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Artykuł omawia najnowsze trendy i kierunki rozwoju finansowania społecznościowego na wybranych przykła-
dach anglojęzycznych serwisów internetowych. Zakres pracy obejmuje takie zagadnienia jak: agregaty portali
finansowania społecznościowego, lokalne inwestowanie, franczyza, platformy przedsprzedażowe, portale typu
open source oraz wykorzystanie przewagi konkurencyjnej platform e-commerce oferujących finansowanie spo-
łecznościowe produktów. Celem artykułu jest omówienie najnowszych trendów oraz kierunków finansowania
społecznościowego, ocena ich użyteczności oraz szanse na upowszechnienie prezentowanych pomysłów. Arty-
kuł zawiera przegląd literatury przedmiotu oraz analizę wybranych portali, porównywarek oraz wyszukiwarek fi-
nansowania społecznościowego.
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The article discusses the latest trends and directions of development of crowdfunding on selected examples
of English-language websites. The scope of work includes topics such as aggregates of crowdfunding sites,
local investing, franchise, pre-sales platforms, open source sites and leveraging the competitive advantages
of e-commerce platforms which offer product crowdfunding.  This article aims to discuss the latest trends
and directions of crowdfunding, assess their usefulness and the chances of popularising the ideas
presented. The article provides an overview of the literature on the subject and an analysis of the selected
sites, comparison sites and crowdfunding search engines. 
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Wprowadzenie

Finansowanie społecznościowe nie jest związane wyłącznie z platformami, gdzie
zbierane są fundusze na projekty. Wielkie serwisy, takie jak Kickstarter czy Indiegogo,
pomimo starań, nie są w stanie zgromadzić całego ruchu generowanego przez użytkow-
ników poszukujących informacji na temat projektów finansowanych społecznościowo.
Wielość platform gromadzących projekty wymusiła np. powstanie agregatów portali fi-
nansowania społecznościowego. Są to wyszukiwarki i porównywarki, które pozwalają
użytkownikom na mniej czasochłonne i prostsze wyszukiwanie interesujących projektów
czy serwisów. Dodatkową korzyścią jest możliwość dotarcia do szerszego grona osób
mogących wesprzeć projekt. 

Twórcy poszukujący finansowania mają obecnie do dyspozycji także wiele innych
serwisów, niekiedy bardziej wyspecjalizowanych niż te najpopularniejsze. Takimi serwi-
sami są np. te poświęcone modzie. Wydaje się, że branża modowa dopiero niedawno
dostrzegła potencjał serwisów finansowania społecznościowego, przede wszystkim jako
platform przedsprzedażowych. Projekty modowe, aby były atrakcyjne muszą posiadać
walor nowości i niepowtarzalności. Dzięki finansowaniu społecznościowemu, szansę na
sfinansowanie mają produkty niszowe, dostarczane głównie przez początkujących pro-
jektantów, którzy nie mają szans na przebicie się oraz wystarczających funduszy na pro-
wadzenie działalności w tradycyjnym modelu. 

Finansowanie społecznościowe zaczyna być wykorzystywane także, jako platforma
projektów o znaczeniu lokalnym. Finansowane projekty mogą służyć wspieraniu dostaw-
ców żywności, działaniom proekologicznym oraz polepszeniu sytuacji na lokalnym ryn-
ku pracy poprzez danie szansy na działalność małym przedsiębiorstwom, które wypra-
cowany zysk inwestują np. w zatrudnienie pracowników z najbliższej okolicy. Lokalne
społeczności mają także możliwość wpływania na to, jakie sklepy chcieliby widzieć
w swojej okolicy. Dzięki wsparciu finansowemu mogą nie tylko doprowadzić do powsta-
nia takiego sklepu, ale również stać się jego współwłaścicielami, którzy podejmują de-
cyzje związane z zarządzaniem. 

Rozczarowanie obecnymi platformami finansowania społecznościowego może tak-
że pomóc w nakreśleniu nowych perspektyw rozwoju. Obok wielkich serwisów zaczyna-
ją powstawać takie portale, których twórcami są bezpośrednio ci, którzy poszukują
wsparcia dla swojego projektu. Dostępny dla wszystkich kod pozwala na uruchomienie
własnej platformy, na której nie obowiązują żadne regulaminy ani nie obciążają twór-
ców kosztami prowizji. Dla tych, którzy szukają bardziej kompleksowych rozwiązań prze-
znaczone są serwisy, na których można nie tylko przeprowadzić zbiórkę pieniędzy, ale
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rozpocząć również przedsprzedaż internetową, lub nawet rozszerzyć swoją działalność
na tradycyjnym rynku. 

Wybrane trendy rozwoju finansowania społecznościowego mogą, choć nie mu-
szą się przyjąć w dłużej perspektywie czasowej. Mogą jednak stać się inspirujące
dla tych, którzy do tej pory nie zdawali sobie sprawy z potencjału, jakie tkwi w spo-
łeczności. 

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie najnowszych trendów i kierunku rozwoju fi-
nansowania społecznościowego, ocena ich użyteczności oraz szanse na upowszechnie-
nie prezentowanych pomysłów. 

Wyszukiwarki i porównywarki portali 
finansowania społecznościowego

Popularność finansowania społecznościowego sprawiła, że obok znanego wszyst-
kim Kickstartera, oraz innych wielkich serwisów, powstało także wiele platform wyspe-
cjalizowanych w finansowaniu projektów z konkretnych dziedzin (np. medyczne, na-
ukowe, ekologiczne, non-profit). Wiedza o istnieniu takich serwisów może być przydat-
na dla twórców, których projekty zostały wcześniej odrzucone przez większe serwisy
lub nie zdobyły finansowania pomimo przeprowadzenia kampanii na którymś ze zna-
nych portali. Dla poszukujących finansowania istotną informacją może okazać się to,
w jakim modelu finansowania specjalizuje się dany portal i czy odpowiada on założe-
niom w sposobie pozyskania funduszy, jaki preferuje twórca. Kolejną ważną informa-
cją jest to, kim jest osoba poszukująca — czy jest to inwestor, który szuka projektów
z konkretnej dziedziny, przedsiębiorca poszukujący finansowania na swój projekt, czy
organizacja non-profit szukająca serwisów przeznaczonych na zbiórkę pieniędzy dla
potrzebujących. Ostatnim z kryteriów poszukiwań może być lokalizacja, czyli w jakich
krajach działają poszczególne platformy i kto może wystartować z projektem — np.
serwis Indiegogo nie ma ograniczeń geograficznych i każdy na świecie może rozpo-
cząć zbiórkę na swój projekt1. 

Jedną z wyszukiwarek, które posiadają wyżej wspomniane kryteria jest Crowdsu-
nite2, nazywana też „Yelpem finansowania społecznościowego”3 (Yelp to interneto-
wa wyszukiwarka firm). Posiada ona także wyspecjalizowane funkcje wyszukiwania
jak: sortowanie według liczby odwiedzających dany serwis (miesięcznie), ocen użyt-
kowników Crowdsunite oraz liczby odwiedzających dostarczonych przez serwis Alexa
(firma indeksująca strony internetowe). Przy każdej z wyszukiwanych stron pojawia
się także krótki opis. 
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Jedną z ciekawszych funkcjonalności dostarczanych przez Crowdsunite jest możli-
wość porównywania stron. Na potrzeby tej pracy przeprowadzono krótki test, sprawdza-
jący działanie porównywarki: wybrano kategorię sztuka oraz sortowanie według liczby
odwiedzających (miesięcznie)4. Z wyselekcjonowanych portali wybrano cztery: Causes,
Kickstarter, Indiegogo, Fundrazr. Wyniki zaprezentowane zostały w poniższej tabeli: 

Tabela 1. Wyszukiwarka i porównywarka Crowdsunite 

NNaazzwwaa  ppllaattffoorrmmyy CCaauusseess KKiicckkssttaarrtteerr IInnddiieeggooggoo FFuunnddrraazzrr

Ocena użytkowników 4 4 3,5 3,5
Liczba odwiedzających (msc) 2,500,000 1,137,121 600,000 600,000

Źródło: Crowdsunite.com

Według tabeli, którą dostarczyła wyszukiwarka Crowdsunite najlepiej ocenianymi
serwisami finansowania społecznościowego w kategorii sztuka z czterech wyselekcjono-
wanych przez autorkę pracy są Causes i Kickstarter, a największą liczbę odwiedzających
miesięcznie zanotował portal Causes. Wszystkie inne dane wygenerowane dodatkowo
przez wyszukiwarkę ponad zdefiniowane wcześniej kategorie nie zostały uwzględniane
w teście. Biorąc pod uwagę tylko dwie kategorie, według Crowdsunite, za najlepszy ser-
wis w kategorii sztuka i liczby odwiedzających miesięcznie uznany byłby portal Causes. 

Wyszukiwarka Crowdsunite odsyła również do zewnętrznej porównywarki, z którą
współpracuje za zasadzie afiliacji — jest to CF4ALL5 (Crowd-Powered Project Se-
arch&Support). Znajduje się ona w zakładce „Projekty” za stronie Crowdsunite6. Po wpi-
saniu interesującej nas frazy otwiera się strona CF4ALL, która dostarcza informacji
o projektach. 

Przykładowym słowem kluczowym wpisanym przez autorkę pracy, w celu sprawdze-
nia działania funkcjonalności tej porównywarki było słowo „art”. Strona CF4ALL przed-
stawiła 402 strony wyników z projektami, które były związane z wpisaną frazą oraz po-
grupowała je według daty zakończenia zbiórki — umiejscawiając na samej górze te pro-
jekty, na które zbiórka wygasa już niebawem7. 

Wyniki zaprezentowane przez CF4LL przedstawiały projekty, które w nazwie katego-
rii zawierały słowo „art.”. Były to przykładowo: „adventure/art.”, „art/biography”,
„arts&culture”. Każdy projekt posiada krótki opis, a pod zdjęciem widnieje podpis z na-
zwą portalu, na jakim projekt został zamieszczony. Po prawej stronie umieszczono infor-
macje dotyczące daty końca zbiórki, ilość uzbieranych pieniędzy, liczbę wspierających
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oraz procent, jaki stanowiła uzbierana do tej pory suma. Po kliknięciu na ikonkę „more
info”, użytkownik wyszukiwarki zostaje przekierowany na podstronę, na której może zo-
baczyć film promocyjny projektu oraz informacje w formie wykresów. Użytkownik może
także bezpośrednio udać się na stronę serwisu, gdzie przeprowadzana jest zbiórka. 

Po lewej stronie wyszukiwarki znajdują się filtry i kategorie według których można
przeszukiwać projekty. Są to: filtrowanie ze wsparciem Crowdcredit, kategorie projek-
tów, platformy, typ finansowania, status projektu (szukający wsparcia, zakończony),
przedział czasowy (kończący zbiórkę za 7 dni, dodany w ciągu ostatnich 7 dni, data wy-
startowania zbiórki), deklarowana kwota wsparcia (minimum i maksimum), kwota uzy-
skana do tej pory (minimum i maksimum) oraz lokalizacja. 

Jedną z najciekawszych funkcji dostępnych w wyszukiwarce CF4ALL są tzw. Crowd-
credits8. Jest to „waluta”, dzięki której zarejestrowani użytkownicy serwisu mogą wyra-
żać swoje poparcie dla prezentowanych projektów. Im więcej kredytów zbierze dany pro-
jekt, tym wyżej jest on prezentowany w wyszukiwarce. Projekty, które uzyskały najwięcej
poparcia są prezentowane także w zakładce „Trending Projects”. Każdy użytkownik,
który odwiedza wyszukiwarkę — nawet jeśli nie jest zarejestrowany — zbiera swoje kre-
dyty. Przykładowo — autorka pracy uzbierała ich 56 odwiedzając stronę jednego pro-
jektu oraz uzyskując o nim dodatkowe informacje poprzez dwukrotne kliknięcie przyci-
sku „more info” (jedno na podstronę CF4ALL a drugie na zewnętrzną stronę projektu).
Dane o posiadanych kredytach można uzyskać poprzez kliknięcie na przycisk Crowdcre-
dit widniejący pod każdym projektem. Uzyskane kredyty można jednak wykorzystać do-
piero po zalogowaniu. Według informacji dostarczonych przez wyszukiwarkę, kredyty
można uzyskać poprzez: rejestrację w serwisie, codzienne logowanie, wyszukiwanie oraz
dokonywanie np. kliknięć wewnątrz serwisu oraz na zewnątrz na stronę projektu, oraz
przeglądanie projektów na CF4ALL oraz stronach partnerskich. 

Warto wspomnieć jeszcze o kanadyjskiej wyszukiwarce CrowdFundFusion9. Zbiera
ona projekty z takich serwisów jak: Kickstarter, Indiegogo, Rockethub, Fundly, Crowd-
Fusion i FundRazr. Prezentowane projekty są pogrupowane według statusów: „wyróż-
niony projekt”, „zyskujące na popularności”, „zakończone projekty” i „rozpoczęte pro-
jekty”. Twórcy serwisu zaimplementowali na stronie także liczniki pokazujące sumę
uzbieranych pieniędzy na projekty zakończone sukcesem10 oraz liczbę zakończonych
projektów i tych poszukujących dopiero wsparcia. Wśród społeczności odwiedzającej
CrowdFundFusion przeprowadzane są też głosowania decydujące o tym, jakie strony fi-
nansowania społecznościowego powinny zostać uwzględnione w agregacie. Z punktu
widzenia twórców, najważniejszą funkcjonalnością oferowaną przez ten serwis jest moż-
liwość dodania linku do własnych projektów. O tym, czy projekt znajdzie się na stronie
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decydują dwa czynniki: liczba linków ze stron portali społecznościowych poświęcona
projektowi (im więcej, tym lepiej), które kierują na stronę CrowdFundFusion oraz jak cie-
kawy i funkcjonalny jest projekt. Jeśli projekt przejdzie pomyślą weryfikację, może zyskać
okazję na zyskanie kolejnych inwestorów. 

Agregaty to kolejny kierunek rozwoju dla finansowania społecznościowego. Mecha-
nizm działania agregatów był znany już szerzej np. z porównywarek cenowych czy zaku-
pów grupowych. W przypadku finansowania społecznościowego pełni tą samą ważną
funkcję — usprawnia proces przeszukiwania projektów z wielu stron jednocześnie we-
dług ustalonej przez wyszukującego kategorii. Wyszukiwarki i porównywarki projektów
mogą okazać się także przydatnym narzędziem promocji dla twórców projektów. Poja-
wienie się projektu na innych stronach niż serwis, na którym zbierane są fundusze mo-
że zaowocować pozyskaniem nowych osób mogących wesprzeć projekt finansowo. Dzię-
ki zaimplementowaniu funkcji umożliwiających komentowanie oraz głosowanie, projek-
ty mają szansę dodatkowo — poza stroną „macierzystą”, gdzie zbierane są fundusze na
projekt — uzyskać zainteresowanie społeczności. 

Lokalne inwestowanie 

Locavesting (ang. local investing — lokalne inwestowanie) to dość nowa odmiana
finansowania społecznościowego. Polega ona na wsparciu finansowym projektów słu-
żącym lokalnym społecznościom11. Termin został ukuty przez propagatorkę tej idei —
Amy Cortese12. W swojej książce „Locavesting: The Revolution in Local Investing and
How to Profit from It” przedstawia ona początki lokalnego inwestowania, jego zalety,
a także wady. Idea lokalnego inwestowania ściśle wiąże się z oddolnym ruchem Slow
Money, który jest powiązany z organizacją Slow Food, wspierającą lokalnych dostawców
żywności13. Założyciel Slow Money, Woody Tasch postawił interesujące pytanie: „Jak
wyglądałby świat, gdyby 50% naszych zasobów zainwestować w promieniu 50 mil od
naszego miejsca zamieszkania?”14. Okazuje się, że o ile dostrzegamy powoli zalety je-
dzenia i kupowania tego co lokalne, tak inwestycje wspierane przez społeczność, są jesz-
cze dla nas czymś nowym. Przedsiębiorstwa lokalne w dalszym ciągu mogą się rozwijać
głównie dzięki pożyczkom, kredytom i oszczędnościom. Cortese zwraca uwagę na fakt,
iż nadal wielu osobom wygodniej jest wesprzeć firmę działającą globalnie, niż lokalnie
— mimo, że to właśnie małe przedsiębiorstwa wypracowują zyski, które wspierają spo-
łeczność15. Dzięki sile społeczności internetowych, finansowanie lokalne ma szanse za-
istnieć w szerszej świadomości i rozpocząć nową rewolucję. Zaletą tego typu inwestowa-
nia jest to, że zyski z przedsięwzięć lokalnych przynoszą większe korzyści dla społeczno-
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ści. Zyski wielkich korporacji bywają transferowane w odległe rejony, a beneficjentami
stają się nieliczni. Dzieje się tak, gdyż koncerny poprzez swoją globalną działalność sta-
ją się oderwane od problemów lokalnych16. Należy jednak podkreślić, że inwestycje lo-
kalne, pomimo swoich zalet, posiadają także i wady. Mniejsze przedsiębiorstwa bywają
również mniej stabilne, a inwestowanie w nie staje się bardziej ryzykowne17. Wydaje się
zatem, że potrzebna jest równowaga pomiędzy tym, co globalne, a tym co lokalne. Istot-
ne jest jednak to, że rewolucja, jaka dokonuje się za sprawą finansowania społeczno-
ściowego, ma także wpływ na uwalnianie potencjału projektów o znaczeniu lokalnym,
które do tej pory były wspierane mniej szczodrze i sposobami administracyjnymi, np.
z naszych podatków. 

Franczyza w finansowaniu społecznościowym

Serwisem, który również opiera się na idei lokalnego inwestowania jest Crowdfran-
chise.com18. Zamysłem jego założyciela było to, aby każdy mógł mieć wpływ na to, aby
sklep z jego ulubionej sieci znalazł się w najbliższej okolicy. Crowdfranchise działa dwu-
torowo — wspiera głównie sieć samoobsługowych sklepów z jogurtami „Forever
Yogurt”, której współwłaścicielem jest założyciel serwisu19, ale także angażuje się w szer-
sze działanie na rzecz rozwoju lokalnej franczyzy20. 

W Crowdfranchise, inwestorzy mogą wesprzeć dowolną ilość inicjatyw poprzez wpła-
tę niewielkich sum pieniędzy na każdą z nich. W ten sposób stają się oni również współ-
właścicielami wspieranych przez siebie projektów i mogą zdobyć doświadczenie, jako
franczyzobiorcy. Crowdfranchise jest również platformą zgłaszania zapotrzebowania na
lokalne inicjatywy w całych Stanach. Społeczność zgromadzona na portalu może zgła-
szać, komentować oraz głosować nad propozycjami zamieszczonymi przez innych. Por-
tal może działać również jako platforma do zarządzania, za pośrednictwem której inwe-
storzy mogą powołać zarząd i monitorować operacje biznesowe czy sprzedaż21. 

To, że portal ma potencjał pokazuje historia otwarcia jednego ze sklepów Forever
Yougurt w Chicago. Projekt zgromadził 652 000 dolarów w 66 dni22. Jest to także
pierwszy sklep działający w modelu franczyzy, którego współwłaścicielami stała się in-
ternetowa społeczność23. Sukces firmy Forever Yogurt pokazuje, że możliwe i opłacal-
ne jest pozyskiwanie finansowania od społeczności także w modelu franczyzy. Sieć
sklepów Forever Yogurt posiada obecnie 22 sklepy w Stanach Zjednoczonych — w tym
12 oczekujących na otwarcie, oraz działające 2 sklepy w Chinach i oczekujące na
otwarcie 2 sklepy w Panamie24. Obecnie na serwisie Crowdfranchise można znaleźć in-
formacje o trzech zbiórkach społecznościowych — jednej ukończonej, w której użyt-
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kownicy wsparli otwarcie sklepu w Chicago (przekraczając o dwa tysiące dolarów su-
mę deklarowaną przez właściciela serwisu) oraz dwie oczekujące na realizację w No-
wym Jorku i Maryland25. 

Przykład Forever Yogurt pokazuje, ze wykorzystanie finansowania społecznościowe-
go we franczyzie może pozwolić firmie na rozszerzenie działalności i zwiększenie ekspan-
sji również zagranicą. Zdaniem Arkadiusza Regieca, prezesa Beesfund.com „trzeba pa-
miętać, że w celu przekonania wielu osób do wsparcia projektodawca musi być wiary-
godny, a projekt prowadzony w sposób transparentny”26. Najistotniejsze jest jednak to,
aby przekonać społeczność do produktów oferowanych przez daną markę — zaangażo-
wani klienci mogą bowiem okazać się również inwestorami pracującymi na sukces fir-
my. Przewagą takiego rozwiązania jest również to, że inwestorami są osoby przekonane
do danego produktu, które same mogą chcieć zabiegać o to, by sklep ich ulubionej
marki znalazł się ich najbliższym otoczeniu. 

Platformy przedsprzedażowe w branży modowej 

Główne portale finansowania społecznościowego dopuszczają w większości zbiórkę
pieniędzy na projekty modowe, jednak stanowią one zwykle znikomy procent wśród
wszystkich projektów. Finansowanie społecznościowe otworzyło nowe możliwości nie tyl-
ko przed przedsiębiorcami, ale również przed projektantami, którzy zyskali nowe narzę-
dzia promocji oraz łatwiejszy dostęp do potencjalnych klientów. Podobnie, jak w przy-
padku innych branż, także i branża modowa zyskała własne odpowiedniki platform prze-
znaczone wyłącznie na projekty modowe. 

Wowcracy to jeden z serwisów finansowania społecznościowego poświęcony mo-
dzie27. Użytkownicy mogą dokonać zamówień na ubrania lub akcesoria, które dopiero
powstaną w pracowni wybranego projektanta. Serwis dokonuje rezerwacji w imieniu
użytkownika oraz sprawdza, czy posiada on wystarczającą ilość środków na koncie. Płat-
ność jest realizowana dopiero, gdy projekt zgromadzi ustaloną przez twórcę liczbę osób
deklarujących chęć dokonania zakupu. Jeśli projekt zyska duże zainteresowanie wyraża-
jące się w liczbie osób, chcących zakupić dany produkt, wówczas serwis składa zamó-
wienie w imieniu użytkownika i przelewa pieniądze na konto twórcy, który jest zobowią-
zany dostarczyć towar w określonym czasie. 

Podobny mechanizm działania wykorzystuje francuski serwis IamLaMode28. Serwis
posiada szerszą gamę możliwości niż Wowcracy — umożliwia uzyskanie finansowania
nie tylko własnej kolekcji, ale np. także na: wydanie książki poświęconej modzie, uru-
chomienie i rozwój własnego bloga modowego, wzięcie udziału czy zorganizowanie po-
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kazu mody29 — jednakże na stronie prezentowane są jak na razie jedynie projekty akce-
soriów i ubrań. Wadą tego serwisu jest znikoma liczba projektów dostępnych na stronie,
choć należy zauważyć, że większa ich część uzyskała pełne finansowanie — czasem na-
wet z nadwyżką. Osoby, które chcą wesprzeć projekty na stronie uzyskują dodatkowe ko-
rzyści, w zależności od wpłaconej kwoty. 

Serwisy finansowania społecznościowego poświęcone modzie wykorzystują trend
znany we współczesnym rynku modowym — możliwość zakupienia kolekcji zanim trafi
ona jeszcze do regularnej sprzedaży w butikach (lub, która do niej w ogóle nie trafi). Wy-
korzystany zostaje tu zatem model przedsprzedaży, opierający się na chęci doświadcze-
nia czegoś wcześniej przed innymi (tzw. „firstizm”). Branża modowa jest jedną z najbar-
dziej podatnych na tego typu zachowania wśród konsumentów. Nie bez znaczenia dla
rozwoju finansowania społecznościowego w sektorze mody może być również fakt, iż od
jakiegoś czasu nie tylko wielkie marki dyktują trendy lecz także wpływowe blogerki,, któ-
re są zapraszane na pokazy. Branża modowa poszukuje nieustannie nowych twarzy i po-
mysłów, i wydaje się, że pojawienie się serwisów umożliwiających rozwój rokującym pro-
jektantom może się okazać alternatywą dla tych, którzy poszukują nieszablonowych pro-
jektów. 

Portale finansowania społecznościowego typu open source 

Selfstarter to inicjatywa twórców Lockitrona — mechanizmu typu hardware, który
można zainstalować na drzwiach, połączonego z aplikacją w telefonie, co pozwala na
otwieranie drzwi za pomocą telefonu, nie zaś tradycyjnego klucza30. Historia Lockitrona
wiąże się z odrzuceniem przez serwis Kickstarter, który wprowadził nowe zasady w swo-
im regulaminie po serii skarg ze strony klientów na producentów sprzętów, którzy nie do-
starczali swoich produktów na czas31. Lockitron, który starał się o zgodę na przeprowa-
dzenie zbiórki, został przez serwis przypisany do kategorii produktów domowych, których
finansowanie na Kickstarterze jest zabronione32. Twórcy Lockitrona postanowili w odpo-
wiedzi stworzyć własny serwis finansowania społecznościowego typu open source. Sel-
fstarter jest platformą, która oferuje za darmo kod, dzięki któremu można stworzyć wła-
sną stronę przeznaczoną do zbierania funduszy na konkretny projekt33. Kod pozwala je-
dynie na zbudowanie makiety strony — zainteresowani twórcy powinni jednak zatrosz-
czyć się we własnym zakresie o sprawy związane z uwierzytelnieniem strony i jej admini-
strowaniem34. 

Podobne rozwiązanie oferuje Crowdtilt Open35. Jest to platforma, która w przeci-
wieństwie do Selfstartera oferuje użytkownikom więcej funkcji do wykorzystania oraz
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wsparcie związane z obsługą płatności. Istotna, z punktu widzenia osoby chcącej pro-
wadzić zbiórkę pieniędzy na własnej stronie, jest nie tylko łatwa obsługa, ale także
i możliwość analizy zachowań wspierających projekt oraz prowadzenie nie tylko zbiórki
pieniędzy, ale także i przedsprzedaży. Crowdtilt Open oferuje administratorom strony
projektu pozyskiwanie takich danych oraz funkcję wspierającą retargeting (ang. re —
ponowne, targeting — targetowanie), czyli ponowne docieranie do użytkowników, któ-
rzy już raz odwiedzili daną stronę internetową. Serwis wspiera twórców w trakcie całego
procesu związanego z przygotowaniem kampanii, przeprowadzeniem jej, oraz tym co
następuje po niej, czyli przedsprzedażą. Platforma jest dostosowana do obsługi płatno-
ści w różnej formie (jednorazowa płatność kartą kredytową lub powtarzające się płatno-
ści). Istotną częścią serwisu, i tym co go wyróżnia, jest możliwość prowadzenia przed-
sprzedaży po zakończeniu zbiórki pieniędzy. Pozwala to twórcom utrzymać kontakt ze
wspierającymi oraz nowymi użytkownikami, zainteresowanymi kupnem produktu. 

Rozwiązanie open source'owe w przypadku finansowania społecznościowego nie jest
jeszcze rozpowszechnione, jednak należy zadać sobie pytanie, czy jest ono potrzebne.
Zaletą takiego rozwiązania jest uniezależnienie się od serwisów udostępniających twór-
com swoje platformy w celu przeprowadzenia zbiórki, co jednak wiąże się z akceptacją
regulaminów. Strony typu Kickstarter mogą odgórnie wprowadzić zasady, które unie-
możliwią lub utrudnią pewnym kategoriom produktów możliwość zaistnienia na serwisie
i zebrania przez ich twórców funduszy potrzebnych do uruchomienia produkcji oraz wy-
kluczą dostęp do grupy potencjalnych klientów. Jeśli jednak strony takie będą oferowa-
ły twórcom możliwość prowadzenia przedsprzedaży swoich produktów — wówczas jest
to wartość dodana tego typu serwisów. W szczególności, że wielkie platformy finanso-
wania społecznościowego nadal nie oferują swoim użytkownikom takiej funkcji. 

Wadą rozwiązania open source'owego jest jednak niewielki zasięg. Kickstarter jest
platformą, która przyciąga ludzi — zarówno producentów, jak i klientów (potencjalnych
inwestorów). Jest to olbrzymia społeczność, której potencjał jest nie do przecenienia —
przede wszystkim łatwiej można pozyskać fundusze na swoje projekty. W przypadku zaś,
gdy produkt cieszył się olbrzymim zainteresowaniem i zebrał znaczącą kwotę pieniędzy
— nadal można trafić na stronę kampanii w serwisie oraz na odnośniki do stron komer-
cyjnych twórców, na których prowadzona jest sprzedaż. 

E-commerce a finansowanie społecznościowe

Jedną z trudności, na jaką napotykają twórcy oferujący produkty innowacyjne jest
rozdzielenie funkcjonalności serwisów e-commercowych i finansowania społecznościo-
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wego. Wielkie kontrowersje wzbudza przede wszystkim polityka Kickstartera, który chcąc
bronić klientów przez niedokończonymi, zbyt ryzykownymi lub nierealistycznymi projek-
tami, zaostrzył swój regulamin i tym sposobem wielu twórców nie zostało dopuszczonych
do przeprowadzenia zbiórek36. Pozwoliło to jednak na pojawienie się serwisów, takich
jak: Christie Street37 i Crowd Supply38. 

Christie Street, które rozpoczęło swoją działalność w grudniu 2012 roku jest platfor-
mą której twórcy starają się minimalizować ryzyko związane z finansowaniem projektów
innowacyjnych39. Twórcy, którzy chcą przeprowadzić zbiórkę na stronie są sprawdzani
pod kątem tego, czy ich projekty są zgodne z prawem, a pomysły wykonalne40. Ponad-
to, fundusze jakie przekazują wspierający są przekazywane twórcom etapami — tak, by
w razie czego, wspierający mogli otrzymać choć częściowy zwrot swoich pieniędzy, jeśli
projekt nie zostanie zrealizowany41. Serwis Christie Street dba także o zachowanie peł-
nej specyfikacji produktu przez innowatora — tak, aby produkt był zgodny z tym, co zna-
lazło się w opisie (dopuszczalne są niewielkie zmiany, jednak główny projekt i jego kom-
ponenty nie mogą się różnić więcej niż w 15% od pierwotnego założenia)42. Czas dosta-
wy produktu również podlega regulacjom ze strony serwisu i twórcy są zobowiązani nie
przekraczać 6 miesięcznego terminu dostawy — w przeciwnym razie, pieniądze zacho-
wane w depozycie podlegają zwrotowi43. Kupujący może również wykupić specjalne
ubezpieczenie, które zapewni pełny zwrot pieniędzy w przypadku niepowodzenia w re-
alizacji wspieranego projektu44. 

Crowd Supply to serwis, oferujący twórcom oprócz możliwości uruchomienia kam-
panii mającej na celu pozyskanie pieniędzy od społeczności także rozpoczęcie przed-
sprzedaży swoich produktów oraz pomoc w sprzedaży produktów w tradycyjny sposób45.
Twórcy serwisu zajmują się logistyką i dostawami, a produkt może być także sprzedawa-
ny poza serwisem. Połączenie tych trzech kanałów (finansowanie społecznościowe,
przedsprzedaż i sprzedaż tradycyjna) może stanowić przewagę konkurencyjną wobec in-
nych tego typu serwisów. Serwis skupia nie tylko twórców i wspierających, ale również
stanowi nieformalną platformę spotkań dla współpracowników, kontrahentów i dostaw-
ców usług46. Na stronie Crowd Supply istnieje specjalna zakładka, na której skatalogo-
wano dostawców usług, współpracujących z serwisem, według następujących kategorii:
producenci ceramiki, studia projektowe, wykonawcy inżynieryjni, planiści finansów, glo-
balne firmy produkcyjne, hackerspace'y (ang. hacker — haker, space — przestrzeń;
hackerspace — „przestrzeń stworzona i utrzymywana przez grupę kreatywnych osób,
które łączy fascynacja ogólno pojętym tworzeniem w duchu kultury hackerskiej; prze-
strzeń stymuluje rozwój projektów, organizując i użyczając potrzebnych narzędzi.”47), fir-
my prawnicze, kredytodawcy, warsztaty mechaniczne, agencje marketingowe, monterzy
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i producenci obwodów drukowanych (PCB), producenci tworzyw sztucznych, drukarki,
sklepy tekstylne i producenci video. Jest to kolejna z cech, która wyróżnia Crowd Supply
spośród innych platform. Serwis proponuje bowiem współpracę już nie tylko pomiędzy
twórcami a użytkownikami, ale zaprasza do tego grona również potencjalnych dostaw-
ców usług i kontrahentów, z którymi można nawiązać kontakty biznesowe i usprawnić
proces produkcji oraz jakość oferowanych produktów, a nawet pomogą skutecznie za-
planować kampanię promocyjną. 

Oba serwisy oferują znacznie więcej możliwości niż typowe platformy finansowania
społecznościowego. Zarówno na Christie Street, jak i na Crowdsupply, finansowanie
społecznościowe stanowi jedynie część oferowanej usługi. Co ważniejsze dla samych
twórców, serwisy te dbają o to, aby zatrzymać przy sobie młodych innowatorów, stwa-
rzając im dogodne miejsce, gdzie mogą uruchomić przedsprzedaż swoich produktów.
W tradycyjnych serwisach, typu Kickstarter czy Indiegogo, twórcy po zakończonej zbiór-
ce pieniędzy muszą uruchomić swoją komercyjną działalność już na własnej stronie.
Pomimo tego, że użytkownicy mogą znaleźć na stronie, gdzie przeprowadzona była
kampania, informację o nowym adresie, pod którym można znaleźć i zakupić już dany
produkt, to wydaje się że jest to rozwiązanie niezbyt funkcjonalne. Twórcy, którzy przed-
stawiają swoje produkty społeczności, prosząc przy tym o wsparcie finansowe, działają
najczęściej w tzw. start-upach, czyli firmach, które dopiero rozpoczynają swoją działal-
ność, a więc nie posiadają jeszcze doświadczenia i kontaktów biznesowych. Należy so-
bie zadać pytanie, czy rozgraniczenie finansowania społecznościowego i przedsprzeda-
ży (a także i sprzedaży tradycyjnej) przez serwisy typu Kickstarter będzie mieć w przy-
szłości uzasadnienie. Jak na razie, popularne serwisy finansowania społecznościowego
ograniczają nie tylko kategorie produktów, które mogą uruchomić swoje kampanie, ale
także nie chcą wspierać twórców na dalszej ścieżce rozwoju. Z tego też powodu po-
wstają wyspecjalizowane serwisy, takie jak Christie Street, które wspierają twórców ofe-
rujących produkty innowacyjne o wysokim stopniu ryzyka, oraz Crowd Supply, które
chcą zatrzymać u siebie tych, którzy rozpoczęli swoją przygodę z finansowaniem spo-
łecznościowym. 

W artykule tym wymieniono nowe kierunki rozwoju serwisów finansowania społecz-
nościowego. Stwierdzono, że w obliczu rosnącej liczby nowych portali szansę na dyna-
miczny rozwój mają agregaty serwisów finansowania społecznościowego, które dostar-
czają szybkiej informacji na temat projektów poszukujących wsparcia lub tych, które już
zakończyły swoją zbiórkę. Wyodrębniono także potencjalne obszary, w których finanso-
wanie społecznościowe może się sprawdzić jako model pozyskiwania funduszy — są to:
franczyza, lokalne inwestycje oraz branża modowa. Przywołano także przykłady portali
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finansowania społecznościowego typu open-source, jako będących alternatywą dla du-
żych serwisów, na których zbiórka pieniędzy jest obwarowana regulaminami i ogranicze-
niami geograficznymi. Zwrócono także uwagę na potencjalny mariaż portali finansowa-
nia społecznościowego z e-commerce, wskazując że serwisy świadczące kompleksowe
usługi mają szansę wypełnić istniejącą lukę na rynku i mogą stać się realnym zagroże-
niem dla portali ograniczających się do wspierania twórców wyłącznie do momentu
uzbierania pieniędzy od społeczności. 

Podsumowanie

W artykule wymienione zostały kierunki rozwoju finansowania społecznościowego.
Niektóre z przedstawionych rozwiązań, jak np. wyszukiwarki i porównywarki portali, zo-
stały jedynie zaadaptowane na użytek finansowania społecznościowego, jednak nie są
one niczym nowym. Narzędzia te są już od dawna wykorzystywane np. do porównywa-
nia cen w sklepach internetowych. Wydaje się jednak, że z powodu mnogości platform
finansowani społecznościowego, będą one użytecznym narzędziem dla internautów po-
szukujących skonkretyzowanych informacji. 

Najmniejszą szansę na upowszechnienie się mogą mieć portale finansowania spo-
łecznościowe typu open source. Choć pozwalają one na uniezależnienie się od wielkich
serwisów to jednak najtrudniej jest na nich przeprowadzać aktywną zbiórkę pieniędzy.
Przeszkodą może okazać się trudność w promowaniu pojedynczego projektu znajdują-
cego się na nierozpoznawalnej platformie. 

Uwagę należałoby zwrócić na platformy przedsprzedażowe w branży modowej. Choć
w chwili obecnej nie są one jeszcze szeroko znane, to jednak mają szansę zdobyć popu-
larność. W tej branży bowiem coraz bardziej liczą się projekty kreatywne i niszowe,
a istotną przewagą konkurencyjną takich platform jest to, że w zamian za wsparcie fi-
nansowe konsumentki mogą nabyć niedostępne nigdzie indziej ubrania czy akcesoria. 

Mniejszą szansę na upowszechnienie się, szczególnie w warunkach polskich, mogą
mieć platformy franczyzowe. Przedstawiony w pracy projekt odniósł sukces jedynie
w przypadku firmy Foreveryogurt, z którą klienci silnie się identyfikowali. Pomysł na plat-
formę franczyzową był silnie skorelowany z promocją danej firmy, jednak jak na razie
nie upowszechnił się on szerzej. Być może wynika to z faktu, że projekty franczyzowe nie
są tak popularne z powodu długiego czasu realizacji oraz zawiłości proceduralnych (np.
powoływanie zarządu). 

Równie niewielką szansę na upowszechnienie się mogą mieć platformy związane
z lokalnym inwestowaniem. Choć jednostkowo mogą pojawić się interesujące projekty
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to jednak należy wziąć pod uwagę fakt, że platformy takie nie skupiają społeczności in-
ternetowej, której członkowie mogą być sobie obcy, ale konkretne osoby, które łączy te-
ren zamieszkania — a w takim przypadku trudniej może być o mobilizację członków da-
nej społeczności. 

Największą szansę należy upatrywać w tych platformach, które proponują twórcom
nie tylko możliwość uzbierania funduszy na projekt w ramach finansowania społeczno-
ściowego, ale także zadbają o to, by produkt ten można było również nabyć na portalu
w przedsprzedaży, a nawet — w tradycyjnej sprzedaży. Powiązanie finansowania spo-
łecznościowego z handlem elektronicznym jest rozwiązaniem nowatorskim — konsu-
menci są bowiem zaangażowani w produkty już na etapie ich powstawania, przez co ła-
twiej identyfikują się w nimi i chętniej je kupują. Szansą na sukces jest bowiem obecnie
nawiązanie relacji z kupującym, a także pozwolenie na to, aby decydował on o tym, ja-
kie produkty chce wspierać i kupować. 
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mmggrr  JJooaannnnaa  PPiieenniiąążżeekk  —— absolwentka dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia
podyplomowe z marketingu internetowego w Szkole Głównej Handlowej oraz redakcję językową na Uni-
wersytecie Warszawskim. Pracuje w dziale marketingu Instytutu Lotnictwa jako specjalista ds. e-mark-
etingu i redaktor naczelny wydawnictw elektronicznych. Zajmuje się prowadzeniem serwisów interneto-
wych oraz działaniami w portalach społecznościowych. Odpowiada także za komunikację wewnętrzną. 
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