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STRESZCZENIE

Organizacje coraz częściej sięgają po rozwiązania, które pozwalają im na wchodzenie 
w interakcje ze społecznościami wirtualnymi. Jednym z nich jest crowdsourcing, czyli sposób 
rozwiązywania problemów przy wykorzystaniu zbiorowej inteligencji społeczności interneto-
wych. Wymaga to jednak od organizacji znajomości czynników, które warunkują uzyskiwanie 
korzyści z crowdsourcingu oraz sprzyjają intensyfi kowaniu samego procesu i jego rezultatów. 
Identyfi kacja wewnętrznych czynników crowdsourcingu wydaje się być ciekawym tematem, 
wymagającym eksploracji. Literatura w tym zakresie jest fragmentaryczna i rozproszona. Ce-
lem artykułu będzie próba identyfi kacji wewnętrznych uwarunkowań crowdsourcingu. Arty-
kuł powstał na podstawie przeglądu literatury. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że 
czynniki obejmują trzy poziomy: procesu, pracownika oraz organizacji.
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Wprowadzenie

Crowdsourcing, jako obiekt badań w naukach o zarządzaniu, stanowi swoiste 
novum. Wprawdzie pojawia się coraz więcej publikacji na jego temat, jednakże 
większość z nich nadal ma charakter teoretyczny. Dla zwolenników stał się swo-
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istym panaceum na wszystkie bolączki i problemy organizacji i sposobem na pozy-
skiwanie wartościowej wiedzy.

Sam proces crowdsourcingu warunkuje wiele czynników, które decydują o suk-
cesie bądź porażce przedsięwzięcia crowdsourcingowego oraz uzyskaniu z niego 
korzyści (Shengfeng, der Velde, Chatzakis, McStea, Smith, 2016). A zatem są to te 
siły, które mogą sprzyjać intensyfi kowaniu procesu crowdsourcingu, ale także i te, 
które ograniczają ten proces i jego rezultaty. Ze względu na rozproszenie doniesień 
literaturowych w tym zakresie, niniejszy artykuł ma charakter porządkujący. Może 
także stanowić przyczynek do dalszych badań, w szczególności empirycznych nad 
uwarunkowaniami crowdsourcingu.

Celem artykułu będzie próba identyfi kacji wewnętrznych uwarunkowań crowd-
sourcingu. Artykuł podzielono na trzy części. W pierwszej zaprezentowano pojęcie 
i istotę crowdsourcingu. Część druga poświęcona jest wewnętrznym uwarunkowa-
niom crowdsourcingu. Artykuł powstał na podstawie przeglądu literatury.

1. Pojęcie i istota crowdsourcingu

Istnieje w literaturze wiele wyjaśnień i defi nicji pojęcia „crowdsourcing”. Po-
mimo licznych defi nicji, większość autorów powołuje się na defi nicję J. Howe’a, 
który jako pierwszy użył tego pojęcia. Autor zdefi niował crowdsourcing jako „akt 
w działalność fi rmy lub instytucji, polegający na wydzieleniu pewnych funkcji, wy-
konywanych tradycyjnie przez pracowników, i ich outsourcing do bliżej niezdefi -
niowanej, zazwyczaj dużej grupy osób, w formie otwartego zaproszenia, co może 
przybierać postać produkcji partnerskiej, gdy praca wykonywana jest wspólnie 
przez grupę ludzi, lub być podejmowany indywidualnie” (Howe, 2006). Najprościej 
mówiąc, o crowdsourcingu możemy mówić w sytuacji, gdy organizacja chce przekazać 
innym zadanie do wykonania w ręce społeczności wirtualnej, a ta wykonuje je w sposób 
dobrowolny (Gassmann, 2012), natomiast wyniki tej pracy są korzystne dla obydwu 
stron (tab. 1). 
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Tabela 1. Wybrane defi nicje crowdsourcingu

Data Autor/autorzy Defi nicja
1 2 3

2011 Alonso, Lease outsourcing zadań do dużej grupy osób, zamiast przypisywania tych 
zadań pracownikom lub wykonawcom w domu

2011 Bederson, Quinn Ludzie wykonują zadania internetowe kierowane przez organizacje
2013 Brabham sposób rozwiązywania problemów, jak i model produkcji, w którym, 

w celu osiągnięcia charakterystycznych dla organizacji celów, wykorzy-
stywana jest zbiorowa inteligencja społeczności internetowych

2010 Buecheler i in. szczególny przypadek zbiorowej inteligencji
2010 Burger-Helmchen, 

Penin
sposób, w którym organizacja uzyskuje dostęp do wiedzy zewnętrznej

2008 Chanal, 
Caron-Fasan

otwarcie procesu innowacji w organizacji w celu integracji za pośred-
nictwem sieci kompetencji 

2009 DiPalantino, 
Vojnovic

metody przy wykorzystaniu otwartego zaproszenia zachęcania społecz-
ności do rozwiązywania zadań

2011 Doan i in. Metoda ogólnego przeznaczenia rozwiązywania problemów
2011 Grier sposób wykorzystywania Internetu do zatrudniania dużej rozproszonej 

liczby pracowników 
2010 Heer, Bostok stosunkowo nowe zjawisko, w którym pracownicy internetowi wykonu-

ją jedno lub więcej mikrozadań, często za mikropłatność rzędu od 0,01 
do 0,10 USD za zadania

2011 Heymann, 
Garcia-Molina

uzyskanie jednego lub więcej użytkowników Internetu do zdalnego 
wykonywania pracy 

2008 Howe akt w działalności fi rmy lub instytucji, polegający na wydzieleniu 
pewnych funkcji wykonywanych tradycyjnie przez pracowników, i ich 
outsourcing do bliżej niezdefi niowanej, zazwyczaj dużej grupy osób, 
w formie otwartego zaproszenia; może przybrać postać produkcji part-
nerskiej (gdy praca wykonywana jest wspólnie przez grupę ludzi) lub 
być podejmowany indywidualnie 

2008 Kleeman i in. forma integracji użytkowników lub konsumentów w procesy wewnętrz-
ne tworzenia wartości. Istotą crowdsourcingu jest zamierzona mobili-
zacja z przeznaczeniem komercyjnej eksploracji twórczych pomysłów 
i innej formy pracy wykonywanej przez konsumenta

2010 La Vecchia, 
Cisternino

narzędzia do rozwiązywania problemów w organizacji 

2010 Ling nowy model biznesowy innowacji przez Internet
2010 Mazzola, Distefano celowa mobilizacja przez Web 2.0, kreacja innowacyjnych pomysłów, 

bodźców do rozwiązywania problemów, gdzie dobrowolnie zgłaszający 
się użytkownicy są uwzględniani przez organizację w procesie rozwią-
zywania wewnętrznych problemów

2010 Oliveira i in. zlecanie tłumowi zadań tworzenia aktywów intelektualnych, często 
wspólnie w celu łatwiejszego dostępu do koniecznego wachlarza umie-
jętności i doświadczenia

2009 Poetz, Schreier outsourcing fazy generowania pomysłów na potencjalnie duże i niezna-
ne grupy ludzi w formie otwartego zaproszenia
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1 2 3

2006 Reichwald, Piller tworzenie interaktywne wartości: współpraca między organizacją 
a użytkownikami w rozwoju nowego produktu

2009 Vukovic nowy rozpowszechniony w Internecie model produkcyjny, w którym 
ludzie współpracują, aby ukończyć zadanie

2009 Whitla proces outsourcingu działalności organizacji do społeczności wirtualnej; 
proces organizowania pracy, w którym organizacja oferuje zapłatę za 
realizację zadań przez członków tłumu

2008 Yang i in. wykorzystanie społeczności wirtualnej do przekazywania zadań

Źródło: opracowanie własne.

Na crowdsourcing składają się trzy elementy: tłum, inicjator oraz proces. Po 
pierwsze tłum. Podstawowym budulcem crowdsourcingu jest mądrość tłumu (Su-
rowiecki, 2004) oraz korzystanie z pomysłów, zasobów, kompetencji ludzi, którzy 
są zainteresowani rozwiązywaniem problemów czy tworzeniem nowych produktów 
(Burger-Helmchen, Penin, 2010). Po drugie, inicjator. Inicjatorem przedsięwzięć 
crowdsourcingowych może być osoba, grupa ludzi, organizacja komercyjna, poza-
rządowa czy jednostka samorządu terytorialnego. Ważna jest tutaj inicjatywa, ale 
i zaplecze fi nansowe, bowiem wymagane jest przeprowadzenie akcji crowdsourcin-
gowej. W zamian za wiedzę społeczności wirtualnej, gotowe rozwiązania jakiegoś 
problemu, pomysły na nowe produkty i usługi – przewidziane są dla najlepszych 
uczestników gratyfi kacje fi nansowe lub rzeczowe. Po trzecie, proces. Znaczenia na-
biera tutaj Internet oraz otwarta współpraca ze społecznością wirtualną nad rozwią-
zaniem jakiegoś problemu (Prpić, Shukla, Kietzmann, McCarthy, 2015).

2. Endogeniczne uwarunkowania crowdsourcingu 

Dotychczasowe badania nad crowdsourcingiem w większości koncentrowały 
się wokół barier wdrażania crowdsourcingu, wykorzystania inteligencji zbiorowości 
(Brabham, 2009; Chen, 2016), potencjału crowdsourcingu (Oomen, Aroyo, 2011), 
otwartych innowacji (Seltzer, Mahmoudi, 2012), wyzwań i szans w kontekście za-
angażowania obywateli (Stiver i in., 2014), negatywnego wpływu crowdsourcingu 
na implementację pomysłów (Bayus, 2012), potencjału organizacji do generowa-
nia pomysłów (Basto, Flavin, Patino, 2010), motywacji do korzystania z wiedzy 
społeczności wirtualnej (Dunn, Hedges, 2012; Budhathoki, Haythornthwaite, 2012), 
partycypacji obywateli (Lӧnn, Uppstrӧm, 2013), trendów konsumenckich (Sinha, 
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2008). Dostrzega się zatem rozproszenie i fragmentaryczność wiedzy dotyczącej 
wewnętrznych uwarunkowań crowdsourcingu, a zatem informacji o potencjale or-
ganizacji i jej członków.

Na podstawie literatury, a przede wszystkim na modelu dojrzałości crowdsour-
cingu (model of crowdsourcing maturity) autorstwa C. Durango i V. Gil Vera, doko-
nano podziału zidentyfi kowanych warunków crowdsourcingu. Obejmuje on warun-
ki z uwzględnieniem poziomu organizacji, pracownika oraz procesu (tab. 2). 

Zaproponowane pogrupowanie czynników crowdsourcingu nawiązuje do re-
komendacji zawartych w literaturze przedmiotu, a więc konieczność prowadzenia 
badań nad crowdsourcingiem symultanicznie, tj. z uwzględnieniem trzech pozio-
mów: organizacyjnego, indywidualnego (pracownicy organizacji) oraz technicznego 
(Louis, 2013; Ye, Kankanhalli, 2015). Co więcej ,nie należy traktować ich rozdziel-
nie. Zdaniem autorki, ich holistyczne ujęcie może przyczynić się do minimalizowa-
nia potencjalnych zagrożeń pociągających za sobą pozyskanie bezwartościowej wie-
dzy ze społeczności wirtualnej czy poprawy motywacji pracowników do korzystania 
z rozwiązań crowdsourcingowych.

Spośród wyodrębnionych warunków do realizacji crowdsourcingu do najczę-
ściej wymienianych należy zaufanie. Oprócz sposobu na pozyskiwanie pomysłów, 
zbierania opinii czy pozyskiwania wiedzy wskazuje się również na kwestię moty-
wacji organizacji i jej pracowników do sięgania po to rozwiązanie. Większość pu-
blikacji koncentruje się na aspekcie wpływu indywidualnej motywacji pracowników 
(Archak, 2010; Hutter i in., 2011) na realizację działań crowdsourcingowych. Co 
więcej, nowe rozwiązania nie zostaną przyjęte, jeśli pracownicy nie dostrzegą wyni-
kających z nich korzyści (Simula, Vuori, 2012; Louis, 2013). Wewnętrzna motywa-
cja pracowników może stymulować wykorzystywanie wiedzy pochodzącej z tłumu 
(Hoosain, 2012). Bezpośredni wpływ na crowdsourcing mają również menedżero-
wie. Proaktywne przywództwo uznawane jest za warunek niezbędny rozpoczęcia 
wszelkich działań inicjujących crowdsourcing (Erickson, 2012; Louis, 2013).
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Tabela 2. Wewnętrzne uwarunkowania crowdsourcingu

Poziom Czynnik Referencje
1 2 3

Proces

łatwość w obsłudze platformy 
crowdsourcingowej

Afuah, Tucci, 2012
Alonso, 2013
Burger-Helmchen, Pénin, 2010
Feller i in., 2012
Kittur i in., 2013
Lloret, Plaza, Aker, 2012
Pisano, Verganti, 2008
Seltzer, Mahmoudi, 2013
Tajedin, Nevo, 2013
Zogaj i in., 2014

posiadanie platform crowdsourcingowych

Sharma, 2010
Shengfeng, der Velde, Chatzakis, McStea, 
Smith, 2016
Zhao, Zhu, 2012

integracja platform crowdsourcingowych 
z istniejącymi w organizacji procesami 
biznesowymi

Curran, Feeney, Schaler, Lewis, 2009
Djelassi, Decoopman, 2013
Kittur i in., 2013
Maiolini, Naggi, 2011
Sakamoto i in., 2011
Sharma, 2010
Vukovic, Laredo, Rajagopal, 2010

platforma crowdsourcingowa zapewnia-
jąca ochronę własności intelektualnej

Burger-Helmchen, Pénin, 2010
Erickson, Trauth, 2013
Muntés-Mulero i in., 2013
Pedersen, Kocsis, Tripathi, Tarrell, Weera-
koon, Tahmasbi, Xiong, Deng, Oh, Vreede, 
2013
Evans, Gao, Mahdikhah, Messaadia, Baudry, 
2016



51REGINA LENART-GANSINIEC

ENDOGENICZNE UWARUNKOWANIA CROWDSOURCINGU

1 2 3

Pracownik

otwartość na zmiany Erickson, Trauth, Patrick, 2012
akceptacja pomysłów generowanych 
przez tłum Erickson, Trauth, Patrick, 2012

zaangażowanie pracowników Sharma, 2010
czas do korzystania z platform i wyko-
rzystywania ich do zarządzania Erickson, Trauth, Patrick, 2012

sprawna komunikacja Westhoff, 2009

liczba pracowników
Afuah, Tucci, 2012
Lu i in., 2013
Maiolini, Naggi, 2011

wiedza i umiejętności 
Afuah, Tucci, 2012
Lu i in., 2013

Organizacja

kultura organizacyjna Shengfeng, der Velde, Chatzakis, McStea, 
Smith, 2016

zaufanie

Sharma, 2010
Zhao, Zhu, 2012
Pedersen, Kocsis, Tripathi, Tarrell, Weera-
koon, Tahmasbi, Xiong, Deng, Oh, Vreede, 
2013
Shengfeng, der Velde, Chatzakis, McStea, 
Smith, 2016

potencjał technologiczny Shengfeng, der Velde, Chatzakis, McStea, 
Smith, 2016

korzyści ekonomiczne Pisano, Teece, 2007

budżet 

Maiolini, Naggi, 2011
O’Neill, Roy, Grasso, Martin, 2013 
Schenk, Guittard, 2011
Zhang, Zhang, 2011

struktura organizacyjna Erickson, Trauth, Patrick, 2012
procesy organizacyjne Erickson, Trauth, Patrick, 2012
proaktywne przywództwo Erickson, Trauth, Patrick, 2012
alokacja zasobów Westhoff, 2009

Erickson, Trauth, Patrick, 2012
realistyczne oczekiwania Westhoff, 2009
uwarunkowania prawne Westhoff, 2009
klimat organizacyjny Buettner, 2015
mechanizmy koordynacji Buettner, 2015

wizja
Sharma, 2010
Buettner, 2015

strategia
Sharma, 2010
Zhao, Zhu, 2012

relacje z otoczeniem Zhao, Zhu, 2012

Źródło: opracowanie własne.
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Podsumowanie 

Na podstawie przeprowadzonych rozważań literaturowych dotyczących we-
wnętrznych uwarunkowań crowdsourcingu w organizacjach wyciągnięto kilka 
wniosków:

1. Realizacja założeń crowdsourcingu i uzyskiwanie z niego korzyści dla orga-
nizacji wymaga podtrzymywania i tworzenia sprzyjających warunków or-
ganizacyjnych. Należą do nich m.in. zaufanie, kultura organizacyjna, otwar-
tość na zmiany, struktura organizacyjna, sprawna komunikacja, proaktywne 
przywództwo, zaangażowanie pracowników.

2. Na potrzeby dalszych badań zidentyfi kowane w literaturze warunki we-
wnętrzne pogrupowano zgodnie z rekomendacjami zawartymi w literatu-
rze przedmiotu, z uwzględnieniem poziomu organizacji, pracownika oraz 
technologii. Takie pogrupowanie może przyczynić się do minimalizowania 
potencjalnych zagrożeń wynikających z ograniczeń, jakie niesie ze sobą po-
wierzenie zadań do realizacji nieznanej, wirtualnej grupie odbiorców.

3. Uzyskane ustalenia wpisują się w ustalenia zawarte w literaturze – uwarun-
kowania wewnętrzne mogą ogrywać ważną rolę w realizacji udanych pro-
jektów crowdsourcingowych (Zhao, Zhu, 2014). Crowdsourcing powinien 
być działaniem świadomym i traktowanym jako prowadzące do określo-
nych, obserwowalnych i wymiernych efektów, wyrażonych korzyściami dla 
organizacji i jej pracowników. Tym samym, crowdsourcing powinien stać 
się elementem całego systemu zarządzania organizacją i tak też powinien 
być rozpatrywany.
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ENDOGENIC DETERMINANTS OF CROWDSOURCING 

Abstract

More and more often organisations reach for solutions which enable them entering into 
interactions with virtual communities. One of them is crowdsourcing, which is a means of 
solving problems using collective intelligence of the Internet communities. This, however, 
requires from the organisation knowledge of the factors that condition obtaining of benefi ts 
from crowdsourcing and foster intensifi cation of the process alone and its results. Identifying 
of the internal factors of crowdsourcing seems to be an interesting subject, which requires 
exploration. The literature related to this subject is fragmentary and dispersed. The aim of 
the article is attempting to identify the internal conditions of crowdsourcing. The article was 
written based on a literature review. The results of the conducted research indicate that the 
factors include three levels: process, employee, and organisation.

Keywords: crowdsourcing, endogenic determinants
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