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Motywacja do korzystania z modelu „płać, ile chcesz”

Streszczenie

Głównym celem artykułu badawczego jest identyfikacja motywów konsumen-
tów do kupowania produktów w modelu „płać, ile chcesz”, a także przedsiębiorstw 
do wykorzystania tego modelu. W artykule wykorzystano analizę wyników badań 
realizowanych metodą CAWI na próbie 138 studentów zarządzania Akademii Le-
ona Koźmińskiego, dobranych w sposób celowy. Dowiedziono, że istnieje korela-
cja między skłonnością do skorzystania z modelu „płać, ile chcesz” a wrażliwością 
cenową. Model ten jest nowy i interesujący dla potencjalnych klientów, jest także 
uważany przez nich za atrakcyjny. Podstawowym powodem atrakcyjności modelu 
jest jego istota – możliwość wybrania przez nabywcę dowolnej kwoty do zapłaty, 
najchętniej bez ceny minimalnej. Model „płać, ile chcesz” może być wykorzysty-
wany przez przedsiębiorstwa do promowania produktów, w toku badań potwier-
dzono bowiem jego atrakcyjność dla konsumentów.

Słowa kluczowe: pay-what-you want (PWYW), „płać, ile chcesz”, motywacja.

Kody JEL: M31

Wstęp

Kształtowanie ceny jest kluczowym obszarem decyzji marketingowych (Monroe 2003; 
Gijsbrechts 1993, s. 115-151; Riener,  Traxler 2012, s. 476-483) mającym wpływ nie tylko 
na efektywność strategii marketingowej, ale także modelu biznesowego poprzez okre-
ślanie strumienia przychodów generowanego w jego ramach (por. Osterwalder i Pigneur 
2010). Cena jest traktowana jako strategiczna zdolność (Dutta i in. 2002, s. 61-66; Dutta 
i in. 2003, s. 615), która daje możliwość zwiększania udziału w wartości przejmowanej 
na rynku, m.in. dzięki pozyskiwaniu informacji oraz wyrafinowanym umiejętnościom ich 
wykorzystania przez przedsiębiorstwo (Piercy i in. 2010, s. 39-48). W szczególny sposób 
potencjał ten ujawnia się w procesie wykorzystania mechanizmu współtworzenia wartości 
w ramach partycypacyjnych mechanizmów kształtowania ceny (Ng 2010, s. 276-281), 
które w różnym stopniu dają możliwość nabywcom współdecydowania o poziomie ceny 
określonej oferty (Kim 2009, s. 44-58), a przedsiębiorstwu różnicowania ceny. Najbardziej 
skrajnym rozwiązaniem, zyskującym coraz większe zainteresowanie praktyków, jest mo-
del „płać, ile chcesz”, w którym to nabywca samodzielnie decyduje o poziomie płaconej 
przez siebie ceny. Radykalizm tego modelu przejawia się w maksymalizacji ryzyka, jakie 
podejmuje przedsiębiorstwo, rezygnując z bezpośredniego wpływu na poziom przycho-
du osiąganego w określonej transakcji. Jak pokazują obserwacje, na niektórych rynkach 
model ten zyskuje coraz większe zainteresowanie (Tuttle 2014). Z tego powodu podję-
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to już wielowątkowe badania dotyczące reakcji nabywców na ten model, powstających 
w efekcie zetknięcia się z nim warunkach naturalnych lub laboratoryjnych w odniesie-
niu do konkretnych ofert (Krzyżanowska, Tkaczyk 2015, s. 1244-1250; Krzyżanowska, 
Tkaczyk 2016). W większości dotyczyły one wykorzystania modelu „płać, ile chcesz” 
przy sprzedaży produktów o niskiej wartości (Greiff i Egbert 2016), a więc były zawężone 
do niskich poziomów cen. 

Uwadze badaczy umknął także fakt, że zanim mechanizm „płać, ile chcesz” zostanie uru-
chomiony w praktyce, to warto ustalić, jakie są jego predyspozycje do zwiększania udziału 
przedsiębiorstwa w wartości powstającej na rynku, wynikające z charakterystyki modelu 
w relacji do ogólnej wrażliwości cenowej nabywców. Z tego powodu, za główny cel badań 
prezentowanych w niniejszym opracowaniu przyjęto identyfikację motywacji przedsiębior-
stwa do korzystania z modelu „płać, ile chcesz” w warunkach jego śladowej obecności na 
rynku1. Wybór takiego stanu rynku, na którym przeprowadzone zostało badanie, wynikał 
z dążenia do tego, aby na ustalenia nie rzutowały rynkowe doświadczenia nabywców z ba-
danym modelem. Za cel pośredni, w związku z tym, uznano ustalenie: 1) jak nabywcy 
oceniają cechy modelu „płać, ile chcesz”, 2) jaka byłaby ich motywacja do wyboru oferty 
sprzedawanej w takim trybie oraz 3) jaka jest deklarowana skłonność do takiego zachowania 
w kontekście wrażliwości na cenę. 

Realizację wymienionych celów rozpoczyna syntetyczne przedstawienie istoty mode-
lu „płać, ile chcesz” oraz czynników wpływających na nastawienie nabywców do badane-
go modelu, w tym wrażliwości na cenę jako kluczowego punktu odniesienia w niniejszym 
opracowaniu. W kolejnej części zostają przedstawione wyniki badania zrealizowanego me-
todą CAWI na próbie 138 studentów Akademii Leona Koźmińskiego w okresie październik-
-listopad 2015 roku. Analiza wyników badania została przeprowadzona za pomocą pakietu 
statystycznego SPSS, oceniono rzetelność skali wrażliwości cenowej, zmierzono korela-
cje pomiędzy zmiennymi, dokonano dwustopniowej analizy skupień oraz analizy metodą  
k-średnich.

Zrealizowanie postawionych celów pozwoliło na sformułowanie wniosków na temat 
motywów, którymi mogą kierować się konsumenci korzystający z modelu „płać, ile chcesz” 
oraz przedsiębiorstwa decydujące się na jego wykorzystywanie. 

W końcowej części opracowania zostały zidentyfikowane ograniczenia badania oraz 
sformułowane sugestie, co do pożądanych kierunków dalszych badań.

Istota modelu „płać, ile chcesz”

Kluczowym wyróżnikiem modelu „płać, ile chcesz” jest umożliwienie nabywcy wyboru 
dowolnego poziomu ceny, jaki zapłaci za określony produkt, w tym także dostępu do da-

1  Wedle wiedzy autorek opracowania, na rynku polskim model „płać, ile chcesz” był testowany do tej pory przez platfor-
mę bookrage.org, agencję reklamową 8K z Torunia, Teatr Bez Rzędów i Teatr Odwrócony z Krakowa, Teatr Druga Strefa 
z Warszawy, serwis turystyczny https://www.findbed.pl/, restauracje „Akademia Smaku” z Warszawy oraz „Strefa Centralna” 
z Katowic.
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nej oferty bez wniesienia opłat (Kim i in. 2009). Taki sposób kształtowania ceny pozbawia 
przedsiębiorstwo bezpośredniego wpływu na poziom płaconej ceny, ale umożliwia nabywcy 
ujawnienie jego skłonności do zapłacenia, dzięki czemu przedsiębiorstwo może mieć  moż-
liwość uzyskania większego przychodu od niektórych nabywców, czyli faktycznej realizacji 
dyskryminacji cenowej za ich przyzwoleniem (Chao i in. 2014, s. 1-27). Szczególną cechą 
omawianego modelu jest to, że wbrew teorii maksymalizacji użyteczności, nabywcy zacho-
wują się niezgodnie ze swoim interesem i płacą za ofertę, czasami nawet więcej niż wynosi 
średnia cena na rynku (Santana, Morwitz 2011 za: Roy i in. 2015, s. 1-32). Powstawanie 
tego efektu jest podstawową przesłanką ekonomiczną stosowania modelu „płać, ile chcesz”. 
Motywacja do jego wykorzystywania przez przedsiębiorstwa może także ujawniać się na 
gruncie mechanizmu wpływania na nabywców, wynikającym ze stosowania marketingu. 
Identyfikacja charakterystyki tego zjawiska stanowi główny cel prezentowanego bada-
nia i została przeprowadzona przez zbadanie nastawienia nabywców do modelu „płać, ile 
chcesz” w powiązaniu z ich wrażliwością cenową.

Czynniki wpływające na nastawienie nabywców do modelu „płać,  
ile chcesz”

W dotychczas prowadzonych badaniach modelu „płać, ile chcesz” wykorzystywano 
zróżnicowane metody. Były to zarówno eksperymenty laboratoryjne, obserwacje uczestni-
czące, obserwacje nieuczestniczące, a także studia przypadku (Greiff, Egbert, 2016). Cechą 
je łączącą było konfrontowanie nabywców z konkretną ofertą (realną lub hipotetyczną) 
i analiza reakcji w zakresie, płaconej za dostęp do tej oferty, ceny. Dotychczas badane – 
we wspomnianym kontekście – czynniki wpływające na nastawienie nabywców do modelu 
„płać, ile chcesz”, można podzielić na trzy grupy (Kim i in. 2009; Marett i in. 2012, s. 1-14; 
Roy i in. 2015; Kunter 2015, s. 2347-2357; Hilbert, Suessmair 2015, s. 548-556):
 - indywidualne: satysfakcja nabywcy, altruizm, poczucie sprawiedliwości, poczucie winy;
 - ekonomiczne: wrażliwość na cenę, poziom dochodu, cena referencyjna;
 - społeczne: zgodność z normami społecznymi, interakcje społeczne.

Wyniki badań potwierdzają, że poczucie sprawiedliwości, satysfakcja nabywcy, poziom 
dochodu i poczucie winy są czynnikami w istotny sposób wpływającymi na poziom płaconej 
ceny (różnej od zera) ze względu na wynikające z przejęcia przez nabywcę kontroli nad pro-
cesem ustalania ceny, poczucie sprawiedliwości wymiany oraz satysfakcji z uczestnictwa 
w danej transakcji (Haws, Bearden 2006, s. 304-311).

Biorąc pod uwagę cele badania, autorki przyjęły, że podstawowym punktem odniesie-
nia dla ogólnego nastawienia nabywców do modelu „płać, ile chcesz” będzie wrażliwość 
cenowa, gdyż jest to czynnik bezpośrednio nawiązujący do istoty badanego mechanizmu 
kształtowania ceny. Wrażliwość cenowa nabywców jest tutaj bowiem rozumiana jako sto-
pień koncentracji na cenie jako podstawowym kryterium wyboru oferty; uznaje się także, że 
nabywcy, którzy charakteryzują się wysokim poziomem wrażliwości cenowej, pozytywnie 
reagują na promocje cenowe (Lichtenstein i in. 1993, s. 234-245).
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Hipotezy i metoda badania

W celu identyfikacji motywów do wykorzystywania modelu „płać, ile chcesz”, a także 
zbadania nastawienia nabywców do modelu w powiązaniu z ich wrażliwością cenową sfor-
mułowano następujące hipotezy:
H1: Oferowanie produktu w modelu „płać, ile chcesz” jest wystarczającą zachętą do jego 

skorzystania.
H2: Konsumenci są skłonni aktywnie poszukiwać produktów oferowanych w modelu „płać, 

ile chcesz”.
H3: Wrażliwość na cenę wpływa na skłonność do skorzystania z modelu „płać, ile chcesz”.
H4: Oferowanie produktu w modelu cenowym „płać, ile chcesz” jest dobrym sposobem na 

jego promocję.
Badanie zrealizowano metodą CAWI na próbie 138 studentów studiów stacjonarnych 

i niestacjonarnych kierunku Zarządzanie Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, do-
branych w sposób celowy, w wieku 21-35 lat, w tym 63% kobiet i 37% mężczyzn. Motywację 
do skorzystania z modelu, skłonność do skorzystania z niego, a także ocenę cech modelu 
zmierzono stwierdzeniami na 7-stopniowej skali Likerta. Wrażliwość na cenę zmierzono 
jednym z wymiarów skali percepcji opracowanej przez Lichtenstein i in. (1993) w postaci 
trzech stwierdzeń przy zastosowaniu 7-stopniowej skali Likerta:
1. Nie sprawia mi kłopotu podejmowanie dodatkowego wysiłku, aby znaleźć niższą cenę. 
2. Pieniądze zaoszczędzone na poszukiwaniu jak najniższych cen są warte podejmowane-

go wysiłku i straty czasu. 
3. Warto sprawdzać ceny produktów w więcej niż jednym sklepie.

Rzetelność skali zmierzono współczynnikiem Alfa Crobacha i uznano ją za akceptowalną 
(Alfa=0,729). Skalę następnie zsumowano, wartość minimalna wyniosła 7, maksymalna 5, 
a wartość średnia dla wszystkich respondentów 15,28 przy odchyleniu standardowym 3,2. 

Wyniki badania

Model „płać, ile chcesz” nie jest modelem powszechnie znanym. Tylko 10% responden-
tów poprawnie umiało opisać jego cechy. Ilustrację motywacji do skorzystania z modelu 
przedstawiono na wykresie 1.

Samo oferowanie produktu w modelu „płać, ile chcesz” byłoby wystarczającą zachętą do 
skorzystania z tego sposobu płatności dla 37% respondentów (zsumowane odpowiedzi po-
zytywne zdecydowanie się zgadzam i raczej się zgadzam), natomiast dla 30% − nie. Około 
1/3 respondentów nie miała zdania w tej sprawie. Korzystanie z modelu „płać, ile chcesz” 
tworzyłoby dla 41% respondentów poczucie, iż korzystają z wyjątkowej okazji, ale 27% 
nie miałoby takiego poczucia. Dla 37% zapytanych, model „płać, ile chcesz” jest bardziej 
atrakcyjny niż tradycyjne modele cenowe, podczas gdy 30% uważa za bardziej atrakcyjne 
standardowe modele. Dla większości respondentów (67%) listy rankingowe sporządzane 
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w modelu „płać, ile chcesz” nie są zachętą do skorzystania z tego modelu płatności. Połowa 
respondentów byłaby skłonna zapłacić więcej pieniędzy w modelu „płać, ile chcesz”, jeśli 
otrzymałaby z tego tytułu dodatkowe korzyści, 36% jest natomiast przeciwnego zdania. 

Należy stwierdzić, że model „płać, ile chcesz” jest nowy i interesujący dla potencjalnych 
klientów, jest także uważany przez nich za atrakcyjny. Dodatkowe korzyści dla klientów 
w modelu „płać, ile chcesz”, np. w postaci dodatkowego produktu stanowią dla respon-
dentów istotną zachętę do wpłacenia wyższych kwot. Biorąc pod uwagę powyższe, można 
stwierdzić, że hipotezę H1: Oferowanie produktu w modelu „płać, ile chcesz” jest wystar-
czającą zachętą do jego skorzystania, zweryfikowano pozytywnie.

Wykres 1
Motywacja do skorzystania z modelu „płać, ile chcesz”
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W modelu "płać ile chcesz" chętnie zapłacę więcej, jeśli 
otrzymam za to dodatkowe korzyści np. dodatkową książkę 

lub grę 

W modelu "płać ile chcesz" chętnie zapłacę dużo więcej niż 
średnio inni, po to, aby znaleźc się na widocznej liście 

rankingowej 

Chętniej kupiłbym/kupiłabym produkty w modelu "płać ile 
chcesz", aniżeli według zwykłego cennika 

Jeśli kupowałbym/kupowałabym produkt oferowany w 
modelu "płac ile chcesz", to miałabym/miałbym poczucie, iż 

korzystam z wyjątkowej okazji 

Jeśli produkt byłby oferowany w modelu "płać ile chcesz", to 
byłaby dla mnie wystarczajaca zachęta do jego zakupu 

zdecydowanie się nie zgadzam nie zgadzam się 
raczej się nie zgadzam ani się zgadzam ani się nie zgadzam 
raczej się zgadzam zgadzam się 
zdecydowanie się zgadzam 

Źródło: opracowanie własne.

Skłonność do skorzystania z modelu „płać, ile chcesz” zbadano za pomocą pięciu stwier-
dzeń (rozkład odpowiedzi przedstawiono na wykresie 2).

Tylko 22% respondentów deklaruje, iż na pewno nie skorzysta z modelu „płać, ile 
chcesz”. 29% respondentów uzależnia skorzystanie z modelu od tego, czy będzie im zale-
żało na jakości produktu. 39% respondentów skorzysta chętnie z modelu, jeśli nie będzie 
w nim narzuconej ceny minimalnej. Prawie połowa respondentów (49%) chętnie skorzy-
sta z modelu „płać, ile chcesz”, jeśli tylko będzie miała taką możliwość. Jedynie 18% re-
spondentów jest skłonna aktywnie poszukiwać sprzedawców, którzy oferują model cenowy 
„płać, ile chcesz”.
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Hipotezę H2: Konsumenci są skłonni aktywnie poszukiwać produktów oferowanych 
w modelu „płać, ile chcesz”, odrzucono. Należy stwierdzić, iż klienci nie są skłonni poszuki-
wać specjalnie ofert sprzedawanych w modelu „płać, ile chcesz”, a jako bardziej atrakcyjna 
jest postrzegana oferta bez narzuconej ceny minimalnej.

Zbadano również ocenę podstawowych cech modelu „płać, ile chcesz”. Respondentom 
podoba się ograniczenie czasowe (44%) oraz możliwość zaproponowania ceny (67%) 
w modelu „płać, ile chcesz”. Respondenci nie mają jednoznacznego zdania na temat łatwo-
ści zastosowania modelu przez sprzedawców – 37% zgadza się, że model jest łatwy, 33% nie 
zgadza się z tym stwierdzeniem, 30% nie ma zdania.

W celu weryfikacji hipotezy H3: Wrażliwość na cenę wpływa na skłonność do skorzysta-
nia z modelu „płać, ile chcesz”, obliczono współczynnik korelacji rho Spermana pomiędzy 
stwierdzeniem mierzącym skłonność do skorzystania z modelu oraz wrażliwością cenową 
respondentów (por. tabela 1).

Wrażliwość na cenę i skłonność do skorzystania z modelu „płać, ile chcesz” wykazuje 
słabą korelację pozytywną na poziomie 0,219 przy p=0,01 (istotna statystycznie). Oznacza 
to, iż wyższy poziom wrażliwości na cenę wiąże się z wyższą skłonnością do skorzystania 
z modelu „płać, ile chcesz”, co pozwala na pozytywne zweryfikowanie hipotezy H3.

Dodatkowo, w celu dokonania typologii konsumentów ze względu na skłonność do sko-
rzystania z modelu „płać, ile chcesz” oraz wrażliwości cenowej, przeprowadzono dwustop-
niową analizę skupień respondentów. Dwustopniowa analiza skupień wykazała trzy sku-

Wykres 2
Skłonność do skorzystania z modelu „płać, ile chcesz”
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zdecydowanie się nie zgadzam nie zgadzam się 
raczej się nie zgadzam ani się zgadzam ani się nie zgadzam 
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Źródło: jak w wykresie 1.
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pienia respondentów według zmiennej „wrażliwość na cenę”. Dla analizy uzyskano miarę 
Silhuette (spójności i odrębności skupień) na poziomie dobrym (0,7). Rozkład skupień i ich 
średnie poziomy wrażliwości na cenę przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 1
Korelacja nieparametryczna (rho Spearmana)  

Stwierdzenie Wrażliwość na cenę p

Mam zamiar skorzystać z modelu „płać, ile chcesz”, 
jeśli tylko będę mieć taką możliwość 0,219* P=0,010

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2
Analiza skupień ze względu na wrażliwość na cenę   

Skupienia
Konsumenci 

o średniej 
wrażliwości na cenę

Konsumenci 
o wysokiej 

wrażliwości na cenę

Konsumenci 
o niskiej  

wrażliwości na cenę

% respondentów 43,1% 37,2% 19,7%
Średnia wrażliwość na cenę  
(min. 7, max. 21) 14,59 18,61 10,48

Źródło: jak w tabeli 1.

W wyniku analizy stwierdzono, iż większość respondentów (80%) jest wrażliwa na cenę 
w stopniu średnim i wysokim. Następnie wykonano dwustopniową analizę skupień (miara 
Silhuette spójności i odrębności − poprawna (0,3)) dla dwóch zmiennych opisujących skłonność 
do skorzystania z modelu „płać, ile chcesz” oraz zmiennej „wrażliwość cenowa” (por. tabela 3).

Tabela 3
Typologia konsumentów ze względu na skłonność do skorzystania z modelu  
„płać, ile chcesz” – analiza skupień 

Wyszczególnienie Obojętni
(32,1%)

Sceptycy
(26,3%)

Entuzjaści
(22,6%)

Umiarkowani 
optymiści

(19%)
Sam model „płać, ile chcesz” jest 
wystarczającą zachętą do zakupu produktu

Brak zdania Raczej brak 
zgody

Zgoda Raczej zgoda

Preferencja dla modelu „płać, ile chcesz” 
w stosunku do zwykłego cennika

Brak zdania Brak zgody Zgoda Raczej brak 
zgody

Wrażliwość cenowa (średnia) Wyższa od 
średniej 
(15,84)

Wyższa od 
średniej 
(15,61)

Wyższa od 
średniej 
(15,52)

Niższa od 
średniej 
(13,58)

Źródło: jak w tabeli 1.
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W wyniku analizy otrzymano cztery typy konsumentów – obojętnych, sceptyków, en-
tuzjastów oraz umiarkowanych optymistów. Obojętni (32%) nie znają modelu „płać, ile 
chcesz” i nie mają zdania co do jego wykorzystania. Sceptycy (26%) nie są skłonni korzy-
stać z modelu „płać, ile chcesz”. Entuzjaści (22,6%) nie tylko chętnie skorzystają z modelu, 
ale także wolą go od zwykłego cennika. Umiarkowani optymiści (19%) są skłonni do sko-
rzystania z modelu, ale bez specjalnych dla niego preferencji, jest to też jedyna grupa, która 
cechuje się niższym niż średni współczynnikiem wrażliwości cenowej.

W celu pogłębienia rozpoznania poszczególnych typów konsumentów pogrupowanych 
ze względu na skłonność do skorzystania z modelu „płać, ile chcesz”, przeprowadzono 
analizę skupień przy wykorzystaniu większej liczby zmiennych. Ostatecznie zaproponowa-
no trzy skupienia przygotowane za pomocą analizy skupień metodą k-średnich, pomijając 
wrażliwość cenową, ponieważ jej wartości wykazują słabą korelację ze skłonnością do sko-
rzystania z modelu oraz większość respondentów wykazała średnią i wysoką wrażliwość na 
cenę. Pogłębione wyniki analizy przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4
Analiza skupień metodą k-średnich

Sceptycy (32%) Entuzjaści (13%) Obojętni (55%)

Sam model nie jest wystarczającą 
zachętą do skorzystania z niego

Model jest wystarczającą zachęta 
do skorzystania z niego

Brak zdania w kwestii skłonności 
do skorzystania z modelu

Respondenci nie mają poczucia, 
iż korzystają z wyjątkowej okazji

Respondenci mają poczucie, ze 
korzystają z wyjątkowej okazji

Brak zdania w kwestii poczucia 
korzystania z wyjątkowej okazji

Preferowany jest tradycyjny 
model cenowy

Zdecydowanie preferowany jest 
model „płać, ile chcesz” aniżeli 
model tradycyjny

Brak jednoznacznych preferencji 
wg modeli cenowych

Lista rankingowa zdecydowanie 
nie zachęca do skorzystania 
z modelu

Lista rankingowa zachęca do 
skorzystania z modelu

Lista rankingowa nie zachęca do 
skorzystania z modelu

Dodatkowe korzyści nie będą 
zachęcać do skorzystania 
z modelu i zapłacenia więcej

Dodatkowe korzyści zachęcają 
do zapłacenia więcej

Brak zdania w kwestii zachęt do 
płacenia więcej

Źródło: jak w tabeli 1.

Największą grupę stanowią obojętni względem modelu „płać, ile chcesz” – jest to ponad 
połowa respondentów (55%). Sceptycy, którzy nie zamierzają skorzystać z modelu „płać, ile 
chcesz” stanowią 32% respondentów. Zdeklarowanych entuzjastów jest mniejszość – jedy-
nie 13% jest skłonna korzystać z modelu, preferując go ponad tradycyjne cenniki, chętnie 
korzystając z możliwości otrzymania dodatkowych korzyści.

W celu weryfikacji hipotezy H4: Oferowanie produktu w modelu cenowym „płać, ile 
chcesz” jest dobrym sposobem na jego promocję, zbadano rozkład wypowiedzi respon-
dentów dotyczących tej kwestii. Zdecydowana większość respondentów (78%) uważa, ze 
model jest dobrym sposobem na promocję, tylko 5% jest przeciwnego zdania. W skali 1-7 
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uzyskano średnio odpowiedzi na poziomie 5,25, przy odchyleniu 1,056. Hipoteza H4 została 
zweryfikowana pozytywnie.

Podsumowanie

Przeprowadzone badania dowiodły, iż istnieje korelacja między skłonnością do skorzy-
stania z modelu „płać, ile chcesz” a wrażliwością cenową. Model ten jest nowy i interesu-
jący dla potencjalnych klientów, jest także uważany przez nich za atrakcyjny. Dodatkowe 
korzyści dla klientów w modelu „płać, ile chcesz”, np. w postaci dodatkowego produktu 
stanowią dla respondentów istotną zachętę do wpłacenia wyższych kwot. Podstawową mia-
rą atrakcyjności modelu jest jego istota – możliwość wybrania dowolnej kwoty do zapłaty, 
najchętniej bez ceny minimalnej. Mimo postrzeganej atrakcyjności modelu, nie jest on ak-
tywnie poszukiwany. Dokonana analiza prowadzi do następującego wniosku – podstawo-
wym motywem dla konsumentów do skorzystania z modelu „płać, ile chcesz” jest motyw 
ekonomiczny, dodatkowym zaś ciekawość. Na tej podstawie można stwierdzić, iż głównym 
motywem do wykorzystania modelu „płać, ile chcesz” przez przedsiębiorstwa w warunkach 
jego śladowej obecności na rynku powinna być chęć promocji produktu. Model „płać, ile 
chcesz” może być zatem nowatorskim sposobem promocji sprzedaży, podnoszącym atrak-
cyjność oferty przedsiębiorstwa. Jego wykorzystanie musi być jednak poprzedzone kampa-
nią informacyjną, ze względu na nikłą znajomość tego modelu wśród konsumentów.

Podstawowym ograniczeniem realizowanych badań jest brak reprezentatywności próby, 
co uniemożliwia uogólnianie wyników na całą populację polskich konsumentów. Mimo tego, 
uzyskane wyniki pozwalają na sformułowanie wstępnych wniosków na temat wykorzysta-
nia modelu „płać, ile chcesz”. Rozważając kierunki przyszłych badań, należałoby zwrócić 
uwagę na zbadanie osób korzystających aktywnie z modelu, a także przedsiębiorców wy-
korzystujących ten model; jakkolwiek obecnie dużym utrudnieniem jest ograniczona liczba 
podmiotów zarówno po stronie użytkowników modelu, jak i przedsiębiorców, którzy go 
wykorzystują. Jak do tej pory udokumentowano jedynie kilka przypadków wykorzystywa-
nia modelu „płać, ile chcesz”. Większość podmiotów (restauracje, teatr, agencja reklamowa) 
wykorzystuje ten model w ograniczonym czasie do promowania swoich ofert i to takich, 
które nie wymagają zbyt dużych nakładów, co pozwala minimalizować ryzyko związane 
z wykorzystaniem tego modelu. Jak pokazują zaprezentowane badania, takie wykorzystanie 
modelu „płać, ile chcesz” jest również aprobowane przez konsumentów.
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Motivation towards the Pay What You Want Pricing Model

Summary

An aim of this article is to identify the motives of consumers to use the Pay 
What You Want model as well as businesses to implement it. The article presents re-
sults of the research carried with the use of the CAWI method conducted on a sam-
ple of 138 management students of the Kozminski University, selected in a targeted 
manner. It has been proved that there is a correlation between the tendency to use 
the Pay What You Want model and price sensitivity. The model is new and interest-
ing to potential customers who consider it to be attractive. The basic reason of the 
attractiveness of the model is its essence - the ability to select any amount to be 
paid; it can be used by enterprises not only as a pricing method but also to promote 
offers among consumers.

Key words: Pay What You Want (PWYW), motivation.

JEL codes: M31

Мотивация для пользования моделью «плати сколько хочешь»

Резюме

Основная цель исследовательской статьи – выявить мотивы потребителей 
покупать продукты по модели «плати сколько хочешь», а также предприятий 
использовать эту модель. В статье использовали анализ результатов изучения, 
проведенного по методу CAWI на выборке 138 студентов управления Акаде-
мии Леона Козминского, подобранных целевым образом. Доказали, что суще-
ствует корреляция между склонностью пользоваться моделью «плати сколько 
хочешь» и ценовой чувствительностью. Эта модель новая и интересная для 
потенциальных клиентов, она тоже считается ими привлекательной. Основ-
ная причина привлекательности модели – ее суть, т.е. возможность выбрать 
покупателем любую сумму к уплате, охотнее всего без минимальной цены. 
Модель «плати сколько хочешь» может использоваться предприятиями для 
продвижения продуктов, ибо по ходу изучения подтвердили ее привлекатель-
ность для потребителей.

Ключевые слова: Pay What You Want (PWYW), «плати сколько хочешь», мо-
тивация.
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