoglądem 
(29%), 25%  badanych zaangażowałaby się w  kampanię, 

by w  ludzkim odruchu nieść pomoc potrzebującym. 
Natomiast w najmniejszym stopniu przyczyną wsparcia 
projektu okazała się chęć stania się częścią społeczności 
skupionej wokół niego (4%). 

Następną badaną kwestią jest potencjał crowdfundin-
gu jako alternatywy tradycyjnych metod pozyskiwania 
kapitału (rys. 6). Jedynie 4% (odpowiedź: Niski) bada-
nych uważa, że finansowanie społecznościowe jest nie-
trafioną formą pozyskiwania funduszy. Jest to niewielki 
odsetek szczególnie, że łącznie (odpowiedzi: Bardzo wy-
soki oraz Wysoki) aż 66% badanych uważa, iż ten sposób 
gromadzenia środków finansowych ma w sobie wysoki 
i  bardzo wysoki potencjał. W  ocenie badanych taki 
sposób zdobywania środków na realizację założonych 
w kampanii celów niesie ze sobą duże możliwości. 

W  ankiecie sformułowano również pytanie, po-
zwalające określić, jakie czynniki przyczyniłyby się do 
zachęcenia większej liczby internautów do wspierania 
oryginalnych pomysłów. Respondenci mieli możliwość 
zaznaczenia więcej niż 1 odpowiedzi. Okazało się (rys. 7), 
że największy wpływ na działania internautów mają ich 
ulubieńcy, idole –  znane, obserwowane i  lubiane przez 
nich osoby (35%). Również gratyfikacja w postaci dobre-
go jakościowo produktu jest czynnikiem bardzo mocno 
wpływającym na decyzję o  przekazaniu wpłaty (29%). 
Wielu internautom podoba się prezentacja produktu, 
projektodawców i celu kampanii w formie filmiku wideo 
(25%). Takie osoby stanowią aż jedną czwartą wszyst-
kich badanych. Najmniej skuteczne okazały się osoby 
z  najbliższego otoczenia ankietowanych, tj. znajomi 
i przyjaciele (8%) oraz inne (3%). 

Również istotnym zagadnieniem jest identyfikacja 
czynników, które przeszkodziłoby badanym w  aktyw-
nym zaangażowaniu się w kampanie crowdfundingowe 

Rys. 3. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie: Projekt 
z jakiego obszaru wsparłaby Pani/wsparłby Pan najchętniej? 
(n=244)
Źródło: opracowanie własne

Rys. 4. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie: Jaką maksy-
malną kwotę byłaby Pani skłonna/byłby Pan skłonny przeznaczyć 
na wsparcie inicjatywy crowdfundingowej? (n=100)
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 5. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie: Który z wy-
mienionych czynników Pani/Pana zdaniem w największym stopniu 
motywuje osoby wspierające akcje crowdfundingowe? (n=217)
Źródło: opracowanie własne

Rys. 6. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie: Jak ocenia 
Pani/Pan potencjał finansowania społecznościowego w Polsce 
jako alternatywnej formy pozyskiwania kapitału? (n=100)
Źródło: opracowanie własne

Rys. 7. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie: Kto lub co 
mogłoby Panią/Pana zachęcić do finansowego wsparcia kampa-
nii crowdfundingowej? (n=176)
Źródło: opracowanie własne

Rys. 8. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie: Które z wy-
mienionych czynników byłyby dla Pani/Pana największą barierą 
we wsparciu przedsięwzięcia? (n=212)
Źródło: opracowanie własne

(rys. 8). Jako największe bariery internauci wskazali dłu-
gi przewidywany czas realizacji przedsięwzięcia (26%). 
W czasach kiedy użytkownika denerwuje już kilkusekun-
dowe ładowanie się strony www, najprawdopodobniej 
zdecydowanie mniej chętny będzie czekać kilka miesięcy 
na otrzymanie wymarzonego gadżetu. W  drugiej kolej-
ności największą barierę stanowi niska funkcjonalność 
platformy, jej nieprzejrzystość i trudność poruszania się 
po  niej czy znalezienia informacji (23%). Trzecią naj-

większą barierą okazało się ryzyko przekazanych środ-
ków (22%). Jednak z bardzo wielu względów tego typu 
zakończenie jest mało prawdopodobne, a przede wszyst-
kim nieopłacalne dla projektodawców, którzy reklamują 
kampanię swoim nazwiskiem, osobą, a także włożyli już 
w  nią fundusze, chociażby do uruchomienia kampanii 
na platformie. Wciąż niemało, bo co dziesiąta osoba nie 
jest przekonana co do zastosowanych na platformie re-
gulacji prawnych.
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Uogólnione wnioski z  omówionych w  tym punkcie 
danych z  przeprowadzonego badania ankietowego 
przedstawiono w podsumowaniu. 

Podsumowanie

N a podstawie analizy uzyskanych danych z przepro-
wadzonego badania można sformułować następu-

jące wnioski:
1. Zjawisko crowdfundingu w Polsce wciąż pozostaje dla 

większości internautów nieznane. Jest to spowodowa-
ne najprawdopodobniej początkową fazą jego roz-
woju. Analizując dotychczasową dynamikę rozwoju 
różnego rodzaju platform umożliwiających realizację 
crowdfundingu, można założyć, że termin ten będzie 
w  ciągu kilku najbliższych lat coraz bardziej rozpo-
znawalny wśród użytkowników. Natomiast można 
przypuszczać, że uczestnicy przeprowadzonego ba-
dania mieli wcześniej do czynienia z finansowaniem 
społecznościowym za pośrednictwem różnych zbió-
rek charytatywnych lub w systemach przedsprzedaży, 
ale nie znali wtedy samego pojęcia.

2. Osoby, które choć raz zetknęły się z  określeniem 
crowdfunding lub finansowanie społecznościowe 
w zdecydowanej większości poprawnie identyfikują 
to zjawisko jako zgodne z polskim prawem. W Pol-
sce wciąż nie został on uregulowany prawnie w spo-
sób bezpośredni. Tematem od niedawna zajmuje się 
także Komisja Europejska, jako że crowdfunding 
w zachodnich państwach wspólnoty rozwija się szyb-
ko i generuje coraz większe pieniądze. W ciągu naj-
bliższych lat można spodziewać się również w Polsce 
wzrostu zainteresowania tym tematem wśród władz 
legislacyjnych.

3. Crowdfunding jest segmentem gospodarki dzia-
łającym w  cyfrowym świecie Internetu, który jest 
najbardziej skutecznym kanałem edukowania lu-
dzi, dostarczania im informacji na różne tematy. To 
w Internecie najwięcej osób po raz pierwszy styka się 
z pojęciem finansowania społecznościowego. Warto 
wykorzystać możliwości i nowe narzędzia do rozpo-
wszechniania tematyki crowdfundingu.

4. Polacy rzadko wspierają kampanie crowdfundingo-
we, równocześnie w zdecydowanej większości dekla-
rując chęć aktywnego udziału w wybranym projekcie 
w przyszłości. Biorąc pod uwagę wciąż umiarkowaną 
rozpoznawalność zjawiska i  jego nieprzerwanie ro-
snącą popularność, można przypuszczać, że odsetek 
osób angażujących się w  finansowanie społeczno-
ściowe będzie systematycznie rósł. 

5. Najchętniej wspierane projekty pochodzą z  dziedzi-
ny technologii, kultury i  sztuki oraz muzyki. Nato-
miast najczęściej przekazywane kwoty znajdują się 
w przedziale 51–100 złotych oraz 11–50 złotych. In-
ternauci są skłonni przekazać więcej, gdy czeka ich 
po  zakończeniu kampanii jakaś forma gratyfikacji 
obiecana przez projektodawców.

6. Czynnikiem, który najmocniej motywuje internau-
tów w  Polsce do finansowego wsparcia kampanii, 

jest modny, dobry jakościowo produkt finalny oraz 
chęć włączenia się w ciekawą inicjatywę zgodną z ich 
światopoglądem. Najczęstszą przyczyną rezygnacji 
już na początku z  aktywnego uczestnictwa w  kam-
panii jest długi przewidywany czas realizacji przed-
sięwzięcia oraz niska funkcjonalność platformy, na 
której przebiega kampania.

7. Ankietowani uznają crowdfunding za zjawisko o wy-
sokim potencjale, które jako alternatywna forma po-
zyskiwania kapitału może przynosić korzyści wielu 
podmiotom w różnych dziedzinach życia, a nie tylko 
w sferze biznesowej.
W  celu podjęcia szerokiej dyskusji nad normami, 

standardami oraz pisanymi i  niepisanymi zasadami 
crowdfundingu konieczne jest systematyczne moni-
torowanie i  gromadzenie informacji na temat tego 
zjawiska. Każda prowadzona działalność potrzebuje 
dobrych praktyk, wzorców, a także kodeksu etycznego. 
Przedstawione w niniejszym artykule badania i wnioski 
z  przeprowadzonej analizy uzyskanych danych mogą 
pomóc prowadzić przyszłe kampanie crowdfundingo-
we lepiej, skuteczniej i bardziej przejrzyście. 
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Przypis

1) Jest to „proces, podczas którego wykorzystuje się mądrość 
i  potencjał społeczności do celów własnych jednostki lub 
dla dobra ogółu. Polega na zleceniu (outsourcing) danego 
zadania tłumowi, czyli nieokreślonej liczbie przypadkowych 
internautów” (Durał, 2017).
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Crowdfunding Analysis in Poland 
Based on Questionnaire Surveys

Summary

An increased interest in crowdfunding can be noticed 
currently both in the world and in Poland. More and more 
platforms and projects are becoming successful and this 
capital raising model is becoming widespread. The goal 
of this paper is to present potential commitment of Polish 
Internet users in financial projects implementation through 
dedicated web platforms. In this paper the Authors discuss 
assumptions of the conducted study as well as its results. The 
study was carried out among Polish Internet users with the 
use of a questionnaire. The questionnaire was created in the 
digital form using Typeform tool. The paper concludes with 
a summary that contains the findings of the conducted study.
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