
Przedmiotem rozważań Autora jest nowe zjawisko, jakim jest crowdfunding, czyli metoda finansowania 
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Z recenzji prof. dr. hab. Józefa Oleńskiego: 
 

Monografia profesora Dariusza T. Dziuby (…) jest ważną pozycją na polskim rynku wydawniczym w 
dziedzinie nauk ekonomicznych. Jest to pierwsza w Polsce pozycja, w której autor w sposób 
usystematyzowany omawia nowe zjawisko, jakim jest crowdfunding. Opierając się na reprezentatywnym 
materiale empirycznym, formułuje podstawy teoretyczne i metodyczne crowdfundingu, hipotezy dotyczące 
kierunków jego rozwoju w warunkach globalizacji i postępu w dziedzinie technologii informacyjnych oraz 
wpływu na gospodarkę w skali mikro (podmioty społeczno-gospodarcze) i mezo-ekonomicznej (branże, 
regiony) (…).  
 
Wiedza z dziedziny crowdfundingu powinna zostać włączona do programów edukacyjnych szkół 
ekonomicznych jako ważny temat omawiany w ramach przedmiotów dotyczących rynków finansowych. 
Tematyka ta powinna też obowiązkowo się znaleźć w programach studiów podyplomowych na kierunkach 
ekonomia i zarządzanie, a w szczególności wszystkich studiów MBA z zakresu finansów oraz informatyki 
gospodarczej. Z książką tą powinni się także zapoznać menedżerowie instytucji i przedsiębiorstw, fundacji, 
instytucji prowadzących działalność z wykorzystaniem środków społecznych (charytatywne, kulturalne, 
oświatowe, organizacje non profit), dla których crowdfunding jest lub może być ważną formą pozyskiwania 
funduszy i zarządzania nimi, instytucji pośredniczących w takiej działalności oraz instytucji finansowych, 
zwłaszcza obsługujących osoby fizyczne, gospodarstwa domowe oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Dla 
projektantów i administratorów informatycznych platform crowdfundingu książka profesora Dziuby to 
literatura obowiązkowa (…). Powinna znaleźć się (…) we wszystkich dziedzinowych bibliotekach, katedrach i 
instytutach naukowych zajmujących się ekonomią i zarządzaniem, finansami, administracją i informatyką. 
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