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Wstęp
Współcześnie, dzięki zastosowaniu internetowych platform przejmu-

jących rolę tradycyjnego rynku, możliwe staje się błyskawiczne i bezpo-
średnie skomunikowanie producenta i konsumenta. Osoby prywatne 
mają możliwość globalnego dotarcia z produktem lub usługą do szero-
kiej grupy odbiorców z pominięciem firm i innych pośredników. Role 
konsumenta i producenta zaczynają się tym samym przenikać do tego 
stopnia, że możliwe jest wyłonienie kategorii prosumenta, czyli podmiotu, 
który pełni je równolegle. Następuje obniżenie kosztów transakcyjnych 
poprzez wyeliminowanie z łańcucha wartości wszelkich pośredników. 
Ponadto zamiast centralizacji procesów i efektu skali, które dotychczas 
były podstawą prowadzenia z sukcesem działalności gospodarczej, mamy 
do czynienia z rozproszeniem i efektem sieciowym [por. Sokołowski i inni, 
2016]. Następuje zmiana modelu jeden-do-wielu na model wielu-do-wielu, 
w którym platformy internetowe stają się sposobem organizacji czy – sze-
rzej – społecznością, dzięki której to ludzie wytwarzają i współtworzą 
dobra i usługi, dystrybuują je i dodatkowo wchodzą ze sobą w interakcje, 
często pomimo oddalenia w sensie geograficznym.

Stoi to w opozycji do dotychczasowego rozwoju gospodarki rynkowej, 
który wiązał się w znacznej mierze z rozwojem samego rynku. Rosnąca 
wydajność pracy i zwiększające się bogactwo dostępnych towarów powo-
dowało, że rosła rola pośredników, zdolnych – za odpowiednią gratyfikację 
pieniężną – dostarczać coraz bardziej zamożnym konsumentom towary, 
których nie można było znaleźć w najbliższej okolicy. Powstał handel hur-
towy i detaliczny, transport, tym samym rozwinęły się działy gospodarki 
żyjące z pośrednictwa. Coraz bogatszy konsument potrzebował coraz 
większej palety dóbr i usług, a coraz bardziej wydajny producent nie miał 
czasu docierać ze swą ofertą bezpośrednio do owego konsumenta.
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Dzięki nowym, przełomowym technologiom uległo to zmianie. Internet 
i digitalizacja sprawiły, że koszt bezpośredniego dotarcia producenta do 
konsumenta powtórnie stał się bardzo niski. W tym kontekście można 
stwierdzić, że pośrednictwo może zostać wyeliminowane, ponieważ 
każdy, kto posiada nadmiar zasobów, zdolności produkcyjnych lub dóbr 
w stosunku do swoich potrzeb, może łatwo i tanio dotrzeć z tą informacją 
bezpośrednio do tego, kto ich w danym momencie potrzebuje. Następuje 
tym samym skuteczne skomunikowanie w czasie rzeczywistym popytu 
i podaży, a proces ten jest finansowany przez opłaty związane z jego orga-
nizacją, zapewnieniem sprawnych kanałów komunikacji i niezbędnego 
poziomu bezpieczeństwa transakcji [Hayes, 2015]. W ten sposób, z jednej 
strony, powtarza się sytuacja sprzed stuleci, kiedy wymiana następowała 
głównie w wyniku bezpośredniego kontaktu prosumentów, z drugiej jed-
nak – wymiana ta nie podlega takim jak dawniej ograniczeniom, np. geo-
graficznym. Dzięki nowym narzędziom komunikacji i analityce danych 
możliwe jest bowiem błyskawiczne skojarzenie ze sobą prosumentów, 
którzy nie mają ze sobą żadnego fizycznego kontaktu, a często mogą być 
od siebie niezwykle odlegli [PWC1, 2016].

W związku z powyższym celem artykułu jest dokonanie charaktery-
styki paradygmatu prosumenta jako nowego podmiotu współczesnego 
rynku. Charakterystyka ta będzie wielowymiarowa i będzie uwzględniała 
zarówno procesy współdzielenia, jak i kokreakcji dóbr i usług, w których 
prosument pełni kluczową rolę. Tak zdefiniowany cel artykułu zostanie 
zrealizowany poprzez wykorzystanie następujących metod: porównaw-
czej, dedukcji, indukcji i syntezy, a podstawą warsztatu naukowego będzie 
analiza diagnostyczno-opisowa ekosystemu funkcjonowania współcze-
snych prosumentów.

1. Rola i znaczenie prosumentów, czyli od konsumenta 
do producenta

Prosument to świadomy i aktywny konsument, który wyklucza bierne 
zachowanie się w stosunku do oferowanego dobra. Co więcej – często jest 
współtwórcą dóbr czy usług. W tym wymiarze pro sumpcję cechuje wysokie 
zindywidualizowanie końcowego efektu wytwarzania, co często skutkuje 
udostępnieniem konsumentowi narzędzi produkcji oraz wiąże się z wpły-
wem na decyzje zakupowe i sposoby użytkowania produktu. Konsekwen-
cjami tego zjawiska są możliwa utrata przez przedsię biorstwa kontroli nad 
końcowym efektem procesu wytwarzania, udostępnianie kon sumentom 
materiałów, narzędzi czy środków produkcji, pojawienie się swoistej relacji 
partnerskiej między stronami oraz – co bardzo istotne – potrzeba dzielenia 
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się wytworzonym produktem (dobrem lub usługą) z innymi prosumen-
tami, rów nież na skalę międzynarodową [Zysk, 2016].

Trudno grupę prosumentów – aktywnych uczestników współdzielenia 
i współtworzenia dóbr i usług – traktować jako jednorodną, niemniej jed-
nak można mówić o pewnym zestawie cech, motywacji, wartości i postaw, 
które implikują uczestnictwo w tych procesach i intensyfikują się wraz 
ze wzrostem zaangażowania w tego typu konsumpcję. Do cech prosu-
mentów można więc zaliczyć: otwartość, większą ufność w stosunku do 
innych ludzi, chęć pomocy i dzielenia się, ale także większą świadomość, 
że obecny system konsumpcyjny prowadzi do degradacji zasobów, a żeby 
temu przeciwdziałać trzeba dokonywać dobrych i świadomych wyborów 
(postawy eko). Ponadto prosument to na ogół osoba aktywna, z wysokimi 
oczekiwaniami, nastawiona na zdobywanie nowych doświadczeń i życie 
w pełni. W ujęciu prosumentów dobrobyt i jakość życia nie wiążą się już 
z posiadaniem jak największej liczby dóbr, ale łatwością dostępu, zyskiwa-
niem nowych unikalnych doświadczeń, nawiązywaniem relacji z ludźmi 
oraz poczuciem przynależności [Sokołowski i inni, 2016]. W tym kontekście 
typowy prosument to na ogół człowiek młody o wysokich kompetencjach 
cyfrowych, intensywnie korzystający ze smartfonu, mobilny i otwarty 
na ludzi, ale zarazem ograniczony możliwościami finansowymi i szukający 
efektywnych kosztowo rozwiązań.

Główną siłą napędową współczesnego fenomenu prosumentów jest 
tak zwane pokolenie Y [PWC1, 2016]. Pokolenie to nazywane jest także 
„millenialsami” czy pokoleniem cyfrowym. Jest to grupa ludzi, urodzona 
na przełomie tysiącleci, która wchodziła w dorosłość w epoce gwałtownego 
upowszechnienia nowoczesnych technologii. Jest to pokolenie wychowane 
w okresie coraz większej dostępności Internetu, świetnie adaptujące i rozu-
miejące systemy peer-to-peer (komunikacja internetowa użytkowników 
na równorzędnych zasadach). Jest to także pokolenie dużo bardziej ela-
styczne i ceniące niezależność w większym stopniu od swoich poprzed-
ników. Do 2025 r. millenialsi będą stanowić około 75% światowej podaży 
pracy, będąc zarazem najlepiej dotychczas wyedukowanym pokoleniem. 
Podkreślić należy, że przedstawiciele tego pokolenia nie ufają instytucjom 
ani mediom – rzadko oglądają telewizję, jeszcze rzadziej czytają drukowaną 
prasę, a głównym źródłem informacji stał się dla nich Internet. Media spo-
łecznościowe, których stale używają, służą im nie tylko do nawiązywania 
i utrzymywania znajomości, ale także do wyszukiwania informacji czy 
robienia zakupów przez Internet. Negatywnie reagują na reklamy – ale 
śledzą w mediach społecznościowych profile sprawdzonych przez siebie 
marek. Dla takiej grupy wykorzystanie smartfonu do zamawiania usług 
jest krokiem równie naturalnym, jak współdzielenie i współtworzenie 
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dóbr i usług. Współdzielenie i współtworzenie w ich przypadku opiera 
się na trzech fundamentach:

– niskiej, przystępnej cenie,
– indywidualizacji połączonej z poczuciem przynależności do okre-

ślonej społeczno ści,
– wygodzie, łatwości i szybkości skorzystania z oferty.

Ponadto oznacza to wyeliminowanie sieci pośredników, którzy z pewno-
ścią mieli wpływ na cenę przedstawioną końcowemu odbiorcy, oraz daje 
możliwość optyma lizacji posiadanego majątku, często o wysokich cenach 
jednostkowych [Zysk, 2016].

Z językowego punktu widzenia słowo prosument jest kontamina-
cją słów angielskich professional/producer i consumer. W języku polskim 
w odniesieniu do tego pojęcia zastosowano kalkę językową, w wyniku 
której otrzymujemy słowo prosument. Prosument podejmuje czynności 
kreujące na rynku wartość. W tym sensie o prosumencie mówi się też 
jako o zaangażowanym w współtworzenie i promowanie ulubionej marki 
konsumencie.

Pojęcie prosumpcji i związanego z nim prosumenta wprowadził 
w 1980 r. pisarz i futurysta Alvin Toffler w swojej książce The Third Wave – 
[Toffler, 1980]. Tytułowa trzecia fala to powrót do produkcji na własny 
użytek charakterystycznej dla tzw. pierwszej fali cywilizacji, fali rolni-
czej, w której ludzie korzystali głównie z tego, co sami wyprodukowali. 
W drugiej fali cywilizacji – superprzemysłowej – nastąpiło odseparowanie 
produkcji i konsumpcji, a istotna stała się rola pośredników, o czym była 
mowa wcześniej. W nowszym jednak ujęciu tofflerowskie pojęcie prosu-
menta nabiera szerszego charakteru i prosument staje się konsumentem 
produkującym nie tylko na swój użytek, ale również na użytek innych kon-
sumentów lub firm [Fuchs, 2014]. Kiedy prosumpcję inicjują wśród swoich 
klientów firmy, mamy do czynienia z kokreacją. Jest to sytuacja, w której 
zadania realizowane dotychczas wewnątrz przedsiębiorstwa są „zlecane” 
klientom w celu wykorzystania ich potencjału w kreowaniu produktów, 
rozwiązywaniu konkretnych problemów itp. [Kleemann i inni, 2008; Pietru-
szewski, 2014]. Z marketingowego punktu widzenia prosument stara się, 
głównie za pośrednictwem Internetu, mieć aktywny udział w tworzeniu 
oraz w promowaniu produktów i usług swojej ulubionej marki. Prosu-
menci to obecnie najbardziej wpływowe osoby, liderzy rynku. Wpływają 
na wybory dotyczące marek i zachowania konsumpcyjne innych osób. 
Dzisiejsze zachowania prosumentów zostaną przejęte przez konsumentów 
głównego nurtu za 6–18 miesięcy [Zgiep, 2016].
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2. Współdzielenie dóbr i usług jako ekosystem 
działań prosumentów

Współdzielenie dóbr i usług to nowy, rewolucyjny trend w ekonomii 
polegający na odejściu od konsumpcji indywidualnej na rzecz wspólnej. 
Jest to alternatywna – w stosunku do zakupu – forma realizacji potrzeb 
oparta na dostępie do dóbr i usług, a nie ich posiadaniu. W formule tej 
możliwe jest bardziej efektywne wykorzystanie (utylizacja) zasobów, 
które ze swej natury mają charakter ograniczony. Podstawowym zało-
żeniem tej formy konsumpcji jest fakt, że przez większość czasu dobra, 
które posiadamy, pozostają niewykorzystane1. W tej sytuacji warunkiem 
współdzielenia wolnych w danym momencie dóbr staje się zapewnienie 
w czasie rzeczywistym ich skutecznej lokalizacji i skojarzenia z popytem. 
Jest to możliwe dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań technolo-
gicznych, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału zdecentralizowanej 
sieci przepływu informacji, czyli Internetu. Bezpośrednie skomunikowanie 
zainteresowanych tą formą konsumpcji stron pozwala ponadto na obni-
żenie kosztów transakcyjnych wynikające z wyeliminowania z łańcucha 
wartości pośredników.

Szybko rosnąca popularność zjawiska współdzielenia dóbr i usług oraz 
jego wielowymiarowa, do końca niezdefiniowana natura sprawiły, że 
zaczęto je kojarzyć z bardzo różnymi formami nowej ekonomii. Jednak 
najbardziej holistycznym kontekstem definiowania współdzielenia, który 
obejmuje wszelkie bezpośrednie, odpłatne formy wymiany dóbr i usług 
pomiędzy różnymi uczestnikami rynku (indywidualnymi i biznesowymi) 
jest collaborative economy, czyli ekonomia współpracy. Na kanwie współ-
pracy o współdzieleniu mówi się jako o fundamentalnej zmianie w trans-
akcjach rynkowych oraz związanych z nimi modelach organizacyjnych 
i dystrybucyjnych idących w kierunku rozproszonych sieci połączonych 
ze sobą jednostek i społeczności, obejmujących zarówno bezpośrednie 
świadczenie sobie usług przez ludzi, jak również współużytkowanie, 
współtworzenie, współkupowanie itp. dóbr, umożliwiające radykalne 
zwiększenie efektywności wykorzystania istniejących zasobów [Soko-
łowski i inni, 2016]. Współpraca ta nie byłaby możliwa bez zastosowania 
internetowych platform, które przejmują rolę tradycyjnego rynku i tworzą 
technologiczną płaszczyznę dla współdzielenia dóbr i usług. Pojęcie plat-
form tego rodzaju zostało wprowadzone przez Komisję Europejską, która 
24 września 2015 r. rozpoczęła publiczne konsultacje na temat: „Otoczenie 

1 Jak podaje [PWC1, 2016] „przeciętnie samochód efektywnie wykorzystywany jest zaled-
wie przez godzinę dziennie, a posiadanie samochodu w dużym mieście kojarzy się głównie 
z korkami i trudnością znalezienia miejsca parkingowego. Coraz częściej dużo wyższy jest 
koszt alternatywny »posiadania« w porównaniu do »dostępu« do dóbr i usług”.
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regulacyjne platform i pośredników internetowych, przetwarzania danych, 
chmur obliczeniowych i ekonomii współpracy”. Zdefiniowano przy tej 
okazji ekonomię współpracy, jako polegającą na łączeniu osób fizycz-
nych i prawnych za pomocą platform internetowych (platform gospodarki 
współpracy), aby umożliwić im świadczenie usług lub wspólne korzy-
stanie z aktywów, zasobów, czasu, umiejętności lub kapitału, nierzadko 
w ograniczonym czasie i bez przekazywania praw własności. Z kolei Rachel 
Botsman [http://rachelbotsman.com/about-rachel-botsman], pierwsza na 
wielką skalę propagatorka ekonomii współpracy, za metodyką społecz-
ności OuiShare2 jednoznacznie zwraca uwagę na fakt, że sieci ekonomii 
współpracy w swoim działaniu zdecydowanie różnią się od scentralizowa-
nych instytucji. Ta ostatnia oraz pozostałe cechy ekonomii współdzielenia 
według R. Botsman zaprezentowane zostały na rysunku 1.

Rysunek 1. Cechy definiujące współdzielenie przez pryzmat ekonomii 
współpracy wg Rachel Botsman

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Sokołowski i inni, 2016].

Zdanie R. Botsman na temat zdecentralizowanego charakteru współ-
dzielenia skłania do zwrócenia uwagi na fakt, że nie należy tego zjawiska 
mylić z socjalistycznym ujęciem współdzielenia, w którym wspólne dobro 
ma charakter centralnie planowany, narzucony odgórnie, przymusowy 
oraz obowiązkowy. Współdzielenie w wymiarze nowej ekonomii zapo-
czątkowane zostało przez oddolny ruch ludzi, którzy sami chcieli współ-
dzielić z innymi (nawet obcymi) osobami swoje dobra [por. Zgiep, 2016; 
Hayes, 2015]. Ruch ten rozwinął się w odpowiedzi na globalną zapaść 
ekonomiczną wywołaną przez korporacje finansowo-bankowe w 2008 r. 

2 Szybko rosnącą społeczność pionierów ekonomii współpracy.
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oraz nadmierny konsumpcjonizm implikujący intensywne eksploatowanie 
ograniczonych zasobów – przede wszystkim naturalnych. Jeśli dodamy 
do tego generalne trendy związane z:

– postępem technologicznym3,
– wzrostem świadomości społecznej i ekologicznej, które postulują 

lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów,
– zmianami demograficznymi, w wyniku których do głosu dochodzi 

pokolenie Y,
otrzymujemy środowisko, w którym możliwy jest spontaniczny i trudny 
do zahamowania rozwój współdzielenia dóbr i usług. Jak pokazuje raport 
międzynarodowej firmy badawczej Havas Worldwide4 postrzegany jest on 
jako wynik wytwarzania i konsumowania coraz to nowych dóbr i usług 
w większych ilościach, ale z poprawą jakości konsumpcji. Postuluje się 
tzw. konsumpcję inteligentną, w ramach której dominującą rolę odgrywa 
nabywanie produktów o większej trwałości, możliwość ich recyklingu oraz 
zmiany przeznaczenia (rys. 2).

Rysunek 2. Od konsumpcji indywidualnej do wspólnej 
(współdzielenie dóbr i usług)

Źródło: Opracowanie własne.

3 Dziś do Internetu dostęp ma 3 mld ludzi, w 2000 r. było ich 360 mln, oznacza to ponad 
ośmiokrotny przyrost. Podobnie wygląda sytuacja jeśli chodzi o wzrost liczby użytkow-
ników smartfonów. Jak podaje raport Ericsson Mobility Report w 2015 r. na świecie użyt-
kowano ponad 3,4 mld smartfonów wobec 2,6 mld w 2014 r. [por. PWC1, 2016].
4 Badanie zostało przeprowadzone we współpracy z firmą Market Probe International. 
W ankiecie wzięły udział 10 574 osoby w wieku powyżej 16 lat reprezentujące 29 rynków: 
Argentynę, Australię, Austrię, Brazylię, Kanadę, Chiny, Francję, Niemcy, Indie, Indonezję, 
Irlandię, Włochy, Japonię, Malezję, Meksyk, Holandię, Polskę (502 osoby, w tym 241 męż-
czyzn oraz 261 kobiet), Portugalię, Portoryko, Arabię Saudyjską, Singapur, RPA, Hiszpanię, 
Turcję, Ukrainę, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone i Wiet-
nam. Celem badania było lepsze zrozumienie stosunku do konsumpcjonizmu w odniesieniu 
do rozwoju gospodarczego i osobistego szczęścia [Havas Worldwide, 2014].
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Konkludując i podsumowując dotychczasowe rozważania, termin 
współdzielenia dóbr i usług rozumiany będzie jako rodzaj konsumpcji:

– będący alternatywną dla zakupu formą zaspakajania potrzeb,
– zbiorowej,
– opartej na dostępie do dóbr a nie ich posiadaniu,
– realizowanej w zdecentralizowanym modelu wiele-do-wielu,
– odpłatnej – barter lub pieniądze,
– realizowanej między uczestnikami rynku, do których zaliczyć można 

zarówno jednostki prywatne jak i firmy, działające non-profit lub dla 
zysku,

– wykorzystującej możliwości technologii informacyjno-komunikacyj-
nych ze szczególnym uwzględnieniem Internetu,

– możliwej dzięki zastosowaniu internetowych platform – platform 
współdzielenia zasobów,

– obejmującej zarówno bezpośrednie świadczenie sobie usług przez 
ludzi, jak również współużytkowanie, współtworzenie, współkupo-
wanie dóbr,

– umożliwiającej radykalne zwiększenie efektywności wykorzystania 
istniejących zasobów,

– mającej charakter kapitalistyczny i rynkowy.

3. Kokreacja jako wyraz innowacyjności i kreatywności 
prosumentów

Idea kokreacji w odróżnieniu od idei współdzielenia w głównej mie-
rze koncentruje się na współpracy prosumenta z przedsiębiorstwem oraz 
na jego aktywnym udziale w procesach produkcyjnych i marketingo-
wych. Z perspektywy przedsiębiorstwa duże znaczenie zjawiska kokreacji 
wynika z faktu funkcjonowania na wysoce konkurencyjnym rynku, na któ-
rym pozyskiwanie nowych i utrzymywanie dotychczasowych klientów 
wymaga oferowania im towarów i usług maksymalnie dostosowanych 
do ich potrzeb i oczekiwań. W tym celu przedsiębiorstwa coraz częściej 
prowadzą regularne badania rynkowe i marketingowe, które dostarczają 
informacji przydatnych podczas określania lub modyfikowania oferty. 
Przedsiębiorstwa szukają jednak nowych sposobów pozyskiwania dokład-
nych i wiarygodnych informacji na temat preferencji konsumentów. Jest 
to możliwe poprzez zaoferowanie im możliwości współpracy z przedsię-
biorstwem w roli eksperta, którego zadania związane są z projektowa-
niem, modyfikowaniem i ocenianiem produktu. Uzyskane w ten sposób 
informacje i wskazówki dotyczące istniejących bądź nowych produktów są 
o wiele bardziej szczegółowe i wiarygodne w porównaniu z informacjami 
uzyskanymi w procesie badań marketingowych i rynkowych, ponieważ 
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wiążą się z o wiele większym zaangażowaniem konsumentów pełniących 
w tym przypadku rolę prosumentów.

Z punktu widzenia konsumentów koncepcja kokreacji wiąże się z wciąż 
rosnącymi potrzebami nabywczymi i oczekiwaniami w stosunku do pro-
duktów. Oferta rynkowa jest co prawda bardzo szeroka, jednakże współ-
czesny konsument jest niezwykle wymagający co do szczegółowych cech 
towarów i usług. Ponadto wskutek rozwoju i popularyzacji technologii 
ICT przejrzystość rynku jest obecnie bardzo wysoka, przez co nabywcy są 
bardzo świadomi i dobrze poinformowani w temacie oferty produktowej 
na rynku nie tylko lokalnym, ale również międzynarodowym. W związku 
z tym oczekują od przedsiębiorstw najnowszych produktów, które dodat-
kowo powinny być maksymalnie dostosowane do ich indywidualnych 
preferencji. Idea kokreacji jest zatem niezwykle atrakcyjna dla coraz więk-
szej grupy konsumentów, ponieważ daje im szansę na zaangażowanie się 
w działalność przedsiębiorstwa oraz daje im możliwość realnego wpływu 
na ostateczny kształt oferty rynkowej.

Niezwykle ważne w kontekście tak rozumianej współpracy na linii 
prosument–organizacja jest jej innowacyjny charakter. Związany jest 
on z jednej strony z kształtowaniem się zupełnie nowych i do niedawna 
nieznanych jeszcze modeli kooperacji rynkowej. Z drugiej strony inno-
wacyjny charakter kokreacji związany jest z wytwarzanymi w jej efekcie 
innowacyjnymi produktami, których powstanie nie byłoby możliwe bez 
współpracy prosumentów i ich kreatywnych pomysłów.

Idea kokreacji ściśle wiąże się z pojęciem crowdsourcingu, który jest 
koncepcją zarządzania bazującą na trwałej współpracy ze społecznościami 
konsumenckimi oraz korzystaniu z wiedzy i umiejętności ich uczestników 
po to, aby skuteczniej i efektywniej realizować cele przedsiębiorstwa oraz 
zwiększać jego konkurencyjność. W tego rodzaju modelu współpracy 
prosumenci włączani są przez przedsiębiorstwo w różnego rodzaju pro-
cesy o charakterze innowacyjnym lub optymalizacyjnym. Mogą być one 
związane np. z tworzeniem nowych produktów lub modyfikacją już ist-
niejących, planowaniem oryginalnych kampanii promocyjnych, poprawą 
jakości obsługi klientów itp.

Analizując termin crowdsourcing, widać, iż składa się on z dwóch czło-
nów. Pierwszy z nich, tj. crowd, odnosi się do tzw. mądrości tłumu, która 
wynika z założenia, iż połączenie wiedzy, opinii i doświadczeń wielu 
umysłów konsumenckich niesie za sobą o wiele większy potencjał niż 
możliwości pojedynczych pracowników działów np. innowacji czy mar-
ketingu. Drugi człon odnosi się do słowa outsourcing. Jest to związane 
z faktem zlecania na zewnątrz, tj. konsumentom, części zadań, za które 
normalnie odpowiedzialni byli pracownicy przedsiębiorstwa. Konsumenci 
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są zatem traktowani jako eksperci i specjaliści w określonych dziedzinach. 
Mimo iż konkretne zadania nie są im oficjalnie zlecane, są one realizowane 
dobrowolnie i przynoszą realne efekty dla przedsiębiorstwa. Motywacje 
do tego typu aktywności mogą mieć różny charakter. Zachętą może być 
wygrana w specjalnie zorganizowanym konkursie oraz zdobycie nagrody. 
Motywacje nie muszą mieć jednak wymiaru finansowego i mogą być zwią-
zane z chęcią opracowania najlepszego rozwiązania i uzyskaniem uzna-
nia wśród innych uczestników społeczności czy też chęcią samorealizacji 
w danej dziedzinie oraz potrzebą bycia częścią zespołu i uczestniczenia 
w interesującym projekcie [Krawiec, 2014].

Przedsiębiorstwa wykorzystujące crowdsourcing stosują zupełnie nowe 
podejście do komunikacji z rynkiem. Głos konsumentów jest nie tylko 
brany pod uwagę, ale wręcz staje się podstawą podejmowanych kierunków 
działań. Angażowanie społeczności konsumenckich w procesy badawcze, 
produkcyjne czy marketingowe powoduje, iż przedsiębiorstwo uzyskuje 
dostęp do ogromnej liczby kreatywnych i innowacyjnych pomysłów i pro-
jektów. Mogą one usprawnić pracę wielu działów w przedsiębiorstwie 
i spowodować, że pracownicy będą mieć duże wsparcie, przez co ich 
praca będzie bardziej skuteczna i efektywna. Dotyczy to głównie działów 
badawczo-rozwojowych, innowacyjnych, produkcyjnych, marketingo-
wych, sprzedażowych, promocyjnych czy obsługi klienta.

Ze względu na to, że działania w ramach crowdsourcingu mogą być 
związane z wieloma obszarami działalności przedsiębiorstwa, jego cele 
mogą mieć bardzo różny charakter i być związane z:

– projektowaniem innowacyjnych produktów, których brakuje aktu-
alnie na rynku,

– modyfikowaniem produktów już istniejących w celu poprawy ich 
funkcjonalności i przydatności dla użytkowników,

– przygotowaniem i organizacją skutecznych kampanii promocyjnych, 
co wiąże się przede wszystkim z opracowaniem komunikatów i form 
reklamowych, wyborem właściwych narzędzi promocyjnych i kana-
łów komunikacji,

– opracowaniem lepszych technik obsługi klienta oraz wielokanałowej 
komunikacji z konsumentami,

– wyszukiwaniem przyczyn problemów związanych z produktem, ale 
też innymi stosowanymi instrumentami marketingowymi (promocją, 
ceną, dystrybucją),

– kształtowaniem marki przy aktywnym udziale społeczności 
konsumenckich.

Odmianą crowdsourcingu jest crowdfunding, który wprowadza dodat-
kowo finansowy aspekt współpracy prosumentów z przedsiębiorstwem. 
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Polega on na włączenie uczestników społeczności konsumenckich w pro-
cesy finansowania współtworzonych produktów. Dzięki takiemu podejściu 
konsumenci mogą mieć realny wpływ nie tylko na projekt, wygląd czy 
funkcjonalność produktu, ale również na fakt finalnego wprowadzenia 
na rynek towaru lub usługi, które są w maksymalnym stopniu dopasowane 
do realnych potrzeb i oczekiwań odbiorców.

Kokreacja na zasadzie partycypacji konsumentów w realizacji celów 
przedsiębiorstwa nie jest zjawiskiem nowym, ponieważ tego typu formy 
współpracy znane były dużo wcześniej. Przykładowo w 1714 r. brytyjski 
rząd ogłosił włączenie swoich obywateli w proces rozwiązywania pro-
blemu, jakim ówcześnie było określanie dokładnej długości geograficz-
nej statku. Osoby, które przedstawiły praktyczne metody w tym zakre-
sie, otrzymywały nagrody pieniężne, których wysokość była uzależniona 
od przydatności pomysłów. Rekordzista uzbierał w ten sposób blisko 
14 tys. funtów. Innym przykładem jest historia powstania projektu portu 
w Sydney. W 1955 r. władze zorganizowały konkurs z nagrodą pieniężną 
na zaprojektowanie budynku wchodzącego w skład portu w Sydney. 
Wynikiem konkursu były 233 prace z 32 krajów na całym świecie. Zwy-
cięski projekt okazał się jednym z najbardziej innowacyjnych rozwiązań 
w historii architektury, zaś konkursy architektoniczne są nadal skutecznym 
sposobem na projektowanie budynków, wnętrz i ogrodów [https://blog.
designcrowd.com/article/202...].

Crowdsourcing jako współczesna forma kokreacji i aktywnego oddzia-
ływania prosumentów na rozwój produktów i marek bardzo ściśle wiąże 
się z wykorzystaniem technologii internetowych. Rozwój Internetu 2.0, 
którego istotą jest znaczący udział użytkowników w generowaniu treści 
stron WWW, oraz globalna popularyzacja mediów społecznościowych 
spowodowały, iż koncepcja crowdsourcingu nabrała zupełnie nowego 
wymiaru. Współcześni konsumenci chcą realnie oddziaływać na procesy 
projektowania i produkcji towarów i usług, których są finalnymi odbior-
cami. Obecnie mają większe niż kiedykolwiek możliwości w tym zakresie. 
Mogą bowiem wyrażać swoje zdanie za pośrednictwem internetowych 
platform crowdsourcingowych.

Platformy te mogą mieć różną postać. Najbardziej zaawansowaną formą 
są serwisy internetowe w całości poświęcone zgłaszaniu nowych pomysłów 
czy też projektowaniu nowych produktów przez konsumentów. Przykła-
dem takiej strony jest Ideastorm.com, która została stworzona z inicjatywy 
firmy Dell [http://www.ideastorm.com]. Zgromadziła ona wokół siebie 
społeczność prosumentów, którzy do połowy 2017 r. zgłosili ponad 26 tys. 
pomysłów związanych z branżą nowoczesnych technologii. Innowacyjne 
pomysły są oceniane i komentowane przez uczestników społeczności. 



232 Maja Leszczyńska, Karol Łopaciński

W ramach serwisu organizowane są również panele dyskusyjne w formie 
chatów, na których w czasie rzeczywistym odbywają się burze mózgów 
przy udziale prosumentów i ekspertów z branży ICT. Celem tego typu 
dyskusji jest wymiana myśli, wspólna inspiracja oraz określenie, jakie 
nowoczesne produkty i usługi są najbardziej pożądane przez współcze-
snych konsumentów. Efektem tego typu współpracy, dzielenia się pomy-
słami było wdrożenie przez firmę Dell ok. 500 rozwiązań wypracowanych 
kolektywnie przez społeczność prosumencką oraz pracowników tej firmy.

Bardzo duże możliwości w zakresie zgłaszania innowacyjnych pomy-
słów i jednoczesnego ich finansowania przez społeczności konsumenckie 
dają takie serwisy, jak Crowd Supply, Indiegogo czy Kickstarter, będące 
platformami crowdfundingowymi. Za ich pośrednictwem młodzi przed-
siębiorcy i wynalazcy mogą prezentować swoje pomysły na produkty 
lub usługi, które nie tylko podlegają ocenie i krytyce społeczności inter-
netowych, ale również są przez nie finansowane na zasadzie mikrowpłat 
od pojedynczych internautów. Dzięki takiemu systemowi możliwe jest 
wyprodukowanie i wprowadzenie na rynek wielu produktów, których 
na nim nie było, mimo że było na nie zapotrzebowanie [Pieniążek, 2014].

Ogromne możliwości dają serwisy społecznościowe. Dotyczy to zarówno 
serwisów horyzontalnych o charakterze ogólnym, typu Facebook, jak i wer-
tykalnych, które zorientowane są na konkretną tematykę, branżę, obszar 
zainteresowań itp. Pozwalają one gromadzić wokół marki lub produktu 
społeczności internautów, którzy dołączają do tworzonych przez firmy 
profili typu fanpage w charakterze fanów i na bieżąco je obserwują oraz 
wyrażają swoje opinie na temat pojawiających się tam treści. Właściwie 
prowadzony fanpage może być niezwykle użyteczną platformą crowdso-
urcingową o bardzo dużym zasięgu. Pozyskiwanie informacji zwrotnej 
od fanów może odbywać się w różny sposób, jednak zazwyczaj ma ono 
miejsce po publikacji postów związanych z produktem lub marką w for-
mie tekstowej, graficznej, video itd. Mogą one dotyczyć różnych kwestii, 
np. propozycji nowego produktu, reklamy, logotypu, ceny itp. Innym przy-
kładem są zapytania skierowane do konsumentów na temat tego, co lubią 
w produkcie, a co z chęcią by zmienili. Fani mogą wówczas wyrażać swoje 
pozytywne lub negatywne oceny wobec opublikowanych treści. Najprost-
szą formą są w tym przypadku znaczniki typu „Lubię to” oraz komentarze, 
w których internauci mogą bardziej szczegółowo określać swoje postawy, 
a co najważniejsze – wchodzić w dyskusję z przedsiębiorstwem i innymi 
użytkownikami. Innymi formami kokreacji w ramach serwisów społecz-
nościowych mogą być publikowane na fanpage’ach ankiety, w których 
konsumenci mogą odpowiadać na pytania związane z marką lub głosować 
np. na jedną z przedstawionych im wersji nowego opakowania, logotypu itp.



 Paradygmat prosumenta w kontekście wyzwań współczesnego rynku 233

Platformy crowdsoursingowe mogą mieć również postać podstron 
na serwisach danej marki. W takich miejscach przedsiębiorstwo może 
prezentować swoje pomysły, np. projekty nowych produktów, i słuchać 
opinii konsumentów, ale może również pozyskiwać propozycje nowych 
rozwiązań od internautów. Przykładem jest tutaj Bank Zachodni WBK, 
który na stronie bankpomyslow.bzwbk.pl, będącej jedną z sekcji serwisu 
internetowego banku, daje internautom możliwość umieszczania swoich 
sugestii i pomysłów dotyczących usług bankowych. Na ich podstawie moż-
liwa jest poprawa jakości oferty banku oraz wdrażanie zupełnie nowych 
rozwiązań, których pomysłodawcami są konsumenci [https://bankpomys-
low.bzwbk.pl].

Zakończenie
Konkludując rozważania zawarte w artykule, należy podkreślić poten-

cjał rynkowy ekosystemu funkcjonowania prosumentów. Współczesny 
rynek poprzez rozwój takich procesów, jak współdzielenie czy kokreacja 
dóbr i usług stwarza bardzo przyjazne warunki istnienia i działania pro-
sumentom. Podmioty z tej nowej kategorii rynkowej na stałe wpisują się 
w procesy wytwarzania wartości na rynku i aktywnie na niego wpływają. 
Niesie to szeroko rozumiane korzyści zarówno dla konsumentów, jak 
i przedsiębiorstw. Pozwala na obniżenie kosztów wytwarzania dób i usług 
oraz ich lepszą utylizację, co wprost przekłada się na rozwój potencjału 
rynku jako całości oraz zwiększa dynamikę rozwoju gospodarczego.

Takie wnioski autorów artykułu znajdują odzwierciedlenie w progno-
zach rynkowych prezentowanych przez firmy konsultingowe, takie jak 
PricewaterhouseCoopers (PwC). W raporcie badawczym tej firmy [PWC3, 
2016] ocenia się, że globalny przychód generowany przez sektor współ-
dzielenia i kokreacji dóbr i usług tylko w pięciu kluczowych sektorach 
(usługi finansowe, transport, hotelarstwo, turystyka, obsada etatów) sięg-
nie 335 mld USD amerykańskich do 2025 r. Ponadto Inwestorzy Venture 
Capital na całym świecie zainwestowali w ekonomię współpracy 27 mld 
USD i kwota ta szybko wzrasta. Jest to ponad 200% więcej niż zainwesto-
wano kiedykolwiek w media społecznościowe [http://crowdcompanies.
com...]. Sprawia to, że w przyszłości kategoria prosumentów będzie zyski-
wać na znaczeniu, zatem tym bardziej warto poświęcać jej uwagę badawczą 
i analizować zarówno w kontekście procesów współdzielenia dóbr i usług, 
jak i ich czynnej kokreacji.
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Streszczenie
Współczesne interakcje zachodzące pomiędzy uczestnikami rynku ulegają 

coraz bardziej widocznym zmianom, które wynikają z popularyzacji nowocze-
snych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwoju społeczności 
konsumenckich. Rozwój Internetu i technologii mobilnych sprawił, iż konsumenci 
i organizacje funkcjonują w ramach sieci o coraz większym, często globalnym 
zasięgu oraz wspólnie generują wartość dodaną poprzez wymianę dóbr i usług 
oraz współpracę, bazując na nieznanych do niedawna modelach współdzielenia 
oraz kokreacji. Współcześni konsumenci odgrywają w tych modelach kluczową 
rolę jako tzw. prosumenci. Prosument to świadomy i aktywny konsument, który 
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wyklucza bierne zachowanie się w stosunku do oferowanego dobra oraz chce mieć 
rzeczywisty wpływ na ofertę rynkową. W związku z tym często jest współtwórcą 
dóbr czy usług, jak również jest włączany przez przedsiębiorstwa w procesy ich 
projektowania i modyfikacji. W ramach artykułu scharakteryzowana została specy-
fika działań prosumentów oraz rola, jaką odgrywają w procesach współtworzenia 
oraz kokreacji dóbr i usług.
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Prosumer paradigm in the context of the challenges 
of the contemporary market (Summary)

Contemporary interactions between market participants are changing 
as a result of the popularization of modern ICTs and the development of the con-
sumer communities. The development of the Internet and mobile technologies 
have made consumers and organizations function in a network of increasing 
global reach, and collectively generate added value through the exchange 
of goods and services, and collaborate according to previously unknown models 
of sharing and co-creation. Contemporary consumers play a key role in these 
models as so-called prosumers. Prosumer is an aware and active consumer who 
excludes passive behavior towards the offered good and wants to have a real 
impact on the market offer. Consequently, he is often a co-creator of goods or 
services, and is incorporated into the processes of their design and modification. 
The article has characterized the specifics of prosumers activities and the role they 
play in the sharing and co-creation processes.
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