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Zaufanie a crowdsourcing w organizacjach publicznych
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Wprowadzenie

Crowdsourcing jest jednym z najnowszych trendów wykorzystywanych przez 
organizacje komercyjne, organy rządowe oraz organizacje non profit [2, s. 75–90]. 
Polega on na przekazaniu przez organizację do bliżej nieokreślonej, zazwyczaj dużej 
grupy osób, na zasadzie otwartego zaproszenia, zadań wykonywanych dotychczas 
przez pracowników [9]. Pozwala to na wchodzenie w interakcje w celu rozwiązy-
wania przez społeczności wirtualne potencjalnych problemów i zagrożeń. Jednakże 
ze względu na fakt, że zadania przekazywane są do członków społeczności wirtual-
nej, którzy posiadają różną wiedzę, umiejętności, doświadczenie czy nawet intencje 
i zamiary wobec organizacji, wydaje się, że istotną kwestią jest identyfikacja miejsca 
zaufania w crowdsourcingu. Chociaż relacja zaufania i crowdsourcingu wydaje się 
oczywista, niemniej jednak prace teoretyczne i empiryczne w tym zakresie są rozpro-
szone i fragmentaryczne. Brak także, mimo postulatów w literaturze, wielopoziomo-
wego ujęcia zaufania i crowdsourcingu, tj.: z perspektywy organizacji, społeczności 
wirtualnej oraz technologii. Biorąc pod uwagę powyższe, celem artykułu będzie 
próba zapełnienia luki poznawczej, a w szczególności poszukiwanie relacji między 
zaufaniem a crowdsourcingiem w kontekście organizacji publicznych. W artykule 
skoncentrowano się właśnie na nich z uwagi na fakt, że instytucje te coraz częściej 
sięgają po potencjał crowdsourcingu, dotychczas zarezerwowany tylko dla organi-
zacji komercyjnych.

* Dr Regina Lenart-Gansiniec – Uniwersytet Jagielloński.
1 Publikacja w ramach projektu, który został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki 

przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2016/21/D/HS4/01791.



230 ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 2 / 2017 (176)

Regina Lenart-Gansiniec   

Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono podstawowe defi-
nicje, tj. zaufanie i crowdsourcing. Część druga dotyczy zaufania jako czynnika cro-
wdsourcingu w organizacjach publicznych w ujęciu wielopoziomowym.

1. Zaufanie

Zaufanie jest w literaturze w różny sposób definiowane i interpretowane [3, 
s. s. 283–295]. Po pierwsze, jako rodzaj stanu psychicznego, który jest związany 
z chęcią podejmowania ryzyka oraz jego akceptacją. Po drugie, jako „gotowość do 
uwrażliwienia się na działania drugiej strony opartą na przekonaniu, że druga strona 
wykonała konkretne, istotne dla ufającego działania, niezależne od zdolności do 
monitorowania i kontroli”. Po trzecie, jako gotowość, która jest oparta na ocenie wia-
rygodności drugiej strony w sytuacji współzależności i ryzyka [18, s. 34]. Po czwarte, 
jako oczekiwanie jednostki w stosunku do tego, że obietnice zostaną dotrzymane. 
Po piąte, jako wola, że jedna strona będzie miała pewność co do kompetencji, uczci-
wości i otwartości drugiej.

W niniejszym artykule przyjęto definicję zaufania za A. Sankowską, a mianowicie 
„zaufanie to gotowość uwrażliwienia się na działania drugiej strony oparta na ocenie 
jej wiarygodności w sytuacji współzależności oraz ryzyka” [18, s. 34].

Zaufanie w literaturze uznawane jest za podstawowy wymóg społecznej integracji, 
wydajności organizacyjnej, lojalności pracowników oraz szeroko pojętego zarządza-
nia. Ponadto wskazuje się na wpływ zaufania na: elastyczność organizacji, przewagę 
konkurencyjną, jej rozwój, wyniki, współpracę, współdziałanie i utrzymanie relacji, 
osiąganie celów biznesowych, dzielenie się wiedzą [8, s. 321–338], redukcję kosztów 
transakcyjnych, wprowadzanie zmian w organizacji, zaangażowanie pracowników, 
produktywność [12, s. 239–272], zarządzanie wiedzą, organizacyjne uczenie się, swo-
bodny przepływ informacji oraz innowacyjność organizacyjną [18, s. 132]. Dodat-
kowo zaufanie zachęca partnerów do współpracy, poszukiwania długoterminowych 
korzyści oraz powstrzymywania się od zachowań oportunistycznych.

2. Crowdsourcing

Po raz pierwszy pojęcie crowdsourcingu pojawiło się w literaturze przedmiotu 
w 2006 r. za sprawą J. Howe’a. Zdefiniował on crowdsourcing jako „akt w działalności 
firmy lub instytucji, polegający na wydzieleniu pewnych funkcji, wykonywanych tra-
dycyjnie przez pracowników, i ich outsourcing do bliżej niezdefiniowanej, zazwyczaj 
dużej grupy osób, w formie otwartego zaproszenia, co może przybierać postać pro-
dukcji partnerskiej (gdy praca wykonywana jest wspólnie przez grupę ludzi) lub być 
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podejmowany indywidualnie” [9, s. 1–4]. Podstawowym budulcem jest więc mądrość 
tłumu [21, s. 32]. Uznaje się, że grupa może osiągnąć i wypracować więcej korzyści 
niż jakikolwiek ekspert. Znaczenia nabiera tutaj internet oraz otwarta współpraca 
z tłumem. A zatem następuje przejęcie przez laików bądź amatorów zadań wykony-
wanych przez profesjonalistów, którzy są zainteresowani rozwiązywaniem różnego 
typu problemów czy kreowaniem innowacji.

Crowdsourcing jest pojęciem złożonym i wielopoziomowym [7, s. 1–14], mowa 
zatem o perspektywie społeczności wirtualnej, organizacji oraz technologii. Ponadto 
wyróżnia się szereg typologii crowdsourcingu. J. Howe wskazuje na cztery rodzaje 
crowdsourcingu: inteligencję zbiorową (collective inteligence, wisdom of the crowd), 
tworzenie wartości przez tłum (crowdcreation), zlecenie internautom wyboru naj-
lepszych rozwiązań, gromadzenie opinii i sądów na dany temat (crowdvoting), spo-
łecznościowe pozyskiwanie funduszy (crowdfunding). Natomiast D. C. Brabham za 
odmiany crowdsourcingu uznaje: odkrywanie wiedzy i zarządzanie nią (knowledge 
discovery and management), poszukiwanie pomysłów na rozwiązanie problemu (brod-
cast search), generowanie nowych idei (peer-vetted creative production), przetwarza-
nie i analizę dużej ilości danych (distributed human-intelligence tasking).

W głównej mierze uwaga badaczy wielokrotnie koncentruje się na korzyściach 
możliwych do osiągnięcia przez organizację właśnie dzięki crowdsourcingowi, m.in.: 
dostęp do talentów, wiedzy zewnętrznej, cennych informacji, zasobów, umiejętności 
i doświadczenia, mobilizacji [25, s. 417] oraz kompetencji. Może on być wykorzystany 
do organizacyjnego uczenia się, otwartości organizacji na nową wiedzę zewnętrzną 
[4, s. 229–236; 15, s. 257–268], tworzenia otwartych innowacji [2, s. 75–90], budo-
wania przewagi konkurencyjnej, doskonalenia procesów biznesowych [2, s. 75–90], 
optymalizacji kosztów działalności organizacji czy modeli biznesowych.

3.  Zaufanie a crowdsourcing w organizacjach 
publicznych – ujęcie wielopoziomowe

Crowdsourcing zależy w dużym stopniu od warunków, w jakich funkcjonują 
organizacje. Mowa tutaj o czynnikach, a więc bodźcach, które wywołują jakieś zja-
wisko. A. Sharma opracował ramy crowdsourcingu [19, s. 50–75]. Autor stwierdził, 
że powodzenie inicjatyw crowdsourcingowych jest uzależnione od wielu czynników, 
tj.: wizji, strategii organizacji, relacji z otoczeniem, kapitału ludzkiego oraz zaufania. 
Inni autorzy wskazują dodatkowo na kulturę organizacyjną, proaktywne przywódz-
two, procesy organizacyjne [6, s. 1–9] oraz klimat organizacyjny. Z uwagi na postulat 
analizowania crowdsourcingu w ujęciu wielopoziomowym (poziom organizacyjny, 
społeczności wirtualnych oraz technologiczny) dalsze rozważania będą ujęte zgod-
nie ze wskazaniami zawartymi w literaturze. Niemniej jednak, mimo rekomendacji 
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innych badaczy, można zaobserwować fragmentaryczne i rozproszone badania 
w tym zakresie.

Poziom organizacyjny: inicjator. Inicjator w literaturze jest określany mianem 
crowdsoucera, a więc osoby, organizacji, instytucji czy jednostki samorządu teryto-
rialnego, która posiada środki, odpowiednie zaplecze (m.in.: dostęp do platformy, 
promocji projektu, wypłaty gratyfikacji) do przeprowadzenia inicjatywy crowdso-
urcingowej [12, s. 75–90] oraz potrafi zmobilizować do działania potencjalnie przy-
datny tłum.

Od 2008 roku obserwuje się stopniowe zainteresowanie crowdsourcingiem przez 
organizacje publiczne [2, s. 75–90]. Dla praktyki zarządzania tymi instytucjami 
oznacza to przede wszystkim: optymalne wykorzystanie potencjału społeczeństwa 
obywatelskiego, zorientowanie na zasady pomocniczości, decentralizacji, partycy-
pacji, współdziałania przy wykonywaniu zadań publicznych – od współtworzenia 
aktów prawnych, po współzarządzanie podmiotami sektora publicznego, a koń-
cząc na zaangażowaniu w kreowaniu zadowolenia konsumentów dóbr publicznych. 
Zgodnie z New Public Service ważne jest tworzenie koalicji w szerokim tego słowa 
znaczeniu w celu zaspokajania potrzeb obywateli. Ważne są przy tym zaangażo-
wanie i aktywność obywateli w poszukiwaniu rozwiązań problemów społecznych. 
A zatem organizacja publiczna powinna być otwarta, dostępna oraz ma pomagać 
obywatelom w realizacji wspólnych interesów. W tym ujęciu crowdsourcing nabiera 
znaczenia, w szczególności ze względu na jego potencjał w zakresie możliwości jed-
noczesnego pozyskiwania z wielu źródeł zasobów ludzkiej wiedzy, które znajdują 
się poza organizacją.

Rolą inicjatora jest zdefiniowanie przewidywanych do rozwiązania zadań oraz 
skierowanie do tłumu, za pomocą platformy crowdsourcingowej, otwartego zaprosze-
nia do współpracy. Ważne jest tu określenie przez inicjatora celu zakresu, harmono-
gramu, oczekiwań, nagród czy grupy odbiorców. Inicjator powinien także, w trakcie 
trwania projektu, sprawować kontrolę nad jego przebiegiem, np. oceniać napływa-
jące pomysły/rozwiązania, odpowiadać na pytania uczestników. Z punktu widzenia 
inicjatora nie bez znaczenia jest czerpanie korzyści z crowdsourcingu.

Na poziomie organizacyjnym wskazuje się na znaczenie: 1) zaufania organiza-
cji do społeczności wirtualnych; 2) zaufania pracowników do wiedzy pozyskanej ze 
społeczności wirtualnych.

Zaufanie do społeczności wirtualnych jest uznawane za centralny element oraz 
jeden z warunków powodzenia projektów crowdsoucingowych. Przyczynia się 
to w głównej mierze do sprawiedliwego oceniania i komentowania pomysłów człon-
ków społeczności wirtualnej. W literaturze wskazuje się dodatkowo na korelacje 
między zaufaniem a efektem i wydajnością całego procesu. Tym samym sukces cro-
wdsourcingu może być zależny od zaufania organizacji do wiedzy, umiejętności 
czy doświadczenia społeczności wirtualnej zaangażowanej w dane przedsięwzięci 
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oraz wiary, że członek społeczności wirtualnej będzie wykonywać dane działania 
[1, s. 4–7]. Niemniej jednak badania poświęcone zaufaniu organizacji do społeczno-
ści wirtualnej w crowdsourcingu nie były dotychczas prowadzone, w szczególności 
w organizacjach publicznych.

Należy wskazać, że projekty crowdsourcingowe zainicjowane przez organizacje 
publiczne powinny, a wręcz muszą być oparte na zaufaniu do społeczności wirtual-
nych. Ważna jest kwestia oryginalności pomysłów. W ręce internautów powierzane 
są bowiem miliony, o losie których oni decydują. Jednym z przedsięwzięć crowdso-
urcingowych, które jest oparte na przekazaniu w ręce internautów środków publicz-
nych, jest projekt zainicjowany przez rząd w Stanach Zjednoczonych – Challenge.gov. 
Ponad 80 agencji rządowych mogło kierować do tłumu prośby o wskazanie innowa-
cyjnych rozwiązań dla problemów, pomysłów na ulepszenie produktów czy proce-
sów w organizacjach publicznych. Te najlepsze zostały nagrodzone i wdrożone. Od 
momentu uruchomienia portalu, tj. 2010 roku, przekazano w ręce tłumu ponad 640 
problemów do rozwiązania, przyznano ponad 220 milionów dolarów na nagrody, 
udział wzięło ponad 250 tysięcy użytkowników, ponad 4,5 miliona osób odwiedziło 
stronę internetową.

Kolejnym przykładem przedsięwzięcia crowdsourcingowego opartego na zaufa-
niu, tym razem w prawdziwość podawanych przez tłum informacji, jest „Napraw-
myTo.pl”. Za pośrednictwem portalu mieszkańcy mogą zgłaszać problemy związane 
z infrastrukturą, bezpieczeństwem, budynkami oraz przyrodą. Na dzień 30 stycznia 
2017 roku zarejestrowanych jest ponad 17 tysięcy problemów: od źle zaparkowanego 
samochodu, po dziury w asfalcie, kończąc na nielegalnych wysypiskach śmieci. Ser-
wis działa w dziesięciu miastach i jednym powiecie ziemskim. Stanowi on źródło 
informacji dla władz samorządów terytorialnych w Polsce.

Crowdsourcing to także sposób na zaangażowanie obywateli. Tym samym spo-
łeczności wirtualne są dla organizacji publicznych źródłem wiedzy w rozwiązywa-
niu problemów [14, s. 82–93]. W Nowej Zelandii, po trzęsieniu ziemi, władze miasta 
Christchurch zainicjowały działalność serwisu Sharean Idea. Mieszkańcy za jego 
pośrednictwem mogli dzielić się pomysłami na odbudowanie miasta w czterech sfe-
rach: transport, zakupy, przestrzeń miejska oraz styl życia. Wygenerowano łącznie 
106 tysięcy pomysłów.

Obok zaufania organizacji do społeczności wirtualnej pojawia się kwestia moty-
wacji pracowników organizacji do crowdsourcingu. Stanowi to jeden z najważniej-
szych czynników wpływających na jego sukces lub niepowodzenie. Co więcej, nowe 
rozwiązania nie zostaną przyjęte, jeśli pracownicy nie dostrzegają korzyści. Motywa-
cja pracowników jest ujmowana w literaturze jako jego zdolność do podejmowania 
decyzji i poczucie bycia uprawnionym do uczestnictwa w procesach crowdsourcin-
gowych. Innymi słowy, pracownicy są bardziej skłonni do uczestnictwa w crowdsour-
cingu, gdy postrzegają go w sposób pozytywny. F. Ederer i G. Manso [5, s. 1496–1513] 
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stwierdzili, że motywację pracowników zwiększa możliwość otrzymania zachęt od 
samego początku inicjatywy crowdsourcingowej. Literatura z zakresu crowdsour-
cingu wskazuje, że w kontekście motywacji ważna jest możliwość wymiany infor-
macji, nauczenia się czegoś nowego, realizacji samodzielnej pracy, tworzenia nowych 
pomysłów, usprawnień na swoim stanowisku pracy lub dla całego działu.

Poziom tłumu. Większość autorów zgadza się, że podstawowym budulcem cro-
wdsourcingu jest mądrość tłumu [21, s. 3–23]. Warto dodać, że tłum to zbiorowość, 
która wykazuje wolę w reagowaniu i angażowaniu się. Staje się on swoistą zorgani-
zowaną wirtualną wspólnotą. Podstawą są tutaj interakcje i budowanie relacji oraz 
wspólna wiedza. Rolą tłumu jest wykonywania zadań, rozwiązywanie problemów czy 
podejmowanie jakiejkolwiek aktywności. Zaufanie w społecznościach wirtualnych 
choć stanowi przedmiot licznych badań, to mają one jednak charakter fragmenta-
ryczny i rozproszony. Tylko nieliczne publikacje obejmują problematykę crowdso-
urcingu, niemniej bardzo rzadko w kontekście organizacji publicznych. Mimo że 
można zaobserwować niedostatek badań w tym zakresie, to większość badaczy jest 
zgodna, co do jednego stwierdzenia – pozytywnego wpływu zaufania na dzielenie 
się wiedzą przez społeczności wirtualne w dwóch kontekstach: 1) zaufania społecz-
ności wirtualnych do organizacji oraz 2) zaufania internautów do internatowych 
współpracowników.

Po pierwsze, zaufanie społeczności wirtualnych do organizacji. Podkreśla się 
tutaj, że społeczność wirtualna, przystępując do udziału w crowdsourcingu, kieruje 
się różnymi motywami, jednym z nich jest właśnie zaufanie do organizacji. Pojawiają 
się głosy, że zaufanie w internecie charakteryzuje się podobnymi cechami jak zaufa-
nie poza internetem [7]. Wynika ono zatem z dobrowolności i osobistego wyboru, 
podejmowania decyzji na podstawie swojego doświadczenia, dynamicznego działania, 
które może z czasem wzrastać lub zostać przerwane. W szczególności jest to istotne 
w przypadku wymiany wiedzy i doświadczenia. Jak już zostało podkreślone, uczestnicy 
chcą się dzielić wiedzą z oczekiwaniem, że zostanie ona odpowiednio wykorzystana, 
zaś ich aktywność ma znaczenie. M. M. Wasko, S. Faraj w badaniach nad sieciami 
wirtualnymi odkryli, że zaufanie w tych społecznościach wzmacnia chęć dzielenia 
się wiedzą [23, s. 35–57]. J. M. Leimeister ze współpracownikami w badaniach nad 
wspólnotami wirtualnymi, skupionymi wokół platformy medycznej, stwierdzili, że 
zaufanie stanowi podstawę skutecznego wdrożenia i funkcjonowania tych społecz-
ności [13, s. 101–131].

Po drugie, zaufanie internautów do internetowych współpracowników. Wskazuje 
się, że może ono stanowić czynnik zmniejszający poczucie niepewności i ryzyka, 
wpływający na jakość relacji i pozytywną interpretację motywów drugiej strony. 
Badania prowadzone przez L. Jinyanga potwierdzają, że zaufanie do innych członków 
społeczności wirtualnej pełni kluczową rolę w dzieleniu się wiedzą [11, s. 170– 183]. 
Inne prace ujawniają znaczenie zaufania w kontekście wchodzenia w interakcje 



235ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 2 / 2017 (176)

Zaufanie a crowdsourcing w organizacjach publicznych

społeczne [10, s. 153–169]. Z kolei badania M. G. Martineza prowadzone wśród 
internautów skupionych wokół platformy crowdsourcingowej Kaggle sugerują, że 
zaufanie ma bardziej mediacyjny niż bezpośredni wpływ na zaangażowanie społecz-
ności wirtualnej w crowdsourcing [16, s. 296–304]. Oznacza to, że samo zaufanie 
nie jest gwarantem uczestnictwa w crowdsourcingu. Wewnętrzna motywacja przy-
nosi potencjalne korzyści przy obecności zamiaru uczestnictwa w crowdsourcingu. 
Na bezpośredni wpływ zaufania na decyzje o uczestnictwie w crowdsourcingu, chęć 
wchodzenia w interakcje z innymi użytkownikami wskazują X. L. Shen, M. K. O. Lee 
i Ch. M. K. Cheung [20, s. 144–151].

Zaufanie społeczności wirtualnych do organizacji publicznych może przejawiać się 
w zaangażowaniu i udziale w jednym z rodzajów crowdsourcingu – crowdfundingu. 
Widoczne jest to w przykazywaniu pieniędzy na realizację jakiegoś przedsięwzięcia 
w mieście. Internauci ufają, że organizacje publiczne zebrane przez nich fundusze 
przeznaczą na określony cel. Przykładowo, za pośrednictwem platformy Spacehive 
w Wielkiej Brytanii zebrano 45 tysięcy funtów na przebudowę w Liverpoolu esta-
kady i przekształcenie jej w park, natomiast w Bristolu zebrano 5,5 tysiąca funtów 
na budowę zjeżdżalni wodnej w centrum miasta, w Tottenham pozyskano 11 tysięcy 
funtów na przebudowę opuszczonej szkoły, w Mansfield mieszkańcy przekazali łącz-
nie 37 tysięcy funtów na budowę sieci bezpłatnego bezprzewodowego internetu.

Zaufanie na poziomie społeczności wirtualnych może wynikać z wiary, że nagrody, 
w ogłoszonych przez organizacje publiczne konkursach, zostaną wręczone. Przekłada 
się to na jakość czy ilość zgłaszanych pomysłów i zaangażowania internautów. Przy-
kładowo, zgodnie z założeniami platformy „Lubelskie Dobre Pomysły” użytkownicy 
mogą dyskutować i wysuwać pomysły na poprawę bezpieczeństwa na drogach, pro-
mocję eksportu produktów z Lubelszczyzny, ulepszenie komunikacji na linii urząd–
przedsiębiorca. Z założenia za każdą aktywność użytkownicy zbierają punkty, które 
mogą wymieniać na nagrody, natomiast najlepsze pomysły mają być wdrażane. Jed-
nakże przez okres funkcjonowania platformy, tj. od 2014 roku, żaden z pomysłów nie 
został wdrożony, nie zamieszczono także regulaminu konkursu. W portalu zarejestro-
wanych jest 25 użytkowników, zostało zgłoszonych 31 pomysłów oraz 19 projektów. 
Platformą funkcjonującą na podobnych zasadach co „Lubelskie Dobre Pomysły” jest 
inicjatywa crowdsourcingowa „Otwarta Warszawa”. W portalu na dzień 30 stycznia 
2017 roku zarejestrowanych jest ponad 16 tys. użytkowników. Strona internetowa 
portalu była dotychczas wyświetlana ponad 200 tysięcy razy, zostało zgłoszonych 
ponad 1 tysiąc pomysłów, wdrożono 50 pomysłów. Dodatkowo autorzy wybranych 
pomysłów są nagradzani. Nagroda główna to 500 zł.

Z całą pewnością można stwierdzić, że zaufanie w crowdsourcingu dotyczy dwóch 
głównych obszarów: zaufanie organizacji do społeczności wirtualnych i zaufanie inter-
nautów do organizacji oraz pozostałych członków tej społeczności. Niemniej jednak 
crowdsourcing to przede wszystkim działania podejmowane na platformach – warto 
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zwrócić uwagę na jeszcze jeden obszar czy też poziom crowdsourcingu. Poziom 
technologiczny obejmuje wytyczne, jakie powinna posiadać platforma crowdsour-
cingowa przynosząca korzyści dla organizacji oraz odpowiednie funkcjonalności 
dla internautów. Stanowi to jeden z obszarów, które wpływają na sukces i stanowią 
wsparcie dla inicjatyw crowdsourcingowych. Ogólnie mówiąc, wynika to z korzyści, 
jakie może otrzymać organizacja dzięki wykorzystaniu danej technologii, jej zdolno-
ści do przechwytywania jawnej i ukrytej wiedzy społeczności wirtualnej oraz kom-
patybilności. Źle wybrana platforma crowdsourcingowa może stanowić zagrożenie 
uzyskania niskiej jakości pomysłów wypracowanych przez społeczność wirtualną, 
niechęci tłumu do interakcji z crowdsourcingu. Ważne są więc następujące parame-
try: niezawodność, zasięg, pojemność i magazynowanie, sprawność, bezpieczeń-
stwo, kompleksowość, rodzaj i metody dostępnych interakcji, przepustowość, zasięg 
platformy, rodzaje uprawnień administratora, dostęp do platformy za pomocą róż-
nych urządzeń i systemów operacyjnych, możliwości zapisania i wypisania się z niej 
w każdej chwili, wielopoziomowy dostęp do zadań, moduł komunikacji z organi-
zacją i członkami społeczności wirtualnej, intuicyjność obsługi, mechanizmy uwie-
rzytelniania, koordynacja, przydzielanie do konkretnego zadania, opcja help desku, 
deklaracja umiejętności tłumu, nadzór, monitorowanie, sprzężenie zwrotne, nego-
cjacje przez tłum czasu wykonania zadania, agregacja wyników, procedury zabez-
pieczające ochronę własności intelektualnej organizacji oraz członków społeczności 
wirtualnej, archiwum pomysłów. Przekłada się to poziom jakości crowdsourcingu, 
jego intensywność, chęć dodawania wpisów oraz dzielenia się wiedzą. Tym samym 
społeczność wirtualna ufa, że zamieszczone dane nie zostaną wykorzystane w nie-
właściwym celu oraz będą w odpowiedni sposób zabezpieczone. Koresponduje to ze 
spojrzeniem J. Yang i A. Bozzon [24, s. 1–2]. Autorzy uważają, że odpowiednia funk-
cjonalność platformy pozwoli na zminimalizowanie ryzyka otrzymania od internatów 
niskiej jakości pomysłów, poprawę komunikacji, przestrzeganie ustalonych norm, 
zaangażowanie oraz poczucie zaufania do organizacji. Z kolei badania S. M. Wanga 
wskazują na istotną korelacją między platformą crowdsourcingową a zaufaniem, 
w szczególności w kontekście bezpieczeństwa danych – przykładowo na plaformie 
Marakot Typhoon internauci zgłaszający miejsca klęsk żywiołowych zobligowani 
byli do podawania dokładnych danych teleadresowych wraz z numerami telefonów 
[22, s. 1–13]. Takie wymogi mogą osłabić nie tylko zaufanie do platformy, lecz także 
samą chęć do uczestnictwa w crowdsourcingu.

Podsumowanie

Analiza poziomów crowdsourcingu oraz dotychczasowych prac teoretycznych 
i wyników badań upoważniają do sformułowania następujących wniosków:
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1. Zaufanie uznawane jest za centralny element oraz jeden z warunków powodzenia 
projektów crowdsoucingowych, w szczególności tych inicjowanych przez orga-
nizacje publiczne.

2. Zaufanie w crowdsourcingu należy analizować, podobnie jak crowdsourcing, 
z uwzględnieniem wszystkich jego poziomów, tj.: organizacji, społeczności wir-
tualnych oraz technologii.

3. Na poziomie organizacyjnym istotne jest zaufanie organizacji do społeczności 
wirtualnych oraz zaufanie pracowników organizacji do wiedzy pozyskanej ze spo-
łeczności wirtualnych. Organizacje publiczne, chcąc wpisać się w nurt otwartego 
rządu czy partycypacji, powinny obdarzyć zaufaniem internautów, ich pomysły, 
inicjatywy czy zgłaszane problemy. Pojawia się tutaj kwestia wiarygodności. Dodat-
kowo, bez zaufania pracowników organizacji do wiedzy internautów, zgłaszane 
pomysły nie zostaną wdrożone. Tym samym organizacja może utracić zaufanie 
członków społeczności wirtualnej. Nie będą oni chcieli uczestniczyć w kolejnych 
przedsięwzięciach crowdsourcingowych.

4. Zaufanie społeczności wirtualnej do organizacji jest uzależnione od ochrony pry-
watności danych, pomysłów czy rzeczywistego przyznania nagród dla zwycięzców.

5. Nie bez znaczenia pozostaje poziom technologiczny, tj. przyjazna społeczności 
wirtualnej platforma crowdsourcingowa pozwalająca na uzyskanie dobrej jakości 
pomysłów, budowanie relacji internauci–organizacja oraz zapewniająca bezpie-
czeństwo przechowywania danych.
Uzyskane ustalenia teoretyczne pozwalają na wyciągnięcie wniosku, że nie wystę-

puje prosta zależność między crowdsourcingiem a zaufaniem. Istotne w tym aspekcie 
są holistyczne, wielopoziomowe działania zorientowane na wypracowanie mechani-
zmów, które przyczyniają się do zaufania.
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ZAUFANIE A CROWDSOURCING W ORGANIZACJACH 
PUBLICZNYCH

Streszczenie

Crowdsourcing oznacza wydzielenie funkcji, które dotychczas wykonywali pracownicy i ich 
przeniesienie, w formie otwartego zaproszenia on-line, do niezdefiniowanej wirtualnej spo-
łeczności – tłumu. W praktyce gospodarczej stał się megatrendem, który napędza innowa-
cje, współpracę w dziedzinie badań naukowych, biznesu czy społeczeństwa. Sięga po niego 
coraz więcej organizacji, również organizacje publiczne. O zaufaniu można mówić w sytuacji 
gotowości do uwrażliwienia się jednej strony na działania drugiej strony opartej na przeko-
naniu, że druga strona wykonała konkretne, istotne dla ufającego działania. Chociaż relacja 
zaufania i crowdsourcingu wydaje się oczywista, niemniej jednak prace teoretyczne i empi-
ryczne w tym zakresie są rozproszone. Brak przede wszystkim ujęcia wielopoziomowego: 
z perspektywy organizacji, społeczności wirtualnej oraz technologii. Celem artykułu poszu-
kiwanie relacji między zaufaniem a crowdsourcingiem w kontekście organizacji publicznych. 
Analiza poziomów crowdsourcingu oraz dotychczasowych prac teoretycznych i wyników 
badań upoważnia do sformułowania stwierdzenia, że zaufanie jest uznawane za centralny 
element oraz jeden z warunków powodzenia projektów crowdsoucingowych, także inicjo-
wanych przez organizacje publiczne.

Słowa kluczowe: crowdsourcing, zaufanie, organizacja publiczna
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TRUST AND CROWDSOURCING IN PUBLIC ORGANISATIONS

Abstract

Crowdsourcing means separation of functions, once performed by employees and outsourc-
ing them, in the form of an open on-line call, to an undefined virtual community – the crowd. 
In the economic practice it has become a megatrend, which drives innovations, collabora-
tion in the field of scientific research, business, or the society. More and more organisations, 
including public organisations reach for it. One may talk about trust in a situation of readi-
ness for becoming sensitive by one party to the action of the other party based on a convic-
tion that the other party has carried out specific actions, which are important to the trusting 
party. Although the relation between trust and crowdsourcing seems to be obvious, none-
theless theoretical and empirical studies in this scope are dispersed. There is a lack, above all, 
of a multilevel approach; from the perspective of the organisation, virtual community, and 
technology. The aim of the article is searching for the relations between trust and crowdsourc-
ing in the context of public organisations. The analysis of the levels of crowdsourcing and 
the existing theoretical studies and research results enable formulating of an ascertainment 
that trust is considered to be the central element and one of the conditions of crowdsourcing 
projects’ success, initiated also by public organisations.

Key words: crowdsourcing, trust, public organisation


