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Alternatywą  
jest crowdfunding
Na rozwiniętych rynkach od lat obecne są alternatywne for-
my finansowania przedsiębiorstw i indywidualnych przed-
sięwzięć oparte na kapitale społecznościowym, co stało się 
możliwe dzięki internetowi. Nawet niewielkie jednostkowe 
kwoty pochodzące od dużej liczby osób tworzą duże sumy. Ta 
nowatorska forma finansowania określana jest mianem fina-
sowania społecznościowego (ang. crowdfunding). Komunika-
cję pomiędzy dawcami i biorcami 
kapitału zapewniają specjalistycz-
ne platformy internetowe.  
Początki crowdfundingu sięgają 
1997  r., kiedy przeprowadzono 
zbiórkę pieniędzy wśród fanów na 
trasę koncertową i  wydanie płyt 
brytyjskiego zespołu Marillion. 
Pierwszym portalem internetowym 
był z  kolei artistshare.net, który 
powstał w 2000 r. w USA.
Jednak dynamiczny rozwój crowd-
fundingu rozpoczął się kilka lat póź-
niej. W  2008  r. grupa studentów 
utworzyła platformę finansową In-
diegogo. To był strzał w dziesiątkę 
– crowdfunding doskonale wpaso-

wał się w lukę finansowania, pozwalając realizować przedsię-
wzięcia o różnej skali, niejednokrotnie ryzykowne, niezrozu-
miałe dla banków, a także start-upy. 
Po sześciu latach od uruchomienia Indiegogo dziś na świe-
cie funkcjonuje ponad 1000 platform crowdfundingowych. 
W 2009 r. wartość transakcji wyniosła 530 mln USD, a trzy 
lata później 2,8 mld USD. Według raportu opracowanego 
przez fundację Nesta oraz Uniwersytet Cambridge, w 2014 r. 
w  Wielkiej Brytanii wartość różnych form finansowania 
alternatywnego, realizowanego poprzez platformy crowd-
fundingowe, wyniosła 1,74 mld funtów brytyjskich. Biorąc 

taki wynik pod uwagę, można się 
spodziewać, że światowy rynek 
crowdfundingu sięgnie w tym roku 
7–8  mld  USD. Bank Światowy 
przewiduje, że w  2025  r. crowd-
funding na całym świecie przynie-
sie 93 mld USD. Oczekuje się, że 
wniesie on istotny wkład dla kra-
jów rozwijających się. Top5 plat-
form crowdfundingowych według 
rankingu „Forbesa” za 2013 r. to: 
Kicktarter, Indiegogo, Crowdfun-
der, RocketHub, Crowdrise.
Zazwyczaj za pomocą pieniędzy 
pozyskanych przez crowdfunding 
są finansowane przedsięwzięcia 
o różnej skali i celu. Na przykład: 

Finansowanie społecznościowe staje się coraz bardziej popularne na 
świecie. W Polsce również pojawiły się pierwsze podmioty, które pomagają 

w uzyskaniu finansowania dla interesujących przedsięwzięć, oferując 
jednocześnie alternatywne możliwości inwestowania.   

Jan Mazurek

Finansowanie społecznościowe, 
czyli crowdfunding

Dynamika wzrostu liczby 
platform crowdfundingo-
wych jest imponująca, co 

oznacza, że ta forma działalności fi-
nansowej przyjęła się na świecie 
i wkracza do Polski. Potrzeba tylko 
czasu, aby znalazła poczesne miejsce 
w finansowaniu pomysłów bizneso-
wych, stymulowaniu przedsiębior-
czości i innowacyjności.  
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wydanie książki, nakręcenie filmu, podróż 
naukowa, działalność edukacyjna, badania 
naukowe, produkcja oprogramowania i  gier, 
sztuka, ochrona zdrowia jak też działalność 
charytatywna. 
Crowdfunding integruje ludzi – powstaje klub, 
którego członków łączy jeden cel. Nie polega 
on na darowiźnie –  osoby finansujące mogą 
otrzymać od podmiotu finansowanego graty-
fikację niepieniężną, np. płytę z autografem 
artysty, lub pieniężną w postaci udziału w zy-
skach lub odsetek. 
Crowdfunding pozwala również na finanso-
wanie dużych przedsięwzięć. Przykładem jest 
zebranie kapitału w  Irlandii z  przeznacze-
niem na budowę browaru w ramach projek-
tu „Equity for Punks”. Wpłacający pieniądze 
objęli udziały w nowo powstałej spółce. Każ-
dy otrzymał też voucher o wartości 10 fun-
tów na piwo oraz dożywotnią 5-proc. zniżkę 
na zakup piwa w barach BrewDog oraz przez 
internet. Udziałowcy spółki uczestniczą 
w zgromadzeniach. Trwają one od piątku 
do niedzieli, bowiem potrzebny jest czas nie 
tylko na sprawy spółki, lecz również na de-
lektowanie się piwem z własnej firmy. Inte-
res doskonale się kręci, biznes jest rentow-
ny. Spółka przeprowadziła już trzy sprzedaże 
udziałów i liczy 14,5 tys. udziałowców. Pozy-
skany kapitał oraz osiągane zyski pozwalają 
na rozbudowę mocy produkcyjnych, bowiem 
rośnie popyt na piwo uwarzone w BrewDog. 
Powstają kolejne puby i sklepy z piwem, 
część idzie też na eksport. 
Rządy starają się uregulować rynek crowdfun-
dingu. W 2012  r. prezydent Obama podpisał 
ustawę Jumpstart Our Business Startups Act 
(JOBS Act). Przepisów wykonawczych jeszcze 
nie opracowano, jednak amerykański rynek 
crowdfundingu doskonale się rozwija i dziś jego 
wartość można oszacować na 4 mld USD.
Komisja Europejska widzi również duży poten-
cjał w finansowaniu społecznościowym, trak-
tując je jako uzupełnienie tradycyjnych źródeł 
finansowania i wspierania realnej gospodarki. 
Dlatego też zamierza podjąć inicjatywy mające 
na celu zapewnienie pomocy dla sektora MŚP 
w popularyzacji tej formy finansowania.

Polska rzeczywistość
Na polskim rynku finansowym obserwujemy 
niepokojące zjawisko. Przedsiębiorstwa, na-
wet te o zdrowych fundamentach, mają pro-
blemy z pozyskaniem finansowania. W szcze-
gólności te, które znajdują się w początkowym 
stadium rozwoju i nie posiadają odpowiedniej 
historii kredytowej w  banku. Zbyt często 
zdarza się, że z  powodu braku zrozumienia 
ze strony banku nie dochodzi do realizacji 
dobrego projektu. Przedsiębiorca, zaciągając 
kredyt lub pożyczkę, musi liczyć się z tym, 
że to bank decyduje o jego warunkach, czyli 
m.in. o oprocentowaniu, sposobie spłaty oraz 
zabezpieczeniach. Przez to wiele ambitnych 
projektów nie ma szansy na realizację.
Z drugiej strony istnieją niezagospodarowane 
nadwyżki finansowe wśród ludności. Nieza-
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kapitałowego. Posiada licencję 
maklera papierów wartościowych 
oraz certyfikat doradcy 
w alternatywnym systemie obrotu 
rynku NewConnect.
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gospodarowane środki nie przynoszą korzyści 
ani ich właścicielom, ani gospodarce. Loka-
ty bankowe są bardzo nisko oprocentowane, 
a inwestowanie na giełdzie jest grą dla profe-
sjonalistów, gdyż wiąże się z podejmowaniem 
dużego ryzyka, a ponadto wymaga prowadze-
nia pracochłonnych analiz finansowych no-
towanych spółek. Z kolei rynek obligacji jest 
mały i niepłynny, w większości niedostępny 
dla inwestorów indywidualnych. Czy możliwe 
jest wypełnienie istniejącej luki finansowania 
poprzez crowdfunding? 
W Polsce nie ma jeszcze przepisów prawa 
dedykowanych crowdfundingowi. Nie jest to 
więc działalność regulowana, jednak nie jest 
zabroniona o ile nie narusza istniejącego pra-
wa. Każda forma crowdfundingu wymaga więc 
ustalenia stosunków prawnych łączących 
obie strony. Najlepiej, gdy do finansowania 
wykorzystywany jest instrument finansowy, 
którego emisja podlega przepisom prawa, np. 
udział, obligacja lub weksel. W tym przypadku 
stosunki prawne między podmiotem finanso-
wanym i inwestorami wynikają odpowiednio 
z kodeksu spółek handlowych, ustawy o obli-
gacjach lub prawa wekslowego.
Nasz rynek finansowania społecznościowego 
znajduje się w początkowym stadium rozwoju. 
Bez dodatkowych kapitałów trudno rozwijać 
działalność i wprowadzać innowacje w firmie. 

Instytucjonalni dostarczyciele kapitału nie-
chętnie pochylą się nad niezrozumiałym dla 
nich tematem. Przedsiębiorcy pozostaje więc 
liczyć na społeczność. Uniwersalizm crowd-
fundingu polega na tym, że każdy może znaleźć 
optymalny dla siebie sposób finansowania. 
Polskie Towarzystwo Crowdfundingu stawia 
sobie za cel promowanie idei crowdfundingu, 
krzewienie działalności charytatywnej, dążenie 
do poprawy legislacji w zakresie ustawodawstwa 
dotyczącego zbiórek publicznych oraz poprawy 
legislacji w zakresie ustawodawstwa dotyczącego 
pozyskiwania kapitału dla przedsiębiorców.
Na polskim rynku funkcjonuje już kilkanaście 
platform. Osoby fizyczne mogą brać udział 
w finansowaniu niewielkich przedsięwzięć, 
np. nakręcenie filmu, stworzenie gry, wydanie 
płyty lub książki, wyprawy, wydarzenia sporto-
wego, działań społecznie użytecznych.  
Według danych Centrum Gospodarki Spo-
łecznościowej obecnie w Polsce działają nastę-
pujące platformy crowdfundingowe:
  beesfund.com – crowdfunding udziałowy 

i nieudziałowy,
 myseed.pl – crowdfunding udziałowy i nie-

udziałowy,
 wspólnyprojekt.pl – crowdfunding nie-

udziałowy,
 wspólnicy.pl – crowdfunding udziałowy,
 crowdangels.pl – crowdfunding udziałowy,
 polakpotrafi.pl – różne typy projektów, 

możliwy jedynie crowdfunding nieudziałowy,
 megatotal.pl – projekty muzyczne,
 clipontheroad.pl – teledyski,
 crowdfunders.pl – grupowy zakup nieru-

chomości komercyjnych,
 wspieramkulture.pl – projekty kulturalne,
 ideowi.pl – crowdfunding udziałowy,
 wspieram.to – różne typy projektów, moż-

liwy jedynie crowdfunding nieudziałowy.
O pomyśle na budowę platformy crowdfundingo-
wej mówi też kierownictwo Giełdy Papierów War-
tościowych w Warszawie, której celem byłoby 
wspomaganie małych firm w pozyskaniu kapitału.
Intersujące rozwiązanie oferuje interaktywna 
Platforma Inwestycyjna Netinvesting. Wyko-
rzystując rozwiązania typu Peer-to-Peer (P2P), 
stanowi innowacyjne przedsięwzięcie oparte na 

WYKRES 1. WARTOŚĆ CROWDFUNDINGU W WIELKIEJ BRYTANII (MLN FUNTÓW 
BRYTYJSKICH)
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sprawdzonych wzorcach z Wielkiej Brytanii i USA. Jest to odpo-
wiedź na zmiany zachodzące na polskim rynku finansowym, któ-
re w równym stopniu dotyczą przedsiębiorców mających pomysły 
biznesowe i poszukujących finansowania na ich zrealizowanie, 
jak również osób, które mają wolne środki finansowe i chcą je 
ulokować na atrakcyjnych warunkach. W praktyce stopy zwrotu, 
jakie można uzyskać, inwestując przez platformę Netinvesting, są 
znacząco wyższe niż oprocentowanie lokat bankowych czy ren-
towność obligacji skarbowych, a także wielu obligacji korporacyj-
nych. Instrumentem służącym pozyskaniu kapitału dłużnego jest 
zdyskontowany weksel trasowany, wystawiany przez przedsiębior-
stwo pozyskujące kapitał na podstawie prawa wekslowego. 
Korzystając z platformy, przedsiębiorstwo szybko otrzymuje 
potrzebny mu kapitał na własnych warunkach, a inwestorzy 
mają do dyspozycji alternatywną formę lokowania wolnych 
środków. Dyskonto weksla stanowi przychód inwestora. In-
westorzy mogą też sprzedać posiadane weksle za pośrednic-
twem platformy na rynku wtórnym. Platforma umożliwia tak-
że pozyskanie kapitału poprzez emisję udziałów w spółkach 
z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Procedura pozyskania kapitału nie jest skomplikowana – przed-
siębiorstwo zamieszcza na platformie podstawowe informacje 
o projekcie, który będzie przedmiotem finansowania, informa-
cje finansowe, opis czynników ryzyka, plan biznesowy, analizę 

rynku oraz dokumenty korporacyjne. Oferta nabycia weksli 
może być skierowana do maksymalnie 149 wybranych osób.
Co istotne, wynik tego rodzaju inwestycji nie zależy od sy-
tuacji na giełdzie. Inwestor, kupując zdyskontowany weksel, 
z góry wie, ile zarobi. 

Crowdfunding nową szansą 
dla przedsiębiorczości
Crowdfunding daje szansę z jednej strony przedsiębiorcom na dy-
wersyfikację źródeł finansowania, a z drugiej strony inwestorom 
poszukującym alternatywnych form lokowania pieniędzy. Spraw-
ne funkcjonowanie systemu jest możliwe dzięki prostym proce-
durom oraz internetowi. W okresie niskich stóp procentowych 
ta forma inwestowania jest też szczególnie cenna dla inwestorów. 
Crowdfunding będzie też odgrywać coraz większą rolę w Polsce, 
przyczyniając się do rozwoju przedsiębiorstw i dając jednocześnie 
inwestorom nowe możliwości lokowania wolnych środków. Dy-
namika wzrostu liczby platform crowdfundingowych jest imponu-
jąca, co oznacza, że ta forma działalności finansowej przyjęła się 
na świecie i wkracza do Polski. Potrzeba tylko czasu, aby znalazła 
poczesne miejsce w finansowaniu pomysłów biznesowych, sty-
mulowaniu przedsiębiorczości i innowacyjności. n
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