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1. WST P

Wspó czesne spo ecze stwa anga uj  si  w dzia alno  dobroczynn  i charyta-
tywn  przeznaczaj c na ni  znaczne fundusze (np. w samych Stanach Zjednoczonych 
w 2000 roku warto  pomocy charytatywnej zosta a oszacowana na 2% warto ci PKB 
tego kraju (Wright, 2001). Dlatego te  dzia alno  maj ca na celu pomoc osobom 
potrzebuj cym jest przedmiotem bada  zarówno z obszaru ekonomii jak i socjologii. 
Badane s  mi dzy innymi: motywacje osób zaanga owanych w dzia alno  dobro-
czynn  (por. np. Ariely i inni, 2009), przyczyny decyzji o wsparciu danej organizacji 
charytatywnej (van Iwaarden i inni, 2009), oraz zale no ci pomi dzy kszta tem systemu 
podatkowego a udzielaniem pomocy charytatywnej (np. Clotfelter, 1980). Wa nym 
aspektem bada  jest te  próba okre lenia do kogo pomoc powinna trafia , poniewa  
bieda mo e dotyczy  wielu wymiarów ycia (np. warunków materialnych takich jak 
mieszkanie czy dochód, ale tak e aspektów niematerialnych – np. wi zi spo ecznych), 
dlatego trudno jednoznacznie j  zdefiniowa  (por. Haveman, Bershadker, 1998; Perry, 
2002). W zale no ci od przyj tej definicji biedy, programy charytatywne mog  mie  
na celu pomoc ró nym grupom spo ecznym zagro onym bied , lub uzyskanie zró ni-
cowanych efektów, np. wsparcie osób posiadaj cych niski dochód, albo przekazanie 
rodków osobom maj cych najwi ksz  szans  ekonomicznego usamodzielnienia si . 

Wiele bada  koncentruje si  na mierzeniu skuteczno ci pomocy charytatywnej. 
Jednym z mo liwych sposobów pomiaru jest ocena, czy pomoc trafi a do w a ciwych 
osób (por. Cornia, Stewart, 1993). Zak ada si , e nie ka dy potencjalny beneficjent 
wykorzysta otrzymane zasoby wg zamierze  darczy cy, albo e pewna wybrana grupa 
osób najlepiej skorzysta z dost pnej pomocy (por. Morrissey, 2006; Bougheas i inni 
2007; Das i inni, 2005). W zwi zku z tym wiele publikacji naukowych skupia si  na 
analizie doboru grupy docelowej pomocy, tak aby pomoc ta by a jak najbardziej efek-
tywna. W takich analizach zak ada si , e nie jest znany dok adny dochód (najcz ciej 
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ta zmienna jest wykorzystywana do pomiaru biedy), ale znany jest rozk ad dochodu 
w pewnych grupach populacji (por. Dasgupta, Kanbur, 2005). Na podstawie tej infor-
macji przydzielana jest pomoc w taki sposób, aby zminimalizowa  zadany wska nik 
mierz cy ubóstwo. Inne podej cie do problemu prezentuje Bougheas i inni (2007), 
pokazuj c problem przydzia u rodków jako model pryncypa a-agenta. W modelu tym, 
darczy cy rozdzielaj  rodki pomi dzy agentów o ró nych charakterystykach w taki 
sposób aby zmaksymalizowa  czn  konsumpcj . Otrzymanie pomocy wymaga od 
agentów podj cia dzia ania, które poci ga za sob  koszt. Poniewa  nie ka dy typ 
agenta chce ponosi  ten koszt, nast puje samoczynna selekcja. W rzeczywisto ci cz -
sto mo liwa jest te  sytuacja, kiedy organizacja charytatywna albo darczy ca, a nie 
potencjalny beneficjent, ponosi koszt weryfikacji czy dana osoba spe nia kryteria pro-
gramu pomocy charytatywnej (Dynarski, Scott-Clayton (2006) opisuj  ten problem 
w odniesieniu do procesu przyznawania stypendiów dla studentów).

Wa nym elementem procesu przyznawania pomocy charytatywnej jest zdefinio-
wanie grupy, która ma zosta  obj ta pomoc  oraz weryfikacja czy osoby z tej grupy 
najlepiej wykorzystaj  otrzymane rodki. Jednak przeprowadzenie weryfikacji niesie 
ze sob  koszty, pojawia si  wi c problem w a ciwego rozdzia u dost pnych rodków. 
Bud et mo e zosta  rozdzielony pomi dzy przyznawanie pomocy albo weryfikacje 
osób potrzebuj cych (przyk adowo organizacja mo e cz  swojego bud etu prze-
znacza  na wynaj cie pracowników przeprowadzaj cych weryfikacj  potrzebuj cych 
ale oznacza to zmniejszenie kwoty przeznaczanej bezpo rednio na pomoc). Poniewa  
w literaturze po wi conej dzia alno ci dobroczynnej temat ten nie jest wystarczaj co 
omówiony, celem tej pracy jest sformu owanie modelu pozwalaj cego opisa  i roz-
wi za  problem rozdzia u rodków pomi dzy pomoc i weryfikacj .

2. OPIS PROBLEMU

Organizacja charytatywna jest po rednikiem pomi dzy spo ecze stwem a oso-
bami potrzebuj cymi w tym sensie, e rozdysponowuje otrzymane od spo ecze stwa 
rodki pieni ne pomi dzy osoby, które wg swoich kryteriów uzna za potrzebuj ce. 

Poniewa  spo ecze stwo dotuje takie organizacje, których kryteria przyznawania 
pomocy uwa a za w a ciwe (tzn. pomagaj ce wype ni  wa ne dla spo ecze stwa cele 
takie jak: zmniejszenie nierówno ci, aktywizacja osób d ugotrwale bezrobotnych, etc.) 
to przyznawanie pomocy w taki sposób jest spo ecznie u yteczne. W przypadku gdyby 
pomoc zosta a przyznana wbrew tym kryteriom, takie dzia anie zmniejsza dobrostan 
spo ecze stwa (np. ze wzgl du na koszt utraconych mo liwo ci). 

W celu sprawdzenia czy dana osoba spe nia kryteria przyznania pomocy organiza-
cja charytatywna mo e podj  dzia ania maj ce na celu weryfikacj  tej osoby (zebranie 
informacji na temat danej osoby), co jednak jest kosztowne (czas pracowników lub 
wolontariuszy, który móg by by  przeznaczony na inne czynno ci). Dlatego organiza-
cja staje przed wyborem czy lepiej z punktu widzenia spo ecze stwa przyzna  pomoc 
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mniejszej liczbie zweryfikowanych osób, czy te  lepiej zrezygnowa  z weryfikacji, 
ale za to przyzna  pomoc wi kszej grupie osób ryzykuj c, e cz  tej pomocy trafi 
do osób niespe niaj cych za o onych kryteriów.

3. MODEL

Opisany problem decyzyjny mo na przedstawi  za pomoc  modelu optymalizacyj-
nego. W modelu, w którym rozwa any jest jeden okres mo na wyró ni  nast puj ce cz ci:
– potrzebuj cy: grupa osób którym b dzie udzielona pomoc materialna. Za ó my, e 

jest  osób, które mog  by  brane pod uwag  przy rozdziale rodków pomoco-
wych. Mo na wyró ni  dwa typy potrzebuj cych: osoby, które spe niaj  kryteria 
w czenia do programu pomocy charytatywnej (ich odsetek wynosi ) 
oraz osoby nie spe niaj ce tych kryteriów (jest ich ). Typy poszczególnych 
osób s  niejawne dla spo ecze stwa i organizacji charytatywnej. 

 rednia warto  pomocy otrzymywana przez osob  potrzebuj c  wynosi . 
Przydzielenie pomocy osobie z pierwszej grupy spowoduje wzrost u yteczno ci 
spo ecze stwa o , za  udzielenie jej osobie z drugiej grupy spadek o  
gdzie . Taka asymetria wynika z ró nego postrzegania zysku i straty (teoria 
perspektywy (Kahneman, Tversky, 1979)). 

 U yteczno  spo ecze stwa z przydzielanej powinna rosn  wraz ze wzrostem 
redniej kwoty pomocy, jednak kra cowa u yteczno  powinna by  malej ca 

(tak aby zapobiec koncentracji przydzielanej pomocy w ród kilku potrzebuj cych 
osób). Dlatego o  nale y za o y , e spe nia warunki:  i .

– organizacja charytatywna: po rednik, decyduj cy o tym, jak rozdzieli  otrzymany 
bud et. Organizacja mo e go wykorzysta  na trzy sposoby: przyznawa  pomoc 
poprzedzon  weryfikacj , przyznawa  pomoc bez weryfikacji, albo pozostawi  
otrzymane rodki w bud ecie. Weryfikacja wi e si  z poniesieniem przez organi-
zacj  pewnego kosztu, w celu poznania prawdziwego typu danej osoby (czy kwali-
fikuje si  do programu czy nie). Liczb  osób zweryfikowanych oznaczymy jako , 
a liczb  osób niezweryfikowanych jako . Zak adaj c pe n  skuteczno  procesu 
weryfikacji, spo ród zweryfikowanych  osób rednio  otrzyma pomoc. Tak 
wi c u yteczno  uzyskana z grupy osób zweryfikowanych wyniesie . 
Oznaczaj c redni koszt weryfikacji jednej osoby jako  czny koszt przydzia u 
pomocy i weryfikacji mo na zapisa  jako . 

 W drugim przypadku (brak weryfikacji) wszystkie osoby niezweryfikowane otrzy-
maj  pomoc, ale  osób przyniesie u yteczno  dodatni , a  ujemn  
(czyli czn  u yteczno  z przyznania pomocy bez weryfikacji mo na zapisa  
jako ). czny koszt przyznawania pomocy osobom 
niezweryfikowanym wyniesie . 

 Trzeci rozpatrywany przypadek wi  si  z tym, e istnieje pewien próg op acalno-
ci ekonomicznej pomocy i je eli nie zostanie on przekroczony dla spo ecze stwa 

bardziej op acalne jest zainwestowanie zgromadzonych rodków w inny sposób. 
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 Taka inwestycja b dzie op acalna dla spo ecze stwa w sytuacji kiedy albo koszty 
 pomocy znacznie przekraczaj  jej warto  (tzn. stosunek  jest wystarczaj co 
 wysoki), albo kiedy odsetek osób potrzebuj cych kwalifikuj cych si  do programu 

pomocowego jest bardzo niski. U yteczno  zwi zana z pozostawianiem pieni dzy 
w bud ecie jest opisana przez funkcj  , spe niajc  nast puj ce warunki: 

 •  warto  funkcji ro nie wraz ze wzrostem kosztu weryfikacji ( ), a spada 
wraz ze wzrostem  oraz wzrostem  (  oraz ),

 •  dla warto ci  wi kszych od pewnego progu  warto  funkcji  
przyrasta szybciej ze wzgl du na wzrost  ni  spada ze wzgl du na wzrost . 
Dla warto ci  ni szych od progu  zachodzi zale no  odwrotna.

  (  oraz 

  )

Funkcja cznej u yteczno ci spo ecze stwa, inkorporuj cej w sobie wszystkie te 
sk adniki, b dzie oznaczana jako . 

Podsumowuj c, organizacja charytatywna mo e podj  trzy decyzje: przyznanie 
pomocy potrzebuj cym bez weryfikacji, przyznanie pomocy z wcze niejsz  weryfi-
kacj , albo pozostawienia rodków w bud ecie. Ich koszt oraz wp yw na u yteczno  
spo ecze stwa zosta  schematycznie przedstawiony na rysunku 1. 

Rysunek 1. Schemat modelu rozdzia u rodków w organizacji charytatywnej
ród o: opracowanie w asne.
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Z tak przyj tych za o e  wynika model matematyczny opisuj cy podejmowanie 
decyzji przez organizacj  charytatywn : 

,

 pw.

  (1)

(wydatki na pomoc nie mog  przekroczy  bud etu),

  (2)

(liczba osób, którym udzielono pomocy bez weryfikacji jest ograniczona przez kwot  
bud etu),

  (3)

(liczba osób, którym udzielono pomocy z wcze niejsz  weryfikacj  jest ograniczona 
przez kwot  bud etu).

Korzystaj c z twierdzenia Kuhna–Tuckera rozwi zanie zadanego problemu mo na 
uzyska  rozwi zuj c nast puj cy uk ad równa :

 ,



Jakub Witkowski218

Ze zbioru rozwi za  tego uk adu równa , tylko trzy z nich spe niaj  warunki 
ograniczaj ce modelu opisuj cego dzia alno  organizacji charytatywnej. Rozwi zania 
te s  nast puj ce: 
– S1: ca y bud et zostaje przeznaczony na pomoc bez wcze niejszej weryfikacji 
 osób potrzebuj cych ,
– S2: ca y bud et zostaje przeznaczony na pomoc z wcze niejsz  weryfikacj  osób 
 potrzebuj cych ,
– S3: ca o  rodków pozostaje w bud ecie .

Dla ka dej z warto ci kombinacji parametrów ,  i  inne rozwi zanie mo e 
dawa  najwy sz  warto  u yteczno ci, tzn. to które z rozwi za  b dzie optymalne, 
zale y od warto ci tych parametrów. Porównuj c warto  funkcji u yteczno ci dla 
poszczególnych rozwi za  mo na wyprowadzi  warunki pozwalaj ce na stwierdzenie, 
które z rozwi za  modelu b dzie optymalne:
– je eli spe niony jest uk ad nierówno ci:

 

 to najbardziej efektywne kosztowo jest przydzielanie pomocy bez weryfikacji, 
a wi c optymalne jest rozwi zanie S1;

– je eli spe nione s  nierówno ci: 

 

 to rozwi zaniem optymalnym jest S2, czyli przydzia  rodków po wcze niejszej 
weryfikacji;

– optymaln  decyzj  jest pozostawienie rodków w bud ecie (rozwi zanie S3), je eli 
spe niony jest nast puj cy uk ad równa : 

 

Dla lepszego zobrazowania zale no ci pomi dzy warto ciami parametrów, a opty-
malno ci  poszczególnych rozwi za  na rysunku 2 przedstawiono, które rozwi zanie 
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jest optymalne przy zadanych warto ciach parametrów ,  i . Na potrzeby dalszego 
wywodu przyj te zosta y postacie funkcyjne dla  i  spe niaj ce opisane 
wcze niej warunki. Niech  oraz . 

W przypadku, kiedy odsetek osób kwalifikuj cych si  do programu jest niski 
(0,2) optymalne mo e by  rozwi zanie S2 albo S3, co jest przedstawione na lewym 
panelu. Zgodnie z intuicj , o tym, które z rozwi za  b dzie optymalne, decyduje 
relacja pomi dzy kwot  pomocy a kosztem weryfikacji.

Wraz ze wzrostem odsetka osób kwalifikuj cych si  do programu 0,5 ( rodkowy 
panel) sytuacja nie zmienia si  – dalej rozwi zaniem optymalnym mo e by  S2 lub 
S3, ale tym razem inna jest proporcja kwoty pomocy i kosztu weryfikacji, przy której 
b d  wybierane poszczególne rozwi zania (na korzy  S2). 

W przypadku, kiedy odsetek osób kwalifikuj cych si  do programu jest wysoki 
i wynosi 0,8 (prawy panel) rozwi zaniem optymalnym mo e okaza  si  tak e S1. 
Rozwi zania S2 i S3 s  optymalne tylko dla niskich lub wysokich warto ci stosunku 
parametrów  i , za  w pozosta ych przypadkach S1 staje si  rozwi zaniem opty-
malnym.

Rysunek 2. Optymalno  rozwi zania w zale no ci od warto ci parametrów (dla k = 1,2)
ród o: opracowanie w asne.

Podsumowuj c, z modelu wynika, e weryfikacja osób zg aszaj cych si  do pro-
gramu pomocy charytatywnej jest op acalna z punktu widzenia spo ecze stwa je eli 
koszt weryfikacji nie jest zbyt wysoki w stosunku do kwoty przydzielanej pomocy. 
Na to, czy w danej sytuacji weryfikacja jest op acalna ma te  wp yw odsetek osób 
kwalifikuj cych si  do programu – przy niskim odsetku osób kwalifikuj cych si  
do programu stosunek kosztu weryfikacji do kwoty pomocy musi by  ni szy aby 
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weryfikacja by a op acalna, ni  w sytuacji w której odsetek osób kwalifikuj cych 
si  do programu jest wysoki. Tak e, przy wysokich warto ciach op acalne staje si  
przydzielanie pomocy bez wcze niejszej weryfikacji. 

4. ANALIZA WRA LIWO CI

Dotychczas uzyskane wyniki s  prawdziwe przy za o eniu, e w ka dej sytuacji 
znane s  warto ci parametrów ,  i . Tak jest na pewno w sytuacji, kiedy program 
pomocowy zosta  przeprowadzony i kiedy mo na dok adnie oszacowa  te parame-
try na podstawie danych empirycznych. Jednak du o wa niejszym jest pytanie czy 
mo na oceni  op acalno  weryfikacji osób potrzebuj cych przed przeprowadzeniem 
danego programu? W przypadku parametrów opisuj cych koszt weryfikacji lub kwot  
pomocy s  one albo znane z góry albo mog  by  w atwy sposób oszacowane. Jednak 
w przypadku parametru , trudno jest przewidzie  jaka b dzie jego dok adna warto . 
Na podstawie danych zebranych przy realizacji podobnych programów mo na poda  
przybli on  warto  , ale rzeczywista warto  tego parametru jest trudna do osza-
cowania na tej podstawie. 

Do podejmowania decyzji w sytuacji, kiedy jeden z parametrów nie jest znany, 
a jedynie mo na przyj  pewne za o enia co do warto ci, które mo e on przyj  
(czyli zak ada si , e pochodzi on z pewnego rozk adu) wykorzystuje si  podej cie 
bayesowskie (por. Berger, 1985). Przyjmuj c, e organizacja podejmuje jedn  z trzech 
akcji (tzn. wdra a jedno z trzech rozwi za : S1, S2 lub S3) dla ka dego zestawu para-
metrów  i  istnieje prawdopodobie stwo  oznaczaj ce e i-te rozwi zanie jest 
optymalne, zale ne od stanu wiata, czyli warto ci . Tak e dla ka dego zestawu para-
metrów  i  mo na okre li  warto  funkcji straty  
w przypadku nie wybrania rozwi zania optymalnego. Ka dej decyzji mo na przypo-
rz dkowa  warto  oczekiwanej straty z podj cia danej decyzji: . 
W takich warunkach optymaln  decyzj  b dzie ta, która wi e si  z najmniejsz  
oczekiwan  strat . 

Je eli przyj , e ka da warto   jest tak samo prawdopodobna (tzn. nie ma 
informacji, które pozwala by przyj  za o enia o mo liwym dok adniejszym zakresie 
zmienno ci parametru ) to mo na za o y , e . Rozk ad rozwi za  opty-
malnych (tzn. przynosz cych najmniejsz  oczekiwan  strat ) przedstawia rysunek 3. 

Na podstawie rysunku 3 mo na zauwa y , e przy niskiej warto ci ilorazu kwoty 
pomocy i kosztu weryfikacji optymalne jest rozwi zanie S3, a przy wysokiej – S2. 
Uzyskane wyniki s  bardzo podobne do tych, które zosta y uzyskane przy za o eniu 
o niskiej warto ci parametru  (por. rysunek 2).

Otrzymany wynik jest zale ny od przyj tej funkcji straty. Gdyby zamiast absolutnej 
funkcji straty przyj  kwadratow  , to rozwi za-
nie S2 by oby wybierane du o rzadziej, co przedstawia rysunek 4. 
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Rysunek 3. Optymalno  rozwi zania w zale no ci od warto ci parametrów (dla k = 1,2), 
przy za o eniu 
ród o: opracowanie w asne.

Rysunek 4. Optymalno  rozwi zania w zale no ci od warto ci parametrów (dla k = 1,2), 
przy za o eniu  przy za o eniu kwadratowej funkcji straty

ród o: opracowanie w asne.

Podsumowuj c, brak wiedzy o dok adnej warto ci parametru  eliminuje z roz-
wa anych rozwi za  mo liwo  przydzielania pomocy bez wcze niejszej weryfikacji. 
Rozwa ane mog  by  rozwi zania S2 lub S3, ale to które z nich b dzie rozwi za-
niem optymalnym przy konkretnych warto ciach parametrów  i  oraz za o eniu 

 zale y od przyj tej funkcji straty. Przy wykorzystaniu funkcji kwadratowej 
cz ciej optymalne b dzie rozwi zanie S3 ni  S2. Weryfikacja b dzie rozwi zaniem 
optymalnym tylko dla sytuacji, w których kwota pomocy jest du o wy sza od kosztu 
weryfikacji. W przypadku wykorzystania jako funkcji straty warto ci absolutnej, pro-
porcja rozwi za  zmieni si  – S2 b dzie wybierane cz ciej (warto  stosunku  i  
przy którym S2 b dzie wybierane jako optymalne zmniejszy si  w porównaniu do 
warto ci tego stosunku przy kwadratowej funkcji straty). 
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5. STUDIUM PRZYPADKU

Jednym z projektów charytatywnych w Polsce, w którym silny nacisk jest k a-
dziony na weryfikacj  osób zg aszanych jako potrzebuj ce jest Szlachetna Paczka. 
W tym projekcie, ka da zg oszona rodzina jest weryfikowana przez wolontariuszy 
pod wzgl dem wewn trznych kryteriów projektu (dotycz cych m.in. postawy ycio-
wej). W 2015 roku wolontariusze odwiedzili w ca ej Polsce prawie 32 tysi ce rodzin. 
Z tej liczby 19580 rodzin zosta o w czonych do projektu i otrzyma o pomoc, czyli 
przygotowywane przez darczy ców paczki, maj ce zaspokaja  indywidualne potrzeby 
rodzin. rednia warto  paczki w 2015 roku wynios a 2583 PLN (por. Stowarzyszenie 
WIOSNA, 2015).

Dane z 2015 roku pozwalaj  wyznaczy  warto ci parametrów  oraz 
. Trudniej jest wyznaczy  dok adnie warto  redniego kosztu weryfikacji, 

poniewa  jest ona przeprowadzana przez wolontariuszy. Zak adaj c, e wolontariusz 
musi po wi ci  na weryfikacj  i przeprowadzenie przez projekt jednej rodziny red-
nio od 4 do 10 godzin, przy rednim wynagrodzeniu brutto w 2015 na poziomie 
3899 PLN (por. GUS, 2016) koszt weryfikacji rodziny wyniós by od oko o 100 do 
250 PLN (pomijaj c koszt stworzenia oraz utrzymania systemu informatycznego, szko-
lenia wolontariuszy oraz innych rodków wspomagaj cych proces weryfikacji rodzin). 
W takiej sytuacji okazuje si , e weryfikacja rodzin jest ekonomicznie uzasadniona 
– dla takich warto ci parametrów model wskazuje, e spo ecze stwo uzyska najwy -
sz  u yteczno . Ten wniosek jest prawdziwy dla bardzo szerokiego przedzia u  
(od 0 do 7121,6 PLN), tak wi c nawet ewentualny b d w estymacji kosztu nie ma 
wp ywu na otrzymane wyniki. 

6. PODSUMOWANIE

W tym artykule zosta  przedstawiony model opisuj cy problem rozdzia u rodków 
przez organizacj  charytatywn . Pokazuje on, jaki sposób podzia u rodków (przy-
dzielanie pomocy wszystkim zg oszonym osobom, przydzielenie pomocy poprzedzone 
weryfikacj  albo pozostawianie rodków w bud ecie) jest najlepszy dla spo ecze stwa 
w zale no ci od parametrów programu charytatywnego: redniej kwoty przydzielanej 
pomocy, kosztu weryfikacji oraz odsetka osób potrzebuj cych spe niaj cych za o enia 
programu. 

Uzyskane wyniki z modelu pokazuj , e decyzja o alokacji rodków powinna by  
zale na od proporcji warto ci pomocy do kosztów weryfikacji. Graniczna warto  tej 
proporcji jest uzale niona od odsetka osób potrzebuj cych spe niaj cych kryteria pro-
gramu. W sytuacjach kiedy stosunek kwoty pomocy do kosztu weryfikacji jest wysoki, 
najlepsz  dla spo ecze stwa decyzj  b dzie przyznawanie pomocy z wcze niejsz  
weryfikacj . W odwrotnym przypadku (tzn. kiedy stosunek kwoty pomocy do kosztu 
weryfikacji jest niski) op acalne jest zatrzymanie pieni dzy w bud ecie. Przyznawanie 
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pomocy bez weryfikacji okazuje si  rozwi zaniem optymalnym tylko w sytuacji kiedy 
odsetek osób spe niaj cych kryteria programu jest wysoki. 

Przeprowadzona analiza wra liwo ci modelu, polegaj ca na uzmiennieniu parame-
tru opisuj cego odsetek osób spe niaj cych kryteria programu pokazuje, e w sytuacji 
kiedy nie jest znana dok adana warto  tego parametru rozwi zaniami optymalnymi 
mog  by  albo przydzielanie pomocy z wcze niejsz  weryfikacj  albo zatrzymanie 
rodków pomocowych w bud ecie organizacji. Kryterium wyboru pomi dzy tymi 

rozwi zaniami jest stosunek kwoty pomocy do kosztu weryfikacji (a jego warto ci 
graniczne zale  od postaci funkcji straty przyj tej w analizie wra liwo ci). 

Przedstawiony model pokazuje, e decyzja o tym czy przydzielanie pomocy cha-
rytatywnej powinno by  poprzedzone wcze niejsz  weryfikacj  osób potrzebuj cych 
zale y od warunków danego programu charytatywnego. Okazuje si , e w pewnych 
przypadkach najlepszym dla spo ecze stwa rozwi zaniem jest nieprzydzielenie pomocy 
ze wzgl du na jej nieop acalno  ekonomiczn . 
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ZASTOSOWANIE METOD BADA  OPERACYJNYCH W OCENIE EFEKTYWNO CI 
MECHANIZMÓW SELEKCJI W ORGANIZACJACH CHARYTATYWNYCH

S t r e s z c z e n i e

W artykule badana jest ekonomiczna efektywno  dzia a  maj cych na celu weryfikacj  potencjal-
nych beneficjentów programów charytatywnych. Taka weryfikacja ma na celu ograniczenie liczby osób 
otrzymuj cych pomoc charytatywn , które nie spe niaj  kryteriów jej przyznania. Jednocze nie, wi e si  
ona z kosztami ponoszonymi przez organizatora programu. W artykule zaproponowano model teoretyczny 
opisuj cy to zjawisko. Do przeprowadzania analizy modelu wykorzystano metody optymalizacyjne oraz 
symulacyjne. Wynika z niej, e w zale no ci od parametrów programu charytatywnego optymalna mo e 
by  jedna z trzech decyzji: przyznanie pomocy bez wprowadzania weryfikacji, przyznawanie pomocy 
po uprzedniej weryfikacji lub przeznaczenie rodków pomocowych na inny cel. Optymalno  rozwi -
zania zale y od charakterystyk programu, takich jak rednia kwota pomocy, redni koszt weryfikacji 
oraz odsetek osób potrzebuj cych spe niaj cych za o enia programu. W zale no ci od tych zmiennych 
organizacja charytatywna powinna podj  decyzj  o ewentualnym wprowadzeniu weryfikacji.

S owa kluczowe: pomoc charytatywna, optymalizacja, programowanie liniowe

ASSESSING SELECTION MECHANISMS IN CHARITY ORGANIZATIONS 
USING OPERATIONAL RESEARCH METHODS

A b s t r a c t

The aim of this paper is to assess efficiency of verification policies used in charity organizations. 
Verification policy can be introduced to ensure that aid is granted only to people who are eligible for it. 
However, it bears costs for the program’s organizers. The paper provides a theoretical model assessing 
economic efficiency of ver ification policy using optimization and simulation methods. Depending on 
characteristics of the program one of three decisions might be optimal: granting aid without verification, 
granting aid only to positively verified people or not granting aid at all. Therefore, in order to make 
a decision about introducing verification policy charity organization should analyze parameters of the 
program such as: average amount of aid, average cost of verification and percentage of people eligible 
to obtain help in the program. 

Keywords: charity aid, optimization, linear programming


