
K
O

N
T

R
O

L
A

 P
A

Ń
S

T
W

O
W

A
 4

/2
0

2
2

lip
ie

c 
si
er
pi
eń

2 0 2 2

4

ISSN 0452-5027

	 WYSTĄPIENIA	W	SEJMIE	PREZESA	NIK

Wykonanie	budżetu	państwa	w	2021	roku 
oraz	Sprawozdanie	z	działalności	NIK	w	2021	roku

	 WIESŁAW	KARLIŃSKI

Metoda	obwiedni	danych	(DEA)	w	kontroli	wykonania	zadań	 
–	pomiar	wydajności

	 PAWEŁ	TRZASKOWSKI

Zbieranie	i	oczyszczanie	ścieków	komunalnych	bez	nadzoru	 
–	groźba	dotkliwych	kar	finansowych	ze	strony	UE

	 AGNIESZKA	LISZEWSKA

Odpowiedzialność	za	współdziałanie	w	popełnieniu	 
deliktu	skarbowego	–	uchylanie	się	od	opodatkowania	

CZASOPISMO PUNKTOWANE



...ktokolwiek grosz publiczny do swego 
rozporządzenia odbiera, wydatek onegoż 
usprawiedliwić winien.*

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

WARSZAWA

DWUMIESIĘCZNIK – ROCZNIK 67: 2022 r. – NUMER 4 (405) – LIPIEC – SIERPIEŃ



„Kontrola Państwowa” znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe-
rencji międzynarodowych z liczbą 40 punktów za publikowane na jej łamach artykuły. Wykaz stanowi za-
łącznik do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 1 grudnia 2021 r., wydanego na podstawie art. 267 ust. 3 
ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, ze zm.). Wskaź-
nik Index Copernicus Value wyniósł dla „KP” w 2020 r.: 68,85. Więcej informacji o czasopiśmie na s. 148.

KOMITET REDAKCYJNY

Włodzimierz Broński, dr hab., prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Instytut Nauk Prawnych 

Zbigniew Cieślak, dr hab., prof. UKSW w Warszawie; sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

Stanisław Dziwisz, dr, radca prezesa NIK, zastępca kierownika ds. aplikacji kontrolerskiej

Jacek Jagielski, prof. dr hab., kierownik Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego  

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Michał Jędrzejczyk, dr, radca prawny; radca prezesa NIK; Katedra Finansów i Prawa Finansowego  

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Adam Lipowski, prof. dr hab., em. profesor Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Teresa Liszcz, dr hab., sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

Jarosław Maćkowiak, dr, radca prezesa NIK; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Jacek Mazur, dr, em. radca prezesa NIK

Małgorzata Niezgódka-Medek, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

Marzena Repetowska-Nyc, redaktor naczelna „Kontroli Państwowej”

Czesława Rudzka-Lorentz,  dr, em. radca prezesa NIK 

Janusz Witkowski, prof. dr hab., Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach

Zbigniew Wrona, dr, radca prezesa NIK

CZŁONKOWIE ZAGRANICZNI

Jean-Bernard Auby, prof., em., Instytut Nauk Politycznych w Paryżu (Francja)

Josef Koubek, prof., em., Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze (Czechy)

Cristiana Lauri, dr, Europejski Instytut Uniwersytecki (Włochy)

Elisa Scotti, prof., Uniwersytet w Maceracie (Włochy)

Fumio Shimpo, dr, prof. Uniwersytetu Keio w Tokio (Japonia)

Maciej M. Sokołowski, dr hab., Uniwersytet Warszawski, Sustainability College Bruges (Polska, Belgia),  

sekretarz rady zagranicznej

Ulrich Stelkens, dr, prof., Niemieckiego Uniwersytetu Nauk Administracyjnych w Spirze (Niemcy)

Roberto Galán Vioque, dr, prof. Uniwersytetu w Sewilli (Hiszpania)

REDAKCJA

Marzena Repetowska-Nyc, redaktor naczelna, tel. 22 444 53 11

Jacek Matwiejczyk, redaktor, tel. 22 444 54 01

Agnieszka Kołodziejczyk, główny specjalista, tel. 22 444 58 15

dr inż. Wiesław Karliński, redaktor statystyczny



Nr 4/lipiec-sierpień/2022 3 

Kontrola i audyt   8

Wykonanie budżetu państwa w 2021 roku 
– wystąpienie w Sejmie prezesa Najwyższej Izby Kontroli   8

Na 59. posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji, 21 lipca 2022 r., 
prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś przedstawił „Analizę wykonania 
budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2021 roku” oraz opinię Kolegium 
NIK w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów. W roku 2021, podobnie jak rok 
wcześniej, zastosowano różnorodne rozwiązania, które chociaż zgodne z prawem, 
zakłócały przejrzystość i roczność realizacji budżetu państwa. NIK dokonała 278 ocen 
jednostkowych, w 70% kontroli jednostkowych wydała ocenę pozytywną. Jednak ich 
liczba w strukturze wszystkich ocen, w porównaniu z rokiem poprzednim, zmniejszyła się 
o prawie dziewięć punktów procentowych. Kolegium Najwyższej Izby Kontroli wyraziło 
pozytywną opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów za 2021 rok. Podobnie 
jak przed rokiem wskazało jednak na konieczność podjęcia działań służących zwiększeniu 
przejrzystości finansów publicznych. Podkreśliło też potrzebę nadania budżetowi państwa 
rangi centralnego planu finansowego, co zapewni, że będzie podstawowym narzędziem 
prezentującym stan nierównowagi finansów publicznych.

Sprawozdanie z działalności NIK w 2021 roku  
– wystąpienie w Sejmie prezesa Najwyższej Izby Kontroli   17

Na 59. posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji, 22 lipca 2022 r., prezes 
Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś przedstawił „Sprawozdanie z działalności NIK 
w 2021 roku”. W tym okresie Izba zrealizowała 166 tematów kontroli, z czego 84 to 
kontrole planowe. Przeprowadzono łącznie niemal 2150 kontroli jednostkowych w ponad 
1750 podmiotach. NIK sformułowała 4851 wniosków pokontrolnych, o ponad 300 więcej 
niż w roku 2020, zgłosiła również 74 wnioski de lege ferenda. Skierowała 112 zawiadomień 
do organów powołanych do ścigania przestępstw lub wykroczeń i czynów, za które jest 
przewidziana odpowiedzialność ustawowa. W 2021 roku z naruszeniem prawa wydano 
aż 4,5 miliarda zł.

Spis treści



spis treści    

4 KONTROLA PAŃSTWOWA
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(ang. economy), wydajności (ang. efficiency) i skuteczności (ang. effectiveness) oraz czy 
istnieje obszar wymagający poprawy. Do badania wydajności stosuje się często metodę 
wskaźnikową, która jest prosta w użyciu, ale nie sprawdza się w wypadku obiektów 
opisanych wieloma nakładami lub wieloma wynikami. Z tego względu autor proponuje 
wykorzystanie tzw. metod nieparametrycznych, a zwłaszcza analizy obwiedni danych 
(DEA), popularnej w ewaluacji, ale stosunkowo rzadko stosowanej w audycie i kontroli. 
Artykuł przybliża tę metodę, opisuje proste narzędzia służące do jej realizacji oraz 
przykładowe zastosowanie.

WIESŁAW KARLIŃSKI: Data Envelopment Analysis in Performance  
Auditing – Measurement of Efficiency   46

USTALENIA KONTROLI NIK   67

PAWEŁ TRZASKOWSKI: Zbieranie i oczyszczanie ścieków komunalnych  
bez nadzoru – groźba dotkliwych kar finansowych ze strony UE   67

Przepisy Unii Europejskiej nakładają na państwa członkowskie konkretne obowiązki 
związane z oczyszczaniem ścieków. Polska się z nich nie wywiązuje, dlatego w lutym 
2022 r. Komisja Europejska wszczęła postępowanie, które może spowodować nałożenie 
na nasz kraj kar finansowych sięgających niemal 6 mld euro. Artykuł przedstawia wyniki 
kontroli dotyczącej zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych. Jest to już kolejna 
kontrola w tym obszarze, którą NIK podjęła z własnej inicjatywy, aby ocenić stopień 
wypełnienia przez Polskę przyjętych zobowiązań w obszarze środowiska, wynikających 
z akcesji do Unii Europejskiej. Skontrolowano Ministerstwo Infrastruktury, Krajowy 
Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 16 wojewódzkich 
funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz po 44 gminy i przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjne.

JAROSŁAW PASZTALENIEC: Promocja polskiej żywności za granicą  
– działania organów państwa   76

W ostatnich latach polskie produkty rolno-spożywcze stają się coraz bardziej popularne 
na rynkach zagranicznych. W 2019 r. Polska była 15. największym ich eksporterem 
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na świecie i odpowiadała za ponad 2% globalnego oraz blisko 6% unijnego eksportu 
tych produktów. Do wzrostu eksportu i konsumpcji naszej żywności za granicą 
przyczyniają się przede wszystkim skuteczne działania informacyjno-promocyjne. 
Dotychczas były one realizowane głównie na podstawie założeń określonych w Strategii 
promocji żywności Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, opracowanej w 2017 r. 
przez Ministra. Inicjatywy podejmowane przez niego oraz Dyrektora Generalnego 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa były skuteczne: od 2017 r. do 2020 r. eksport 
polskich artykułów rolno-spożywczych wzrósł o ponad sześć miliardów euro, czyli 
przeszło 20%. Jednak pełna ocena skuteczności i efektywności tych działań nie była 
możliwa, ponieważ Ministerstwo nie określiło mierników realizacji celów w tym 
obszarze. Artykuł przybliża wyniki kontroli NIK.

ARTUR URBAN: Przywracanie połączeń kolejowych w Dolnośląskiem  
– działania samorządu województwa   85

Przywracanie pasażerskich połączeń kolejowych stanowi istotny element rozwoju 
i organizacji kolejowego transportu zbiorowego. Dlatego jednostki samorządu terytorialnego 
(JST) uzyskały na podstawie ustawy uprawnienie do przejmowania od PKP SA lub 
PKP PLK SA linii i/lub odcinków linii kolejowych. Przywracanie połączeń kolejowych 
odbywa się także przez przejmowanie obsługi połączeń od innych operatorów, którzy 
z różnych względów nie byli zainteresowani prowadzeniem ruchu kolejowego na danych 
liniach. Z takiej możliwości korzystał w ostatnich latach samorząd województwa 
dolnośląskiego – pozyskiwał nieużywane linie kolejowe, przyjmując, że spełnia w ten 
sposób oczekiwania mieszkańców oraz rozwija sieć komunikacyjną i turystykę w regionie. 
Z doniesień medialnych wynika jednak, że działania te nie były oparte na wiarygodnych 
przesłankach i nie odpowiadały na potrzeby. Istotne było więc dokonanie przez NIK 
kompleksowej oceny działalności samorządu na rzecz przywracania pasażerskich połączeń 
kolejowych. Artykuł przedstawia ustalenia Izby.

POZOSTAŁE KONTROLE NIK   97 
Wyniki przekazane do publikacji w czerwcu i lipcu 2022 r.   97

Rubryka sygnalizuje zakończenie przez Najwyższą Izbę Kontroli badań w wybranych 
obszarach i opublikowanie ich w formie „Informacji o wynikach kontroli”. W tym numerze 
piszemy o kontroli: bezpieczeństwa pracy na odległość; cyfryzacji ewidencji gruntów; 
finansowania zadań oświatowych; internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw; 
budowy układu przesyłowego ścieków z lewobrzeżnej Warszawy; stosowania środków 
przymusu bezpośredniego; inwestycji dworcowych; opieki w domach dziecka; morskiej 
energetyki wiatrowej.
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Uchylanie się od opodatkowania jako postępowanie skierowane przeciwko mieniu 
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, podlega 
odpowiedzialności karno-skarbowej na podstawie art. 54 Kodeksu karnego skarbowego. 
Zachowanie podatnika polegające na nieujawnieniu właściwemu organowi przedmiotu lub 
podstawy opodatkowania lub niezłożeniu deklaracji podatkowej stanowi przestępstwo 
albo wykroczenie skarbowe. Z uwagi na blankietowy charakter odczytanych z art. 54 
k.k.s. norm prawnych, wyznaczenie zakresu ich zastosowania wymaga odwołania 
się do regulacji ustanawiających poszczególne rodzaje podatków i wynikających 
z nich obowiązków podatkowych. Jednym z pojawiających się na tym tle problemów 
interpretacyjnych jest identyfikacja podmiotów należących do kręgu sprawców deliktu 
skarbowego, polegającego na uchylaniu się od opodatkowania. Ze względu na znamię 
podmiotu określonego jako „podatnik”, czyny stypizowane w art. 54 k.k.s. należą 
do grupy przestępstw (wykroczeń) indywidualnych właściwych. Konstrukcja ta wywołuje 
szczególne problemy interpretacyjne, związane nie tylko z potrzebą ustalenia desygnatów 
znamienia podmiotu, ale także koniecznością wytyczenia granic odpowiedzialności 
za współdziałanie w popełnieniu czynu przez osobę nieposiadającą cechy wymaganej 
od sprawcy (ekstraneusa), czyli niebędącą podatnikiem. Z uwagi na to, że delikty skarbowe 
określone w art. 54 k.k.s., zwłaszcza w odniesieniu do należności z tytułu podatku 
od towarów i usług (VAT) albo podatku akcyzowego, są popełniane także w ramach 
zorganizowanych grup przestępczych, czyli współdziałania wielu osób, z których nie 
każda należy do grona podatników, autorka uznała za zasadne rozstrzygnięcie wątpliwości 
interpretacyjnych związanych z możliwością przypisania odpowiedzialności karno- 
-skarbowej ekstraneusowi.

PAWEŁ WIECZOREK: Wpływ pandemii COVID-19  
na światowy handel towarowy – lata 2020–2021   117

W warunkach pandemii COVID-19 zakwestionowano wiele reguł, na których opierała 
się gospodarka światowa, w tym zasadę, że produkcja powinna być lokowana głównie 
w krajach mających niski koszt pracy, łatwy dostęp do surowców, liberalne podejście 
do praw pracowniczych oraz kwestii ochrony środowiska, a także chłonny rynek 
wewnętrzny. W rezultacie tego długookresowego trendu zostało wyeksponowane 
znaczenie państw Azji Wschodniej oraz Azji Południowo-Wschodniej, a przede wszystkim 
Chin. W następstwie szerokiego napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, 
jak również przystąpienia do Światowej Organizacji Handlu (WTO) w 2001 r., Chiny 
bardzo wzmocniły swoją pozycję gospodarczą. Jednak ukształtowane w ten sposób 
globalne łańcuchy zaopatrzenia w wyroby finalne i kooperacyjne z dominującą pozycją 
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Chin stawały się coraz mniej elastyczne i w konsekwencji rosła ich wrażliwość na 
występujące na arenie międzynarodowej zakłócenia i wstrząsy. Skutki usztywnienia 
łańcuchów zaopatrzenia dla stabilnego funkcjonowania gospodarki w każdym wymiarze, 
poczynając od poziomu globalnego, a kończąc na lokalnej działalności biznesowej, z całą 
mocą ujawniły się po wybuchu pandemii COVID-19. Autor przybliża te procesy i pisze 
o możliwych scenariuszach rozwoju światowego handlu towarowego. Wspomina także 
o szansach Polski na zwiększenie swego udziału w światowym eksporcie w następstwie 
przeniesienia do Europy części mocy wytwórczych z Dalekiego Wschodu.
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w naszym kraju.
  
Półmetek projektu współpracy bliźniaczej – red.   144

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś wziął udział w konferencji związanej 
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Kontrola 
i audyt

Na 59. posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji, 
21 lipca 2021 r., prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś przed-
stawił „Analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pienięż-
nej w 2021 roku” oraz opinię Kolegium NIK w sprawie absolutorium 
dla Rady Ministrów. Prezentujemy je poniżej1.

Wykonanie budżetu 
państwa w 2021 roku

Wystąpienie w Sejmie prezesa Najwyższej Izby Kontroli

Panie Marszałku!  
Wysoki Sejmie! 
Mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie 
„Analizę wykonania budżetu państwa 

1 Stenogram wystąpienia znajduje się na stronie internetowej Sejmu: <https://orka2.sejm.gov.pl/ 
StenoInter9.nsf/0/19713606EF4E5163C12588870005B88B/%24File/59_b_ksiazka.pdf>, s. 271, a wersja 
ze slajdami na stronie internetowej NIK: <https://www.nik.gov.pl/plik/id,26023,vp,28802.pdf>.

i założeń polityki pieniężnej w 2021 roku” 
wraz z opinią Kolegium Najwyższej Izby 
Kontroli w przedmiocie absolutorium dla 
Rady Ministrów za rok 2021.
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Wykonanie budżetu państwa w roku 2021   kontrola i audyt

Przedstawię najistotniejsze tezy zawarte 
w tym dokumencie. W 2021 roku, podob-
nie jak rok wcześniej, zastosowano różno-
rodne rozwiązania, które chociaż zgodne 
z prawem, jednak zakłócały przejrzystość 
i roczność realizacji budżetu państwa. 
Należało do nich finansowanie ważnych 
zadań z pominięciem budżetu, ale rów-
nież korzystanie z operacji, które pozwalają 
na wykazanie wydatków w innych okre-
sach niż są faktycznie ponoszone. Dlate-
go tym właśnie zagadnieniom poświecę 
najwięcej czasu.

Wysoki Sejmie!
Biorąc powyższe pod uwagę, wykonanie 
ustawy budżetowej na rok 2021 zostało 
ocenione w formie opisowej.

Stwierdzamy, że budżet państwa 
i budżet środków europejskich zostały 
wykonane zgodnie z ustawą budżetową 
na rok 2021. Ustawa ta nie obejmowała 

jednak wielu istotnych operacji finan-
sowych związanych z realizacją zadań 
państwa a mających wpływ na wzrost 
długu Skarbu Państwa. Tym samym ko-
lejny rok z rzędu zdeprecjonowano zna-
czenie budżetu, jako najważniejszego 
planu finansowego państwa i podstawo-
wego narzędzia zarządzania finansami 
publicznymi.

Sprawozdanie Rady Ministrów z wyko-
nania budżetu państwa za okres od 1 stycz-
nia do 31 grudnia 2021 roku zostało opra-
cowane według obowiązujących regulacji 
prawnych, na podstawie danych ujętych 
w sprawozdaniach poszczególnych dys-
ponentów. Sprawozdanie to przedstawia, 
we wszystkich istotnych aspektach, rzetel-
ny obraz dochodów, wydatków, należności 
i zobowiązań, a także deficytu budżetu 
państwa. Niemniej, tak samo jak ustawa, 
nie obejmuje ono wszystkich operacji wpły-
wających na stan finansów państwa.
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Prezes Marian Banaś prezentuje „Analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2021 r.”
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Najwyższa Izba Kontroli w kontroli wy-
konania budżetu państwa w 2021 roku do-
konała 278 ocen jednostkowych, a więc 
o 53 więcej niż podczas kontroli wyko-
nania budżetu państwa w 2020 roku. 
W 70% przeprowadzonych kontroli jed-
nostkowych NIK wydała ocenę pozytyw-
ną. Jednak liczba tych ocen w strukturze 
wszystkich ocen, w porównaniu z rokiem 
poprzednim, zmniejszyła się o prawie dzie-
więć punktów procentowych.

Wysoki Sejmie!
Deficyt budżetu państwa wyniósł 26,4 mld 
zł. Należy przy tym wyraźnie podkreślić, 
że wynik ten był spowodowany podjęciem 
przez rząd niestandardowych działań, po-
wodujących zaniżenie rzeczywistego wy-
niku tego budżetu. Ostateczna wysokość 
deficytu budżetu państwa była zatem znie-
kształcona i nie odzwierciedlała w pełni 
stanu nierównowagi finansowej państwa. 

Na „sztuczne” zmniejszenie deficytu 
budżetu państwa w 2021 roku wpłynęło 
między innymi (analogicznie jak w 2020 r.) 

zlecanie jednostkom spoza sektora finan-
sów publicznych, w tym Bankowi Gospo-
darstwa Krajowego oraz Polskiemu Fun-
duszowi Rozwoju SA, zadań stanowiących 
zadania władz publicznych.   

Podmioty te pozyskiwały środki na dzia-
łania związane z przeciwdziałaniem ne-
gatywnym skutkom epidemii COVID-19 
przez emisję własnych obligacji o wartości 
42 mld zł, 1 mld euro i 400 mln dolarów 
amerykańskich.

Ponadto na deformowanie wyniku bu-
dżetu państwa w 2021 roku niewątpliwie 
wpływ miały także (podobnie jak w la-
tach ubiegłych) działania polegające 
na nieodpłatnym przekazywaniu pod-
miotom spoza sektora finansów publicz-
nych obligacji Skarbu Państwa na kwotę 
ponad 22 mld zł, w tym między innymi 
Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu 
(2,2 mld zł), Agencji Rozwoju Przemysłu 
(2,1 mld zł) czy jednostkom publicznej 
radiofonii i telewizji (1,9 mld zł).

Określenie rzeczywistej wartości defi-
cytu budżetu państwa w 2021 roku wy-
magałoby zatem stwierdzenia, że poza ra-
chunkiem deficytu budżetu państwa 
w 2021 znalazła się kwota nie mniejsza 
niż 64,3 mld zł!

Ponadto część wydatków budżetu pań-
stwa wykazanych w Sprawozdaniu Rady 
Ministrów jako wydatki zrealizowane 
w 2021 roku, w rzeczywistości nie zo-
stała w tym okresie poniesiona.

Jedną z takich operacji było przekazanie 
w ostatnich miesiącach 2021 roku prawie 
45 mld zł na rachunki funduszy. Środki 
te pozostały niewykorzystane do końca 
roku. Operacja wpłynęła jednak zwięk-
szająco na  deficyt budżetu państwa 
w 2021 roku. Analogiczny skutek miało 

Ustawa budżetowa nie obejmowała wielu 
istotnych operacji finansowych związanych 
z realizacją zadań państwa a mających 
wpływ na wzrost długu Skarbu Państwa.

Wysokość deficytu budżetu państwa nie od-
zwierciedlała w pełni stanu nierównowagi finan-
sowej. Wpływ na to miało zlecanie jednostkom 
spoza sektora finansów publicznych zadań nale-
żących do władz publicznych oraz zastosowanie 
mechanizmu wydatków niewygasających.
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zastosowanie mechanizmu wydatków 
niewygasających, określonych na kwotę 
7,6 mld zł. Mechanizm co do zasady po-
winien umożliwiać finansowanie zadań 
zainicjowanych w danym roku, a których 
zakończenie ma nastąpić w pierwszym 
kwartale roku kolejnego. Rozwiązanie 
to powinno mieć charakter incydentalny, 
ponieważ stanowi odstępstwo od zasady 
roczności budżetu. Tymczasem stało się 
ono w ostatnich dwóch latach powszechne. 
Co więcej, wydatki niewygasające prze-
znacza się w dużej mierze na finansowa-
nie zadań, których realizacja rozpoczyna 
się dopiero w roku następnym. Niejedno-
krotnie zadania te wprowadza się do planu 
pod koniec roku. I to właśnie te przypadki 

2 <https://www.nik.gov.pl/plik/id,26023,vp,28802.pdf>

były przez Najwyższą Izbę Kontroli kwe-
stionowane.             

Zastrzeżenia NIK budzi także istotnie 
wydłużony termin wykonania tych wy-
datków przypadający na koniec listopada 
2022 roku. W konsekwencji przez większą 
część bieżącego roku wykonywane są dwa 
budżety.

Należy też zauważyć, że analogiczny 
mechanizm zastosowano już w budżecie 

 26,4

 42,3

 11,6

 22,3
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 44,8
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Rysunek 1. Deficyt budżetu państwa i operacje zwiększające lub zmniejszające  
wartość deficytu w 2021 r. (w mld zł)

Źródło: „Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2021 roku”, s. 112.

Deficyt budżetu państwa w 2021 r. 

Zasilenie w 2020 r. funduszy w środki 
niewykorzystane do końca 2020 r.

Wydatki niewygasające w 2020 r.

Obligacje skarbowe przekazane w 2021 r.

Wydatki niewygasające w 2021 r.

Zasilenie w 2021 r. funduszy w środki 
niewykorzystane do końca 2021 r.

  Operacje zaniżające deficyt w 2021 r.
  Operacje zawyżające deficyt w 2021 r.

Poza rachunkiem deficytu budżetu państwa 
w 2021 znalazła się kwota nie mniejsza 
niż 64,3 mld zł.
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na rok 2020, gdzie zaplanowano wydat-
ki na zadania przewidziane do realizacji 
w roku 2021 w wysokości niemal 50 mld zł.

Wykonywanie wydatków w innym roku 
niż je zaplanowano zaburza nie tylko wiel-
kość wydatków i deficytu budżetu pań-
stwa, ale również istotnie ogranicza po-
równywalność danych w kolejnych latach. 
Istotnie utrudnia również analizę efek-
tywności wydatkowania środków publicz-
nych. Uniemożliwia też wypowiedzenie 
się w tym momencie przez Najwyższą Izbę 
Kontroli o prawidłowości poniesionych 
wydatków, stanowiących blisko 30% de-
ficytu budżetu państwa.

Przejawem pomniejszania znaczenia 
budżetu, jako najważniejszego planu fi-
nansowego państwa, było zaplanowanie 
wydatków o znaczącej wartości poza bu-
dżetem państwa.

Od 2020 roku finansowanie zadań pu-
blicznych związanych z zapobieganiem 
i przeciwdziałaniem skutkom epidemii 
COVID-19 odbywało się z środków Fun-
duszu Przeciwdziałania COVID-19 i Pol-
skiego Funduszu Rozwoju SA. Nie kwe-
stionując celowości udzielenia tej pomocy, 
zwracamy uwagę, że odbyło się to z pomi-
nięciem ustawy budżetowej, choć miało 
istotny wpływ na deficyt sektora instytucji 
rządowych i samorządowych oraz na przy-
rost długu tego sektora.

Tym samym podtrzymujemy wyrażo-
ną przed rokiem opinię o konieczności 

3 M. Zubik: Uwagi ustrojowe na tle projektu ustawy budżetowej na rok 2002, „Państwo i Prawo” nr 2/2002.
4 T. Dębowska-Romanowska: Cechy ustawy budżetowej i budżetu w świetle art. 219 Konstytucji RP, „Państwo 

i Prawo” nr 5/2000.
5 P. Radziewicz [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. II, P. Tuleja (red.) LEX/el. 2021,  

art. 219.

przywrócenia budżetowi państwa odpo-
wiedniej rangi związanej z jego szczegól-
nym charakterem oraz centralną pozycją 
w systemie finansów publicznych!

Pomimo że z Konstytucji RP expresis 
verbis wynika obowiązek prowadzenia go-
spodarki finansowej przez Radę Ministrów, 
jednak istotną rolę w procesie budżetowym 
odgrywa również parlament. To w jego ge-
stii znajduje się bowiem autoryzacja pla-
nów finansowych państwa, w tym budżetu 
państwa, przygotowywanych przez Radę 
Ministrów, a także analiza i ocena funk-
cjonowania finansów publicznych.

Nie ulega zatem wątpliwości, że państwo 
nie może istnieć bez budżetu3. Koniecz-
ność ta wynika z charakteru organizacyj-
nego budżetu4 oraz jest konsekwencją obo-
wiązywania zasady legalizmu, wyrażonej 
w art. 7 Konstytucji. Ostatecznie zatem 
budżet państwa stanowi samoistną war-
tość konstytucyjną, na którą składają się 
między innymi zasada ciągłości finansów 
państwa, równowagi budżetowej oraz zu-
pełności budżetu państwa5.

Za prof. Tadeuszem Grodyńskim, wy-
bitnym znawcą zagadnień budżetowych 
w okresie II Rzeczypospolitej powtórzę, 
że budżet stanowi „obowiązującą granicę 
działalności władzy wykonawczej przez po-
wołaną do tego konstytucyjną władzę usta-
wodawczą”.

To ustawa budżetowa jest aktem, z któ-
rego większość obywateli winna czerpać 
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wiedzę jakie zadania publiczne będą re-
alizowane w danym roku budżetowym, 
zaś sam budżet winien być postrzegany 
– jako zatwierdzony przez parlament 
plan finansowy najwyższej rangi. Nie-
stety przedstawiana Państwu „Analiza 
wykonania budżetu państwa” dowodzi, 
że jest zupełnie inaczej.

Dlatego też, w ocenie Izby, operacje do-
konywane w sektorze rządowym, mające 
wpływ na zmianę wysokości długu Skarbu 
Państwa powinny być, co do zasady, ujmo-
wane w dochodach i wydatkach budżetu 
państwa. Zapewniłoby to kontrolę parla-
mentu, jak również realizację przepisów 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
wskazujących, że to właśnie budżet pań-
stwa jest publicznym planem finansowym 
obejmującym dochody i wydatki państwa, 
stanowiącym podstawę prowadzenia jego 
gospodarki finansowej.

W tym miejscu należy jeszcze zwrócić 
uwagę na wciąż rosnącą skalę przenoszenia 

finansowania zadań publicznych do fun-
duszy umiejscowionych poza budżetem 
państwa w Banku Gospodarstwa Krajo-
wego. Od obecnego roku w taki sposób, 
za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Sił 
Zbrojnych, będą finansowane również za-
dania związane z modernizacją sił zbroj-
nych.

Wysoki Sejmie!
W 2021 roku odnotowano wzrost war-
tości państwowego długu publicznego 
oraz długu sektora instytucji rządowych 
i samorządowych. Relacje tych wielkości 
do produktu krajowego brutto ukształ-
towały się poniżej prognoz i obniżyły się 
w stosunku do odpowiednich wartości 
na koniec 2020 roku.

Sytuacja finansowa Polski była w 2021 
roku daleka od równowagi. Relacja zadłu-
żenia sektora instytucji rządowych i samo-
rządowych do produktu krajowego brutto 
ukształtowała się w 2021 roku w Polsce 
na poziomie 53,8%. Na koniec 2021 r. wy-
stąpiła rekordowa różnica, sięgająca 10% 
produktu krajowego brutto, między dłu-
giem sektora instytucji rządowych i samo-
rządowych obliczanym według metodologii 
unijnej, a państwowym długiem publicz-
nym ustalanym według zasad krajowych. 
Ponadto rok 2021 był drugim z rzędu, w któ-
rym różnica ta przekroczyła 200 mld zł.

W ocenie Izby operacje dokonywane w sek-
torze rządowym, mające wpływ na zmianę 
wysokości długu Skarbu Państwa, powinny 
być, co do zasady, ujmowane w dochodach 
i wydatkach budżetu państwa.

Tabela 1. Dług publiczny w Polsce w latach 2020 i 2021  

2020 2021

mld zł % PKB mld zł % PKB

Państwowy dług publiczny 1.111,8 47,5 1.148,6 43,8

Dług instytucji rządowych i samorządowych 1.336,6 57,1 1.410,5 53,8

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w „Analizie wykonania budżetu państwa…”, op.cit.
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Była ona głównie wynikiem ujmowania 
zobowiązań Banku Gospodarstwa Kra-
jowego zaciągniętych w celu sfinansowa-
nia wydatków Funduszu Przeciwdziała-
nia COVID-19 oraz zobowiązań Polskiego 
Funduszu Rozwoju SA w długu sektora 
instytucji rządowych i samorządowych 
i niewliczania ich do państwowego długu 
publicznego.

Ostatecznie dług sektora instytucji 
rządowych i samorządowych był o pra-
wie 262 mld zł wyższy niż państwowy 
dług publiczny!

Warto również podkreślić, że spłata za-
dłużenia Banku Gospodarstwa Krajowego 
i Polskiego Funduszu Rozwoju SA jest gwa-
rantowana przez Skarb Państwa, pomimo 
że udzielenie tych gwarancji nie zostało 
objęte limitami określonymi w ustawie 
budżetowej.

Powyższe oznacza, że spod kontroli 
parlamentu wyłączono kwotę niemal 
215 mld zł potencjalnych zobowiązań 
Skarbu Państwa! Dodać należy, że wykup 
omawianych obligacji rozpocznie się do-
piero w 2024 roku. Nie można zatem wy-
kluczyć, że wystąpi wówczas konieczność 
dofinansowania ich emitentów ze środ-
ków Skarbu Państwa.

W tym miejscu trzeba wyraźnie podkre-
ślić, że to właśnie na podstawie relacji kwoty 
długu obliczanego według metodologii 

krajowej, to jest państwowego długu pu-
blicznego do produktu krajowego brutto, 
ustalono w ustawie o finansach publicz-
nych i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
progi ostrożnościowe na poziomie 55 i 60% 
oraz sankcje za ich nieprzestrzeganie.

Wysoki Sejmie!
Pozostałe stwierdzone przez Najwyższą 
Izbę Kontroli nieprawidłowości odnoszące 
się do wykonania budżetu w 2021 roku, 
to głównie błędy powtarzające się rokrocz-
nie, w tym dotyczące obszarów rachunko-
wości, sprawozdawczości czy dochodze-
nia należności budżetowych. Istotna skala 
nieprawidłowości wynikała także z nie-
przestrzegania przepisów ustawy – Prawo 
zamówień publicznych.

W 2021 roku po raz kolejny dokonano 
reorganizacji w strukturze Rady Mini-
strów oraz urzędów obsługujących po-
szczególnych ministrów. Od 2015 roku 
w 28 z 38 działów administracji rządo-
wej dokonano 83 zmian ministra kierują-
cego danym działem oraz 61 zmian urzę-
dów obsługujących sprawy danego działu. 
Zmian dokonywano, co do zasady, bez od-
powiedniego vacatio legis, w tym często 
z mocą wsteczną. Zmiany w zakresie ob-
sługi finansowo-księgowej niejednokrotnie 
nie podążały za zmianami strukturalnymi 
i następowały ze znaczną zwłoką. Poważ-
nym problemem związanym z tym zjawi-
skiem była również kwestia inwentaryzacji 
i przejęcia majątku.

Szczegółowe wyniki kontroli wykonania 
budżetu państwa w 2021 roku przedsta-
wiliśmy w odrębnych informacjach o wy-
nikach kontroli, przekazanych Pani Mar-
szałek oraz komisjom sejmowym w poło-
wie czerwca bieżącego roku.

Na koniec 2021 r. wystąpiła rekordowa róż-
nica, sięgająca 10% PKB, między długiem 
sektora instytucji rządowych i samorządo-
wych obliczanym według metodologii unijnej, 
a państwowym długiem publicznym ustalanym 
według zasad krajowych.



Nr 4/lipiec-sierpień/2022 15 

Wykonanie budżetu państwa w roku 2021   kontrola i audyt

Wysoki Sejmie!
W 2021 roku nastąpił znaczący wzrost 
inflacji do poziomów nienotowanych 
od dwóch dekad. W grudniu 2021 roku 
jej roczny wskaźnik sięgnął 8,1% i był naj-
wyższy od listopada 2000 roku. Średnio-
roczne tempo wzrostu cen konsumpcyj-
nych w 2021 roku wyniosło 5,1%. Kształ-
towało się ono o 1,6 punktu procentowego 
powyżej górnej granicy dopuszczalnych 
odchyleń od celu inflacyjnego ustalo-
nej w Założeniach polityki pieniężnej  
na rok 2021.

Wpływ na wzrost cen miały zarów-
no czynniki zewnętrzne, jak i polityka 
pieniężna Narodowego Banku Polskie-
go. Skupiała się ona na podtrzymywaniu 
wzrostu gospodarczego, kosztem sta-
bilności cen.

Rada Polityki Pieniężnej w swoich komu-
nikatach bagatelizowała wpływ zagrożeń 
inflacyjnych, co prowadziło do powstania 
nieprawidłowych oczekiwań co do kształ-
towania się inflacji i przyszłych działań 
Narodowego Banku Polskiego.

Rada Polityki Pieniężnej zweryfi-
kowała swoją niedoszacowaną ocenę 
zagrożeń inflacyjnych dopiero w paź-
dzierniku 2021 roku. Rozpoczęła wów-
czas cykl podwyżek stóp procentowych. 
Jednocześnie przyznała, że podwyż-
szona inflacja może być bardziej dłu-
gotrwałym zjawiskiem niż dotychczas 
oczekiwała.

Rada Polityki Pieniężnej w swoich komu-
nikatach bagatelizowała wpływ zagrożeń 
inflacyjnych.

Narodowy Bank Polski nie oddziaływał 
także na ograniczenie nadpłynności sek-
tora bankowego, co sprzyjałoby obniżeniu 
inflacji w dłuższym okresie. Wysoka nad-
płynność sektora bankowego, do której 
doprowadził m.in. skup aktywów dłuż-
nych przez Narodowy Bank Polski, skut-
kowała brakiem zainteresowania banków, 
aby podnieść oprocentowania depozytów. 
Powodowało to spadek realnej wartości 
oszczędności gospodarstw domowych 
i przedsiębiorstw.

Panie Marszałku!  
Wysoki Sejmie!
Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, po za-
poznaniu się z „Analizą wykonania budże-
tu państwa i założeń polityki pieniężnej 
w 2021 roku”, 8 czerwca 2022 roku podjęło 
uchwałę, w której wyraziło pozytywną opi-
nię w przedmiocie absolutorium dla Rady 
Ministrów za 2021 rok.

Podobnie jak przed rokiem wskazało 
na konieczność podjęcia działań w celu 
zwiększenia przejrzystości finansów pu-
blicznych. Ponadto Kolegium NIK pod-
kreśliło potrzebę nadania budżetowi 
państwa rangi centralnego planu finan-
sowego, co zapewni, że będzie on pod-
stawowym narzędziem prezentującym 
stan nierównowagi finansów publicznych. 
Ponadto Kolegium uznało za niezbędne 
zaprzestanie wydawania i publikowania 
rozporządzeń, które z mocą wsteczną 
nakładają na organy administracji rządo-
wej i obsługujące je urzędy nowe zada-
nia i obowiązki oraz wprowadzają zmiany 

W grudniu 2021 roku roczny wskaźnik infla-
cji sięgnął 8,1% i był najwyższy od listopada 
2000 roku.
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w budżecie państwa bez odpowiedniego 
wyprzedzenia.

Panie Marszałku!  
Wysoki Sejmie!
Na koniec tej krótkiej prezentacji najistot-
niejszych ustaleń opisanych w „Analizie 
wykonania budżetu państwa i założeń po-
lityki pieniężnej w 2021 roku” chciałbym 
podkreślić, że Najwyższa Izba Kontroli 
stosuje przejrzyste i obiektywne kryte-
ria oceny wykonania budżetu państwa, 
które są publikowane.

Wszystkie oceny inne niż pozytyw-
ne zostały szczegółowo uzasadnione 
w przekazanych Państwu informacjach. 

Jeśli przyjęlibyśmy kryteria analogiczne 
do zastosowanych przez Sejmową Komisję 
Finansów Publicznych i Komisję do spraw 
Kontroli Państwowej do oceny wykonania 
budżetu w części 07 – Najwyższa Izba Kon-
troli, wówczas ocena wykonania budżetu 
państwa w większości części budżetowych 
byłaby negatywna. A co za tym idzie, ne-
gatywna byłaby ocena realizacji ustawy 
budżetowej za 2021 rok. Tak się jednak 
nie stało, gdyż Najwyższa Izba Kontroli, 
mając na uwadze swoją misję oraz wartości, 
którymi są: interes publiczny, niezależność, 
profesjonalizm i wiarygodność, przepro-
wadziła kontrolę wykonania budżetu pań-
stwa w 2021 roku rzetelnie, niezależnie 
od toczących się na scenie politycznej po-
lemik i wydała obiektywną ocenę realizacji 
budżetu, zarówno w poszczególnych kon-
trolach jednostkowych, jak i całej ustawy 
budżetowej na 2021 rok.

Dziękuję za uwagę.

Kolegium Najwyższej Izby Kontroli wyraziło 
pozytywną opinię w przedmiocie absoluto-
rium dla Rady Ministrów za 2021 rok.
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Na 59. posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji, 22 lipca  
2022  r., prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś przedstawił 
„Sprawozdanie z działalności NIK w 2021 roku”. Poniżej prezentujemy 
treść wystąpienia1.

Sprawozdanie z działalności 
NIK w 2021 roku

Wystąpienie w Sejmie prezesa Najwyższej Izby Kontroli

Panie Marszałku, Wysoka Izbo! 
Najwyższa Izba Kontroli została powoła-
na dekretem Naczelnika Państwa Józefa 
Piłsudskiego, jako jedna z pierwszych in-
stytucji odrodzonego państwa. NIK już 
103 lata stoi na straży uczciwego, przej-
rzystego i rzetelnego państwa – bez wzglę-
du na zmieniające się kierownictwo NIK 
i rządy w Polsce.

Naszą misją – określoną w Strategii NIK 
na lata 2022–2024 – jest niezależna, profe-
sjonalna kontrola zadań publicznych w in-
teresie obywateli i państwa.

Przedstawiam Wysokiej Izbie „Spra-
wozdanie z działalności Najwyższej Izby 
Kontroli w 2021 roku”.

NIK dostarczyła Sejmowi oraz obywa-
telom wiedzy o stanie państwa i finansów 

1 Stenogram wystąpienia znajduje się na stronie internetowej Sejmu pod adresem: <http://orka2.sejm.gov.
pl/StenoInter9.nsf/0/98BD4F12397263A4C1258887006C2603/%24File/59_c_ksiazka.pdf>, s. 430,  
oraz na stronie NIK pod adresem: <https://portal.nik.gov.pl/infonik/sprawozdanie-z-dzialalnosci-nik-
-2022-rok.html>.

publicznych, jak też informowała o funkcjo-
nowaniu organów państwa oraz gospodaro-
waniu majątkiem i środkami publicznymi.

Zgodnie z konstytucyjnym obowiąz-
kiem, NIK przedłożyła Sejmowi analizę 
wykonania budżetu państwa i założeń po-
lityki pieniężnej w 2021 roku wraz z opi-
nią w przedmiocie absolutorium dla Rady 
Ministrów.

NIK już 103 lata stoi na straży uczciwego, 
przejrzystego i rzetelnego państwa – bez 
względu na zmieniające się kierownictwo 
NIK i rządy w Polsce. My od lat działamy 
tak samo. NIK patrzyła i w dalszym ciągu 
patrzy na ręce każdej władzy.
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Najwyższa Izba Kontroli zrealizo-
wała 166 tematów kontroli, z czego 84 
to kontrole planowe. Przeprowadziliśmy 
łącznie niemal 2150 kontroli jednostko-
wych w ponad 1750 podmiotach. NIK 
sformułowała 4851 wniosków pokon-
trolnych, o ponad 300 więcej niż w roku 
2020. Skierowała 112 zawiadomień 
do organów powołanych do ścigania 
przestępstw lub wykroczeń i czynów, 
za które przewidziana jest odpowie-
dzialność ustawowa. NIK skierowała 
66 zawiadomień o naruszeniu dyscypli-
ny finansów publicznych do właściwych 
rzeczników. Łącznie zawiadomieniami 
objęto 725 czynów i 115 osób. Wzrosła 
liczba skarg od obywateli. Ponad 18% 
stanowiły kontrole skargowe. W 2021 
roku wydano z naruszeniem prawa 
4,5 miliarda zł.

Zgłosiliśmy 74 wnioski de lege ferenda. 
To ważny wkład NIK w ulepszanie funk-
cjonowania państwa. Nasze wnioski do-
tyczyły m.in.:

 • zwiększenia limitu rezerwy ogólnej 
w budżecie państwa;

 • jasnych kryteriów przyznawania środ-
ków z rezerwy ogólnej;

 • transparentności i rozliczalności środ-
ków z Funduszu Sprawiedliwości;

 • zmiany przepisów, tak aby Fundusz Spra-
wiedliwości realizował swoje pierwotne 
dwa cele – czyli wsparcie ofiar przestępstw 
oraz osób po odbyciu kary;

 • zmiany przepisów dotyczących pracy 
zdalnej;

 • wdrożenia w administracji publicznej 
obowiązku prowadzenia elektronicznych 
dokumentów.

Z wniosków de lege ferenda tylko 
jeden wniosek został zrealizowany, 

11 jest w trakcie realizacji, a 62 wnioski 
pozostają niezrealizowane. Niech te dane 
wystarczą za komentarz.

Zadaniem kontrolerów jest rzetelne zba-
danie danego obszaru, wskazanie niepra-
widłowości i sformułowanie wniosków. 
Jednak za wdrożenie wniosków odpowiada 
już kontrolowany podmiot lub organ go 
nadzorujący.

Panie Posłanki  
i Panowie Posłowie!
Najlepiej zdajecie sobie sprawę z faktu, 
jak ogromne znaczenie ma kształt i jakość 
prawa. Decydują one o sposobie funk-
cjonowania państwa – o skutecznym 
wypełnianiu zadań przez administrację 
publiczną.

Sprawozdanie opisuje współpracę z Sej-
mem Rzeczypospolitej Polskiej i innymi 
organami państwa. Zawiera informacje 
na temat współpracy międzynarodowej. 
Ujawnia wykryte nieprawidłowości i wnio-
ski o ich naprawę. Wskazują one wady 
systemowe, które w opinii NIK powinny 
zostać usunięte.

Przedstawiamy informacje o organizacji 
wewnętrznej, działalności Kolegium NIK 
oraz wykonaniu budżetu Najwyższej 
Izby Kontroli. W tym miejscu pytam: 
Jak Sejm, po rozpatrzeniu Sprawozdania 
z wykonania budżetu państwa za 2021 
rok, udzieli Radzie Ministrów absoluto-
rium, mimo negatywnej opinii dotyczącej 

Najwyższa Izba Kontroli zgłosiła 74 wnioski 
de lege ferenda. Tylko jeden wniosek został 
zrealizowany, 11 jest w trakcie realizacji, 
a 62 pozostają niezrealizowane.
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części 07 – NIK? Budżet NIK jest prze-
cież częścią składową tego sprawozda-
nia! Ministerstwo Finansów przyjęło 
wszystkie sprawozdania dotyczące wy-
konania budżetu bez jakichkolwiek uwag. 
Oznacza to, że nie było nieprawidłowości 
w wykonaniu budżetu NIK, a negatyw-
na opinia w tej sprawie nie ma meryto-
rycznego uzasadnienia. Brakuje tu kon-
sekwencji.

Wysoki Sejmie!
NIK bada obszary kluczowe dla funk-
cjonowania państwa i ważne dla społe-
czeństwa. Uwzględniamy napływające 
skargi i wnioski – również od parlamen-
tarzystów! Często są one podstawą 
do podjęcia kontroli doraźnych. Dzięki 
temu możemy szybko reagować na sy-
gnały o potencjalnych nieprawidłowo-
ściach. Zajmują one tylko 20% czasu 
pracy kontrolerów, a wskazują na liczne 
nieprawidłowości.

W tym roku NIK po raz kolejny zwraca 
uwagę na działania prowadzące do na-
ruszenia zasady roczności budżetu 
i pomniejszania znaczenia budżetu, 
jako najważniejszego planu finanso-
wego państwa. Oceniając wykonanie 
budżetu państwa dalej zwracamy uwagę 
na osłabienie przejrzystości prezento-
wania danych na temat finansów pań-
stwa. Wnosimy o przywrócenie rangi 
budżetu państwa jako centralnej pozy-
cji w systemie finansów publicznych. 

Ponownie wskazujemy, że działania 
związane z ujmowaniem w budżecie 
państwa wydatków niewygasających 
zaburzają przejrzystość finansowania 
zadań publicznych.

Wskazujemy na  zagrożenia płyną-
ce z przeprowadzonych reorganizacji 
w strukturach Rady Ministrów oraz urzę-
dach obsługujących poszczególnych mi-
nistrów. W 2021 roku utworzono 6 mi-
nisterstw, a 6 innych przestało istnieć. 
Zmiany te zaburzyły inwentaryzację 
majątku przejmowanego i przypisane-
go do określonej części budżetowej. 
W tym obszarze sformułowaliśmy sze-
reg wniosków de lege ferenda, z których 
tylko jeden jest realizowany.

W naszych kontrolach podnosimy 
problem skuteczności działań w zakre-
sie usprawniania poboru podatku VAT 
i egzekwowania zaległości podatkowych. 
Wskazujemy na słabości systemowe nad-
zoru KNF nad rynkiem funduszy inwe-
stycyjnych. Zwracamy uwagę, że Banko-
wy Fundusz Gwarancyjny – w zakresie 
przymusowej restrukturyzacji banków 
– nie  jest  kontrolowany przez KNF 
ani inny organ państwa. Alarmujemy, 
że prokuratorzy nie zabezpieczyli na mie-
niu jednego z banków kwoty 65 mln zł 
pochodzących z prowizji od obligacji spół-
ki GetBack SA.

NIK wnosi o przywrócenie rangi budżetu 
państwa jako centralnej pozycji w systemie 
finansów publicznych.

W 2021 roku utworzono 6 ministerstw, 
a 6 innych przestało istnieć. Zmiany te za-
burzyły inwentaryzację majątku przejmowa-
nego i przypisanego do określonej części 
budżetowej.
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Wysoki Sejmie!
Kontrola wyborów prezydenckich z wy-
korzystaniem głosowania koresponden-
cyjnego wykazała niegospodarne wydat-
kowanie ze Skarbu Państwa kwoty ponad 
56 mln złotych. NIK negatywnie oceniła 
działalność Funduszu Sprawiedliwości. 
Z 16 zbadanych umów o dofinansowanie 
– 13 zostało uznanych za niecelowe i nie-
gospodarne. Tylko 34% środków przezna-
czono na pomoc dla osób bezpośrednio 
pokrzywdzonych przestępstwem. 

NIK badała Program Mieszkanie Plus. 
Z deklarowanych przez rząd stu tysięcy 
mieszkań do końca 2019 roku powstało 
nieco ponad 15 tysięcy.

Wysoka Izbo!
W trosce o bezpieczeństwo energetycz-
ne badaliśmy wysiłki rządu na rzecz za-
bezpieczenia potrzeb kraju. Oceniliśmy 
realizację inwestycji infrastrukturalnych 
dla gazu ziemnego. Ma to szczególne zna-
czenie w sytuacji wojny za naszą wschod-
nią granicą. Istotnym elementem naszego 
bezpieczeństwa jest również zaopatrzenie 
w energię elektryczną i stabilizacja cen. 
Od 25 lat NIK wskazuje na negatywne 
skutki złej organizacji systemu stano-
wienia cen energii w obrocie hurtowym. 
Tu konieczne jest podejmowanie spój-
nych i konsekwentnych działań, zapew-
niających stabilizację cen energii – szcze-
gólnie na rynkach hurtowych. Działania 
ministra odpowiedzialnego za ten obszar 

ograniczyły się do zaspokajania wyłącznie 
bieżących potrzeb odbiorców. NIK nega-
tywnie oceniła działania rządu w tym za-
kresie.

Państwo nie podjęło skutecznych dzia-
łań w celu złagodzenia skokowego wzrostu 
cen energii. Wydano 4,5 miliarda złotych 
na łagodzenie skutków wzrostu cen. Go-
spodarstwa domowe nie odczuły oszczęd-
ności. Świadczy to o braku długofalowych 
działań. Skutkuje szeregiem nieprawi-
dłowości, w tym znaczącymi opóźnie-
niami w przygotowywaniu rozwiązań 
legislacyjnych. Tymczasem rosną obcią-
żenia dla naszych obywateli. Badaniem 
objęliśmy wydatki sektora publicznego 
na usługi dystrybucji energii elektrycznej. 
Kontrola wykazała, że jednostki te nie sto-
sowały zasad oszczędnego wydatkowania 
środków.

Reagując na skargi obywateli, przyjrze-
liśmy się barierom rozwoju odnawialnych 
źródeł energii. NIK stwierdziła, że bra-
kuje całościowej analizy rozpoznawania 
i usuwania problemów i barier w rozwoju 
OZE. Wskazaliśmy na:

 • problemy sieci przesyłowych,
 • niedostosowanie ilości oraz warto-

ści energii elektrycznej przeznaczonej 
na sprzedaż w stosunku do naszego za-
potrzebowania,

 • nieprawidłowości procesów legislacyjnych,

Bankowy Fundusz Gwarancyjny – w zakresie 
przymusowej restrukturyzacji banków – nie 
jest kontrolowany przez KNF ani inny organ 
państwa.

Państwo nie podjęło skutecznych działań 
w celu złagodzenia skokowego wzrostu cen 
energii. Od 25 lat NIK wskazuje na nega-
tywne skutki złej organizacji systemu sta-
nowienia cen energii w obrocie hurtowym.
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 • trudności administracyjno-proceduralne.
OZE jest ogromnym potencjałem mocy 

wytwórczych i może w znaczący sposób 
przełożyć się na stabilizację cen energii 
i jej dostępność. Nie muszę chyba dodawać, 
że na horyzoncie mamy widmo kryzysu 
energetycznego.

Wysoki Sejmie!
Najwyższa Izba Kontroli w obszarze bez-
pieczeństwa państwa zbadała funkcjono-
wanie Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA 
i spółek zależnych. Ustalono, że ich działal-
ność nie zapewniała pełnego i terminowe-
go zaspokajania potrzeb Sił Zbrojnych RP. 
Było to konsekwencją wieloletnich niekie-
dy opóźnień w realizacji projektów i prac 
badawczo-rozwojowych. Ustalenia te na-
bierają znaczenia w związku z toczącą się 
wojną w Ukrainie!

Ważnym obszarem bezpieczeństwa 
są porty lotnicze. NIK ustaliła, że w ra-
mach przygotowania do budowy Central-
nego Portu Komunikacyjnego nie sporzą-
dzono dotychczas studium wykonalności 
dla całego Programu CPK. Nie sformu-
łowano kompleksowego planu finanso-
wania tej inwestycji ani warunków jej 
realizacji, niezbędnych do osiągnięcia 
zakładanych celów. Wskazaliśmy na sze-
reg ryzyk:

 • brak pełnego uzasadnienia biznesowe-
go inwestycji,

 • brak mierników opłacalności,
 • niezapewnienie przyszłych źródeł fi-

nansowania,
 • wysokie prawdopodobieństwo nieukoń-

czenia budowy do końca 2027 roku.
Chcę podkreślić, że  niezależnie 

od osoby prezesa NIK, politycznych ko-
niunktur i partii rządzących, wskazu-
jemy na nieprawidłowości i zagrożenia 
w państwie.

Wysoki Sejmie!
Najwyższa Izba Kontroli ma opinię profe-
sjonalnego partnera. Organizacje między-
narodowe powierzają nam funkcję audyto-
ra zewnętrznego. W 2021 roku NIK kon-
tynuowała audyt finansowy i wykonania 
zadań Organizacji Współpracy Gospodar-
czej i Rozwoju (OECD). NIK została też au-
dytorem zewnętrznym Interpolu. W 2021 
roku czynnie uczestniczyliśmy w pracach  
INTOSAI – ogólnoświatowej organiza-
cji skupiającej organy kontroli państwo-
wej i jej europejskiego odpowiednika  
– EUROSAI.

Ustalono, że działalność Polskiej Grupy 
Zbrojeniowej SA i spółek zależnych nie za-
pewniała pełnego i terminowego zaspoka-
jania potrzeb Sił Zbrojnych RP.

Organizacje międzynarodowe powierza-
ją nam funkcję audytora zewnętrznego. 
W 2021 roku NIK kontynuowała audyt 
finansowy i wykonania zadań OECD. 
Została też audytorem zewnętrznym  
Interpolu.

NIK ustaliła, że w ramach przygotowania 
do budowy Centralnego Portu Komunikacyj-
nego nie sporządzono dotychczas studium 
wykonalności dla całego Programu CPK.
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W tym miejscu odniosę się do ofi-
cjalnych statystyk europejskich. NIK 
znajduje się na  jednym z ostatnich 
miejsc w Unii Europejskiej pod wzglę-
dem wysokości przyznanego budżetu, 
w przeliczeniu na jednego pracowni-
ka. Za nami plasują się tylko Bułgaria, 
Chorwacja i Litwa. Dla porównania, na-
czelny organ kontroli Republiki Czeskiej 
ma budżet na pracownika o ponad 70% 
wyższy niż NIK. Wysiłek kontrolerów 
i pracowników NIK zasługuje na sza-
cunek i docenienie, także w wymiarze 
finansowym.

Wysoki Sejmie!
Najwyższa Izba Kontroli działa na zasadach 
kolegialności. Zapewniam, że to nie pre-
zes NIK, lecz organy Sejmu blokują ko-
legialność NIK, odmawiając powołania 
nowych członków Kolegium. Na wyma-
ganych ustawowo 19 członków Kolegium 
NIK, funkcję tę pełni zaledwie 9 osób! 
Pomimo tego, Kolegium NIK w ubiegłym 
roku podjęło wszystkie przewidziane pra-
wem uchwały.

Zasada kolegialności NIK współistnieje 
z jednoosobowym kierownictwem. Zgod-
nie z art. 13 ustawy o NIK, to prezes NIK 
kieruje Najwyższą Izbą Kontroli i odpo-
wiada przed Sejmem za jej działalność. 
Prezes NIK zapewnia jej niezależność, 

bezstronność, wiarygodność, a także nie-
wikłanie Izby w spory polityczne.

Odnosząc się do opinii dotyczących orga-
nizacji NIK, pragnę podkreślić, że ustawa 
o NIK nie zabrania powierzania pełnienia 
obowiązków na stanowiskach dyrektor-
skich. Wysoki Sejm – w jednym z pierw-
szych głosowań w tej kadencji – zniósł zakaz 
powierzania pełnienia obowiązków rów-
nież w służbie cywilnej.

Wysoki Sejmie!
Miarą skuteczności NIK jest realizacja na-
szych wniosków pokontrolnych. Niemal 
85% wniosków zostało już zrealizowanych 
lub jest w trakcie realizacji.

W imieniu własnym i kontrolerów chcę 
wyrazić zaniepokojenie kwestionowaniem 
uprawnień NIK do kontroli obszarów, 
w które zaangażowane są środki publicz-
ne. Dzieje się to wbrew przepisom prawa. 
Zwróciłem się do Komisji do spraw Kon-
troli Państwowej o sformułowanie dezy-
deratu – i skierowanie go do właściwych 
ministrów – w sprawie zaprzestania bez-
prawnego kwestionowania uprawnień kon-
trolnych NIK. Apeluję również do pozo-
stałych komisji sejmowych o inicjowanie 
działań legislacyjnych opartych na naszych 
wnioskach de lege ferenda. Z pewnością 
działanie takie wzmocni sprawność funk-
cjonowania naszego państwa.

Najwyższa Izba Kontroli działa na zasadach 
kolegialności. Organy Sejmu odmawiają 
powołania nowych członków Kolegium. 
Na wymaganych ustawowo 19 członków 
Kolegium NIK, funkcję tę pełni zaledwie 
9 osób!

NIK znajduje się na jednym z ostatnich 
miejsc w Unii  Europejskiej pod wzglę-
dem wysokości przyznanego budżetu, 
w przeliczeniu na jednego pracownika. 
Dla porównania, naczelny organ kontroli 
Republiki Czeskiej ma budżet na pracow-
nika o ponad 70% wyższy niż NIK.
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Wysoka Izbo!
Najwyższa Izba Kontroli ze zdziwieniem 
obserwowała, jak niektóre komisje sejmo-
we – bez formułowania zarzutów czy dys-
kusji – negatywnie opiniowały nasze Spra-
wozdanie. To Sprawozdanie może być już 
szóstym z kolei odrzuconym przez Sejm. 
Odrzucanie Sprawozdania spełniającego 
wymogi Konstytucji i ustawy o NIK od-
bieramy jako niemerytoryczne i niespra-
wiedliwe.

NIK jest samodzielną „władzą kontro-
lującą”, a nie organem Sejmu! Zaznaczę 
raz jeszcze, że NIK swoje umocowanie 
do działania ma w Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

Wysoki Sejmie!
Nie podważano wiarygodności ustaleń 
kontrolerów! Nie przedstawiano uza-
sadnionych oskarżeń wobec ustaleń 
kontroli!

Sprawozdanie składam w imieniu prawie 
tysiąca sześciuset pracowników. Dzięku-
ję kontrolerom i pracownikom, których 
sobie bardzo cenię, za ich zaangażowanie 
i pracę dla naszego państwa. Dziękuję kon-
trolerom za profesjonalizm, niezależność, 
rzetelną pracę i troskę o interes publicz-
ny. Buduje to wiarygodność Najwyższej 
Izby Kontroli.

Wszyscy ślubowaliśmy „służyć Rzeczy-
pospolitej Polskiej, przestrzegać porząd-
ku prawnego, wykonywać obowiązki su-
miennie, bezstronnie, zgodnie z najlepszą 
wiedzą i wolą”.

My od lat działamy tak samo. NIK pa-
trzyła i w dalszym ciągu patrzy na ręce 
każdej władzy.

Czy praca kontrolerów NIK znajdzie 
uznanie? Pozostawiam to Państwu Po-
słom. Liczę na Państwa merytoryczną 
i sprawiedliwą ocenę pracy Najwyższej 
Izby Kontroli na rzecz wspólnego dobra.

Dziękuję za uwagę.

Prezes NIK zwrócił się do Komisji do spraw 
Kontroli Państwowej o sformułowanie 
dezyderatu – i skierowanie go do właści-
wych ministrów – w sprawie zaprzestania  
bezprawnego kwestionowania uprawnień 
kontrolnych NIK.

Sejm odrzuca Sprawozdania spełniające 
wymogi Konstytucji i ustawy o NIK.
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Jednym z  celów kontroli wykonania zadań jest  badanie i  ocena wy-
dajności procesów, programów i organizacji. Stosowana zwykle w tym 
celu metoda wskaźnikowa (relacja wyników do nakładów) ma jednak 
wiele istotnych wad i ograniczeń. Z kolei bardziej zaawansowane me-
tody analityczne są często uznawane za zbyt skomplikowane. Autor, 
poza  omówieniem podstawowych kwestii, w  tym dotyczących defi-
nicji wydajności, skupia się na  zastosowaniu do  badania wydajności 
tzw. metod nieparametrycznych, a w szczególności analizy obwiedni 
danych (DEA). Metoda jest znana od lat w środowisku akademickim, 
ale wykorzystuje się ją często również do ewaluacji i benchmarkingu 
w biznesie oraz w sektorze publicznym. Jakkolwiek DEA jest stoso-
wana przez niektóre instytucje audytorskie, nadal wydaje się być zbyt 
mało popularna w audycie i kontroli. W artykule przedstawiono istotę 
metody DEA, proste narzędzia służące do jej realizacji oraz przykła-
dowe zastosowanie.

Metoda obwiedni danych (DEA) 
w kontroli wykonania zadań

Pomiar wydajności

WIESŁAW KARLIŃSKI

Wydajność w modelu  
kontroli/audytu1 wykonania zadań
Kontrola wykonania zadań (ang. performan-
ce audit), to zgodnie ze standardami Mię-
dzynarodowej Organizacji Najwyższych 

1 Pojęcia kontroli i audytu będą w artykule stosowane zamiennie m.in. dlatego, że omawiane metody mogą 
być stosowane zarówno w kontroli, jak i w audycie.

2 ISSAI-300, § 9.

Organów Kontroli (INTOSAI)2 badanie, 
czy publiczne przedsięwzięcia, systemy, 
operacje, programy, działania (interwen-
cje) są prowadzone lub organizacje funk-
cjonują zgodnie z zasadami oszczędności 
(ang. economy), wydajności (ang. efficien-
cy) i skuteczności (ang. effectiveness) oraz 
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czy istnieje obszar wymagający poprawy. 
Wymienione powyżej zasady są w różny 
sposób interpretowane oraz tłumaczone 
na język polski, dlatego warto doprecyzo-
wać ich definicje.                

Zrozumienie wymienionych pojęć bę-
dzie łatwiejsze, jeśli powiążemy je z typo-
wym cyklem życia przedsięwzięcia (in-
terwencji), które ma podlegać audytowi 
(patrz rys. powyżej).

Zwykle powodem podjęcia przedsię-
wzięcia są potrzeby, które w wypadku 
interwencji publicznej mają charakter 

3 W Podręczniku kontroli wykonania zadań Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) zastosowano 
nieco inne nazewnictwo elementów wynikowych procesu.

4 Pojęcie zasobu wydaje się w tym miejscu bardziej stosowne, ale w literaturze przedmiotu częściej stoso-
wane jest pojęcie nakładu rozumianego nie tylko w kategoriach finansowych.

społeczny. Stosownie do potrzeb określa 
się cele interwencji. Następnie nabywa się 
odpowiednie nakłady (zasoby)4, ponosząc 
na ten cel określone koszty. Nakłady wyko-
rzystuje się do osiągania wyników procesu 
(wytwarzania produktów). Produkty nie 
są na ogół celem samym w sobie, a jedy-
nie środkiem do uzyskania efektów, sto-
sownie do przyjętych celów interwencji. 
Często z interwencją wiążą się również 
plany dalekosiężne, dotyczące szerszego 
oddziaływania na środowisko, w którym 
ma ona miejsce.

Procesy Wyniki/Produkty
Outputs

Efekt
Outcome

Oddziaływanie
Impact

Rysunek 1. Cykl życia przedsięwzięcia (interwencji publicznej) i model jego audytu

Źródło: Opracowanie własne z uwzgl. INTOSAI GUID 3910 (2019) oraz Podręcznika kontroli wykonania 
zadań Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (2017)3.

Potrzeby

Cele

Oszczędność
(Economy)

Wydajność (Efficiency)

Czynniki 
zewnętrzne

Skuteczność (Effectiveness)

Skuteczność kosztowa
(Cost effectiveness)

Nakłady
Inputs

nabyw. wyk.
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Biorąc pod uwagę powyższe elementy, 
można zdefiniować następujące pojęcia 
(zasady)5:
1. Oszczędność – oznaczającą minimaliza-
cję kosztów przeznaczonych na pozyska-
nie nakładów niezbędnych do przepro-
wadzenia interwencji, przy założeniu do-
stępności tych nakładów w odpowiednim 
czasie oraz odpowiedniej ilości i jakości. 
Oszczędność odnosi się zatem do etapu 
nabywania nakładów (zasobów).
2. Wydajność – oznaczającą jak najlepsze 
wykorzystanie poniesionych nakładów 
w celu wytworzenia produktów w wy-
maganej ilości, jakości i odpowiednim cza-
sie. Wydajność odnosi się zatem do rela-
cji pomiędzy wytworzonymi produktami 
(wynikami), a poniesionymi nakładami 
i może przybierać dwie formy:

 • wydajności ukierunkowanej na wyni-
ki – pytanie badawcze: „Czy uzyskujemy 
najlepszy (ilość, jakość, czas) wynik z po-
niesionych nakładów?”;

 • wydajności ukierunkowanej na nakłady 
– pytanie badawcze: „Czy ten sam wynik 
można osiągnąć przy mniejszych nakładach?”.
3. Skuteczność – dotyczącą realizacji usta-
lonych celów i osiągania zamierzonych 
lub pożądanych efektów interwencji.  
Odnosi się zatem do relacji między celami 
z jednej strony a rezultatami z drugiej. Naj-
częściej skuteczność mierzy się w relacji 
do efektów lub oddziaływania, ale w wy-
jątkowych przypadkach także w stosunku 
do produktów. Badając skuteczność mu-
simy odpowiedzieć na pytania:

5 Por. INTOSAI GUID 3910 Central Concepts for Performance Auditing, <www.issai.org>.
6 Patrz np. <https://www.caaf-fcar.ca/en/efficiency-concepts-and-context/efficiency-economy-and-effec-

tiveness>.

 • w jakim stopniu cele zostały osiągnięte,
 • czy efekty lub oddziaływania można 

przypisać produktom (wynikom procesu),
nie bierzemy natomiast pod uwagę jakim 
kosztem efekty te osiągnięto.
4. Skuteczność kosztową (ang. cost effecti-
veness) – łączącą elementy oszczędności, 
wydajności i skuteczności przez analizę 
związku między efektem a kosztem na-
bycia nakładów. Skuteczność kosztowa 
jest wyrażana w kategoriach wartościo-
wych (jako koszt jednostkowy efektu) 
lub ilościowych (jako liczba efektów przy-
padająca na jednostkę kosztu) i ma zasto-
sowanie w audycie typu VfM (ang. Value 
for Money).

Zaprezentowany model nie jest jedynym 
stosowanym w audycie wykonania zadań. 
W opracowaniach amerykańskich czy ka-
nadyjskich można spotkać nieco inny spo-
sób definiowania skuteczności. Rozumie 
się przez nią uzyskiwanie oczekiwanych 
efektów z wyników procesu (produktów), 
czyli zasadę skuteczności widzi się jako re-
lację pomiędzy efektami a produktami6.

Wydajność mierząca relację między wy-
nikiem i nakładami może być przedstawio-
na w sposób względny i wówczas określa 
się ją produktywnością albo w sposób nor-
matywny i wówczas nazywana jest efek-
tywnością techniczną.

Pojęcie efektywności stosowane jest po-
wszechnie w analizach ekonomicznych, 
ale ekonomiści zwykle doprecyzowują 
o jaki rodzaj efektywności chodzi, uży-
wając odpowiedniego przymiotnika lub 

kontrola i audyt   Wiesław Karliński
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wskazując autora koncepcji. W klasyfi-
kacji efektywności kluczowe są pojęcia 
wprowadzone w 1957 r. przez J.M. Far-
rella. Zaproponował on wyodrębnienie 
wspomnianej efektywności technicznej, 
służącej do pomiaru relacji nakładów i wy-
ników, oznaczającej wytwarzanie produk-
tu zgodnie z funkcją produkcji (bez mar-
notrawstwa nakładów) oraz efektywności 
cenowej, przez którą należy rozumieć na-
bywanie nakładów po najkorzystniejszych 
cenach7. Iloczyn obu składowych jest na-
zywany efektywnością ogólną lub efek-
tywnością kosztową. Pojęcia efektywno-
ści technicznej i cenowej są zatem bliskie 
stosowanym w audycie pojęciom wydaj-
ności i oszczędności. Różnica pomiędzy 
wydajnością określoną w standardach au-
dytu, a efektywnością techniczną Farrella 
polega głównie na tym, że wydajność to 
miara względna i do jej oceny niezbędny 
jest jakiś poziom odniesienia (porównanie 
z innymi podmiotami lub z innym okre-
sem), natomiast efektywność techniczna 
Farrella jest według definicji miarą bez-
względną, przyjmującą wartości z zakresu 
od 0 do 1 (to jakby proporcja wydajno-
ści faktycznej do wydajności optymalnej 
dla danej technologii). W praktyce trud-
no jest jednoznacznie określić wydajność 
optymalną i wyznaczyć bezwzględną war-
tość efektywności technicznej, stąd też 
– analogicznie jak wydajność rozumia-
na w audycie – jest ona często mierzona 
w sposób względny i ma to w szczegól-
ności zastosowanie w omawianej dalej 
metodzie DEA.

7 M. J. Farrell: The Measurement of Productive Efficiency, “Journal of the Royal Statistical Society”, No 3/1957.

Biorąc powyższe pod uwagę, można 
byłoby z dużym przybliżeniem przy-
jąć, że efektywnie w rozumieniu efek-
tywności ogólnej (kosztowej) Farrella 
znaczy oszczędnie i wydajnie (produk-
tywnie). Wydaje się to zbieżne z art. 68 
ustawy o finansach publicznych, w któ-
rym wskazano, że celem kontroli za-
rządczej jest zapewnienie w szcze-
gólności skuteczności i efektywności 
działania. Często można się jednak 
spotkać ze stanowiskiem, że w wypad-
ku sektora publicznego nie ma mowy 
o efektywności, jeśli nie towarzyszy jej 
skuteczność. Trudno odmówić temu 
racji. Rozwiązaniem dla takiego ujęcia 
problemu będzie pojęcie skuteczności 
kosztowej, zaprezentowanej w modelu 
interwencji (rys.1, s. 25).

W ramach efektywności technicznej 
wyodrębnia się tzw. czystą efektywność 
techniczną (mierzy relacje między wyni-
kami i nakładami w oderwaniu od skali 
użytych nakładów) i efektywność skali, 
która ma związek z występującą często 
nieliniową zależnością pomiędzy wyni-
kiem i nakładami. Efekt skali można zo-
brazować następująco: do pewnej wartości 
nakładów ich wzrost powoduje wzrost 
wydajności, na określonym etapie wzrost 
nakładów nie ma wpływu na wydajność, 
a po przekroczeniu pewnej wartości 
wzrost nakładów może mieć na wydaj-
ność negatywny wpływ. Z drugiej strony, 
w wypadku modelu ukierunkowanego 
na nakłady, może wystąpić sytuacja, że 
skala wyników jest zbyt mała, aby proces 
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był wydajny i należałoby poszukiwać roz-
wiązań polegających na wspólnym wyko-
rzystaniu zasobów i procesów przez kilka 
podmiotów.

Przewodnik INTOSAI (GUID 3910) 
w obrębie wydajności wymienia jeszcze 
trzecią składową, zwaną efektywnością 
alokacyjną, odnoszącą się do odpowied-
niej alokacji posiadanych zasobów w celu 
uzyskania lepszych wyników8.

Dalsze rozważania będą dotyczyć wy-
łącznie pomiaru wydajności rozumia-
nej jako efektywność techniczna (czysta 
efektywność techniczna oraz efektywność 
skali). Jeśli chodzi o kwestię alokacji zaso-
bów, zagadnienie zostanie zasygnalizowane 
przy omawianiu metody DEA.

Metody pomiaru wydajności (efek-
tywności technicznej) można podzielić 
na trzy grupy:

 • wskaźnikowe,
 • nieparametryczne,
 • parametryczne.
W artykule będą omawiane wyłącz-

nie dwie pierwsze grupy metod. Grupa 
trzecia jest bowiem w audycie stosowa-
na rzadko, gdyż wymaga znajomości za-
leżności funkcyjnej pomiędzy wynikami 
i nakładami oraz rozkładów tych zmien-
nych. Natomiast w badaniach ekonome-
trycznych wykorzystuje się różne metody 
parametryczne, m.in. Stochastic Fron-
tier Approach (SFA), Distribution Free  
Approach (DFA) oraz Thick Frontier  
Approach (TFA).

8 W literaturze stosowane jest często nieco inne rozumienie pojęcia efektywności alokacyjnej, tj. utożsa-
mia się ją z efektywnością cenową Farrella. Spotkać można również opracowania, w których efektywność 
alokacyjną odnosi się do etapu przekształcania produktów w efekty, co jest odmiennym ujęciem problemu 
i nie będzie przedmiotem poniższych analiz.

Pomiar wydajności 
metodą wskaźnikową
Analiza wskaźnikowa jest najprostszą 
z metod analitycznych stosowanych w au-
dycie wykonania zadań. Polega na oblicze-
niu relacji pomiędzy wartościami (najczę-
ściej wartościami łącznymi) dwóch różnych 
cech lub wartościami tej samej cechy do-
tyczącej różnych okresów. W wypadku 
zastosowania metody wskaźnikowej 
do oceny wydajności (E), wskaźnik będzie 
ilorazem wielkości odpowiadającej wyni-
kowi (Y) do wielkości odpowiadającej 
nakładom (X).

Aby tak obliczony wskaźnik był możli-
wie precyzyjną miarą wydajności procesu, 
musi spełniać dwa warunki:

 • obejmować możliwie pełny zestaw na-
kładów i wyników dotyczących badanego 
procesu;

 • ujmować nakłady, które służą tylko 
do uzyskania badanych wyników.

W praktyce są to warunki trudne do 
spełnienia, gdyż rzadko badamy proce-
sy, które można opisać jednym rodzajem 
nakładów i jednym rodzajem wyników, 
a także nieczęsto nakłady są wykorzysty-
wane wyłącznie w danym procesie.

Najczęściej korzysta się z różnych ro-
dzajów nakładów i/lub uzyskuje więcej 
niż jeden rodzaj wyników. Wydajność by-
łoby można zatem opisać ilorazem, który 

𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤𝑤𝑤ł𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑤𝑤𝑤𝑤

= 𝑌𝑌𝑌𝑌
𝑋𝑋𝑋𝑋
 

𝐸𝐸𝐸𝐸 = ∑ 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
∑ 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑗𝑗𝑗𝑗𝑥𝑥𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗

 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∑ 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
∑ 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑗𝑗𝑗𝑗𝑥𝑥𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗

 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑤𝑤𝑤𝑤 ≤ 1 , 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑤𝑤𝑤𝑤 ≥ 0,  𝑣𝑣𝑣𝑣𝑗𝑗𝑗𝑗 ≥ 0 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥

 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥

 =  𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝐼𝐼 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝑂𝑂𝑂𝑂 = 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑥
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑥

 = 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑥
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑥

𝑤𝑤𝑤𝑤𝑥
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑥

 =  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸𝑂𝑂𝑂𝑂 

𝑀𝑀𝑀𝑀 =
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡�
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡�

 , 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼 = �𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
 , 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑂𝑂𝑂𝑂 = �𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
 . 

𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥 

(1)



Nr 4/lipiec-sierpień/2022 29 

Metoda obwiedni danych (DEA) w kontroli wykonania zadań   kontrola i audyt

w liczniku zawiera sumę ważoną różnych 
wyników, a w mianowniku sumę ważoną 
różnych nakładów.

Poszczególne składowe sum dotyczą jed-
nak często elementów trudno porówny-
walnych, co utrudnia wyznaczenie precy-
zyjnych wag dla poszczególnych rodzajów 
wyników i nakładów (ui i vj). Tym bardziej 
trudne byłoby zapewnienie jednolitego po-
dejścia przy porównaniu tak obliczonego 
wskaźnika wydajności dla różnych pod-
miotów. Jeśli dla przykładu chcielibyśmy 
porównać wykorzystanie zasobów kadro-
wych straży gminnych, to zasadne wyda-
je się uwzględnienie liczby mieszkańców 
gminy oraz obszaru objętego działalnością 
straży. Powstaje jednak dylemat, jak ująć 
takie dwie różne składowe w jednym mier-
niku, a tym bardziej, jak porównać dwie 
gminy o skrajnie różnym zagęszczeniu lud-
ności i różnym obszarze.

Stąd też metody wskaźnikowe stosuje 
się na ogół do obliczania proporcji pojedyn-
czych składowych (jeden rodzaj wyniku 
i jeden rodzaj nakładu), a więc do oceny 
wydajności cząstkowej. W ramach rodzaju 
dokonuje się często sumowania (agrega-
cji) danych jednostkowych. Okazuje się 

jednak, że nawet przy sumowaniu da-
nych, które wydają się być jednorodne, 
czyli możliwe do zsumowania, możemy 
uzyskać błędny wynik wskaźnika wydaj-
ności (efektywności technicznej).

Przypuśćmy, że chcemy dokonać oceny 
wydajności dwóch firm szkoleniowych 
(A i B), które przeprowadziły zakoń-
czone egzaminem szkolenie słuchaczy 
na dwóch rodzajach kursów (K1 i K2). 
Ponieważ obie firmy prowadziły szko-
lenia w ramach takich samych rodzajów 
kursów, to uznaliśmy, że przy wyznacza-
niu wskaźnika wydajności wystarczające 
jest operowanie danymi zagregowany-
mi. I tak: firma A przeszkoliła 250 osób, 
z których egzamin zdało 125, a firma 
B przeszkoliła 500 osób, egzamin zdało 
305. Stosując prostą analizę wskaźniko-
wą dochodzimy do wniosku, że wydaj-
ność firmy B (61%) jest zdecydowanie 
większa od wydajności firmy A (50%). 
Jeśli jednak zestawimy dane szczegóło-
we (patrz tabela poniżej), obraz okaże 
się wręcz odwrotny.

Po pierwsze zwraca uwagę, że zdawal-
ność ogółem w ramach kursu K1 jest ponad- 
dwukrotnie większa niż zdawalność w ra-
mach kursu K2 (69% do 34%). Po drugie, 
do firmy A zgłosiło się zdecydowanie wię-
cej osób na kurs K2 (trudniejszy), a do 

𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤𝑤𝑤ł𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑤𝑤𝑤𝑤

= 𝑌𝑌𝑌𝑌
𝑋𝑋𝑋𝑋
 

𝐸𝐸𝐸𝐸 = ∑ 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
∑ 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑗𝑗𝑗𝑗𝑥𝑥𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗

 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∑ 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
∑ 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑗𝑗𝑗𝑗𝑥𝑥𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗

 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑤𝑤𝑤𝑤 ≤ 1 , 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑤𝑤𝑤𝑤 ≥ 0,  𝑣𝑣𝑣𝑣𝑗𝑗𝑗𝑗 ≥ 0 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥

 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥

 =  𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝐼𝐼 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝑂𝑂𝑂𝑂 = 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑥
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑥

 = 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑥
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑥

𝑤𝑤𝑤𝑤𝑥
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑥

 =  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸𝑂𝑂𝑂𝑂 

𝑀𝑀𝑀𝑀 =
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡�
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡�

 , 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼 = �𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
 , 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑂𝑂𝑂𝑂 = �𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
 . 

𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥 

(2)

Tabela 1. Błędy analizy przy korzystaniu z danych zagregowanych (paradoks Simpsona)

 Firma A Firma B Ogółem

szkolono zdało  szkolono zdało  szkolono zdało 

K1 50 45 90% 450 300 67% 500 345 69%

K2 200 80 40% 50 5 10% 250 85 34%

Łącznie 250 125 50% 500 305 61%

Źródło: Opracowanie własne.
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firmy B na odwrót (zdecydowanie więcej 
na kurs K1). W efekcie, pomimo że w fir-
mie A zdawalność była wyższa zarówno 
na kursie K1 (90% do 67%), jak i na kursie 
K2 (40% do 10%), to przy posługiwaniu 
się danymi zagregowanymi uzyskaliśmy 
wynik odwrotny, sugerujący wyższą zda-
walność w firmie B.

Przytoczony powyżej przykład ilustru-
je zjawisko zwane paradoksem Simpsona 
i czytelnik może znaleźć opis wielu hipote-
tycznych oraz rzeczywistych przypadków 
jego wystąpienia (np. sprawa sądowa wyto-
czona Uniwersytetowi w Berkeley w 1973 r. 
dotycząca dyskryminacji kobiet w naborze 
na studia magisterskie, opisana szczegółowo 
przez C. Carlberga9). Ponieważ w audycie, 
a w szczególności audycie wykonania zadań, 
często wyciągamy wnioski na podstawie 
danych zagregowanych, musimy koniecznie 
zweryfikować, czy agregaty nie zawierają 
kategorii istotnie różniących się między 
sobą pod względem wartości wskaźnika, 
co może stanowić potencjalne zagrożenie 
wystąpieniem paradoksu Simpsona.

Jeśli chodzi o drugi warunek dokładności 
pomiaru wydajności (dopasowanie nakła-
dów i wyników), to zagadnienie wydaje się 
łatwiejsze, o ile dysponujemy precyzyjnymi 
danymi. Często nakłady (np. zasoby kadro-
we) wykorzystywane są bowiem nie tylko 
do wytwarzania mierzonego produktu i na-
leży mieć to na uwadze obliczając wskaźni-
ki wydajności, a tym bardziej porównując 
wskaźniki dotyczące różnych podmiotów 
czy różnych okresów.

9 C. Carlberg: Analiza statystyczna. Microsoft Excel 2016 PL, Helion, Gliwice, 2018.
10 Dla zgodności z literaturą przedmiotu będę posługiwał się pojęciem efektywności technicznej, a nie wydajności, 

czy produktywności, choć w wypadku DEA miary te mają charakter względny, a zatem są w zasadzie tożsame.

Pomiar wydajności metodami 
nieparametrycznymi
Metody nieparametryczne to metody 
pozwalające na porównanie wydajności 
(efektywności technicznej) procesów 
charakteryzujących się wieloma zaso-
bami i/lub wieloma wynikami, bez wy-
magania znajomości zależności funkcyj-
nej pomiędzy nimi, czyli na rozwiązanie 
problemu określonego równaniem (2). 
Wymaga to – po pierwsze – posiadania 
danych dotyczących większej liczby obiek-
tów (podmiotów), a po drugie zastosowa-
nia metod tzw. programowania liniowe-
go, czyli użycia odpowiednich narzędzi 
informatycznych.

Najbardziej popularną metodą niepara-
metryczną służącą do obliczania efektyw-
ności technicznej10 jest metoda obwied-
ni danych, znana najczęściej pod nazwą 
DEA (ang. Data Envelopment Analysis). 
W wypadku badania dynamiki wydajności 
(zmian wydajności w czasie) wyznacza się 
oparty na metodzie DEA współczynnik 
produktywności Malmquista.

W metodzie DEA pomiaru efektywno-
ści technicznej dokonuje się przez analizę 
wyników i nakładów wielu różnych po-
dobnych do siebie obiektów (podmiotów) 
i wyznaczenie na tej podstawie tzw. efek-
tywności granicznej (ang. best practice fron-
tier), w odniesieniu do której ocenia się 
wydajność poszczególnych obiektów. Efek-
tywność graniczna opiera się (jest rozpię-
ta) na obiektach o najwyższej wydajności, 
a nie na jakimś wyidealizowanym wzorcu.



Nr 4/lipiec-sierpień/2022 31 

Metoda obwiedni danych (DEA) w kontroli wykonania zadań   kontrola i audyt

Nakłady oznacza się najczęściej literą x 
(x1, x2, …), a wyniki literą y (y1,y2,…), na-
tomiast analizowane obiekty noszą nazwę 
jednostek decyzyjnych – DMU (ang. De-
cision Making Unit).

Istota analizy polega na znalezieniu dla 
każdego z obiektów DMUk wskaźnika 
efektywności Ek, spełniającego warunki:

przy założeniu, że:

Dla obiektów efektywnych wartość Ek=1, 
a dla pozostałych jest mniejsza od 1.

Ilustracja graficzna idei obwiedni da-
nych została przedstawiona na rys. 2 i 3, 
s. 31 i 32.

Rysunek 2 jest ilustrują obwiedni danych 
dla przypadku modelu DEA zorientowa-
nego na nakłady (minimalizacja nakładów 
przy danym wyniku) i dotyczy najprost-
szego wariantu: dwa nakłady (x1 i x2) 

i jeden wynik (y) o takiej samej wartości 
dla wszystkich DMU.

Ponieważ wynik (y) jest stały, to najbar-
dziej wydajne są te obiekty (na rysunku 
DMU7, DMU2, DMU4 i DMU8), które 
osiągnęły wynik przy najmniejszym zesta-
wie nakładów x1 oraz x2. Obwiednia łączy 
najbardziej wydajne DMU, natomiast 
obiekty usytuowane powyżej obwiedni 
są mniej wydajne (efektywne technicz-
nie). Miarą efektywności obiektu DMU1 
jest iloraz odległości O-A do odległości 
O-DMU1, gdzie A jest punktem prze-
cięcia odcinka O-DMU1 z obwiednią.

Z kolei rysunek 3 przedstawia ilustrację 
obwiedni w model DEA zorientowanym na 
wyniki (uzyskanie najlepszych wyników przy 
danych nakładach), przy założeniu najprost-
szego przypadku (jeden nakład identyczny 
dla wszystkich DMU oraz dwa wyniki).

Ponieważ wielkość nakładu (x) jest stała, 
to najbardziej wydajne są te obiekty (na ry-
sunku DMU4, DMU8, DMU7 i DMU1), 
które osiągnęły najwyższy zestaw wyników 
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Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 2. Ilustracja obwiedni danych w modelu zorientowanym na nakłady
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y1 oraz y2 przy danym nakładzie i one wy-
znaczają obwiednię. Pozostałe obiekty, zlo-
kalizowane poniżej obwiedni, są mniej wy-
dajne (efektywne technicznie). Miara efek-
tywności obiektu DMU5 jest stosunkiem 
odległości O-DMU5 do odległości O-B.

Powyższe rysunki mają jedynie charakter 
poglądowy, gdyż w rzeczywistości trud-
no sobie wyobrazić sytuację, aby wszyst-
kie obiekty uzyskały taki sam wynik (y) 
lub wymagały takiego samego nakładu (x). 
Ponadto w rzeczywistych badaniach licz-
ba nakładów oraz wyników jest na ogół 
większa.

Zastosowanie metody DEA pozwala na:
 • identyfikację obiektów optymalnych 

(granicznych);
 • wyznaczenie poziomu efektywności 

pozostałych obiektów względem efek-
tywności granicznej (przedstawia się 

11 A. Charnes, W.W. Cooper, E. Rhodes: Measuring the efficiency of decision making units, „European Journal 
of Operational Research”, Vol.2, Issue 6/1978.

go w wartościach dziesiętnych lub w %), 
co może być wykorzystane do rankingu 
obiektów;

 • wskazanie obiektów wzorcowych (re-
ferencyjnych) w stosunku do każdego 
z obiektów nieoptymalnych;

 • wskazanie kierunków zmian.
Podstawową, klasyczną wersję metody 

DEA, znaną pod nazwą CCR, zapropo-
nowali w 1978 r. A. Charnes, W.W. Co-
oper i E. Rhodes (nazwa metody pochodzi 
od pierwszych liter ich nazwisk). Model 
CCR zakłada występowanie stałych ko-
rzyści skali – CRS (ang. Constant Returns 
to Scale), czyli liniową zależność pomiędzy 
wynikami i nakładami11.

Jeśli jednak porównujemy obiekty o bar-
dzo zróżnicowanej skali nakładów, można 
się spodziewać wpływu skali na warto-
ści wskaźników efektywności. W 1984 r. 

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 3. Ilustracja obwiedni danych w modelu zorientowanym na wyniki
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R.D. Banker, A. Charnes i W.W. Cooper 
zaproponowali modyfikację modelu 
DEA dopuszczającą istnienie zmiennych 
korzyści skali – VRS (ang. Variable Re-
turns to Scale), nazwaną od ich nazwisk 
metodą BCC12. Istotę stałych i zmiennych 
korzyści skali ilustruje rysunek powyżej.

Na rysunku przedstawiono cztery różne 
obiekty analizy: A,B,C i D. Obiekty (punk-
ty) A,B i C znajdują się na granicy pro-
duktywności, biorąc pod uwagę zmienne 
korzyści skali (VRS), ale jedynie punkt B 
jest w pełni efektywny technicznie (osią-
gnął granicę produktywności niezależną 
od skali). W przypadku obiektów A i C, 
ze względu na skalę produkcji, osiągnię-
to wyniki mniejsze niż by to miało miej-
sce przy stałych korzyściach skali (CRS), 
a więc przy liniowej zależności wyników 
od nakładów. Obiekt D nie jest efektywny 

12 R.D. Banker, A. Charnes, W.W. Cooper: Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in 
Data Envelopment Analysis, „Management Science” 30(9), 1984.

technicznie, natomiast miara jego względ-
nej efektywności technicznej zależy 
od przyjętej metody.

W wypadku analizy ukierunkowanej 
na nakłady (minimalizacja nakładów przy 
danym wyniku y1) wskaźnik względnej 
efektywności technicznej (TEI) można 
zapisać:

Z kolei w wypadku analizy ukierunko-
wanej na wyniki (maksymalizacja wyni-
ków przy danych nakładach x3) wskaźnik 
względnej efektywności technicznej (TEO) 
można zapisać:

W obu formułach PTE oznacza czystą 
efektywność techniczną (ang. Pure Techni-
cal Efficiency) mierzoną z zastosowaniem 
BCC, a SE – efektywność skali (ang. Scale 
Efficiency).

Z powyższej analizy wynika, że w po 
uwzględnieniu zmiennych korzyści skali 
(metoda BCC) otrzymamy wskaźniki 
efektywności PTE większe lub równe niż 
te uzyskane metodą CCR i są one różne 
przy analizie ukierunkowanej na nakłady 
(BCC-I) oraz na wyniki (BCC-O). Przy 
liniowej zależności wyników i nakładów, 
wskaźniki efektywności (TE) dla CCR-I 
i CCR-O są identyczne, a nieznaczne róż-
nice pojawiają się dopiero na etapie wy-
znaczania tzw. współczynników lamb-
da, zwanych wagami intensywności lub 
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Rysunek 4. Stałe i zmienne korzyści skali 
w metodzie DEA
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współczynnikami benchmarkingowymi, 
które służą do określania obiektów refe-
rencyjnych (wzorcowych) dla każdego 
z obiektów nieoptymalnych.

Wartość sumaryczna współczynników 
benchmarkingowych (lambda) dla każ-
dego DMU jest wykorzystywana rów-
nież do wyznaczania wskaźnika RTS (ang. 
Returns-to-Scale), który służy do określenia 
wpływu skali na efektywność i przyjmuje 
typowo 3 wartości:

 • increasing – rosnące korzyści skali, tj. wzrost 
skali zwiększy efektywność techniczną 
(obiekty na lewo od punktu B na rys.4, s. 33);

 • constant – skala optymalna (punkt B);
 • decreasing – malejące korzyści skali 

(obiekty na prawo od punktu B).
W 1978 r. do modelu DEA wprowadzono 

dodatkowo pojęcie tzw. luzów (ang. slacks).  
Luz to możliwość dodatkowego zmniej-
szenia pojedynczego nakładu albo zwięk-
szenia pojedynczego wyniku, jeśli dokona-
liśmy już proporcjonalnego zmniejszenia 
wszystkich nakładów (zwiększenia wy-
ników) w celu osiągnięcia wartości gra-
nicznej. Występowanie wartości dodatniej 
luzów w wypadku nakładów może stano-
wić wskazanie dotyczące zmiany ich aloka-
cji w rozumieniu INTOSAI GUID 3910.

Warto zaznaczyć, że granicę efektywno-
ści (obwiednię) wyznaczają obiekty najlep-
sze w danym zbiorze. Jeśli zmienimy zbiór 
przez dodanie lub usunięcie niektórych 
obiektów, to granica efektywności może 
ulec zmianie. Właściwość ta została wyko-
rzystywana w modyfikacji metody DEA 

13 Patrz np. W.D. Cook, J. Zhu: Modeling Performance Measurement. Applications and Implementation Issues 
in DEA, rozdz.16, Springer, 2005.

14 S. Malmquist: Index Numbers and Indifference Surfaces, „Trabajos de Estadistica” nr 4/1953.

zwanej CD-DEA (ang. Context-Dependent 
DEA )13. Istotą CD-DEA jest prowadzenie 
analizy metodą krokową:

 • w pierwszym kroku identyfikuje się 
obiekty efektywne (graniczne) w całym 
zbiorze obiektów,

 • w kolejnych krokach identyfikuje się 
obiekty efektywne w zbiorze pomniej-
szonym o obiekty efektywne z poprzed-
niego kroku.

Taka procedura bywa stosowana w ob-
szarze badań społecznych i pozwala na do-
konanie swoistego podziału obiektów na 
warstwy pod względem efektywności. 
W efekcie jej zastosowania wskazujemy 
bardziej realistyczne obiekty referencyjne 
(wzorcowe), czyli np. wzorcem dla obiek-
tów efektywnych z kroku 3 byłyby obiek-
ty uznane za efektywne w kroku 2, a nie 
w kroku 1.

Kolejną miarą stosowaną w badaniu wy-
dajności jest indeks produktywności opra-
cowany w 1953 r. przez S. Malmquista14. 
Służy on do pomiaru zmiany produktyw-
ności w czasie. Jeśli produktywność wy-
razimy w postaci wskaźnika y/x, to indeks 
Malmquista (M) przyjmie postać:

gdzie t1 i t2 – to dwa różne okresy
W zależności od tego, czy M przyjmuje 

wartość mniejszą od 1, większą od 1, czy 
równą 1, będziemy mówić o zmniejsza-
niu, zwiększaniu lub stałej produktyw-
ności w czasie.
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Tak zdefiniowany indeks posiada wszelkie 
omawiane wcześniej wady wskaźnikowego 
pomiaru produktywności czy wydajności. 
Nic zatem dziwnego, że w niedługim czasie 
po opracowaniu metody DEA (w latach 
90.) przedstawiono koncepcję pomiaru in-
deksu M z zastosowaniem modelu DEA. 
Przy definiowaniu wskaźnika M bierze się 
wówczas pod uwagę wskaźniki efektywno-
ści technicznej danej jednostki obliczone 
dla kombinacji czterech różnych możliwo-
ści, co w uproszony sposób można zapisać:

 • TEt1(x,y)t1 – efektywność techniczna 
w okresie t1;

 • TEt2(x,y)t2 – efektywność techniczna 
w okresie t2;

 • TEt2(x,y)t1 – efektywność techniczna: 
dane x i y z okresu t1 i technologia z okre-
su t2;

 • TEt1(x,y)t2 – efektywność techniczna: dane 
x i y z okresu t2 i technologia z okresu t1;
przy czym wskaźniki TE oblicza się w wersji 
ukierunkowanej na nakłady albo na wyniki.

Indeks Malmquista wyznacza się z za-
stosowaniem średniej geometrycznej (pier-
wiastek z iloczynu) wskaźników uzyska-
nych przy technologii z okresu t1 i t2. W za-
leżności od ukierunkowania (na nakłady 
albo na wyniki) indeks przyjmuje postać:

Przy obliczaniu indeksu dokonuje się 
często jego dekompozycji na dwie lub 

15 J. Jones: Pomiar efektywności, Nauka i Szkolnictwo Wyższe nr 2 (52)/2018, s.17, (oryg. Efficiency measu-
rement, International Handbook on the Economics of Education, 2004).

więcej składowych. Najprostsza dekom-
pozycja pozwala na wydzielenie składowej 
mierzącej postęp technologiczny 
TC (ang.  te ch nical change) oraz składowej 
mierzącej zmianę efektywności technicz-
nej w czasie – EC (ang. efficiency change), 
czyli odpowiednie wykorzystanie posia-
danych zasobów. W efekcie indeks Mal-
mquista można zapisać w postaci:

Proste wzory ilustrujące powyższą de-
kompozycję można znaleźć m.in. w pracy 
J.Jones15.

Typowo indeks Malmquista wyzna-
cza się z zastosowaniem stałych korzyści 
skali w wersji zorientowanej na nakłady 
albo na wyniki. Uzyskane wartości indeksu 
i jego składowych (TC oraz EC) dla wielu 
różnych obiektów (np. podmiotów) mogą 
być porównywane między sobą.

Zakres stosowania DEA 
i narzędzia jej realizacji
Metoda DEA ma wszechstronne wyko-
rzystanie i była stosowana m.in. do bada-
nia instytucji finansowych, ubezpiecze-
niowych, edukacyjnych, kulturalnych, 
sportowych czy też funkcjonujących 
w obszarze opieki zdrowotnej lub ogólnie 
w sektorze usług publicznych. Jakkolwiek 
w Polsce zaczęła być stosowana dopie-
ro w drugiej połowie lat 90. (pierwsza 
publikacja pochodzi z 1996 r.), to skala 
jej zastosowań wzrosła od tego czasu 
wręcz lawinowo i obecnie polskojęzyczne 
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opracowania naukowe i analityczne opar-
te na metodzie DEA mogą być liczone 
w setkach. Jest to związane z zaletami 
tej metody, do których można zaliczyć16:

 • możliwość badania obiektów charakte-
ryzujących się wieloma nakładami i wie-
loma wynikami;

 • brak potrzeby posiadania szczegółowej 
wiedzy o funkcji produkcji i jej parame-
trach;

 • możliwość definiowania nakładów i wy-
ników w postaci jednostek naturalnych, 
a nawet wskaźników, a nie tylko jednostek 
pieniężnych.

Z drugiej strony należy być świadomym 
wad metody, do których należy:

 • potrzeba stosunkowo dużej liczby obiek-
tów do porównań;

 • wrażliwość na obiekty nietypowe;
 • niestabilność w wypadku silnej korela-

cji pomiędzy poszczególnymi zasobami 
lub wynikami;

 • przypadki dużej liczby obiektów uzna-
nych za efektywne, szczególnie przy me-
todzie BCC. W efekcie uzyskujemy grupę 
obiektów o takiej samej efektywności 1 
(100%) i ranking może dotyczyć tylko po-
zostałych obiektów;

 • brak możliwości wnioskowania staty-
stycznego.

Omawiając zastosowanie DEA ograni-
czę się do wymienionych powyżej modeli, 
tj. CCR i BCC z luzami, choć w badaniach 
analitycznych stosuje się wiele różnych 
modeli DEA.

16 B. Guzik: Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu, 2009.

17 W. Cooper, L. Seiford, K. Tone: Data envelopment analysis: a comprehensive text with models, applications, 
references and DEA-solver software, 2nd edition. Springer, New York, 2007.

Pierwszym problemem przy zastoso-
waniu metody DEA jest dobór obiektów 
(DMU), czyli podmiotów podlegających 
analizie porównawczej. Z oczywistych 
względów powinny one mieć podobny 
cel działania i podlegać zbliżonym czyn-
nikom wpływającym na ich funkcjonowa-
nie. Czasem liczba podmiotów jest z za-
sady zamknięta (liczba oddziałów firmy, 
liczba województw etc.), a w innych sy-
tuacjach liczba wynika z arbitralnego wy-
boru. Niezbędna liczba DMU jest uzależ-
niona od liczby wyników (i) i nakładów (j) 
uwzględnianych w analizie. Cooper i in.17 
proponują, aby liczba DMU była większa 
od 3(i+j). Metoda DEA nie jest wolna 
od opisywanego w poprzednim podroz-
dziale ryzyka błędów wynikających z agre-
gacji danych. Stąd też warto tak definio-
wać DMU, aby minimalizować to ryzy-
ko (np. lepiej porównywać pod względem 
efektywności technicznej określone od-
działy różnych szpitali niż całe szpitale, róż-
niące się często pod względem struktury).

Kolejny problem dotyczy definicji na-
kładów i wyników uwzględnianych w mo-
delu. Dobór wynika przede wszystkim 
z przesłanek merytorycznym, natomiast 
zawsze przy budowie modeli analitycznych 
zmierza się do ograniczania liczby zmien-
nych. Wzrost liczby zmiennych w DEA 
prowadzi do większych wartości wskaź-
ników, a tym samym zmniejsza selektyw-
ność metody, a ponadto rośnie ryzyko wy-
stąpienia niekorzystnej dla wnioskowania 
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współliniowości. J. Jones18 proponuje, 
aby dobrać zestaw nakładów i wyników 
mając na względzie przesłanki empirycz-
ne, wskazania eksperckie i związek staty-
styczny pomiędzy wynikami i nakładami, 
a w wypadku dużej liczby wyników lub na-
kładów, podjąć próbę eliminacji poszcze-
gólnych zmiennych. Na etapie eliminacji 
sugeruje zweryfikować, czy usunięcie ja-
kiejś zmiennej z modelu istotnie zmniej-
sza wartości wskaźników efektywności. 
Jeśli nie lub dotyczy to niewielkiej liczby 
DMU, można daną zmienną usunąć z mo-
delu. W wypadku wyników będziemy za-
wsze dążyć do tego, aby pokrywały one 
istotne cele podmiotów (obiektów) zwią-
zane z analizowanymi nakładami. Przy wy-
borze zmiennych (szczególnie gdy celem 
badania jest ocena) należy również przeana-
lizować czy oceniany podmiot ma wpływ 
na wartości zmiennych, czyli jest w pełni 
decision making unit (DMU). Warto jesz-
cze raz podkreślić, że zarówno poszczególne 
nakłady, jak i wyniki mogą być wyrażone 
w różnych jednostkach, w tym mieć cha-
rakter wskaźników. Udowodniono rów-
nież19, że w wypadku standardowych wersji 
modeli CCR i BCC zmiana skali prezentacji 
nakładów lub wyników nie ma wpływu 
na wartości wskaźników efektywności.

Ostatni problem badacza, to wybór 
orientacji – na zasoby albo na wyniki. 

18 J. Jones, op.cit.
19 A. Domagała: Zastosowanie metody Data Envelopment Analysis do badania efektywności europejskich giełd 

papierów wartościowych, rozprawa doktorska, UE w Poznaniu, 2009.
20 J.C. Paradi, H.D. Sherman, F.K. Tam: Data Envelopment Analysis in the Financial Services Industry, <https://

link.springer.com/content/pdf/bbm%3A978-3-319-69725-3%2F1.pdf>.
21 <https://www.researchgate.net/publication/340930743_Available_Packages_in_R_for_Data_Envelopment_ 

Analysis_DEA>
22 <https://www.uv.es/deaRshiny/deaR.html>

Częściej prowadzi się badanie ukierun-
kowane na nakłady, czyli bada się na ile 
optymalnie wykorzystywano nakłady 
w celu uzyskania faktycznego wyniku.

Realizacja DEA wymaga zastosowania 
odpowiednich narzędzi informatycz-
nych, komercyjnych lub niekomercyjnych. 
Wykaz przykładowych przedstawiono 
m.in. w książce J. Paradi i in.20 Jeśli cho-
dzi o narzędzia niekomercyjne, to bazu-
ją one przede wszystkim na środowisku 
R CRAN, które z założenia jest otwartą 
platformą. Znaleźć można również nieod-
płatne narzędzia opracowane w arkuszu 
Excela z dodatkiem Solver czy przygoto-
wane z wykorzystaniem programu MS 
Access.

Według A.K.Yadavy21 w 2020 r. dostęp-
nych było 12 różnych pakietów R pozwa-
lających na realizację obliczeń metodami 
DEA. Z tej obszernej listy na szczególną 
uwagę zasługują moim zdaniem dwa:

 • Benchmarking, gdyż jest najbardziej po-
pularnym pakietem stosowanym do im-
plementacji różnych metod DEA;

 • deaR, z uwagi m.in. na dostępność szcze-
gółowej instrukcji pozwalającej na stoso-
wanie pakietu przez osoby mniej obeznane 
ze środowiskiem R22.

Oba przywołane pakiety pozwalają 
na zastosowanie zarówno różnych mo-
deli DEA, jak i na obliczenie indeksu 
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produktywności Malmquista. Rozwiąza-
nia oparte na platformie R stawiają jed-
nak wymagania dotyczące podstawowej 
znajomości tego środowiska. Stąd też wy-
dają się być raczej adresowane do zespo-
łów analitycznych niż do indywidualnych 
audytorów.

Interesującą ofertą są narzędzia opra-
cowane z zastosowaniem środowiska R, 
ale udostępniane w wersji on-line, a więc 
dużo prostsze w obsłudze. W takiej po-
staci może być dostępny przywoływany 
już pakiet deaR, opracowany przez zespół 
z Uniwersytetu w Lozannie, a dla audyto-
rów wart polecenia jest pakiet pioneeR, 
opracowany przez zespół z najwyższego 
organu kontroli Norwegii (Riksrevisjo-
nen). PioneeR umieszczono w domenie 
publicznej23.

Dla „zwykłego” użytkownika bar-
dziej przyjazne niż pakiety R są apli-
kacje wykorzystujące narzędzia Mi-
crosoft, w tym Solver Excela. Niestety 
w tym przypadku wersje niekomercyjne 
mają dość ograniczony zakres możliwości 
analitycznych. Z narzędzi niekomercyj-
nych opartych na Excelu można zareko-
mendować dwa:

 • DEAFrontier Free Version24 – narzę-
dzie opracowane przez J. Zhu. Wer-
sja bezpłatna obsługuje jedynie model 
CCR-I oraz BCC-I i może być stosowana 
w celach edukacyjnych oraz badawczych 
niekomercyjnych, program instaluje się 
jako dodatek do Excela;

23 <https://github.com/Riksrevisjonen/pioneeR>
24 Dostępne pod adresem:<http://www.deafrontier.net/deafree.html>.
25 Dostępne pod adresem: <https://people.bath.ac.uk/ge277/dea-spreadsheet-solver/>.
26 Dostępna pod adresem: <http://www.maxdea.cn/>.

 • DEA Spreadsheet Solver25 – narzędzie 
opracowane w 2021 r. przez G. Erdoga-
na z Uniwersytetu w Bath. Narzędzie 
jest plikiem Excela z makrami (xlsm) ko-
rzystającym z Solvera i obsługuje metodę 
CCR-I oraz BCC-I. W odróżnieniu od po-
przedniego, narzędzie ma charakter otwar-
ty (jawny kod VBA) i nie istnieją ograni-
czenia w jego stosowaniu. W porozumieniu 
z autorem opracowałem wersję polskoję-
zyczną interfejsu programu. Pozwoliłem 
sobie również nieco rozbudować prezen-
tację wyników w sposób, moim zdaniem, 
przydatny dla audytorów i kontrolerów.

Interesującą i dość prostą w obsłudze al-
ternatywą rozwiązań excelowych jest opar-
ta na MS Access aplikacja MaxDEA26.  
Wersję MaxDEA Basic można po-
brać nieodpłatnie i pozwala na realiza-
cję obliczeń metodą CCR-I, CCR-O, 
BCC-I oraz BCC-O.

W dalszej części skupię się na narzędziu 
DEA Spreadsheet Solver, które może być 
wykorzystane do prostych analiz prowa-
dzonych samodzielnie przez audytorów/ 
kontrolerów i nie ma ograniczeń prawnych 
dotyczących jego stosowania.

Arkusz DEA Spreadsheet Solver jest 
bardzo prosty w obsłudze i pozwala na 
zdefiniowanie do 99 obiektów DMU oraz 
do 20 różnych nakładów i do 20 różnych 
wyników. Po określeniu tych parame-
trów zakłada się specjalny arkusz danych, 
do którego należy wpisać lub przekopio-
wać dane wejściowe (nakłady i wyniki 
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poszczególnych obiektów). Obiektom 
można nadać własne skrótowe nazwy, 
co ułatwia późniejszą interpretację wy-
ników. Następnie przygotowywany jest ar-
kusz wynikowy i stosownie do wybra-
nego modelu analizy (CCR albo BCC) 
dokonywane są obliczenia. Część z nich 
odbywa się z wykorzystaniem Solvera 
Excela, a część jest zapisana w postaci 
funkcji Excela, co umożliwia ewentual-
ną modyfikację. Wyniki są prezentowane 
bardzo szczegółowo albo w wersji ogra-
niczonej do wskaźników efektywności 
i obiektów referencyjnych. Wersja ogra-
niczona jest prosta i czytelna, natomiast 
może budzić pewien niedosyt informa-
cyjny, dlatego też zaproponowałem do-
datkowy, pośredni wariant prezentacji 
wyników, rozbudowując wykaz obiektów 
referencyjnych o współczynniki bench-
markingowe i dodając informację na temat 
wskaźnika RTS. Wskaźniki efektywno-
ści posortowane wg wielkości mogą być 
prezentowane w postaci wykresu słupko-
wego (paskowego). Wszystkie powyższe 
elementy zostaną zaprezentowane i omó-
wione na zamieszczonym dalej przykła-
dzie. W wersji rozszerzonej wyników in-
teresujące są dodatkowo wartości luzów 
dla poszczególnych nakładów i wyników.

Niestety narzędzie nie pozwala na wy-
znaczanie indeksu Malmquista. Dla poje-
dynczego obiektu można co prawda ob-
liczyć indeks wskazując jego cztery skła-
dowe, ale w wypadku obliczania indeksu 
dla każdego obiektu, co jest ważne przy po-
równaniach, byłoby to zbyt pracochłonne.

27 P/15/006/KAP, <https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,kap~p_15_006_2015080
71410581438956658~01,typ,k.pdf>.

Przykładowe zastosowanie DEA
W celu zilustrowania zastosowania meto-
dy DEA posłużyłem się danymi dotyczą-
cymi funkcjonowania straży miejskich 
w 16 miastach wojewódzkich w Polsce, 
zamieszczonymi w Informacji o wyni-
kach kontroli NIK „Finansowanie stra-
ży miejskich”, opublikowanej w marcu 
2016 i dostępnej na stronie internetowej 
Izby27. Do analizy wybrałem następu-
jące dane:

 • po stronie nakładów: średnie wydatki 
w tys. zł oraz zatrudnienie w etatach;

 • po stronie wyników: powierzchnia mia-
sta w km2, liczba ludności w tys. oraz liczba 
interwencji w tys.

Poszczególne miasta stanowiące obiek-
ty DMU zostały oznaczone symbolicznie, 
a dane zaprezentowane są w tab. 2, s. 40.

Analiza ma wyłącznie charakter poglądo-
wy, dlatego uwzględniono w niej wszystkie 
obiekty, pomimo że ostatni z listy ma od-
mienną formę organizacyjną, co prawdopo-
dobnie miało wpływ na wielkość nakładów, 
a tym samym na wskaźnik efektywności. 
W analizie nie ujęto innych miar wyników, 
takich jak poczucie bezpieczeństwa miesz-
kańców czy liczbę wykroczeń.

Analiza DEA została przeprowadzona 
z zastosowaniem arkusza DEA Spreadsheet 
Solver i zweryfikowana przy zastosowaniu 
MaxDEA Basic oraz DEAFrontier Free 
Version, a zestawienie wyników zawiera 
tab. 3, s. 41.

Analiza metodą CCR-I (stałych korzyści 
skali) wskazuje, że obiektami efektyw-
nymi technicznie (wartość wskaźnika 
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TE =100%) są Sz oraz Zg* i one pełnią 
funkcję obiektów referencyjnych. Najniż-
szy wskaźnik efektywności dotyczy Lo, Bi, 
Ki i Ka (poniżej 80%). Część podmiotów 
funkcjonuje w warunkach malejących ko-
rzyści skali (RTS=Dec), a w 4 przypad-
kach wzrost skali poprawiłby efektywność 
techniczną (RTS=Inc). Dodatnie warto-
ści luzów po stronie nakładów wskazują, 
które pozycje warto zmniejszyć w celu 
poprawy efektywności.

Metoda zmiennych korzyści skali 
(BCC-I) wskazuje na 7 obiektów efek-
tywnych, dla których czysta efektyw-
ność techniczna PTE=100%. Wynika 

to ze składowej dotyczącej efektywno-
ści skali (SE). Szczególnie niekorzyst-
nie efekt skali wypada w odniesieniu 
do Lo. Obiektami o najniższej czystej 
efektywności technicznej (PTE) pozo-
stają Bi i Ka, a efekt skali w ich przy-
padku praktycznie nie występuje (RTS 
zbliżony do Const).

Powyższy przykład ma charakter ilu-
stracyjny. W warunkach rzeczywistych 
należałoby rozważyć, czy możliwe jest uzy-
skanie dodatkowych danych po stronie 
wyników. Również wyłączenie z analizy 
obiektu Zg zmieniłoby zestaw wartości 
granicznych.

Tabela 2. Funkcjonowanie straży miejskich – dane wejściowe do analizy DEA

DMU Wydatki (tys.) Etaty Pow. (km) Lud. (tys.) Interw. (tys.) 

Ww 129 798,3 1522,7 517  1 725  3 010,4 

Kr  29 736,8 374,7 327  760  687,2 

Lo  28 211,5 408,0 293  712  515,7 

Wr  20 757,0 279,2 293  633  550,0 

Po  17 043,0 258,3 262  548  449,4 

Gd  18 533,9 226,7 262  461  382,0 

Sz  8 811,9 123,0 301  408  246,6 

By  13 552,2 185,3 176  359  323,3 

Lu  8 081,8 116,3 147  344  202,9 

Ka  8 824,2 113,0 165  304  157,9 

Bi  9 407,2 126,3 102  295  149,8 

Ki  6 049,0 77,3 110  200  115,6 

Rz  3 788,9 60,3 116  183  58,7 

Ol  4 732,9 80,3 112  185  127,4 

Op  4 778,3 59,0 97  120  100,5 

Zg*  1 676,8 25,7 58  119  14,4 

*) podmiot o odmiennej formie organizacyjnej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informacji o wynikach kontroli NIK.
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Rekomendacje dotyczące 
metody DEA w audycie
Analiza obwiedni danych (DEA) od lat 
nie jest rozwiązaniem czysto akademic-
kim stosowanym wyłącznie w opraco-
waniach naukowych, ale  wykorzy-
stywanym z powodzeniem w prakty-
ce przez instytucje i agendy rządowe 
oraz instytucje biznesowe różnych krajów 
do ewaluacji oraz benchmarkingu. Nic 

28 INTOSAI GUID 3920 The Performance Auditing Process, par. 49.
29 A. Emrouznejad, G. Yang: A survey and analysis of the first 40 years of scholarly literature in DEA: 1978–2016, 

“Socio-Economic Planning Sciences”, 2018.

zatem dziwnego, że została wymienio-
na jako jedno ze źródeł dowodów anali-
tycznych w audycie wykonania zadań28. 
Nie towarzyszy temu niestety bardziej 
szczegółowy opis zastosowania metody 
w tym obszarze. Analizując listę publika-
cji dotyczących metody DEA, a A. Em-
rouznejad29 zidentyfikował ich do 2016 r. 
10.300, z czego ok. 1.100 w roku 2016, 
znalazłem jedynie pojedyncze publikacje 

Tabela 3. Wyniki analizy funkcjonowania straży miejskich metodą DEA CCR-I oraz BCC-I

DMU TE Refer. RTS Luzy_wydatki Luzy_etaty PTE Refer. SE 

Ww 99% Sz Dec  20 420,5  - 100%  99%

Kr 91% Sz Dec  2 646,1  - 100% 91%

Lo 65% Sz Dec  -  9,28 93% Kr, Wr 70%

Wr 98% Sz Dec  741,5  - 100%  98%

Po 94% Sz Dec  -  19,23 99% Wr, Sz 96%

Gd 84% Sz Dec  1 926,9  - 85% Ww, Sz 99%

Sz 100% Const  -  - 100% 100%

By 87% Sz Dec  241,1  - 88% Ww, Wr, Sz 99%

Lu 91% Sz, Zg Inc  -  2,97 92% Sz, Ol, Zg 99%

Ka 77% Sz, Zg Const’  636,9  - 78% Sz, Zg 99%

Bi 66% Sz, Zg Const’  320,4  - 67% Sz, Zg 99%

Ki 77% Sz, Zg Inc  407,1  - 87% Sz, Op, Zg 89%

Rz 89% Sz, Zg Dec  -  4,09 89% Sz, Zg 100%

Ol 96% Sz Inc  -  13,70 100% 96%

Op 85% Sz Inc  468,7  - 100% 85%

Zg* 100%  Const  -  - 100%  100%

*) podmiot o odmiennej formie organizacyjnej
Źródło: Obliczenia własne z zastosowaniem DEA Spreadsheet Solver.
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związane z audytem. Warto jednak pod-
kreślić, że przywołana lista nie jest kom-
pletna, a instytucje audytorskie i kontro-
lne bardziej skupiają się na prezentacji 
wyników niż opisie stosowanych metod. 
Z pewnym zaskoczeniem zaobserwowa-
łem natomiast, że zastosowanie meto-
dy DEA w audycie zostało swego czasu 
opatentowane30. Patent dotyczy jednak 
wykorzystania jej w badaniu sprawozdań 
finansowych, a jego autorzy zalecają sto-
sowanie DEA:

30 E. Feroz i in.: Application of Data Envelopment Analysis in auditing, US Patent Application Publication,  
US 2005/0288980 A1.

 • na etapie wstępnym audytu, w celu okre-
ślenia jego zakresu i oceny wstępnego po-
ziomu ryzyka klienta;

 • jako procedury analitycznej na etapie 
ogólnego przeglądu, w celu wykrycia wszel-
kich anomalii i oceny zasadności sprawoz-
dań finansowych;

 • w celu porównania klienta z innymi fir-
mami w tej samej branży i tym samym 
zapewnienia spójnych oraz wiarygodnych 
sygnałów ostrzegawczych, a także punk-
tów odniesienia.

Rysunek 5. Ranking wskaźników efektywności technicznej TE

*) podmiot o odmiennej formie organizacyjnej
Źródło: Obliczenia własne z zastosowaniem DEA Spreadsheet Solver.
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Jeśli chodzi o zastosowanie DEA w au-
dycie wykonania zadań prowadzonym 
przez najwyższe organy kontroli (NOK) 
różnych państw, można znaleźć informacje 
dotyczące wykorzystania metody przez 
NOK USA, Danii, Szwecji, Portugalii 
i Norwegii (przywołane już rozwiązanie 
informatyczne pioneeR). W Europie dużą 
aktywność w obszarze zastosowań DEA 
wykazują organy kontroli krajów skandy-
nawskich, a w szczególności NOK Szwecji 
(Riksrevisionen), który wykorzystywał 
metodę DEA w kontroli urzędów pracy 
(2006 r. i 2012 r.), szkół wyższych (2011 r. 
i 2019 r.), sądów (2017 r.) i zakładów kar-
nych (2020 r.). Informacje na temat za-
stosowania metody, jakie można znaleźć 
w raportach z tych audytów (np. z audy-
tu Resource efficiency and productivi-
ty of Swedish higher education institu-
tions in the Nordic countries31) są jednak 
z uwagi na objętość tych dokumentów 
dość skromne.

O potrzebie popularyzacji metody 
świadczyć może to, że w celu nr 2: „Pomoc 
NOK w radzeniu sobie z nowymi możliwo-
ściami i wyzwaniami poprzez wspieranie 
i ułatwianie ich rozwoju instytucjonalne-
go” Planu operacyjnego EUROSAI na lata 
2017–2024 wprowadzono nowy projekt 
poświęcony metodzie DEA, za który odpo-
wiada Szwecja32. W jego ramach mają być 
prowadzone warsztaty poświęcone wyko-
rzystaniu tej metody w kontroli wykonania 
zadań. Zgodnie z kalendarzem EUROSAI 

31 <https://www.riksrevisionen.se/download/18.151bf9df173c7975ca0b6ca9/1597663844637/RiR_2019_21_ 
SAMF%20ENG_FINAL.pdf>

32 <https://www.eurosai.org/en/ESP-2017-2024/ProjectGroups>
33 <https://www.eurosai.org/en/calendar-and-news/calendar/index.html?calYear=2022&calMonth=3>

na rok 202233 26 kwietnia odbyło się spo-
tkanie inauguracyjne grupy projektowej 
zajmującej się DEA i innymi metodami 
benchmarkingowymi.

Metoda DEA nie jest panaceum na 
wszystkie problemy z jakimi możemy 
mieć do czynienia przy pomiarze wydaj-
ności. Uzyskane w ten sposób wyniki za-
leżą w dużej mierze od odpowiedniego 
doboru obiektów do porównań oraz wy-
boru zestawu nakładów i wyników, dla-
tego mogą budzić wątpliwości po stronie 
podmiotów kontrolowanych. Alternatywa 
w postaci metody wskaźnikowej, jakkol-
wiek jest bardziej zrozumiała dla odbior-
ców raportów pokontrolnych, może być 
stosowana jedynie w wyjątkowo prostych 
przypadkach lub służyć do uzyskiwania 
wyników cząstkowych.

Należy podkreślić, że DEA, podobnie jak 
inne zaawansowane metody analityczne, 
nie daje tzw. twardych dowodów kontrol-
nych, a uzyskane taką drogą wyniki często  
mają w kontroli charakter pomocniczy. 
Z drugiej strony benchmarking, a DEA 
jest jego naturalnym narzędziem, może 
być w wypadku sektora publicznego jedyną 
ścieżką pozwalającą na ocenę efektywno-
ści danego podmiotu. Duża elastyczność 
w definiowaniu nakładów i wyników po-
zwala na rozszerzenie zakresu stosowania 
metody DEA do badania efektów, a nie 
tylko produktów, co jest szczególnie cenne 
w audycie wykonania zadań. Warto przy 
tym odwołać się do celu jaki przyświeca 
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audytowi wykonania zadań, a tym jest nie 
tylko ocena, ale również wskazanie ścieżek 
poprawy czy podmiotów referencyjnych, 
i DEA daje takie możliwości.

Planując zastosowanie DEA audytorzy 
i kontrolerzy mogą korzystać z wielu pu-
blikacji. Dostępne są również opracowa-
nia przeglądowe, porównujące wykorzy-
stanie DEA w wielu różnych badaniach 
z tej samej branży, np. z zakresu oświa-
ty, szkolnictwa wyższego, usług publicz-
nych, ochrony zdrowia itd. Mogą być one 
pomocne przy wyborze modelu DEA 
i określaniu optymalnej listy nakładów 
oraz wyników. Audytorzy i kontrolerzy 
niezbyt chętnie sięgają jednak do opraco-
wań akademickich. Bardziej interesujący 
byłby dla nich opis implementacji meto-
dy w audycie, ze zwróceniem uwagi na jej 

pozytywy i mankamenty oraz podaniem 
przykładów i praktycznych wskazówek. 
Wykracza to poza zakres jednej publikacji.

Należy mieć nadzieję, że wspomniany 
projekt EUROSAI przyczyni się do po-
pularyzacji metody DEA w środowisku 
najwyższych organów kontroli. Warto jed-
nak, aby materiały powstałe w ramach tego 
typu projektów miały charakter kumula-
tywny, pozwalający na stopniowe przej-
ście do bardziej zaawanasowanych mo-
deli analitycznych i były prezentowane 
w otwartym dostępie.
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specjalista z zakresu metodyki kontroli
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ABSTRACT
Data Envelopment Analysis in Performance Auditing – Measurement of Efficiency
One of the objectives of performance auditing is to examine and assess the efficiency 
of the audited processes, programmes and organisations. To this end, the ratio method 
is usually used (the relation between output and input). However, it is faulty and has 
several significant limitations. Simultaneously, more advanced analytical methods are 
often considered as too complicated. The author, apart from discussing the basic is-
sues, including the definition of efficiency, focuses on the application of the so called 
non-parametric methods for assessing efficiency, especially the Data Envelopment 
Analysis (DEA) method. This method is known in academic circles, but it is also fre-
quently applied in evaluation and benchmarking in business and in the public sector, 
and is recommended by various institutions and government agencies in many coun-
tries. Although the DEA is used by some audit institutions, it still seems to be not very 
common in auditing. In his article the author presents, in the most accessible manner 
possible, the idea of the DEA method, simple tools for its application and case studies.

Eng. Wiesław Karliński, PhD, specialist in the field of audit methodology and the 
application of analytical methods
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One of the objectives of performance auditing is to examine and assess 
the efficiency of the audited processes, programmes and organisations. 
To this end, the ratio method is usually used (the relation between 
output and input). However, it is faulty and has several significant lim-
itations. Simultaneously, more advanced analytical methods are often 
considered as too complicated. The author, apart from discussing the 
basic issues, including the definition of efficiency, focuses on the ap-
plication of the so called non-parametric methods for assessing effi-
ciency, especially the Data Envelopment Analysis (DEA) method. This 
method is known in academic circles, but it is also frequently applied 
in evaluation and benchmarking in business and in the public sector, 
and is recommended by various institutions and government agencies 
in many countries. Although the DEA is used by some audit institu-
tions, it still seems to be not very common in auditing. In his article the  
author presents, in the most accessible manner possible, the idea of the 
DEA method, simple tools for its application and case studies.

Data Envelopment Analysis 
in Performance Auditing

Measurement of Efficiency

WIESŁAW KARLIŃSKI

Efficiency 
in performance auditing
Performance audit, according to the  
INTOSAI standards1 is the examination 
of whether government undertakings, 

1 ISSAI 300/9.

systems, operations, programmes, activ-
ities or organisations operate in accordance 
with the principles of economy, efficiency 
and effectiveness, and whether there is 
room for improvement.

The understanding of the notions listed 
below will be easier if we relate them to 
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the typical life cycle of an action (inter-
vention) that is going to be audited (see 
the picture above).             

Usually, an action (intervention) is 
launched when needs arise, which in the 
case of a public intervention comprise so-
cial needs. The objectives of an interven-
tion are set on the basis of those needs. 
Then, appropriate inputs (resources) are ac- 
quired3 with defined costs incurred. Inputs 
are used to produce outputs of the process 
(products). Products are usually not the 
goal in itself, but rather a means to achieve 

2 In the Performance Audit Manual of the European Court of Auditors slightly different nomenclature is used 
for output elements of the process.

3 The notion of resources seems to be more appropriate here, but in the literature on the topic more often the 
notion of input is used, understood not only in financial terms.

4 Compare with INTOSAI GUID 3910 Central Concepts for Performance Auditing, <www.issai.org>.

outcomes, in accordance with the inter- 
vention objectives accepted. Frequently, 
more long-term expectations are linked 
to an intervention, related to a broader 
impact on the environment in which the 
intervention is made.

On the basis of the above elements the 
following notions (principles)4 can be de-
fined:

Economy, which means minimisation of 
costs designated for obtaining the input 
necessary to perform an intervention, as-
suming that the input is available on right 

Processes Outputs

Outcome

Impact

Picture 1. Life cycle of an action (public intervention) and a model for its auditing

Source: Own study, considering INTOSAI GUID 3910 (2019) and the Performance Audit Manual of the 
European Court of Auditors (2017)2.

Needs

Objectives

Economy Efficiency

External 
factors

Effectiveness

Cost effectiveness

Inputs
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time, in an appropriate quantity and of ap-
propriate quality. Thus, economy refers to 
the stage of inputs (resources) acquisition.

Efficiency denotes the best possible use 
of inputs in order to create products in the 
desired quantity and of the desired quality, 
and on right time. Therefore, efficiency 
refers to the relation between products 
(outputs) and inputs incurred, and it may 
take two forms:

 • output based efficiency – research quest- 
ion: “Are we getting the most output  
(quantity, quality, time) from our inputs?”;

 • input based efficiency – research quest- 
ion: “Could the same output have been 
achieved with less input?”.

Effectiveness refers to the implemen-
tation of the objectives set and achieving 
the intended or desired outcomes of an 
intervention. Thus, effectiveness refers 
to the relation between objectives on one 
hand, and outcomes on the other hand. 
Most often effectiveness is measured in 
relation to outcome or impact, but in some 
cases it can be measured against products. 
When examining effectiveness, we have 
to answer the following questions:

 • to what extent have the objectives been 
met?

 • can outcome or impact be assigned to 
products (process results)?

while we do not consider the cost at 
which the outcome has been achieved.

Cost effectiveness combines the ele-
ments of economy, efficiency and effec-
tiveness through an analysis of the con-
nection between outcome and the cost 

5 See: <https://www.caaf-fcar.ca/en/efficiency-concepts-and-context/efficiency-economy-and-effectiveness>.
6 M. J. Farrell: “The Measurement of Productive Efficiency”, Journal of the Royal Statistical Society, Series A, No 3/1957.

of input acquisition. Cost effectiveness is 
expressed in qualitative categories (as the 
unit cost of outcome), or in quantitative 
categories (as the number of outcomes 
per a cost unit), and it is applied in Value 
for Money audit.

The model presented here is not the 
only one used in performance auditing. 
In American or Canadian studies slightly 
different definitions of effectiveness are 
applied. Effectiveness is understood as 
achievement of expected outcomes from 
the process outputs (products), so the prin-
ciple of effectiveness is perceived as a re-
lation between products and outcomes5.

Efficiency that measures the relation 
between outputs and inputs can be pre-
sented in a relative manner and then it can 
be called productivity, or in a normative 
manner – and then it is called technical 
efficiency.

The notion of efficiency is commonly 
used in economic analyses, but economists 
usually precisely say what type of efficien-
cy they mean: by using an appropriate ad-
jective, or by indicating the author of the 
concept. In the classification of efficiency, 
the key are the notions introduced in 1957 
by J. M. Farrell. He proposed to distinguish 
technical efficiency to measure the rela-
tion between inputs and outputs, meaning 
the creation of a product in accordance 
with the production function (without 
input waste), as well as price efficiency, 
which denotes acquisition of inputs at the 
most beneficial prices6. The product of the 
two elements is referred to as general or 
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cost efficiency. The notions of technical 
efficiency and price efficiency are there-
fore close to the notions of efficiency and 
economy used in auditing. The difference 
between the efficiency defined in auditing 
standards and Farrell’s technical efficiency 
mainly consists in efficiency being a rela-
tive measurement – so for its assessment 
it is necessary to have a reference level 
(to compare with other entities, or with 
another period), while Farrell’s technical 
efficiency, in accordance with the defini-
tion, is an absolute measurement, taking 
the value from 0 to 1 (it is as if the propor-
tion of actual efficiency to the efficiency 
that is optimal for a given technology). In 
practice, it is difficult to unambiguously in-
dicate optimal efficiency, or to set absolute 
value of technical efficiency. Therefore, 
analogically to efficiency as understood 
in auditing, it is frequently measured in 
a relative manner, which is especially used 
in the DEA method to be discussed below.

Considering the above, we could ap-
proximately assume that efficiently, as 
understood in accordance with Farrell’s 
general (cost) efficiency concept, means 
economically and productively. Such un-
derstanding of the notion of “efficient” 
seems to be compliant with the provisions 
of Article 68 of the Act on public finance, 
which states that the objective of manage-
ment control is to ensure – in the first place 
– that an action is effective and efficient. 
However, it is often stated that – in the 

7 In the literature, a slightly different understanding of the notion of allocative efficiency is used, i.e. equat-
ing it with Farrell’s price efficiency. There are also studies in which allocative efficiency refers to the stage 
of transforming products into outcomes, which is a totally different approach to the issue, and will not be 
analysed here.

case of the public sector – we should not 
speak of efficiency if it does not coincide 
with effectiveness, and there is some rea-
son in it. A solution for such an approach 
to the issue of efficiency would be the 
notion of cost effectiveness, presented in 
the intervention model (Picture 1, p. 47).

Within technical efficiency, the so called 
pure technical efficiency is distinguished 
(it measures the relation between output 
and input separately from returns to scale 
of the inputs used), and the scale efficien-
cy, which is related to a non-linear relation 
between output and input that frequently 
exists. Returns to scale can be illustrated 
as follows: at a certain value of inputs their 
growth results in a growth in efficiency, 
at a certain stage a growth in inputs does 
not affect their efficiency, and once a cer-
tain value is exceeded – a growth in inputs 
may have a negative impact on efficien-
cy. On the other hand, in the case of the 
input based model, a situation may arise 
when the scale of outputs is too small for 
the process to be efficient, and solutions 
should be sought, consisting in joint use of 
resources and processes by several entities.

INTOSAI GUID 3910, in the area of 
efficiency, lists a third element too, called 
allocative efficiency, referring to an appro-
priate allocation of the resources in order 
to achieve better output7.

Further considerations will be related 
only to measuring efficiency understood 
as technical efficiency (pure technical 
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efficiency and scale efficiency). While as 
for the issue of resources allocation, it will 
be mentioned only when the DEA meth-
od is discussed.

Methods for measuring efficiency (tech-
nical efficiency) can be divided into three 
groups:

 • indicator,
 • non-parametric,
 • parametric.
In the article, only the first two groups 

of methods will be presented. This is 
because the third group is rarely used 
in auditing, as it calls for knowing the 
functional relation between output and 
input, and distribution of these variables. 
While in econometric studies, various 
parametric methods are used, among 
other the Stochastic Frontier Approach 
(SFA), the Distribution Free Approach 
(DFA), and the Thick Frontier Approach 
(TFA).

Measuring efficiency  
with the indicator method
The indicator analysis is the simplest 
analytical method used in performance 
auditing. It consists in calculating the 
relation between values (usually total 
values) of two different features, or val-
ues of the same feature for different 
periods. In the case of using the indi-
cator method for efficiency assessment 
E, the indicator will be the quotient of 
the value related to outputs (Y) and 
the value of inputs (X).

For the indicator calculated in this way 
to be the most precise measure of process 

efficiency, two conditions have to be ful-
filled:

 • It must comprise the most complete 
set of inputs and outputs related to the 
given process;

 • It must comprise inputs that are meant 
to achieve the analysed outputs only.

These conditions are difficult to meet 
in practice, since we hardly ever analyse 
processes that can be described with one 
type of input and one type of output, and 
also rarely inputs are used in one pro-
cess only.

Most frequently, various types of inputs 
are used in a process and/or more than 
one type of output is achieved. Efficiency 
could be then described with a quotient 
whose numerator contains a sum of vari-
ous outputs while denominator – a sum 
of various inputs.

However, individual components of 
sums are often related to elements that 
are difficult to compare, which hinders set-
ting precise weights for individual types of 
outputs and inputs (ui and vj). So it would 
be yet more difficult to ensure a unified 
approach when comparing the indicator 
measured in this way for various entities. 
If, for example, we would like to com- 
pare how personnel resources of municipal 
guards are used, it seems justified to take 
into account the number of inhabitants, as 
well as the area the guards are responsible 
for. A dilemma arises how to consider such 
two different components in one indica-
tor, and yet more – how to compare two 
municipalities with totally different pop-
ulation density and surface area.
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𝑀𝑀𝑀𝑀 =
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡�
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡�

 , 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼 = �𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
 , 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑂𝑂𝑂𝑂 = �𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
 . 

𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥 

(2)

outputs
inputs
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Hence indicator methods are used usu-
ally to calculate proportions of individual 
components (one type of output and one 
type of input), so as to assess partial ef-
ficiency. Within one type, summing up 
(aggregation) of individual data takes place 
frequently. Still, even if data are summed 
up that may seem homogenous, i.e. possi-
ble to sum up, we can obtain an incorrect 
result of efficiency indicator.

Let us assume that we wish to evaluate 
the efficiency of two training companies 
(A and B) that conducted training at two 
types of courses (C1 and C2), concluded 
with an exam. Since both companies carried 
out training at the same type of courses, we 
can assume that it is enough to use aggregat-
ed data to obtain the efficiency indicator. 
Company A trained 250 persons, and 125 
persons passed the exam, and company 
B trained 500 persons, and 305 persons 
passed the exam. Using a simple indicator 
analysis, we conclude that the efficiency of 
company B (61%) is much higher than that 
of company A (50%). However, when we 
compare detailed data (see the table below), 
we arrive at a totally different conclusion.

8 C. Carlberg: Statistical Analysis: Microsoft Excel 2016, Pearson Education Inc., 2018.

Firstly, the table shows that the pass 
rate within course C1 is by more than 
twice higher than the pass rate for course 
C2 (69% to 34%). Secondly, much more 
persons applied to company A for course 
C2 (more difficult) – and to company B 
just the opposite (more persons applied 
for course C1). As a result, although in 
company A the pass rate was higher for 
both course C1 (90% to 67%) and course 
C2 (40% to 10%), by using aggregated data 
we achieved the opposite result, which 
suggests that the pass rate is higher in 
company B.

The above example illustrates the phe-
nomenon called Simpson’s paradox, and 
the reader can find descriptions of nu-
merous hypothetical and actual cases of 
its occurrence (e.g. the court case against 
the University of Berkley in 1973 related 
to discrimination of women in recruitment 
for MA studies, described by Carlberg8). 
Since in auditing, especially in perfor-
mance auditing, we often make conclu-
sions on the basis of aggregated data, it is 
necessary to verify whether aggregates do 
not comprise categories that significantly 

Table 1. Errors of an analysis with the use of aggregated data (Simpson’s paradox)

 Company A Company B Total

trained passed  trained passed  trained passed 

K1 50 45 90% 450 300 67% 500 345 69%

K2 200 80 40% 50 5 10% 250 85 34%

Total 250 125 50% 500 305 61%

Source: Own study.
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vary as for the indicator value, which can 
be a potential risk of Simpson’s paradox.

As for the other condition of the accu-
racy of efficiency measurement (adjusting 
inputs and outputs), it seems to be easier, 
provided that we have precise data at our 
disposal. Frequently inputs (e.g. personnel 
resources) are used not only to produce 
the product that we measure, and we have 
to consider it when calculating efficiency 
indicators, even more when comparing 
indicators for different entities, or differ-
ent periods.

Measuring efficiency  
with non-parametric methods
Non-parametric methods are methods 
that allow for comparing efficiency (tech-
nical efficiency) of processes characterised 
by numerous resources and/or numerous 
outputs, without knowing the function-
al relation between outputs and inputs, 
that is for solving the problem defined in 
the equation 2 (p. 50). Firstly, it calls for 
having data related to a higher number of 
objects (entities), and secondly – applying 
methods of so called linear programming, 
i.e. application of proper IT tools.

The most popular non-parametric meth-
od for calculating technical efficiency9 is 
the Data Envelopment Analysis. In the 
case of examining efficiency dynamics (ef-
ficiency changes over time), the Malmquist 
productivity index is determined, based 
on the DEA method.

In the DEA method, technical efficien-
cy is measured through analysing outputs 

9 In order to be consistent with the literature in the field, I will use the notion of technical effectiveness, and 
not efficiency or productivity, although in the case of the DEA they are relative, so actually equivalent.

and inputs of numerous similar objects 
(entities) and determining, on this basis, 
the best practice frontier against which the 
efficiency of individual objects is assessed. 
Best practice frontier is based (spread) on 
the objects with the highest efficiency, 
and not on some idealised standard. In-
puts are usually marked with the letter x 
(x1, x2, …), and outputs with the letter y 
(y1, y2, …), while the objects analysed are 
called Decision Making Units (DMU).

The essence of the analysis relies on de-
termining, for each of DMUk, the efficien-
cy index Ek that meets the following re-
quirements:

assuming that:

For efficient objects, the value Ek=1, while 
for others it is below 1.

The graphic illustration of the idea of 
envelope has been presented in the pic-
tures 2 and 3, pp. 53 and 54.

Picture 2 illustrates the data envelope for 
the DEA model focused on inputs (mini-
mising inputs to achieve the given output), 
and it is related to the simplest variant: two 
inputs (x1 and x2) and one output (y1) of 
the same value for all DMUs.

Since the output (y) is constant, the 
most efficient objects (DMU7, DMU2, 
DMU4 and DMU8) are those which 
achieved the output at the lowest inputs 
x1 and x2. The envelope connects the 

𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤
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𝐸𝐸𝐸𝐸𝑤𝑤𝑤𝑤 ≤ 1 , 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑤𝑤𝑤𝑤 ≥ 0,  𝑣𝑣𝑣𝑣𝑗𝑗𝑗𝑗 ≥ 0 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
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𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
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𝑀𝑀𝑀𝑀 =
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡�
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡�

 , 
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 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
 , 
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𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
 . 

𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥 
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most efficient DMUs, while the objects 
above the envelope are less efficient. The 
measure of the efficiency of DMU1 is 
the quotient of the distance O-A and the 
distance O-DMU1, where A is the inter-
section of the O-DMU1 segment with 
the envelope.

While picture 3 illustrates the enve-
lope in the DEA model based on output 
(achieving the best outputs with the given 
inputs), assuming the simplest case (one 
input identical for all DMUs and two 
outputs).

Since the value of input (x) is constant, 
the most efficient are the objects (DMU4, 
DMU8, DMU7 and DMU1) that achieve 
the highest set of y1 and y2 outputs at the 
given input, and they determine the en-
velope. The other objects, located below 
the envelope, are less efficient (technically 
efficient). The measure of object DMU5 
is the ratio of the distance O-DMU5 to 
the distance O-B.

The above pictures are only illustrations, 
as it is hard to imagine a situation where 
all objects achieve the same output (y) or 
incur the same input (x). Moreover, in real 
studies the number of inputs and outputs 
is usually higher.

The application of the DEA method 
allows for:

 • determining optimal (frontier) objects;
 • setting the efficiency level of other ob-

jects against the best practice frontier (pre-
sented in decimal values or in %), which 
can be used in ranking;

 • indicating model (reference) objects for 
all non-optimal objects;

 • indicating change directions.
The basic classical version of the DEA 

method, known as the CCR, was devel-
oped in 1978 by A. Charnes, W.W. Coop-
er and E. Rhodes (the name of the meth-
od comes from the first letters of their 
surnames). The CCR model assumes 
the constant returns to scale (CRS), 

Source: Own study.

Picture 2. Data envelope for the input based model
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i.e. a linear relation between outputs 
and inputs10.

However, when we compare objects with 
very different scales of inputs, we can ex-
pect that the scale will have an impact on 
the values of efficiency indexes. In 1984 
R.D. Banker, A. Charnes and W.W. Cooper 
proposed to modify the DEA method to 
allow for variable returns to scale (VRS), 
called the BCC – after their surnames11.

The essence of constant and variable 
returns to scale is illustrated in the pic-
ture 4, p. 55.

The picture presents four different ob-
jects: A, B, C and D. The objects (points) 
A, B and C are located on the productivity 
frontier considering variable returns to 

10 A. Charnes, W.W. Cooper, E. Rhodes: “Measuring the efficiency of decision making units”, European Jour-
nal of Operational Research, Vol.2, Issue 6, 1978

11 R.D. Banker, A. Charnes, W.W. Cooper: “Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in 
Data Envelopment Analysis”, Management Science No 30(9)/1984.

scale (VRS), but only B is fully technically 
efficient (it has achieved the productivity 
frontier independent of scale). In the case 
of objects A and C, due to the produc-
tion scale, the outputs are lower than they 
would be with constant returns to scale 
(CRS) – so with a linear relation between 
outputs and inputs. The object D is not 
technically efficient, and the measure of 
its relative technical efficiency depends 
on the method we adopt.

In the case of an analysis based on input 
(minimised inputs for the given y1 out-
put), the index of technical efficiency (TEI) 
can be defined as:

𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤𝑤𝑤ł𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑤𝑤𝑤𝑤

= 𝑌𝑌𝑌𝑌
𝑋𝑋𝑋𝑋
 

𝐸𝐸𝐸𝐸 = ∑ 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
∑ 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑗𝑗𝑗𝑗𝑥𝑥𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗

 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∑ 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
∑ 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑗𝑗𝑗𝑗𝑥𝑥𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗

 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑤𝑤𝑤𝑤 ≤ 1 , 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑤𝑤𝑤𝑤 ≥ 0,  𝑣𝑣𝑣𝑣𝑗𝑗𝑗𝑗 ≥ 0 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥

 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥

 =  𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝐼𝐼 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝑂𝑂𝑂𝑂 = 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑥
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑥

 = 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑥
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑥

𝑤𝑤𝑤𝑤𝑥
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑥

 =  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸𝑂𝑂𝑂𝑂 

𝑀𝑀𝑀𝑀 =
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡�
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡�

 , 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼 = �𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
 , 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑂𝑂𝑂𝑂 = �𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
 . 

𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥 

(4)

Source: Own study.

Picture 3. Data envelope for the output based model
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While in the case of an analysis based 
on output (maximised outputs with the 
given inputs x3), technical efficiency index 
(TEO) can be defined as:

In the two formulas, the PTE denotes 
pure technical efficiency, measured with 
the use of the BCC and the SE – scale 
efficiency.

The above analysis shows that if vari-
ables of returns to scale are considered 
(the BCC method), the PTE indexes will 
be higher or equal than those achieved 
with the CCR method, and they will dif-
fer depending on whether it is an input 
based analysis (BCC-I), or an output based 
analysis (BCC-O). With a linear relation 
between outputs and inputs, efficiency 
indexes (TE) for CCR-I and CCR-O are 
identical, and small differences appear 
only at the stage of setting the so called 
lambda factors, called intensity weights 

or benchmarking factors, used to deter-
mine reference (model) objects for each 
non-optimal object.

The summary value of benchmarking 
factors (lambda) for every DMU is also 
used to determine the RTS index (Returns 
to Scale), which can serve to determine 
the impact of scale on efficiency, and it 
typically takes three values:

 • increasing – a growth in scale will in-
crease technical efficiency (objects to the 
left of point B in picture 4);

 • constant – optimal scale (point B);
 • decreasing – decreasing scale values (ob-

jects to the right of point B).
In 1978, the notion of slacks was addi-

tionally introduced to the DEA model. 
A slack is a possibility of additional de-
creasing of a single input, or increasing of 
a single output in the case when we have 
already proportionally decreased all inputs 
(or we have increased all outputs) in order 
to achieve the frontier value. Positive values 
of slacks in the case of inputs can call for 
changing input allocation, as understood 
in INTOSAI GUID 3910.

It is worth emphasising that the effi-
ciency frontier (envelope) is determined 
by the best objects in the given set. If we 
change the set by adding or removing some 
objects, the efficiency frontier may change. 
This feature was used in the modification 
of the DEA method, called the Context 
Dependent DEA (CD-DEA). The essence 
of the CD-DEA is to make a step-by-step 
analysis:

 • step one is to identify efficient (frontier) 
objects in the whole set of objects;

 • next steps are to identify efficient ob-
jects in the set decreased by efficient ob-
jects identified during the previous step.

𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤𝑤𝑤ł𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑤𝑤𝑤𝑤

= 𝑌𝑌𝑌𝑌
𝑋𝑋𝑋𝑋
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(5)

Source: Own study.

Picture 4. Constant and varying returns 
to scale in the DEA method
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This procedure is used in social research 
and it allows for setting layers of objects 
with regard to their efficiency. As a re-
sult, we indicate more realistic reference 
(model) objects, so e.g. the model for ef-
ficient objects of step three would be the 
objects assumed as efficient during step 
two, and not during step one.

Another measure used in efficiency ex-
amination is the productivity index de-
veloped by S. Malmquist in 195312. It is 
used to determine productivity changes 
over time. If productivity is expressed as 
y/x, the Malmquist index (M) will take 
the following form:

with t1 and t2 denoting two different 
periods of time.

Depending on whether M is below 1, 
above 1, or equal 1, we will refer to de-
creasing, increasing, or constant produc-
tivity over time.

The index defined in this way com-
prises all the drawbacks of the indica-
tor measurement of productivity and 
efficiency described above. Therefore, 
it comes as no surprise that soon after 
the DEA method was developed (in the 
1990s) a concept was elaborated to mea- 
sure the index M with the use of the 
DEA model. In defining the index M 
with the use of the DEA, technical effi-
ciency factors are considered for a given 
entity, calculated for a combination of 
four different possibilities, which can 

12 S. Malmquist: “Index Numbers and Indifference Surfaces”, Trabajos de Estadistica No 4/1953.

be described, in a simplified way, in the 
following manner:

 • TEt1(x,y)t1 – technical efficiency over 
period t1;

 • TEt2(x,y)t2 – technical efficiency over 
period t2;

 • TEt2(x,y)t1 – technical efficiency: x and 
y of period t1 and technology of period t2;

 • TEt1(x,y)t2 – technical efficiency: x and 
y of period t2 and technology of period t1;

with TE being calculated with the in-
put-based or output-based model.

The Malmquist index is determined 
with the use of geometric mean (root of 
a product) of the indexes obtained with 
the use of technologies of period t1 and 
t2. Depending on the orientation (on in-
puts or on outputs) the index takes the 
form of:

When determining the index, it is often 
decomposed into two or more components. 
The simplest decomposition allows for 
identifying the component that measures 
technological change (TC), and the com-
ponent that measures technical efficien-
cy over time – efficiency change (EC), i.e. 
appropriate use of resources. As a result, 
the Malmquist index can be written as 
follows:

𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤𝑤𝑤ł𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑤𝑤𝑤𝑤

= 𝑌𝑌𝑌𝑌
𝑋𝑋𝑋𝑋
 

𝐸𝐸𝐸𝐸 = ∑ 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
∑ 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑗𝑗𝑗𝑗𝑥𝑥𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗

 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∑ 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
∑ 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑗𝑗𝑗𝑗𝑥𝑥𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗

 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑤𝑤𝑤𝑤 ≤ 1 , 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑤𝑤𝑤𝑤 ≥ 0,  𝑣𝑣𝑣𝑣𝑗𝑗𝑗𝑗 ≥ 0 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥

 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥

 =  𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝐼𝐼 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝑂𝑂𝑂𝑂 = 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑥
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑥

 = 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑥
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑥

𝑤𝑤𝑤𝑤𝑥
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑥

 =  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸𝑂𝑂𝑂𝑂 

𝑀𝑀𝑀𝑀 =
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡�
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡�

 , 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼 = �𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
 , 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑂𝑂𝑂𝑂 = �𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
 . 

𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥 

(6)

𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤𝑤𝑤ł𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑤𝑤𝑤𝑤

= 𝑌𝑌𝑌𝑌
𝑋𝑋𝑋𝑋
 

𝐸𝐸𝐸𝐸 = ∑ 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
∑ 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑗𝑗𝑗𝑗𝑥𝑥𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗

 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∑ 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
∑ 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑗𝑗𝑗𝑗𝑥𝑥𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗

 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑤𝑤𝑤𝑤 ≤ 1 , 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑤𝑤𝑤𝑤 ≥ 0,  𝑣𝑣𝑣𝑣𝑗𝑗𝑗𝑗 ≥ 0 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥

 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥

 =  𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝐼𝐼 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝑂𝑂𝑂𝑂 = 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑥
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑥

 = 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑥
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑥

𝑤𝑤𝑤𝑤𝑥
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑥

 =  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸𝑂𝑂𝑂𝑂 

𝑀𝑀𝑀𝑀 =
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡�
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡�

 , 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼 = �𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
 , 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑂𝑂𝑂𝑂 = �𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
 . 

𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥 

(7)

𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤𝑤𝑤ł𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑤𝑤𝑤𝑤

= 𝑌𝑌𝑌𝑌
𝑋𝑋𝑋𝑋
 

𝐸𝐸𝐸𝐸 = ∑ 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
∑ 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑗𝑗𝑗𝑗𝑥𝑥𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗

 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∑ 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
∑ 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑗𝑗𝑗𝑗𝑥𝑥𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗

 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑤𝑤𝑤𝑤 ≤ 1 , 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑤𝑤𝑤𝑤 ≥ 0,  𝑣𝑣𝑣𝑣𝑗𝑗𝑗𝑗 ≥ 0 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥

 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥

 =  𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝐼𝐼 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝑂𝑂𝑂𝑂 = 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑥
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑥

 = 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑥
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑥

𝑤𝑤𝑤𝑤𝑥
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑥

 =  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸𝑂𝑂𝑂𝑂 

𝑀𝑀𝑀𝑀 =
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡�
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡�

 , 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼 = �𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
 , 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑂𝑂𝑂𝑂 = �𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
 . 

𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥 

(8)

𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤𝑤𝑤ł𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑤𝑤𝑤𝑤

= 𝑌𝑌𝑌𝑌
𝑋𝑋𝑋𝑋
 

𝐸𝐸𝐸𝐸 = ∑ 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
∑ 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑗𝑗𝑗𝑗𝑥𝑥𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗

 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∑ 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
∑ 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑗𝑗𝑗𝑗𝑥𝑥𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗

 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑤𝑤𝑤𝑤 ≤ 1 , 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑤𝑤𝑤𝑤 ≥ 0,  𝑣𝑣𝑣𝑣𝑗𝑗𝑗𝑗 ≥ 0 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥

 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥

 =  𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝐼𝐼 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝑂𝑂𝑂𝑂 = 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑥
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑥

 = 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑥
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑥

𝑤𝑤𝑤𝑤𝑥
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑥

 =  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸𝑂𝑂𝑂𝑂 

𝑀𝑀𝑀𝑀 =
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡�
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡�

 , 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼 = �𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
 , 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑂𝑂𝑂𝑂 = �𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
 . 

𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥 (9)
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Simple formulas that illustrate the above 
decomposition can be found, among other, 
in the study by J. Jones13.

Typically, the Malmquist index is deter-
mined with the application of constant re-
turns to scale in the version focused either 
on inputs or on outputs. The values of the 
index and its components (TC and EC) 
for numerous different objects (e.g. enti-
ties) can be compared with one another.

Scope of application of the DEA 
and its implementation
The DEA method is broadly used and has 
been applied, among others, to examine 
financial, insurance, educational, cultural 
and sports institutions, as well as the health- 
care sector and generally public services.  
In Poland, the method started being used 
only in the second half of the 1990s (the 
first publication is dated 1996), yet the 
scale of its application has increased as-
tronomically, and currently there are hun-
dreds of Polish scientific and analytical 
studies based on the DEA. It is related 
to the advantages of this method that  
include14:

 • possibility to examine objects charac-
terised by numerous inputs and numer-
ous outputs;

 • no need to have an in-depth knowledge 
of production functions and production 
parameters;

 • possibility to define inputs and outputs 
as natural units, or even indexes, and not 
only as monetary units.

13 J. Jones: Measuring efficiency, International Handbook on the Economics of Education, 2004.
14 B. Guzik, Basic DEA models in examining economic and social efficiency, University of Economy  

in Poznań, 2009.

On the other hand, one has to bear in 
mind the drawbacks of the method, which 
include:

 • need to have a relatively high number 
of objects to compare;

 • sensitivity to untypical objects;
 • instability in the case of a strong cor-

relation between individual resources or 
outputs;

 • cases of a large number of objects con-
sidered as efficient, especially with the 
use of the BCC method. As a result, we 
arrive at a group of objects of the same 
efficiency 1 (100%) and the ranking may 
apply only to the remaining objects;

 • no possibility for making statistical con- 
clusions.

While discussing the DEA, I will restrict 
myself to the above models, i.e. the CCR 
and the BCC with slacks, although in an-
alytical studies numerous various DEA 
models are applied.

The first problem with the use of the 
DEA method is the selection of objects 
(DMU), i.e. the objects to be subject to 
comparative analysis. For obvious reasons, 
these should be objects with a similar ob-
jective of activity and factors affecting their 
functioning. Sometimes the number of 
entities is closed by principle (the num-
ber of company branches, the number of 
regions, etc.), and in other situations this 
number is selected in an arbitrary manner. 
The required number of DMUs depends 
on the number of outputs (i) and inputs 
(j) comprised in the analysis. Cooper and 
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others15 propose that the number of DMU 
should be higher than 3 (i+j). The DEA 
method is not free from the risk of error 
due to data aggregation, as described in the 
previous section. That is why it is worth 
defining DMU in such a way as to minimise 
this risk (e.g. it is better to compare – as 
for technical efficiency – selected wards 
of various hospitals than whole hospi-
tals, which frequently vary with regard 
to structure).

Another problem is related to the defi-
nition of inputs and outputs comprised 
in the model. The selection depends 
mainly on content related assumptions, 
but – in constructing analytical models 
– the aim is always to limit the number 
of variables. An increase in variables in 
the DEA leads to higher values of index-
es, and at the same time – it decreases 
the selectivity of the method, and also 
increases the risk of co-linearity that is 
adverse to conclusions. J. Jones16 propos-
es to select a set of inputs and outputs 
considering empirical premisses, experts’ 
opinions and statistical relation between 
outputs and inputs, and in the case of 
a high number of outputs or inputs – to 
aim at eliminating individual variables. 
At the stage of elimination, she suggests 
verifying whether elimination of a var-
iable from the model significantly de-
creases the values of efficiency indexes. 

15 W. Cooper, L. Seiford, K. Tone: Data envelopment analysis: a comprehensive text with models, applications, 
references and DEA-solver software, 2nd edition. Springer, New York, 2007.

16 J. Jones, op.cit.
17 A. Domagała: Application of the Data Envelopment Analysis method in examining efficiency of European 

Stock Exchanges, doctoral dissertation, University of Economy in Poznań, 2009.
18 J.C. Paradi, H.D. Sherman, F.K. Tam: Data Envelopment Analysis in the Financial Services Industry, <https://

link.springer.com/content/pdf/bbm%3A978-3-319-69725-3%2F1.pdf>.

If it does not decrease indexes, or if it is 
related to a small number of DMU, the 
given variable can be removed from the 
model. In the case of outputs, we will al-
ways strive for them to cover significant 
objectives of entities (objects) related to 
the analysed inputs. When variables are 
selected (especially when the objective 
of the examination is to make an evalua-
tion), it also has to be analysed whether 
the evaluated object has an impact on 
the values of variables, i.e. whether it 
is a fully decision making unit (DMU). 
It is worth emphasising once again that 
both individual inputs and outputs can 
be expressed in different units, or they 
may be of the index nature. It also has 
been proven that17 in the case of standard 
versions of the CCR and BCC models, 
a change in scale of input or output pres-
entation has no impact on the values of 
efficiency indexes.

The latest decision problem that a re- 
searcher has to face is to choose the focus: 
on input or on output. More often, input 
based research is made, i.e. examining to 
what extent inputs have been used optimal-
ly in order to achieve the actual outcome.

The implementation of the DEA calls 
for applying appropriate IT tools, either 
commercial or non-commercial. A list 
of exemplary tools is given e.g. in the 
book by J. Paradi and others18. As for 
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non-commercial tools, they are based 
mainly on the R CRAN environment, 
which – by nature – is an open platform. 
However, free of charge tools are available 
from Excel spreadsheets with the Solv-
er tool, or on the basis of the MS Access 
programme.

According to A.K. Yadava19, in 2020 
there were 12 different R packages avail-
able that allowed for calculating with the 
use of the DEA methods. Out of this broad 
list, two packages seem to be especially 
important:

 • Benchmarking, as it is the most popu-
lar package applied in implementation of 
various DEA methods;

 • deaR, due to, among others, the availa-
bility of a detailed instruction that allows 
for applying the package by persons who 
are less cognizant of the R environment20.

The two packages allow for both: appli-
cation of various DEA models, and calcu-
lating the Malmquist productivity index. 
However, solutions based on the R plat-
form call for basic knowledge of this en-
vironment. That is why they seem to be 
destined for analytical teams rather than 
for individual auditors.

An interesting offer are tools developed 
with the use of the R environment, yet 
available in an online version – so much 
easier to use. Is such a form, the said deaR 
package can be available, developed by 
a team of the Lausanne University, while 

19 <https://www.researchgate.net/publication/340930743_Available_Packages_in_R_for_Data_ 
Envelopment_Analysis_DEA>

20 <https://www.uv.es/deaRshiny/deaR.html>
21 <https://github.com/Riksrevisjonen/pioneeR>
22 Available at <http://www.deafrontier.net/deafree.html>.
23 Available at <https://people.bath.ac.uk/ge277/dea-spreadsheet-solver/>.

for the audit environment it is worth rec-
ommending the pioneeR package devel-
oped by the team of the Supreme Audit 
Office of Norway (Riksrevisjonen). Pio-
neeR is available in the public domain of 
the SAI of Norway21.

For an “ordinary” user, more friendly 
than R packages are the applications that 
use Microsoft tools, including Excel Solver. 
Unfortunately, in this case non-commer-
cial versions have a relatively limited scope 
of analytical capacities. Out of non-com-
mercial tools based on Excel, two can be 
recommended:

 • DEAFrontier Free Version22 – a tool 
developed by Joe Zhu; the free version 
operates only for the CCR-I and CBB-I 
model, and it can be used for educational 
and non-commercial research purposes, 
the programme is installed as an Excel 
Add-in;

 • DEA Spreadsheet Solver23 – a tool devel-
oped in 2021 by G. Erdogan of the Univer-
sity of Bath. The tool is an Excel file with 
macros (xlsm) taking advantage of Solv-
er, and it operates the CCR-I and BCC-I 
methods. Unlike the previous tool, this 
one is open (open VBA code) and there 
are no restrictions on its application. In 
agreement with the author, I have devel-
oped a Polish language version of the pro-
gramme interface. I have elaborated the 
presentation of outputs in the way that, in 
my opinion, is useful for auditors.
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An interesting and relatively simple 
to operate alternative to Excel is the  
MaxDEA application24 based on MS Ac-
cess. The MaxDEA Basic version is avail-
able for free, and it allows for calculating 
with the use of the CCR-I, CCR-O, BCC-I 
and BCC-O methods.

Later, I will focus on the DEA Spread-
sheet Solver tool, which can be used for 
simple analyses conducted individually 
by auditors, and which does have legal re-
strictions on its application.

The DEA Spreadsheet Solver sheet is 
very simple, and it allows for defining up 
to 99 DMU objects, as well as up to 20 
various inputs and 20 various outputs. 
Once these parameters have been deter-
mined, a special data spreadsheet is open, 
where input data (inputs and outputs of 
individual objects) have to be given or 
copied. Objects can be given abbreviated 
names, which makes it easier to interpret 
the results. Then, a result spreadsheet is 
prepared and – depending on the analysis 
model (CCR or BCC) – calculations are 
made. Some of them are made with the 
use of Solver Excel, and others are re-
corded in the form of an Excel function, 
which allows for their potential modifi-
cation. The results can be presented in 
full detail, or they can be limited to ef-
ficiency indexes and reference objects. 
The limited version is simple and read-
able, but it can give a certain shortage of 
information – that is why I proposed an 
additional version of results presentation: 

24 Available at <http://www.maxdea.cn/>.
25 <https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,kap~p_15_006_2015080714105 

81438956658~01,typ,k.pdf>

expanding the list of reference objects 
with benchmarking factors, and adding 
information on the RTS index. Efficiency 
indexes sorted by values can be presented 
in the form of a bar box. All the above 
components will be discussed in the ex-
ample below. In the expanded version of 
results, it may be additionally interesting 
to look at the values of slacks for individ-
ual inputs and outputs.

Unfortunately, the tool does not allow 
for determining the Malmquist index. 
For a single object you can, admittedly, 
calculate the index by indicating its four 
components, but in the case of calculat-
ing the index for every object, which is 
important in benchmarking, it would be 
too time consuming.

Exemplary uses of the DEA
In order to illustrate uses of the DEA meth-
od, I have employed the data related to the 
functioning of municipal guards in the cap-
ital cities of 16 Polish regions, discussed in 
the audit report No. NIK P/15/006/KAP 
Financing of municipal guards, published 
in March 2016, and available at the NIK 
website25. For my analysis, I have selected 
the following data:

 • on the side of inputs: average expendi-
ture in thousands PLN and employment 
in full time jobs;

 • on the side of outputs: city surface in 
square km, number of population in thou-
sands, and the number of interventions in 
thousands.
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Individual cities, which make DMU ob-
jects, have been indicated with symbolic 
names, and the data have been presented 
in the table above.

Since this is an object analysis only, all 
entities have been included, although 
the last one has a different organisation-
al structure, which probably had an im-
pact on the value of inputs, and at the 
same time – on the efficiency index. In 
the analysis, other measurements of out-
puts have not been included, such as the 

feeling of security of the citizens, or the 
number of offences.

The DEA analysis has been made with 
the use of the DEA Spreadsheet Solver 
and it has been verified with the use of 
the MaxDEA Basic and DEAFrontier Free 
Version, and the list of results has been 
presented in the table 3, p. 62.

The analysis performed with the CCR-I 
method (constant returns-to-scale) shows 
that technically efficient objects (value 
of TE=100%) are Sz and Zg*, and so they 

Table 2. Functioning of municipal guards – entry data for a DEA method

DMU Expenditure 
(thousand) Jobs Surface  

(km)
Population 
(thousand)

Interventions 
(thousand) 

Ww 129,798.3 1,522.7 517  1,725  3,010.4 

Kr  29,736.8 374.7 327  760  687.2 

Lo  28,211.5 408.0 293  712  515.7 

Wr  20,757.0 279.2 293  633  550.0 

Po  17,043.0 258.3 262  548  449.4 

Gd  18,533.9 226.7 262  461  382.0 

Sz  8,811.9 123.0 301  408  246.6 

By  13,552.2 185.3 176  359  323.3 

Lu  8,081.8 116.3 147  344  202.9 

Ka  8,824.2 113.0 165  304  157.9 

Bi  9,407.2 126.3 102  295  149.8 

Ki  6,049.0 77.3 110  200  115.6 

Rz  3,788.9 60.3 116  183  58.7 

Ol  4,732.9 80.3 112  185  127.4 

Op  4,778.3 59.0 97  120  100.5 

Zg*  1,676.8 25.7 58  119  14.4 

*) entity with a different organisational structure.
Source: Own study based on the NIK’s audit.
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make reference objects. The lowest effi-
ciency indicator is for Lo, Bi, Ki and Ka 
(below 80%). Some entities operate in 
the decreasing returns to scale conditions 
(RTS=Dec), and in four cases a growth in 
scale would improve technical efficiency 
(RTS=Inc). Positive values of slacks on 
the part of inputs indicate which input 
items could be decreased to improve ef-
ficiency.

The method for varying returns to 
scale (BCC-I) points at seven efficient 

objects, for which pure technical efficiency 
PTE=100%. This is due to the component 
related to scale efficiency (SE). Returns to 
scale are especially unfavourable for Lo. 
The objects with the lowest pure techni-
cal efficiency are Bi and Ka – in their case 
returns to scale virtually do not exist (RTS 
close to Const).

The above example is for illustration 
purposes only. In reality, we should con-
sider whether it is possible to obtain addi-
tional data on outputs. Also, if object Zg 

Table 3. Functioning of municipal guards – results of the analysis made with the DEA 
CCR-I and BCC-I methods

DMU TE Refer. RTS Slacks  
expenditure 

Slacks 
jobs PTE Reference SE 

Ww 99% Sz Dec  20,420.5  - 100%  99%

Kr 91% Sz Dec  2,646.1  - 100% 91%

Lo 65% Sz Dec  -  9.28 93% Kr, Wr 70%

Wr 98% Sz Dec  741.5  - 100%  98%

Po 94% Sz Dec  -  19.23 99% Wr, Sz 96%

Gd 84% Sz Dec  1,926.9  - 85% Ww, Sz 99%

Sz 100% Const  -  - 100% 100%

By 87% Sz Dec  241.1  - 88% Ww, Wr, Sz 99%

Lu 91% Sz, Zg Inc  -  2.97 92% Sz, Ol, Zg 99%

Ka 77% Sz, Zg Const’  636.9  - 78% Sz, Zg 99%

Bi 66% Sz, Zg Const’  320.4  - 67% Sz, Zg 99%

Ki 77% Sz, Zg Inc  407.1  - 87% Sz, Op, Zg 89%

Rz 89% Sz, Zg Dec  -  4.09 89% Sz, Zg 100%

Ol 96% Sz Inc  -  13.70 100% 96%

Op 85% Sz Inc  468.7  - 100% 85%

Zg* 100%  Const  -  - 100%  100%

*) entity with a different organisational structure.
Source: Own calculations with the use of the DEA Spreadsheet Solver.
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was excluded from the analysis, frontier 
values would change.

Recommendations for  
the DEA method in auditing
The Data Envelopment Analysis (DEA) 
has for many years been used also outside 
academic circles or scientific studies, and 
has been successfully applied in practice 
by government agencies and institutions, 

26 INTOSAI GUID 3920 The Performance Auditing Process, par. 49.
27 A. Emrouznejad, G. Yang: “A survey and analysis of the first 40 years of scholarly literature in  

DEA: 1978–2016”, Socio-Economic Planning Sciences, 2018.

as well as by businesses in many countries 
for evaluation and benchmarking. It comes 
as no surprise that it is recommended as a  
source of analytical evidence in perfor-
mance auditing26. Unfortunately, there 
is no detailed guidance on how to use the 
method in the audit practice. When analys-
ing the list of publications about the DEA 
method – and A. Emrouznejad27 referred 
to 10,300 by 2016, including 1,100 in 2016 

Picture 5. Ranking of technical efficiency (TE)

*) entity with a different organisational structure.
Source: Own calculations made with DEA Spreadsheet Solver.
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– I found only few publications related to 
auditing. It is worth emphasising, though, 
that this list is not complete, and audit in-
stitutions tend to present findings rather 
than to describe the methods they use. 
Nevertheless, I was little surprised to see 
that the use of the DEA method in auditing 
has been patented at some point28. Yet the 
patent is related to the application of the 
DEA as an analytical method in financial 
statements examination, and the authors 
of the patent recommend using the DEA:

 • At the initial stage of an audit, in order 
to determine its scope and assess the in-
itial risk level of the client,

 • As an analytical procedure at the stage 
of general review, in order to detect anom-
alies and to assess the legitimacy of finan-
cial statements,

 • In order to benchmark the client against 
other firms in the same sector, to provide 
consistent and reliable flags and references.

When it comes to using the DEA in per-
formance audits conducted by Supreme 
Audit Institutions (SAI), the SAIs of the 
following countries are said to do it: USA, 
Denmark, Sweden, Portugal and Norway 
(the pioneeR IT tool already referred to). 
In Europe, the SAIs of Nordic countries 
are especially active in various applica-
tions of the DEA, especially the SAI of 
Sweden (Riksrevisjonen), which used the 
DEA method in the audit of labour offices 
(in 2006 and in 2012), higher education 

28 E. Feroz and others: Application of Data Envelopment Analysis in auditing, US Patent Application Publica-
tion, US 2005/0288980 A1.

29 <https://www.riksrevisionen.se/download/18.151bf9df173c7975ca0b6ca9/1597663844637/RiR_2019_21_ 
SAMF%20ENG_FINAL.pdf>

30 <https://www.eurosai.org/en/ESP-2017-2024/ProjectGroups>
31 <https://www.eurosai.org/en/calendar-and-news/calendar/index.html?calYear=2022&calMonth=3>

institutions (in 2011 and in 2019), courts 
(in 2017) and prisons (in 2020). However 
the information about the application of 
the method available from the respective 
audit reports (e.g. Resource efficiency and 
productivity of Swedish higher education 
institutions in the Nordic countries29) are 
rather scarce, due to the size of the reports.

The method needs to be popularised 
– as evidenced by the new project30 im-
plemented within Strategic Goal 2 of the 
EUROSAI Strategic Plan for 2017–2024 
“Helping SAIs deal with new opportu-
nities and challenges by supporting their 
institutional capacity development”. The 
project is led by the SAI of Sweden, and 
it comprises workshops on using the DEA 
method in performance auditing. The kick 
off meeting of the project related to the 
DEA and other benchmarking methods 
was held on 26 April 202231.

The DEA method is not the panacea for 
all the problems that we may have with 
measuring efficiency. The results obtained 
with this method depend, to a large extent, 
on the appropriate selection of objects to 
benchmark, and on the selection of the 
sets of inputs and outputs, therefore they 
may be considered doubtful by auditees. 
The alternative in the form of the indicator 
method – although more understandable 
for the readers of audit reports – can be 
applied only in simple cases, or used to 
determine partial results only.
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It needs to be remembered that the 
DEA, similarly as other advanced ana-
lytical methods, does not ensure the so 
called hard audit evidence, so results ob-
tained with the use of this method are 
often only auxiliary. On the other hand, 
benchmarking – and the DEA is a natural 
tool for it – can be, in the public sector, 
the only trail that allows for evaluating the 
efficiency of a given entity. Substantial 
flexibility in defining inputs and outputs 
allows for extending the application of 
the DEA method to examine outcomes, 
and not only products – which is espe-
cially vital in performance auditing. It is 
worth quoting the objective of perfor-
mance auditing: it is not only to evaluate, 
but also to show room for improvement 
and points of reference – and the DEA 
makes it possible.

When planning to use the DEA, au-
ditors can take advantage of numerous 
publications dedicated to this method. 
There are also publications available that 
compare the application of the DEA in 
numerous various studies in the same 
sector, e.g. education, schooling, public 

services, healthcare, etc. They can be 
helpful in selecting the DEA method 
and in defining an optimal list of inputs 
and outputs. However, auditors are re-
luctant to read academic publications. 
For them it would be more interesting 
to read about how the method is applied 
in auditing, to discuss its advantages and 
disadvantages, and to get examples and 
practical guidance. It exceeds the scope 
of one publication, though.

We should hope that the said EUROSAI  
project will contribute to making the 
method more popular in the community 
of Supreme Audit Institutions. However, 
it is worth mentioning that the materials 
created as part of such projects should be 
cumulated, enabling a gradual transition 
to more advanced analytical models and 
presented as open access.

Eng. WIESŁAW KARLIŃSKI, PhD
specialist in the field of audit 
methodology and the application 
of analytical methods

Key words: performance auditing, performance measurement, non-parametric methods, 
benchmarking, DEA, data envelope method
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Groźba dotkliwych kar finansowych ze strony UE

Zbieranie i oczyszczanie  
ścieków komunalnych bez nadzoru

PAWEŁ TRZASKOWSKI

Przepisy Unii Europejskiej nakładają na państwa członkowskie konkretne obowiązki 
związane z oczyszczaniem ścieków. Polska się z nich nie wywiązuje, dlatego w lutym 
2022 r. Komisja Europejska (dalej także KE, Komisja) podjęła decyzję o wniesie-
niu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej także TSUE) sprawy 
przeciwko naszemu krajowi w związku z nieprzestrzeganiem dyrektywy dotyczącej 
oczyszczania ścieków komunalnych. Może to spowodować nałożenie kar finansowych 
sięgających niemal 6 mld euro. O związanym z tym zagrożeniu Izba alarmowała 
już w 2010 roku. Najnowsza kontrola wykazała, że mimo upływu ponad dekady, 
gminy najczęściej nie posiadają danych o liczbie mieszkańców korzystających z sie-
ci kanalizacyjnej, przydomowych oczyszczalni oraz ze zbiorników bezodpływowych. 
Nie szacują też ilości ścieków powstających na ich terenie. Trudno w  tej sytuacji 
planować właściwe inwestycje. Te i wiele innych nieprawidłowości stało się powodem 
stanowczej reakcji KE.

Wprowadzenie
Dyrektywa Rady 91/271/EWG z 21 maja 
1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków 
komunalnych1 (dalej także dyrektywa 
91/271/EWG lub dyrektywa ścieko-
wa) nakłada na państwa członkowskie 
obowiązek zapewnienia, aby wszystkie 
aglomeracje były wyposażone w system 

1 Dz.U. L. 135 z 1991, ze zm., s. 40.
2 Zgodnie z dyrektywą 91/271/EWG system zbierania oznacza: system przewodów i kanałów, przez który 

są gromadzone i odprowadzane ścieki komunalne.
3 W traktacie akcesyjnym, podpisanym w Atenach 16.4.2003, dotyczącym przystąpienia m.in. Rzeczypospolitej 

Polskiej do Unii Europejskiej.

zbierania ścieków komunalnych2 oraz aby 
ścieki przed odprowadzeniem zostały 
poddane oczyszczaniu, głównie w pro-
cesie biologicznego oczyszczania z wtór-
nym osadzeniem lub z wykorzystaniem 
innej, równie skutecznej metody. Pol-
ska była zobowiązana3 wdrożyć wyma-
gania dotyczące systemów kanalizacji 
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i oczyszczania ścieków komunalnych 
wynikające z dyrektywy 91/271/EWG  
do końca 2015 r. Jej przepisy zostały imple-
mentowane do prawa krajowego. Obecnie 
całość zagadnień związanych z gospodarką 
wodno-ściekową ujęto w ustawie z 20 lipca 
2017 r. – Prawo wodne4 oraz przepisach 
wykonawczych do niej. 

Podstawowym instrumentem mającym 
zapewnić pełne wdrożenie postanowień 
dyrektywy jest Krajowy program oczysz-
czania ścieków komunalnych (dalej także 
KPOŚK). To strategiczny dokument, 
w którym oszacowano potrzeby i określono 
działania na rzecz wyposażenia aglomeracji 
o równoważnej liczbie mieszkańców (dalej 
także RLM)5 większej niż 2000 w syste-
my kanalizacyjne i oczyszczalnie. Celem 
programu jest zapewnienie kompletnego 
zbierania i odpowiedniego oczyszczania 
ścieków dzięki realizacji ujętych w nim in-
westycji. Warunkami spełnienia wymogów 
dyrektywy 91/271/EWG jest zapewnie-
nie, aby w każdej aglomeracji: wydajność 
oczyszczalni ścieków odpowiadała przy-
najmniej ładunkowi generowanemu na jej 
obszarze; jakość ścieków oczyszczonych 
odprowadzanych z każdej oczyszczalni 
była zgodna z wymaganiami określonymi 
w przepisach Prawa wodnego oraz wyko-
nawczych; wyposażenie w systemy zbie-
rania ścieków gwarantowały blisko 100% 
poziom obsługi. 

Zgodnie z wymaganiami prawa oraz 
interpretacją Komisji Europejskiej (KE) 

4 Dz.U. z 2021 r. poz. 2233, ze zm. 
5 Równoważna liczba mieszkańców – ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych wyrażonych 

jako wskaźnik pięciodobowego zapotrzebowania tlenu (BZT5) w ilości 60 g tlenu na dobę.
6 Wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

należy tak planować granice aglomera-
cji, żeby w jak największym stopniu cały 
produkowany przez nią ładunek ścieków 
był zbierany siecią kanalizacyjną i odpro-
wadzany do oczyszczalni. W aglomeracji 
mogą występować indywidualne lub inne 
właściwe systemy zbierania, które osiągają 
ten sam poziom ochrony środowiska w sy-
tuacji, gdy wprowadzenie jednego systemu 
zbierania nie jest uzasadnione ze względu 
na brak korzyści dla środowiska lub nad-
mierne koszty. 

Zadania związane z KPOŚK są reali-
zowane przez gminy (dalej także samo-
rząd, jednostki samorządu terytorialnego 
lub JST) wchodzące w skład aglomeracji, 
którą wyznacza w drodze uchwały rada 
gminy wiodącej, po zawarciu porozumie-
nia z innymi gminami, jeżeli znajdą się one 
na obszarze aglomeracji. Gmina wiodąca 
ma obowiązek przedkładać Państwowe-
mu Gospodarstwu Wodnemu Wody Pol-
skie (dalej także PGW WP) sprawozdania 
z realizacji KPOŚK w aglomeracji. Organ 
wykonawczy gminy6 dokonuje co dwa lata 
przeglądu jej obszarów i granic i w razie 
potrzeby informuje radę gminy o koniecz-
ności dokonania zmian. 

Do zadań własnych gminy należy m.in. 
zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zada-
nia z tym związane podejmują (w ramach 
gminy lub związku gmin) przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjne. Jednostka 
samorządu terytorialnego ustala kierunki 
rozwoju sieci kanalizacyjnej w studium 
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uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy i miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego. 
Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanaliza-
cyjne są zobowiązane opracować wieloletni 
plan rozwoju oraz modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyj-
nych, który po sprawdzeniu przez wójta 
uchwala rada gminy. 

Problemy  
z wdrożeniem dyrektywy 
Przeprowadzona przez NIK w latach 
2020–2021 kontrola dotycząca zbierania 
i oczyszczania ścieków komunalnych jed-
noznacznie wykazała niezapewnienie przez 
organy administracji publicznej właściwej 
i terminowej realizacji postanowień trak-
tatu akcesyjnego, dotyczących wdrożenia 
do końca 2015 r. na obszarze wszystkich 
aglomeracji przepisów Unii Europejskiej 
związanych z odprowadzaniem i oczysz-
czaniem ścieków komunalnych. Spo-
śród 1584 aglomeracji o 38 793 049 RLM 
wszystkie warunki zgodności z dyrektywą 
91/271/EWG – po upływie 4 lat od gra-
nicznego terminu jej wdrożenia – spełniało 
tylko 337 aglomeracji o 8 124 258 RLM, 
co stanowiło jedynie 21,0% rzeczywistej 
równoważnej liczby mieszkańców (RLMrz)7 
aglomeracji. Jednocześnie w projekcie szó-
stej aktualizacji KPOŚK z sierpnia 2020 r. 
prognozowano, że w 2027 r., tj. po upływie 
12 lat od wskazanej wyżej daty, określonej 
w traktacie akcesyjnym, wymogi te będą 

7 Rzeczywista równoważna liczba mieszkańców obliczona na podstawie sumy liczby mieszkańców aglomeracji, 
wartości RLM pochodzącej od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji oraz RLM pochodzącej 
z przemysłu występującego na jej obszarze.

8 Indywidualne systemy albo inne odpowiednie systemy (ang. individual systems or other appropriate systems).

spełniały 1344 aglomeracje z 1463 ujętych 
w tym projekcie. Komisja Europejska już 
w 2014 r. sygnalizowała, że warunki zwią-
zane z przyjętymi poziomami skanalizo-
wania są niezgodne z dyrektywą ściekową 
co do poziomu podłączeń w danej aglome-
racji. KE wskazała m.in., że wyposażenie 
w sieć kanalizacyjną co najmniej na pozio-
mie 95% dla aglomeracji o RLM < 100 tys. 
i 98% dla aglomeracji o RLM ≥ 100 tys. jest 
niezgodne z dyrektywą, ponieważ wymaga 
ona wskaźnika zbierania ścieków na pozio-
mie 100%. W styczniu 2018 r. KE wysto-
sowała do Polski wezwanie do usunięcia 
uchybienia. Wskazała, że 1063 aglomeracje 
nie spełniały wymogów art. 3 dyrektywy 
91/271/EWG, ponieważ ponad 2% wyge-
nerowanego ładunku lub 2000 RLM było 
oczyszczane przez systemy (IAS8) inne 
niż indywidualne oczyszczalnie ścieków. 
W opinii Komisji 108 aglomeracji nie speł-
niało wymogów art. 3 i sekcji A załącznika 
I dyrektywy, ponieważ ponad 2% genero-
wanego ładunku RLM nie zostało zebrane 
siecią kanalizacyjną ani nie było obsłużone 
przez inne systemy. Zgodnie z podejściem 
KE, aglomeracje niespełniające warunku 
dotyczącego wymaganego poziomu wy-
posażenia w systemy zbierania ścieków 
są automatycznie uznawane za niespełnia-
jące pozostałych wymogów  wynikających 
z dyrektywy ściekowej. W maju 2020 r. 
Komisja, na podstawie art. 258 Trakta-
tu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
skierowała do Polski uzasadnioną opinię 
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w związku z uchybieniem zobowiązaniom 
wynikającym z dyrektywy 91/271/EWG. 
Zarzuty dotyczyły niezapewnienia: 

 • w 1183 aglomeracjach wyposażenia 
w system zbierania ścieków komunalnych, 
indywidualne lub inne właściwe systemy 
zbierania, które osiągają ten sam poziom 
ochrony środowiska, gdy wprowadzenie 
jednego zbiorczego systemu nie było uza-
sadnione ze względu na brak korzyści lub 
nadmierne koszty;

 • w 1282 aglomeracjach, aby ścieki komu-
nalne odprowadzane do systemów zbiera-
nia były przed zrzutem poddawane wtór-
nemu oczyszczaniu;

 • w 426 aglomeracjach bardziej rygory-
stycznego oczyszczania ścieków komu-
nalnych odprowadzanych do systemów 
zbierania niż to, które opisano w art. 4 
dyrektywy ściekowej.

W efekcie, w lutym 2022 r., KE podję-
ła decyzję o wniesieniu do TSUE sprawy 
przeciwko Polsce w związku z nieprze-
strzeganiem dyrektywy 91/271/EWG, 
co w konsekwencji, według szacunku by-
łego Ministerstwa Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej (obecnie Minister-
stwo Infrastruktury), może spowodować 
nałożenie przez Trybunał kar finansowych 
sięgających niemal 6 mld euro.

Podkreślenia wymaga, że Najwyższa 
Izba Kontroli już po raz trzeci ujawnia 
brak pełnego wdrożenia w Polce wy-
magań zawartych w dyrektywie ścieko-
wej oraz informuje o związanych z tym 

9 Kontrola realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych z 11.3.2010, nr ewid. 177/2009/
P08116/KSR.

10 Kontrola realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych z 11.4.2013, nr ewid. 17/2013/
K12001/KSI.

konsekwencjach. NIK już w 2010 r.9, a na-
stępnie w 2013 r.10 alarmowała, że niezre-
alizowanie bądź nieterminowe wykonanie 
zadań ujętych w KPOŚK może spowodo-
wać niewywiązanie się Polski ze zobowią-
zań zawartych w traktacie akcesyjnym, 
związanych z wdrożeniem dyrektywy 
91/271/EWG dotyczącej oczyszczania 
ścieków komunalnych, a w konsekwen-
cji nałożenie przez Unię Europejską kar 
finansowych na nasz kraj. 

Organy odpowiedzialne za opracowa-
nie piątej aktualizacji KPOŚK już na eta-
pie przygotowania tego dokumentu zaak-
ceptowały, że Polska nie spełni wymogów 
dyrektywy co najmniej do końca 2021 r. 
Tym samym jego aktualizacja, niezgod-
nie z celem jej opracowania, nie stano-
wiła instrumentu zapewniającego pełne 
wdrożenie dyrektywy w okresie jej obo-
wiązywania. Pomimo że dotychczasowe 
kontrole NIK wykazywały błędy w spo-
sobie wdrożenia dyrektywy ściekowej, 
polegające przede wszystkim na niewła-
ściwym wyznaczeniu aglomeracji, niewy-
starczającym zaplanowaniu w nich przed-
sięwzięć dotyczących zbierania i oczyszcza-
nia ścieków oraz nieterminowej realizacji 
zadań, nie udało się ich uniknąć również 
w okresie objętym ostatnią kontrolą. In-
spektorzy NIK ujawnili, że przyjęte w Kra-
jowym Zarządzie Gospodarki Wodnej 
(dalej także KZGW) założenia, służące 
opracowaniu projektu piątej aktualizacji 
KPOŚK, a także sformułowane w KZGW 
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i PGW WP, a następnie przyjęte w Mini-
sterstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej założenia projektu jego szó-
stej aktualizacji, nie gwarantowały ujęcia 
w nich wszystkich wyznaczonych aglome-
racji powyżej 2000 RLM. Jednocześnie 
w projektach tych dokumentów określono 
warunki wyposażenia aglomeracji w sieć 
kanalizacyjną co najmniej na poziomie: 
95% dla aglomeracji o RLM < 100 000 
i 98% dla aglomeracji o RLM ≥ 100 000, 
pomimo że zgodnie ze stanowiskiem KE 
potwierdzonym wyrokiem TSUE z 6 li-
stopada 2014 r. w sprawie C–395/13 KE 
przeciwko Królestwu Belgii, warunkiem 
spełnienia wymogu wyposażenia aglo-
meracji w systemy zbierania ścieków ko-
munalnych jest realizacja tego zadania 
na poziomie co najmniej 98%, przy jed-
noczesnym nieprzekroczeniu 2000 RLM 
dla pozostałych 2%. Tym samym warunki 
wyposażenia aglomeracji w sieć kanaliza-
cyjną zawarte w piątej aktualizacji KPOŚK, 
a także w projekcie szóstej, były niezgodne 
ze stanowiskiem Komisji potwierdzonym 
orzecznictwem TSUE. Dopiero w trakcie 
kontroli NIK w urzędzie obsługującym 
ministra właściwego do spraw gospodar-
ki wodnej uwzględniono stanowisko KE 
i zmieniono założenia projektu szóstej ak-
tualizacji KPOŚK. 

Podstawowym warunkiem osiągnię-
cia zgodności z dyrektywą 91/271/EWG 
jest prawidłowe wyznaczenie aglomera-
cji. Pozwala to przede wszystkim na od-
powiednie zinwentaryzowanie i zaplano-
wanie w KPOŚK niezbędnych inwestycji 
wodno-ściekowych na poziomie zapew-
niającym właściwe wdrożenie dyrektywy 
91/271/EWG. Kontrolerzy NIK ustalili, 
że Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej, w ramach nadzoru i koor-
dynacji zadań publicznych w gospodarce 
wodnej, zainicjował proces weryfikacji pra-
widłowości wyznaczania istniejących aglo-
meracji, wyrywkowo analizując uchwały 
przyjęte w 2018 r. i w 2019 r. W związku 
ze stwierdzonymi nieprawidłowościami 
w maju 2020 r. polecił sprawdzenie przez 
PGW Wody Polskie wszystkich uchwał 
wydanych na podstawie ustawy – Prawo 
wodne. Obejmowało to także wprowa-
dzenie comiesięcznego monitoringu do-
tyczącego liczby uchwał wpływających 
do PGW Wody Polskie w ramach procesu 
uzgodnienia. Zlecił także przeprowadzenie 
szkolenia pracowników PGW WP odpo-
wiedzialnych za ten proces i wprowadzenie 
wewnętrznych standardów przeprowa-
dzania weryfikacji w celu ujednolicenia 
sposobu wydawania decyzji.

W 40 z 44 skontrolowanych gmin wiodą-
cych terminowo (do końca 2020 r.) przy-
jęto nowe uchwały w sprawie obszarów 
i granic aglomeracji. W 6 uchwałach nie za-
pewniono jednak ujęcia wszystkich infor-
macji wymaganych przepisami. W wyniku 
weryfikacji granic i obszarów w 24 aglo-
meracjach została zmniejszona ich wiel-
kość w rezultacie wyłączenia obszarów 
o niewystarczająco skoncentrowanej za-
budowie. Korekta obszarów i granic aglo-
meracji zalecana przez PGW WP miała 
jednak głównie na względzie konieczność 
osiągnięcia wskaźnika ich wyposażenia 
w systemy zbierania ścieków komunal-
nych, gwarantujące poziom obsługi wska-
zywany w stanowisku KE. Prowadziło to 
niekiedy do nieuzasadnionego wyłącza-
nia z aglomeracji terenów spełniających 
kryteria określone w przepisach. W piątej 
aktualizacji KPOŚK w 2017 r., w wypadku 
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41 z 44 skontrolowanych aglomeracji, za-
kładano do końca 2021 r. budowę 1679,5 
km lub modernizację 317,9 km sieci kana-
lizacyjnych oraz zwiększenie o 159,9 tys. 
liczby korzystających z nich mieszkańców, 
a także uzyskanie w ten sposób 6 845 270 
RLM, co dawałoby wskaźnik zbierania ście-
ków za pośrednictwem sieci na poziomie 
98,5%. W 41 aglomeracjach planowano rów-
nież przedsięwzięcia dotyczące oczyszczalni 
ścieków komunalnych. Zakres planowanych 
inwestycji nie był jednak wystarczający, 
gdyż po ich zrealizowaniu na koniec 2021 r. 
tylko w 29 miały być spełnione wszyst-
kie warunki dyrektywy 91/271/EWG.  
Jednak założenia te uwzględniały, jako 
wymagany wskaźnik zbierania siecią po-
ziomy: 95% i 98%, w zależności od wiel-
kości aglomeracji, a nie wskazywany przez 
KE poziom 98%, z zastrzeżeniem, że po-
zostałe 2% RLM nie może być większe 
niż 2000.

Niepokojący był ujawniony przez kontro-
lerów NIK stopień realizacji przez gminy 
lub przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyj-
ne inwestycji związanych ze zbieraniem 
i oczyszczaniem ścieków w aglomeracjach 
objętych kontrolą. Aż w 31 z 44 przewidy-
wano nieterminowe zakończenie realizacji 
przedsięwzięć ujętych w piątej aktualiza-
cji KPOŚK. Ponadto tylko w 4  spełniono 
wszystkie warunki zgodności z dyrektywą 
91/271/EWG.

Nadzór nad gospodarką 
ściekową w gminach
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceni-
ła sprawowanie przez organy wykonawcze 

11 Dz.U. z 2021 r. poz. 888, ze zm.

kontrolowanych gmin nadzoru nad go-
spodarką ściekową. Ustalenia dokonane 
w toku kontroli, przeprowadzonej przez 
NIK w latach 2020–2021, dotyczącej zbie-
rania i oczyszczania ścieków komunalnych, 
nie odbiegały w żaden sposób od stanu 
ujawnionego w ramach wcześniejszych 
badań kontrolnych Izby w tym obszarze. 

Gminy nie posiadały rzeczywistych 
danych o liczbie mieszkańców korzysta-
jących z sieci kanalizacyjnej, przydomo-
wych oczyszczalni ścieków (dalej także poś) 
oraz ze zbiorników bezodpływowych. Nie 
znały wielkości zbieranych i kierowanych 
do oczyszczenia ścieków, w tym nieczystości 
ciekłych, według sposobów ich zbierania. 
Generalnie w skontrolowanych JST nie po-
siadano danych o ilości ścieków powstają-
cych na terenie gminy i dopiero na potrze-
by kontroli dokonywano ich oszacowania. 

W 32 spośród 39 zbadanych gmin, 
które prowadziły ewidencje poś oraz 
zbiorników bezodpływowych, kontro-
lerzy NIK ujawnili, że nie były one kom-
pletne. Tylko w 18 samorządach prowa-
dzono kontrole prawidłowości opróż-
niania zbiorników bezodpływowych lub 
poś oraz posiadania wymaganych umów 
i dowodów uiszczenia opłaty za te usługi. 
W 5 były to tylko kontrole interwencyjne 
urzędu i/lub straży miejskiej, wynikają-
ce ze zgłoszonych skarg. Żadna z gmin 
– pomimo informacji o braku zawarcia 
przez właścicieli nieruchomości umów 
na opróżnianie zbiorników bezodpływo-
wych – nie zastosowała przepisów usta-
wy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach11 (dalej 
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także ucpg), pozwalających na zorganizo-
wanie tego zadania i wydanie związanej 
z tym decyzji o wysokości opłaty. W pię-
ciu JST nie było nadzoru nad prawidło-
wością prowadzenia przez przedsiębior-
ców działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transpor-
tu nieczystości ciekłych. 

Generalnie kontrolerzy NIK ujawnili, 
że w gminach w niewielkim stopniu wy-
korzystywano analizę danych i informacji 
zawartych w kwartalnych sprawozdaniach 
przedsiębiorców, pomimo ich przydatno-
ści w nadzorowaniu gospodarki ściekowej 
w gminie. Wynikało to przede wszystkim 
z niewielkiej skali egzekwowania od przed-
siębiorców terminowego składania spra-
wozdań oraz ich rzetelności. W niemal 
połowie zbadanych gmin (20) nie dyspo-
nowano informacją o liczbie nieruchomo-
ści, które właściciele powinni podłączyć 
do istniejących sieci kanalizacyjnych (wy-
budowanych do końca 2017 r.) oraz o liczbie 
nieruchomości niepodłączonych. W tych 
samorządach nie identyfikowano także 
nieruchomości, których właściciele nie 
zapewnili ich podłączenia do sieci, mimo 
istnienia technicznych możliwości.

W okresie objętym kontrolą jedynie 
w 13 JST prowadzono postępowania admi-
nistracyjne w sprawie nałożenia w drodze 
decyzji obowiązku przyłączenia do sieci 
kanalizacyjnej. Obejmowały one tylko 7% 
nieruchomości niepodłączonych do sieci, 
ustalonych w 26 z 44 gmin. W wyniku 
tych postępowań wydano łącznie 311 de-
cyzji, z których 304 stały się prawomocne. 
Wykonało je tylko 40% zobowiązanych 
właścicieli. Pomimo to w żadnej z gmin 
nie skorzystano z możliwości wykonania 
zastępczego tych decyzji.

Brak prawidłowego nadzoru skutkował 
także niskim poziomem zbierania nieczy-
stości ciekłych z terenów nieskanalizowa-
nych – w wypadku 2/3 gmin nie zapew-
niono odbioru połowy takich nieczystości.

Podsumowanie
Przeprowadzona przez NIK kontrola jedno-
znacznie wykazała, że niewłaściwe przygo-
towanie KPOŚK, a także niezrealizowanie 
lub nieterminowe wykonanie zadań w nim 
ujętych, spowodowało niewywiązanie się 
Polski z ustalonych na koniec 2015 r. zobo-
wiązań traktatu akcesyjnego dotyczących 
dyrektywy 91/271/EWG. W konsekwencji 
błędy lub zaniechania ze strony organów 
administracji publicznej oraz jednostek 
przez nie nadzorowanych mogą spowodo-
wać nałożenie na Polskę przez Unię Euro-
pejską kar finansowych. Zagrożenie to jest 
tym bardziej realne w sytuacji wszczęcia 
przez KE postępowania w sprawie uchy-
bienia zobowiązaniom państwa członkow-
skiego w zakresie prawidłowości wdrażania 
dyrektywy ściekowej.

W związku z powyższym, w celu po-
prawy skuteczności działań dotyczących 
zbierania i oczyszczania ścieków komunal-
nych, Najwyższa Izba Kontroli sformuło-
wała w wystąpieniach pokontrolnych oraz 
w Informacji o wynikach kontroli wnioski 
dotyczące m.in.:

 • ujęcia w szóstej aktualizacji KPOŚK 
wszystkich istniejących po 31 grudnia 2020 r. 
aglomeracji, po wcześniejszej weryfikacji 
i zapewnieniu prawidłowości wyznaczenia 
każdej z nich;

 • podjęcia skutecznych działań służących 
wdrożeniu bez zbędnej zwłoki wymagań 
dotyczących odprowadzania i oczyszcza-
nia ścieków komunalnych określonych 
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w dyrektywie 91/271/EWG, przez zapew-
nienie wszystkim gminom realizującym 
inwestycje w prawidłowo wyznaczonych 
aglomeracjach optymalnych warunków 
prawnych, organizacyjnych i finansowych, 
umożliwiających wykonanie wszystkich 
zadań zaplanowanych w KPOŚK;

 • wprowadzenia w art. 3 ucpg delegacji 
dla ministra właściwego do spraw gospo-
darki wodnej do określenia wymaganego 
zakresu danych niezbędnych przy realiza-
cji celów prowadzenia ewidencji zbiorni-
ków bezodpływowych i przydomowych 
oczyszczalni ścieków;

 • wprowadzenia w art. 9o ust. 3 i 4 ucpg 
zmian umożliwiających uzyskanie z kwar-
talnych sprawozdań składanych przez 
przedsiębiorców, prowadzących działal-
ność polegającą na opróżnianiu zbiorników 
bezodpływowych i transporcie nieczystości 
ciekłych, informacji pozwalających na sku-
teczne nadzorowanie postępowania z nimi, 
takich jak: dane właściciela nieruchomości, 
data wykonania usługi wraz z informacją, 
czy została wykonana w ramach okreso-
wej umowy, czy na jednorazowe zlecenie;

 • wprowadzenia sankcji za nieprzekaza-
nie sprawozdania kwartalnego, o którym 
mowa w art. 9o ust. 1 ucpg;

 • wprowadzenia w art. 9z ucpg kar pie-
niężnych za niewydanie decyzji, o których 
mowa w art. 5 ust. 7 oraz art. 6 ust. 7 ucpg;

 • monitorowania przez Prezesa PGW WP 
stanu gospodarki ściekowej na terenach 
nieobjętych KPOŚK i podejmowanie dzia-
łań sprzyjających prawidłowemu zbieraniu 
i oczyszczaniu ścieków z tych terenów;

 • rozważenia przez Prezesa Zarządu Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej oraz zarządy 
funduszy wojewódzkich możliwości za-
pewnienia dofinansowania zadań reali-
zowanych w ramach KPOŚK w formie 
bezzwrotnej;

 • pozyskiwania przez organy wykonawcze 
gmin wszystkich niezbędnych danych oraz 
bilansowanie ilości powstających i oczysz-
czanych ścieków na terenie JST (do identy-
fikacji nieprawidłowości w postępowaniu 
ze ściekami właścicieli nieruchomości) 
oraz egzekwowanie od nich prawidłowe-
go zbierania i pozbywania się nieczystości 
ciekłych;

 • identyfikowania przez organy wykonaw-
cze gmin wszystkich nieruchomości, które 
powinny być podłączone do sieci kanaliza-
cyjnej oraz skuteczne egzekwowanie tego 
obowiązku od ich właścicieli.
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Departamentu Środowiska NIK
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ABSTRACT
Collecting and Treating Waste Water Without Supervision – Threat of Severe Fines 
from the EU
The regulations of the European Union impose concrete responsibilities on the Member 
States related to treatment of urban waste. Poland has not been meeting them, that is 
why in February 2022 the European Commission started proceedings that – according 
to the estimate of the Ministry of Marine Economy and Inland Navigation (now the 
Ministry of Infrastructure) – may result in fines up to almost six billion EUR. NIK signal-
led this threat already in 2012. Still, the latest audit indicates that, although more than 
a decade has passed since then, municipalities usually do not have data on the number 
of inhabitants using their sewage systems, nor on those using onsite treatment systems, 
or drainless reservoirs. Also, municipalities do not measure the waste water produced 
in their area. In this situation, it is difficult to plan investments properly. This is one of 
several irregularities that have led to this strict stance of the European Commission. 
The article presents the findings of the NIK audit in detail. It comprised the following 
entities: the Ministry of Infrastructure, the National Board for Water Management of 
the State Water Management Entity “Polish Waters” (PGW WP; Wody Polskie), the 
National Fund for Environmental Protection and Water Management (NFOŚiGW), 
16 regional funds for environmental protection and water management (wfośgw), as well 
as 44 municipalities and 44 waterworks and sewage system companies. NIK audited 
the measures taken by public administration bodies and their subordinate entities as 
for ensuring a comprehensive collection of urban waste and its proper treatment. The 
audit comprised, among other, planning, implementation, monitoring, coordination 
and supervision of activities related to waste water management. 

Paweł Trzaskowski, Deputy Director of the Department of Environment of NIK

Key words: agglomeration, Directive 91/271/EEC, waste water directive, water law, equivalent 
number of inhabitants, RLM, urban waste 
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Ustalenia wcześniejszych badań1 skłoniły NIK do przeprowadzenia kontroli promocji 
polskiej żywności za granicą2. Podjęto ją głównie na podstawie założeń określonych 
w Strategii promocji żywności Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, opracowanej 
w 2017 r. Okazała się skuteczna: w  latach 2017–2020 eksport naszych artykułów 
rolno-spożywczych wzrósł o ponad 6 miliardów euro, czyli o ok. 22%. Jednak pełna 
ocena skuteczności i efektywności podejmowanych działań nie była możliwa, ponie-
waż Ministerstwo nie określiło mierników realizacji celów w tym obszarze.

Promocja polskiej żywności za granicą

Działania organów państwa

JAROSŁAW PASZTALENIEC

Znaczenie  
handlu spożywczego 
Rolnictwo i eksport artykułów rolno-
-spożywczych jest ważnym sektorem 
krajowej gospodarki. W 2019 r. Polska 
była 15 największym eksporterem pro-
duktów rolno-spożywczych na świe-
cie i odpowiadała za 2,1% światowego 
oraz 5,9% unijnego eksportu produktów 
rolnych. W latach 1999–2019 wartość 
eksportu takich produktów zwiększyła 

1 Informacje o wynikach kontroli NIK: Wykorzystanie środków publicznych na promocję produktów rolno-spożyw-
czych, nr ewid. 22/2010/P/09/111/KSR oraz Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych, nr ewid. 
185/2016/P/16/042/KRR.

2 Artykuł opracowano na podstawie Informacji o wynikach kontroli NIK: Promocja polskiej żywności za grani-
cą, nr ewid. 178/2021/P/21/050/KRR.

3 Dwie dekady rozwoju polskiego rolnictwa. Innowacyjność sektora rolnego w XXI wieku, Polski Instytut Eko-
nomiczny, Warszawa 2021.

4 Prezentowane w artykule dane o wartości eksportu i importu ogółem oraz dla artykułów rolno-spożywczych 
opracowano na podstawie dokumentów: Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2019 r., spo-
rządzonego przez Główny Urząd Statystyczny oraz Polski handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi 
w 2021 r. (dane wstępne), sporządzonego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak też materiałów 
opracowanych w latach poprzednich.

się ponad 12-krotnie, a szczególnie szybki 
wzrost miał miejsce po wstąpieniu Polski 
do Unii Europejskiej3. Według danych 
Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) 
i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(MRiRW)4, od 2017 r. do 2020 r. było 
to o 6,2 mld euro więcej, co oznaczało 
wzrost o 22,2%. W 2017 roku wartość 
zagranicznej sprzedaży osiągnęła po-
ziom 27,8 mld euro, zaś cztery lata póź-
niej (tj. w 2021 r.) już 37,4 mld euro, czyli 
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był to najlepszy wynik w historii. W po-
równaniu z 2020 r. sprzedaż zwiększyła 
się o 9%, a saldo w obrotach artykułami 
rolno-spożywczymi było dodatnie i osią-
gnęło poziom 12,7 mld euro, odnotowując 
wzrost o 9,7%.

W polskiej wymianie handlowej han-
del produktami rolno-spożywczymi 
odgrywa istotną rolę, a jego znacze-
nie rośnie od wstąpienia Polski do UE. 
W 2020 r. udział eksportu towarów rol-
no-spożywczych w eksporcie ogółem 
wyniósł 14,3%, a wartość eksportu ar-
tykułów rolno-spożywczych wyniosła 
34,0 mld euro. Dla porównania, w 2017 r. 
udział ten kształtował się na poziomie 
13,5%. 

Należy zauważyć, że krajowy sektor 
rolno-spożywczy jest jedną z tych gałę-
zi gospodarki narodowej, która uzyskuje 

5 Według grup krajów i nomenklatury CN (ceny bieżące) na podstawie raportu: Produkcja i handel zagraniczny 
produktami rolnymi w 2019 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2020.

6 Tj. krajów należących do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej – Armenia, Białoruś, Kazachstan,  
 Kirgistan, Rosja.

dodatni bilans w obrotach handlowych. 
Łącznie w latach 2017–2021 saldo w ob-
rotach artykułami rolno-spożywczymi 
osiągnęło poziom 53,1 mld euro. Głów-
nym partnerem Polski w eksporcie tych 
artykułów są od wielu lat kraje Unii Eu-
ropejskiej, sprzedaż w tym kierunku stale 
rośnie. Ich udział w eksporcie produk-
tów rolno-spożywczych w 2019 r.5 wy-
niósł 81,6%, krajów EUG6 2,8% i EFTA 
1,1%, zaś do pozostałych państw – 14,5%. 
Głównymi partnerami handlowymi Polski 
są Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, 
Francja, Włochy i Czechy, przy czym naj-
większy odbiorca naszej żywności to za-
chodni sąsiedzi. W 2020 r. wartość ekspor-
tu tych artykułów do Niemiec wyniosła 
8,5 mld euro, co stanowiło 25,0% całego 
polskiego eksportu rolno-spożywczego 
w tym roku. 

Rysunek 1. Udział polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych w światowym  
eksporcie w 2019 r. (%)

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie dokumentu Produkcja i handel zagraniczny produktami rolny-
mi w 2019 r. sporządzonego przez Główny Urząd Statystyczny oraz raportu Dwie dekady rozwoju polskiego 
rolnictwa. Innowacyjność sektora rolnego w XXI wieku opracowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny.
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Rola promocji żywności 
za granicą
W opinii GUS, w warunkach dużej za-
leżności rynku w Polsce i eksportu towa-
rów rolno-spożywczych od rynku w UE, 
który charakteryzuje się niską elastycz-
nością dochodową popytu na żywność, 
dynamika eksportu produktów rolno-
-spożywczych do krajów członkow-
skich może ulec osłabieniu. Konieczne 
jest zatem poszukiwanie nowych ryn-
ków zbytu i rozwój wymiany handlo-
wej z pozostałymi rynkami na świe-
cie7. Z tego powodu promocja artyku-
łów rolno-spożywczych staje się coraz 
ważniejszym czynnikiem decydującym 

7 Produkcja i handel…, op.cit., s. 61-62.
8 Portalspozywczy.pl, 2015 r., „Marek Sawicki: musimy zrobić krok do przodu” „portalspozywczy.pl”,   

<https://www.portalspozywczy.pl/technologie/wiadomosci/marek-sawicki-musimy-zrobic-krok-do-przodu,116770.html>.
9 R. Wieczorkiewicz, portalspożywczy.pl, 2015 r., „Promocja polskiej marki żywności to zadanie nie tylko rządu”, 

<https://www.portalspozywczy.pl/mleko/wiadomosci/promocja-polskiej-marki-zywnosci-to-zadanie-nie-tylko-
rzadu,141666.html>.

o wzroście ich eksportu i konsumpcji. 
Jak uważa Marek Sawicki, były mini-
ster rolnictwa, „proste przewagi ekono-
miczne w postaci relatywnie niskich cen 
surowców, kosztów pracy czy energii, 
powoli, ale nieubłaganie, się kończą”8. 
Ekonomiści jednocześnie podkreślają, 
że promocja polskiej żywności to zada-
nie nie tylko państwa. Aby wykorzystać 
potencjał eksportowy polskiego sektora 
rolno-spożywczego, potrzebne jest od-
powiednie wyeksponowanie zalet ofe-
rowanych produktów, co można osią-
gnąć tylko przy odpowiedniej współ-
pracy pomiędzy państwem i biznesem 
oraz samymi firmami9. Rolą państwa 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych GUS i MRiRW.
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powinno być wspieranie uczestnictwa 
polskich producentów w międzynaro-
dowych targach i pomoc w rozpozna-
niu potrzeb zagranicznych konsumen-
tów oraz dbanie o ciągłość współpracy 
gospodarczej z państwami trzecimi, 
będącymi perspektywicznymi rynka-
mi dla polskiej żywności10. W opinii 
ekspertów, niezbędna powinna być 
również budowa silnej marki polskiej 
żywności, jako podstawowe narzędzie 
służące zwiększeniu wartości eksportu 
produktów rolno-spożywczych11. 

Dokumenty strategiczne 
W przyjętej na początku 2017 r. Strate-
gii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do 

10 AT/portalspozywczy.pl, 2018 r., „Prezes Cedrobu: promocja polskiej żywności leży w rękach polskich firm, 
a nie rządu”, <https://www.portalspozywczy.pl/mieso/wiadomosci/prezes-cedrobu-promocja-polskiej 
-zywnosci-lezy-w-rekach-polskich-firm-a-nie-rzadu,163152.html>.

11 MRiRW, portalspozywczy.pl 2018 r., „Budowa silnej marki polskiej żywności trudniejsza od zdobywania 
nowych rynków zbytu”, <https://www.portalspozywczy.pl/technologie/wiadomosci/budowa-silnej-marki 
-polskiej-zywnosci-trudniejsza-od-zdobywania-nowych-rynkow-zbytu,157317.html>.

12 Uchwała nr 8 Rady Ministrów z 14.2.2017 w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 
do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), M.P, poz. 260.

roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)12 
sektor rolno-spożywczy – ze względu 
na potencjał eksportowy – został wskaza-
ny jako jeden z 12 najsilniejszych, priory-
tetowych sektorów gospodarki. Promocja 
żywności jest jednym z kluczowych działań 
w obszarze Ekspansja zagraniczna Strate-
gii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 
W ramach planowanych działań przewidzia-
no m.in. opracowanie i wdrożenie syste mu 
promocji produktów rolno-spożywczych 
oraz budowę silnej marki polskich produk-
tów pod hasłem „Polska smakuje”. System 
zakładał realizację ukierunkowanej polityki 
promocyjnej, która miała poprawić konku-
rencyjność polskich produktów na rynku 
światowym i zwiększyć ich eks port.
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Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
również dostrzegło potrzebę podjęcia spój-
nych działań informacyjnych i promocyj-
nych. Program MRiRW na lata 2015–2019 
zakładał promowanie polskiej żywności 
na europejskich i światowych rynkach 
zbytu oraz stworzenie warunków insty-
tucjonalnych promocji w celu zwiększenia 
konkurencyjności rolnictwa i gospodarki 
żywnościowej.

W listopadzie 2017 r. Minister przyjął 
Strategię promocji żywności Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 
2017–2020 (Strategia promocji żyw-
ności, Strategia). Jej celem było zwięk-
szenie konkurencyjności polskich pro-
duktów żywnościowych na rynkach 
zagranicznych, a także rozpoznawal-
ności marki polskiej żywności w kraju 
i za granicą przez kształtowanie jej po-
zytywnego wizerunku. Określono mię-
dzy innymi spójne zasady komunikacji, 
a także wyznaczono priorytetowe kie-
runki działań promocyjnych. Jednost-
ką koordynującą i sprawującą nadzór 
nad realizacją Strategii było Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Kra-
jowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
(KOWR) został wskazany jako głów-
na instytucja wdrażająca instrumenty 
polityki promocji w sektorze rolno-spo-
żywczym. Marka polskich produktów 
żywnościowych była budowana w kraju 
i za granicą pod wspólnym hasłem i zna-
kiem graficznym „Polska smakuje"/„Po-
land tastes good”. 

Wdrażanie instrumentów polityki 
promocji w sektorze rolno-spożyw-
czym było realizowane przy współpra-
cy z innymi instytucjami administracji 
publicznej i samorządowej, organizacjami 

i stowarzyszeniami konsumenckimi, 
przedsiębiorcami, organizacjami bran-
żowymi i międzybranżowymi skupiają-
cymi przedsiębiorców, a także z polski-
mi placówkami zagranicznymi do spraw 
gospodarczych.

W Strategii wskazano narzędzia i źró-
dła finansowania działań promocyjnych. 
Za główne uznano organizowanie stoisk 
narodowych na międzynarodowych tar-
gach, stoisk informacyjno-promocyjnych 
na imprezach wystawienniczo-targowych 
w kraju i za granicą, misji gospodarczych, 
rozmów B2B (ang. business to business) 
oraz seminariów lub spotkań informacyj-
no-szkoleniowych.

Działania promocyjne dotyczące pro-
duktów rolno-spożywczych ukierunko-
wano na rynki zbytu uznane za perspek-
tywiczne, tj. krajów Bliskiego Wschodu 
(Królestwo Arabii Saudyjskiej, Zjedno-
czone Emiraty Arabskie, Islamska Re-
publika Iranu); Azji (Chińska Republi-
ka Ludowa, Republika Indii, Japonia, 
Singapur, Wietnam, Republika Kazach-
stanu); Afryki (Algieria, Egipt, Republi-
ka Południowej Afryki), Ameryki Pół-
nocnej, Europy Wschodniej (Białoruś) 
oraz Unii Europejskiej (w tym: Niemcy, 
Wielka Brytania, Republika Czeska, Ho-
landia, Włochy, Francja, Słowacja, Węgry,  
Hiszpania).

Monitoring i ewaluacja Strategii 
W Strategii określono cel główny jako 
zwiększenie konkurencyjności polskiej 
żywności oraz cele szczegółowe, tj.: kształ-
towanie pozytywnego wizerunku polskiej 
żywności w kraju, na pozostałych ryn-
kach Unii Europejskiej i rynkach krajów 
trzecich, zwiększenie rozpoznawalności 
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marki naszych produktów spożywczych 
oraz wartości eksportu polskiej żywno-
ści przez dywersyfikację i otwieranie no-
wych rynków zbytu. Nie określono nato-
miast mierników oceny stopnia realizacji 
tych celów13. Według MRiRW nie uczy-
niono tego, ponieważ cel główny i cele 
szczegółowe są bardzo ogólne i dotyczą 
globalnej polityki promocyjnej sektora 
rolno-spożywczego, mają na uwadze cha-
rakter i specyfikę realizowanych działań 
w obszarze żywności, a także uwzględ-
niają cele w tym obszarze o charakterze 
długookresowym. 

W literaturze przedmiotu wskazuje 
się, że do pomiaru osiągniętych wyni-
ków służą mierniki. Każdy cel powinien 
posiadać miernik powiązany z celami 
polityki w danym obszarze planowania 
i jego przedmiotem. Obok mierników 
istnieją także wskaźniki, które są wzor-
cem, tj. określoną wartością docelową14. 
Pomiar osiągniętych efektów realizacji 
działań umożliwia rozliczalność, która 
oznacza odpowiedzialność za wydajne 

13 Zgodnie ze standardem II.B.6. Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji określo-
nym w Załączniku do komunikatu nr 23 Ministra Finansów z 16.12.2009 w sprawie standardów kontroli 
zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF nr 15, poz. 84) cele i zadania należy określać 
jasno i w co najmniej rocznej perspektywie, a ich wykonanie monitorować za pomocą wyznaczonych 
mierników. Ponadto w jednostce nadrzędnej lub nadzorującej należy zapewnić odpowiedni system 
monitorowania realizacji celów i zadań przez jednostki podległe lub nadzorowane. Zalecono też prze-
prowadzanie oceny realizacji celów i zadań z uwzględnieniem kryterium oszczędności, efektywności 
i skuteczności.

14 A. Mituś: Mierniki realizacji celów i zadań [w:] M. Ćwikliński (red.), Kontrola zarządcza. Podstawowe zagad-
nienia kontroli zarządczej. Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego, Małopolska Szkoła Administracji 
Publicznej UEK, Kraków 2015, s. 99.

15 Standardy i wytyczne kontroli wykonania zadań na podstawie standardów kontroli INTOSAI i praktyki ISSAI 
3000, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2009, s. 11.

16 Przykładowo, w Marketingowej Strategii Polski w sektorze turystyki na lata 2012–2020 przyjętej przez Polską 
Organizację Turystyczną w grudniu 2011 r. określone zostały cel strategiczny, cele operacyjne, powiązanie 
budżetu zadaniowego z celami operacyjnymi oraz mierniki stopnia realizacji tej strategii <https://www.
pot.gov.pl/pl/o-pot/plany-i-sprawozdania-pot/marketingowa-strategia-polski-w-sektorze-turystyki-na 
-lata-2012-2020-2>.

i skuteczne funkcjonowanie programów 
publicznych15.

Wskaźniki realizacji poszczególnych 
przedsięwzięć promocyjno-informa-
cyjnych, za które odpowiedzialne były 
MRiRW i KOWR, zostały określone 
w budżecie państwa w układzie zadanio-
wym. Monitoring realizacji tych działań 
(w szczególności targowych) był prowa-
dzony na podstawie wskaźników ilościo-
wych (liczba uczestników), za pomocą an-
kiet przeprowadzanych wśród biorących 
w nich udział oraz na podstawie analizy 
poziomu zainteresowania udziałem przed-
siębiorców w organizowanych akcjach pro-
mocyjnych i informacyjnych w wybra-
nych krajach. Wskaźniki te nie zostały 
jednak powiązane z celami określonymi 
w Strategii promocji żywności16. Należy 
podkreślić, że w ramach budżetu zada-
niowego wskaźniki realizacji deklarowa-
nych celów powiązane są ze środkami 
budżetowymi, natomiast w kontroli za-
rządczej określanie celów i zadań, moni-
torowanie i ocena ich realizacji stanowi 
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podstawę prawidłowej oceny działalności 
w tym obszarze17. 

Efekty działań określonych w Strategii 
miały podlegać stałemu monitorowaniu 
i ocenie przez analizę:

 • wartości eksportu artykułów rolno-
-spożywczych osiągniętą w poszczegól-
nych latach;

 • poziomu zaangażowania branży rolno-
-spożywczej w eksport polskich produk-
tów żywnościowych;

 • dostępu do  rynku krajów trzecich 
dla polskich produktów rolno-spożyw-
czych;

 • wizerunku polskich produktów żyw-
nościowych.

Minister częściowo monitorował reali-
zację zadań dotyczących promocji żywno-
ści za granicą, głównie analizując wartości 
i udział eksportu polskich towarów rol-
no-spożywczych oraz dostępność zagra-
nicznych rynków dla polskiej żywności, 
nie prowadzono natomiast analizy wize-
runku naszych produktów. 

W Strategii wskazano, że pod koniec 
jej wdrażania zostaną przeprowadzone ba-
dania wizerunkowe ex-post w celu określe-
nia, jak zmieniło się postrzeganie polskiej 
żywności. W MRiRW nie przeprowadzono 
tych badań z powodu wystąpienia pan-
demii COVID-19. Według Ministerstwa 
ograniczenia, w tym dotyczące przemiesz-
czania, komunikacji, transportu oraz prze-
pływu artykułów rolno-spożywczych 
wprowadzone w związku z pandemią 

17 O. Szołno: Cele i mierniki monitorowania celów w systemie kontroli zarządczej i budżetu zadaniowego w jed-
nostkach samorządu terytorialnego [w:] E. Nowak, M. Kowalewski (red.) Prace naukowe Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu. Zarządzanie kosztami i dokonaniami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu nr 398/2015, s. 450-459.

mogłyby znacząco wpłynąć na wyniki 
badań, zniekształcając je i nie odzwiercie-
dlałyby rzeczywistego wizerunku polskiej 
żywności. W efekcie MRiRW i KOWR 
nie dysponowały danymi dotyczącymi 
wpływu promocji za granicą na wzrost 
eksportu polskiej żywności. 

Podsumowanie i rekomendacje 
W ocenie NIK polska żywność była sku-
tecznie i efektywnie promowana za granicą 
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz Dyrektora Generalnego KOWR. W la-
tach 2017–2020 polski eksport artykułów 
rolno-spożywczych wzrósł o ponad 6 mld 
euro, czyli o ok. 22%. Działania na rzecz 
zwiększenia konkurencyjności naszej żyw-
ności były podejmowane głównie na podsta-
wie założeń określonych w strategii opra-
cowanej w 2017 r. przez Ministra. Wystą-
pienie pandemii COVID-19 spowodowało 
zmniejszenie liczby działań promocyjnych 
w latach 2020–2021, co jednak nie wpłynę-
ło na wyniki polskiego handlu artykułami 
rolno-spożywczymi. 

NIK negatywnie oceniła, że KOWR 
nie opracował wieloletniego planu zagra-
nicznych działań promocyjno-informa-
cyjnych. Mogło to źle wpłynąć na ciągłość 
i spójność działań wspierających rozwój 
wymiany handlowej sektora rolno-spo-
żywczego z zagranicą. 

Ponadto Izba zwróciła uwagę, że w Stra-
tegii nie określono mierników realizacji 
celów, a także nie przeprowadzono oceny 
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ex-post wizerunku polskich artykułów 
rolno-spożywczych. Zatem pełna ocena 
nie była możliwa. 

Ze względu na znaczenie budowy sys-
temu promocji produktów rolno-spożyw-
czych, mającego istotny wpływ na zwięk-
szenie ich konkurencyjności na rynku 
światowym, NIK skierowała wniosek 
do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
o określenie mierników realizacji założo-
nych w Strategii celów, które umożliwią 
ocenę poziomu skuteczności i efektyw-
ności długookresowych działań na rzecz 
promocji polskiej żywności za granicą18. 

Należy zauważyć, że pomocna mogłaby 
być analiza konkurencyjności rodzimych 
produktów rolno-spożywczych prowadzona 
przez Główny Urząd Statystyczny. Do ana-
lizy tej GUS wykorzystuje trzy wskaźni-
ki, tj. pokrycie importu eksportem (TC), 
udział Polski w światowym i unijnym rynku 
eksportowym (EMS) i ujawnioną przewagę 
komparatywną (RCA). Z analizy osiągnię-
tych wskaźników w ostatnich latach wy-
nika, że polskie artykuły rolno-spożywcze 
znacznie lepiej konkurowały na rynku mię-
dzynarodowym w porównaniu z wszystkimi 

18 Informacja o wynikach kontroli NIK: Promocja polskiej żywności…, op.cit., s. 15.
19 Wyniki tej analizy są corocznie prezentowane przez GUS w opracowaniach dotyczących produkcji i handlu 

zagranicznego produktami rolnymi, przykładowo: Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2019 r., 
Warszawa 2020, s. 36 i nast. 

20 O. Szołno: Cele i mierniki…, op.cit., s. 452.

rodzimymi towarami, przede wszystkim 
z powodu zdolności wytwarzania po niż-
szych cenach niż producenci z konkuren-
cyjnych rynków19. 

Analiza prowadzona przez GUS jest 
zbieżna z celem głównym Strategii, okre-
ślonym jako zwiększenie konkurencyjności 
polskiej żywności. Zatem jej wyniki mo-
głyby zostać wykorzystane jako podstawa 
do określenia wskaźników i mierników 
realizacji strategicznych celów działań 
w promocji polskiej żywności za granicą, 
co pozwoliłoby na pełną ocenę stopnia 
skuteczności i efektywności tych dzia-
łań. Podkreślić przy tym należy, że dobór 
mierników danej działalności, jako element 
kontroli zarządczej, jest rozwiązaniem 
istotnie wspomagającym i usprawniającym 
zarządzanie ukierunkowane na realizację 
celów, osiąganie zamierzonych efektów 
oraz ich monitorowanie20.

JAROSŁAW PASZTALENIEC
doradca ekonomiczny,
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi NIK

Słowa kluczowe: promocja gospodarcza Polski, promocja polskiej żywności za granicą, Strategia 
promocji żywności, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
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ABSTRACT
Promotion of Polish Food Abroad – Activities of State Authorities 
In the opinion of the Statistics Poland (Główny Urząd Statystyczny, GUS) the dyna-
mics of the produce export to the EU states may decrease. Therefore, it is necessary 
to look for new markets. That is why promotion of agricultural produce is becoming 
a more and more important factor, which has an impact on the growth of export and 
consumption. The findings of previous engagements have encouraged NIK to conduct 
an audit of the promotion of Polish food abroad. The related activities were performed 
mainly on the basis of the Food Promotion Strategy elaborated in 2017. These activities 
were effective: from 2017 to 2020 the exports of Polish produce increased by over six 
billion EUR, i.e. by over 20 percent. It was not, however, possible to evaluate the total 
effectiveness and efficiency of the measures introduced, since the Ministry did not 
set indicators for measuring the implementation of objectives in the area. 

Jarosław Pasztaleniec, Economic Advisor, Department of Agriculture & Rural 
Development of NIK
Key words: promotion of Polish food abroad, Food Promotion Strategy, Ministry of Agriculture 
and Rural Development, National Centre for Agriculture Support 
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ARTUR URBAN

W  województwie dolnośląskim nierzetelnie planowano przywracanie pasażerskich 
połączeń kolejowych, nie uwzględniono rentowności linii komunikacyjnych, nie pro-
wadzono odrębnych analiz opłacalności zapewnienia alternatywnych środków ko-
munikacji. Spośród 21  linii i/lub  odcinków linii kolejowych o  długości 210,7  km, 
objętych procesem przejmowania od państwa, pasażerskie połączenia kolejowe re-
aktywowano na trzech odcinkach o łącznej długości 37,6 km, a na przejętej infra-
strukturze od 2016 r. tylko na  jednym odcinku. Biorąc pod uwagę dotychczasowy 
poziom finansowania działalności podmiotu zarządzającego publicznym transportem 
zbiorowym oraz  szacunkowe koszty rewitalizacji jednego kilometra linii kolejowej, 
uruchomienie połączeń na pozostałych 173,1 km zajmie jeszcze co najmniej 52 lata.

Przywracanie połączeń kolejowych 
w Dolnośląskiem

Działania samorządu województwa

Wprowadzenie
Zapewnienie publicznego transportu zbioro-
wego jest niezbędnym elementem funkcjo-
nowania państwa. Umożliwia przemieszcza-
nie się w celach zarobkowych, edukacyjnych, 
zdrowotnych czy turystycznych. Jest też ko-
niecznym elementem polityki zrównowa-
żonego rozwoju, polegającej na zharmonizo-
waniu trzech czynników, tj. poszanowania 
środowiska, postępu społecznego i wzrostu 
gospodarczego. Może przy tym konkurować 
z rozwiniętym rynkiem transportu prywat-
nego, który przyczynia się do powstawania 

1 Szerzej na ten temat: <https://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/a-moze-kolej-tez-wesprzec-92316.html> 
(dostęp 5.4.2022). 

zatorów drogowych i degradacji środowiska 
naturalnego. Natomiast brak dostępu nie-
których ośrodków do publicznego trans-
portu zbiorowego pogłębia ich zubożenie 
i skazuje mieszkańców na wykluczenie ko-
munikacyjne.

Według przyjętych szacunków w Pol-
sce około 20% miejscowości nie posiada 
dostępu do żadnego transportu zbiorowe-
go, a drugie tyle ma dostęp do transportu 
funkcjonującego w bardzo ograniczonym 
zakresie (pojedyncze kursy w dni nauki 
szkolnej przez około 8,5 miesiąca w roku)1. 
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W Strategii rozwoju województwa dolno-
śląskiego 2030 wymieniono słabe strony 
systemu komunikacji i dostępności trans-
portu w regionie, wśród których znalazł się 
niewystarczająco rozwinięty system kole-
jowych przewozów pasażerskich w ukła-
dach aglomeracyjnych oraz występowa-
nie obszarów o ograniczonym dostępie 
do transportu publicznego.

Dlatego przywracanie zlikwidowanych 
połączeń należy uznać za istotny element 
planowania rozwoju i organizacji kolejowe-
go transportu zbiorowego. Ma temu sprzy-
jać uprawnienie uzyskane przez jednostki 
samorządu terytorialnego na mocy ustawy 
z 8 września 2000 r. o komercjalizacji i re-
strukturyzacji przedsiębiorstwa państwo-
wego Polskie Koleje Państwowe2 do przej-
mowania od PKP SA lub PKP PLK SA linii 
i/lub odcinków linii kolejowych. 

Korzystając z tej możliwości, samorząd 
województwa dolnośląskiego pozyskiwał 
w ostatnich latach nieużywane linie ko-
lejowe przyjmując, że jest to w interesie 
mieszkańców Dolnego Śląska, a przeję-
cie i uruchomienie kolejnych tras będzie 
miało istotne znaczenie dla rozwoju sieci 
komunikacyjnej i turystyki w regionie3. 
Informacje medialne oraz doniesienia 
mieszkańców wskazują jednak, że dzia-
łania te nie opierają się na wiarygodnych 
przesłankach i nie zawsze stanowią odpo-
wiedź na potrzeby mieszkańców. 

2 Dz.U. z 2021 r. poz. 146., dalej także ustawa o PKP.
3 Zob.: <https://umwd.dolnyslask.pl/urzad/aktualnosci/single-view/artykul/samorzad-wojewodztwa 

-przejal-nastepna-linie-kolejowa-od-pkp-sa/> (dostęp 5.4.2022).
4 Artykuł opracowany na postawie Informacji o wynikach kontroli NIK: Działalność Samorządu Województwa 

Dolnośląskiego na rzecz przywracania połączeń kolejowych, nr ewid. 128/2021/P/21/100/LWR.
5 Kontrole NIK: nr ewid. 23/2017/P/16/031/KIN, dalej P/16/031; nr ewid. 199/2017/P/17/031/KIN, 

dalej P/16/031; nr ewid. 195/2020/P/20/028/KIN, dalej P/20/028.

Dlatego też za istotne uznano dokona-
nie przez NIK kompleksowej oceny dzia-
łalności samorządu tego województwa, 
obejmującej planowanie i realizację zadań 
na rzecz przywracania pasażerskich połą-
czeń kolejowych4.

Brano również pod uwagę dotychcza-
sowe ustalenia NIK poczynione w toku 
kontroli dotyczących regionalnych prze-
wozów pasażerskich, przeprowadzonych 
w ostatnich latach, tj. kontroli: „Zarzą-
dzanie regionalnym pasażerskim trans-
portem kolejowym”, „Bezpieczeństwo 
przewozów kolejowych” oraz „Bezpie-
czeństwo eksploatacji pasażerskiego ta-
boru kolejowego”5. Po pierwszej kontroli 
zastrzeżenia NIK budził m.in. sposób 
wywiązywania się Marszałka Woje-
wództwa Dolnośląskiego z obowiąz-
ków administrowania systemem in-
formacji dla pasażera czy też nalicza-
nia kar umownych dla przewoźników. 
W kolejnej zwrócono uwagę na niewy-
starczającą w stosunku do liczby urucha-
mianych połączeń liczbę pracowników 
zatrudnionych na stanowisku kierow-
nika pociągu, a ustalenia poczynione 
podczas trzeciej kontroli dotyczyły 
nieterminowego dokonania przeglądu 
okresowego taboru.

Samorząd województwa jako organiza-
tor, realizując zadania własne polegające 
na organizowaniu publicznego transportu 
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zbiorowego, powołał Dolnośląską Służbę 
Dróg i Kolei (DSDiK), której powierzył 
obowiązki zarządcy, a w 2008 r. utworzył 
spółkę Koleje Dolnośląskie SA, powołaną 
do pełnienia funkcji przewoźnika. Wyniki 
przeprowadzonej kontroli w tych jednost-
kach oraz w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Dolnośląskiego (UMWD) 
potwierdziły, że działalność samorządu 
na rzecz przywracania pasażerskich po-
łączeń kolejowych nie była wolna od nie-
prawidłowości i w niewielkim stopniu 
przyczyniła się do rozwoju tego transpor-
tu w regionie oraz poprawy jego funkcjo-
nowania. 

Planowanie 
przywracania połączeń 
W przyjętym przez samorząd wojewódz-
twa dolnośląskiego modelu zarządzania, 
zadania organizatora, polegające na pla-
nowaniu rozwoju, organizowaniu i zarzą-
dzaniu transportem zbiorowym wyko-
nywał UMWD. Zarządcy powierzono 
zarządzanie infrastrukturą kolejową, 
jej eksploatację, utrzymanie, odnowie-
nia oraz udział w rozwoju, a także w wy-
padku budowy nowej infrastruktury, 
jako inwestora. Przewoźnik zajmował się 
natomiast przewozem osób w transpor-
cie kolejowym. 

Samorząd województwa spełniał wa-
runki świadczenia usług w zakresie ko-
lejowego transportu zbiorowego. Or-
ganizator posiadał Plan transportowy, 
który stanowił podstawowy dokument 
regulujący sprawy transportu zbiorowego 

6 Dz.U. z 2021 r. poz. 1371, ze zm., dalej ustawa o transporcie zbiorowym.

w województwie dolnośląskim. Zarządca 
legitymował się wymaganą autoryzacją 
bezpieczeństwa, potwierdzającą ustano-
wienie systemu zarządzania bezpieczeń-
stwem oraz zdolność spełniania wymagań 
do bezpiecznego projektowania, eksplo-
atacji i utrzymania infrastruktury kolejo-
wej, a przewoźnik – licencją oraz wyma-
ganymi certyfikatami na wykonywanie 
przewozów kolejowych osób oraz świad-
czenie usługi trakcyjnej.

Posiadany przez organizatora Plan trans-
portowy nie uwzględniał rentowności linii 
kolejowych, a co za tym idzie, nie spełniał 
wymogu określonego w art. 12 ust. 2 pkt 6 
ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicz-
nym transporcie zbiorowym6. Organiza-
tor był tym samym pozbawiony wiedzy 
służącej podejmowaniu działań napraw-
czych czy optymalizacyjnych wobec linii 
o najniższych poziomach rentowności. 
Należy jednak zauważyć, że ten obowią-
zek budzi wątpliwości interpretacyjne. 
Nie określono bowiem ujednoliconej me-
tody obliczania i uwzględniania w pla-
nach transportowych rentowności linii 
komunikacyjnych, w efekcie czego każdy 
z organizatorów transportu zbiorowego 
mógł ustalać ten poziom w inny sposób, 
pozbawiając przy tym ministra właści-
wego ds. transportu rzetelnej wiedzy 
o występującym faktycznie deficycie. 
Znalazło to potwierdzenie również w li-
teraturze, gdzie wskazywano na niepre-
cyzyjność ustawowego sformułowania 
dotyczącego rentowności linii kolejowych 
oraz na trudności związane z dostępem 
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do wiarygodnych danych finansowych7. 
Poza tym Plan transportowy nie był na bie-
żąco aktualizowany, a przyjęte w nim za-
łożenia nie zostały w pełni zrealizowane. 
Nie stanowił także odpowiedzi na aktual-
ne potrzeby transportowe mieszkańców 
Dolnego Śląska, ponieważ organizator, 
mimo przyjętego zobowiązania, nie pro-
wadził badań w tym zakresie, a opierał się 
jedynie na nieaktualnych danych sprzed 
2017 r. Organizator, poza wyznaczeniem 
czasu do realizacji dwóch z trzech sce-
nariuszy Planu transportowego, tj. sce-
nariusza umiarkowanego rozwoju i peł-
nego rozwoju, odpowiednio do 2020 r. 
i do 2025 r., nie ustalił kolejności i ter-
minów reaktywacji poszczególnych po-
łączeń kolejowych. Pomimo że w Planie 
transportowym linie kolejowe podzielono 
na priorytetowe, standardowe i uzupeł-
niające, co sugerowało kolejność plano-
wanych działań, dla organizatora były one 
równorzędne, a ich przejęcie służyło za-
bezpieczeniu ciągłości korytarzy kolejo-
wych. Ponadto błędnie założył, że Plan 
transportowy ma charakter jedynie pla-
nistyczny i pełni funkcję informacyjną 
dla zarządców infrastruktury w zakresie 
planowanej do wykorzystania sieci komu-
nikacyjnej. Jakkolwiek Plan transportowy, 
zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o transporcie 
zbiorowym, stanowi akt prawa miejsco-
wego, a więc nie ma charakteru jedynie 
informacyjno-koncepcyjnego, nie zostały 
określone dokumenty o charakterze ope-
racyjnym, np. harmonogramy realizacji 

7 K.Wach [w:] B. Kwiatek, A Wach, K. Wach, Publiczny transport zbiorowy. Komentarz, Warszawa 2012;  
T. Dyr: Mocne i słabe strony ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – część 1, „Autobusy – Technika, 
Eksploatacja, Systemy Transportowe” nr 5/2011.

zamierzeń wynikających ze scenariu-
szy rozwoju Planu oraz przeznaczone 
na nie adekwatne środki finansowe. 

Przyjęty w Planie scenariusz umiarko-
wanego rozwoju z terminem do 2020 r. 
nie został zrealizowany, ponieważ nie osią-
gnięto parametrów zaplanowanych połą-
czeń, a w ich ramach dziennej liczby par 
pociągów dla dziewięciu spośród 47 linii 
komunikacyjnych. Mało prawdopodob-
ne wydaje się również, zaplanowane 
na 2025 r., wykonanie pełnego scenariu-
sza rozwoju, obejmującego rewitalizację 
21 linii i/lub odcinków linii kolejowych, 
o czym świadczył poziom realizacji umiar-
kowanego oraz stopień wykonania zadań 
wynikających ze scenariusza pełnego roz-
woju – dotychczas uruchomiono połącze-
nie zaledwie na jednej z 19 linii i/lub odcin-
ków linii kolejowych przejętych od 2016 r.

Pozostałe założenia planowe dotyczące 
przywracania pasażerskich połączeń kole-
jowych były nieprecyzyjne lub nie zosta-
ły wdrożone. Zagadnienie szeroko rozu-
mianego transportu zbiorowego uznano 
za istotne w ramach planów zagospoda-
rowania przestrzennego i w strategiach 
rozwoju województwa dolnośląskiego, 
obowiązujących w latach 2016–2020. 
Nie  zapewniono jednak możliwości 
oceny postępów, efektów i skuteczności 
zaplanowanych zadań, jak również moż-
liwości oceny ryzyka nieosiągnięcia wy-
znaczonych celów. Poza tym, nie zmini-
malizowano ryzyka braku efektywności 
i skuteczności podejmowanych działań 
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związanych z reaktywacją połączeń ko-
lejowych. Nie analizowano bowiem per-
spektyw utrzymania przez PKP PLK SA 
aktywności czy też wyłączenia ruchu ko-
lejowego na liniach stycznych z przejętymi 
przez organizatora. Brakowało odrębnych 
analiz opłacalności uruchomienia alterna-
tywnych środków komunikacji (np. auto-
busowej) zamiast połączeń kolejowych 
na liniach komunikacyjnych, uwzględnio-
nych w modelowej siatce połączeń Planu 
transportowego. Niewystarczająca pod 
tym względem była współpraca z gminami 
Dolnego Śląska. 

Wysokość planowanych środków fi-
nansowych na reaktywację połączeń ko-
lejowych nie była adekwatna do potrzeb. 
Zarządca realnie przewidywał w planach 
rocznych i wieloletnich konieczność zwięk-
szania środków finansowych niezbędnych 
do zapewnienia bezpiecznego ruchu po-
ciągów czy zabezpieczenia przed dalszą 
degradacją obiektów inżynieryjnych zlo-
kalizowanych w obrębie przejmowanej 
infrastruktury kolejowej. Prognozowana 
kwota potrzeb finansowych na najbliższe 
15 lat (2021–2035) na utrzymanie sieci ko-
lejowej i funkcjonowanie linii kolejowych 
w ramach Wieloletniej prognozy finan-
sowej wynosiła 748 475,3 tys. zł, co daje 
blisko 50 000 tys. zł rocznie. Ostatecznie 
zaplanowane środki nie odpowiadały zgła-
szanym potrzebom. Wynikało to w szcze-
gólności z pełnej zależności finansowej 
w tym zakresie od organizatora. Zbliżo-
ną do potrzeb rocznych kwotę zaplano-
wano na lata 2016–2020. Na ten okres 
plany finansowe zarządcy obejmowa-
ły 41 126,4 tys. zł, w której mieściło się 
14 799,1 tys. zł pozyskanych w roku 2016 
i w roku 2018 ze źródeł zewnętrznych 

na rewitalizację dwóch linii kolejowych. 
Biorąc pod uwagę wskaźnikowo wyliczaną 
stawkę rewitalizacji jednego kilometra linii 
kolejowej, która wahała się w przedziale 
od 2500 tys. zł do 3500 tys. zł, do zrewitali-
zowania nieczynnych 173,1 km z 210,7 km, 
objętych procesem przejmowania linii  
i/lub odcinków linii kolejowych, niezbęd-
ne środki wynoszą od 432 750 tys. zł do 
605 850 tys. zł. Uwzględniając dotych-
czasowy poziom finansowania zarządcy 
na poziomie około 8000 tys. zł rocznie, 
przy braku zapewnienia środków ze źró-
deł zewnętrznych, rewitalizacja zajmie 
jeszcze co najmniej 52 lata. 

Nie dysponowano dokumentacją tech-
niczną i analityczną pozwalającą na pełne 
rozpoznanie kosztów rewitalizacji przej-
mowanych linii kolejowych. Dotyczyło 
to w szczególności ośmiu z 19 przejętych 
w badanym okresie linii i/lub odcinków 
linii kolejowych. Dokumentacja znajdu-
jąca się w posiadaniu zarządcy, dotycząca 
dziewięciu linii i/lub odcinków linii kole-
jowych o długości 147,4 km wskazywała 
przybliżony koszt ich rewitalizacji na po-
ziomie 384 168,7 tys. zł, co w przelicze-
niu na jeden kilometr daje 2606,3 tys. zł.

Proces przywracania 
połączeń kolejowych 
Samorząd województwa dolnośląskie-
go objął procesem przejęcia 21 linii i/lub 
odcinków kolejowych o łącznej długości 
210,7 km, z czego 19 o długości 178,8 km 
w okresie objętym kontrolą (wg stanu 
na 30 kwietnia 2021 r.) oraz dwa o długości 
31,9 km, przed 2016 r. Stanowiło to w sumie 
około 12% długości linii kolejowych zloka-
lizowanych w województwie dolnośląskim 
a obejmującej 1738 km. Najdłuższy odcinek 
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przejętych linii miał 38,5 km a najkrótszy 
1,8 km. Poziom reaktywacji przejętych linii 
i/lub ich odcinków był niewielki. Organi-
zator przywrócił w latach 2016–2021 tylko 
jedno połączenie na przejętej w tym czasie 
infrastrukturze kolejowej.

Przejęcia dokonywano w formie nieod-
płatnego przekazania na własność na pod-
stawie art. 18a lub art. 39 ust. 3 ustawy 
o PKP, a także w wyniku darowizny do-
konanej przez jedną z gmin województwa 
dolnośląskiego.

Przewóz pasażerów odbywał się na pod-
stawie umów zawartych przez organiza-
tora z przewoźnikiem oraz POLREGIO 
sp. z o.o. Zawieranie z przewoźnikiem 
umów o świadczenie usług publicznych 
i ich realizacja budziły zastrzeżenia. W la-
tach 2016–2020 pięć umów rocznych za-
warto z opóźnieniem wynoszącym od 84 
do 155 dni. Podejmowane przez organiza-
tora działania zmierzające do terminowe-
go zawierania umów były nieskuteczne, 
a brak umowy rocznej oznaczał świad-
czenie usług publicznych na podstawie 
umowy wieloletniej, która nie zawierała 
szczegółowych wymogów dotyczących tras 
pociągów. Dla przewoźnika opóźnienie 
w zawieraniu umów stwarzało natomiast 
ryzyko wykonywania pracy eksploatacyjnej 
w ramach nieustalonej liczby pociągokilo-
metrów (jednostka miary pracy eksploata-
cyjnej taboru kolejowego) i powodowało 
ryzyko niezapewnienia wypłaty wynagro-
dzenia za wykonaną pracę. 

Nadzór organizatora nad wydatkowa-
niem środków finansowych na publiczny 
transport był nierzetelny. Badanie wydat-
ków w łącznej wysokości 436 820,0 tys. zł 
(tj. 61,4% poniesionych na działalność 
związaną z realizacją połączeń kolejowych) 

wykazało, że nie zapewniono właściwego 
nadzoru nad wykorzystaniem przez prze-
woźnika środków pieniężnych przekaza-
nych w ramach podwyższenia kapitału za-
kładowego (20 000,0 tys. zł) oraz środków 
z odzyskanego przez spółkę podatku VAT 
(12 037,8 tys. zł). Nie zapewniono rów-
nież rzetelnej kontroli prawidłowości wska-
zywania przez przewoźnika rekompensaty, 
przychodów i kosztów we wnioskach o wy-
płatę. W świetle powyższego Zarząd Wo-
jewództwa Dolnośląskiego nie dysponował 
ugruntowaną wiedzą o sposobie i efektach 
wykorzystania przekazanych środków. 

Wystąpiły również nieprawidłowości 
na etapie realizacji zadań i wydatkowania 
w związku z tym środków pieniężnych. 
Badanie 12 postępowań o zamówienie pu-
bliczne przeprowadzonych przez zarządcę, 
w wyniku których wypłacono wykonaw-
com 1336,8 tys. zł wykazało, że w przy-
padku czterech zamówień publicznych 
na kwotę 501,8 tys. zł nie dochowano wy-
mogów związanych z obowiązkiem roz-
poznania rynku, przez co naruszono § 36 
ust. 1 i ust. 2 Regulaminu udzielania za-
mówień. W związku z realizacją czterech 
zamówień publicznych (w tym dwóch, 
w których nie zastosowano przepisów 
wewnętrznych), pomimo że wykonaw-
cy nie wykonali przedmiotu zamówienia 
zgodnie z zawartymi umowami, wypła-
cono wynagrodzenie w łącznej wysoko-
ści 442,6 tys. zł. Wynikało to z dokonania 
przez zarządcę błędnej oceny prawidłowo-
ści realizacji poszczególnych zadań. Jeśli 
chodzi o przewoźnika, w przypadku jed-
nego z czterech poddanych badaniu zamó-
wień publicznych „Budowa myjni taboru 
kolejowego” o wartości 14 226,8 tys. zł, 
w wyniku nierzetelnej zmiany zapisów 
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umownych, bezpodstawnie dokonano 
odbioru prac projektowych, a na podsta-
wie faktury VAT wypłacono wykonawcy 
wynagrodzenie z tego tytułu w wysokości 
369 tys. zł brutto.

Do zadań zarządcy należało pozyski-
wanie dochodów w związku z dyspono-
waniem liniami kolejowymi, które w la-
tach 2016–2020 wyniosły 7071,3 tys. zł. 
Udział w dochodach ogółem stanowiły 
w szczególności: 

 • opłaty z tytułu udostępniania infrastruk-
tury kolejowej licencjonowanym przewoź-
nikom – 4421,1 tys. zł (tj. 62,5%); 

 • zwroty podatku VAT – 1750,5 tys. zł 
(24,8%); 

 • wpływy ze sprzedaży składników ma-
jątkowych – 678,8 tys. zł (9,6%);

 • pozostałe – 220,9 tys. zł (3,1%). 
Nie dochowano jednak należytej dbało-

ści w dochodzeniu należności i nie podję-
to rzetelnych działań, ukierunkowanych 
na bieżące wyegzekwowanie lub ustalenie 
należności związanych z nieruchomościa-
mi będącymi przedmiotem umów najmu 
lub korzystania w obrębie czterech linii 
kolejowych. W rezultacie nie pobrano do-
chodów oszacowanych w toku kontroli 
NIK na co najmniej 27,5 tys. zł. Poza tym 
zarządca nieprawidłowo wywiązywał się 
z obowiązku podatkowego. Stan techniczny 
przejmowanej infrastruktury (tj. m.in. brak 
torów umożliwiających prowadzenie prze-
wozów kolejowych) rodził obowiązek po-
datkowy po stronie zarządcy, który nie-
zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym, 
sporządzał deklaracje dotyczące podatku 

8 Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.

od nieruchomości za 2020 r., wskazując 
na zwolnienie od niego. W zbadanym za-
kresie łączna powierzchnia gruntów, od któ-
rych samorząd województwa dolnośląskiego 
powinien uiścić podatek od nieruchomości 
za 2020 r., wynosiła 2 349 169 m2, a sza-
cowana wartość niezapłaconego podatku 
z tego tytułu – 1029,6 tys. zł.

Nie wykazywano również należytej 
dbałości o stan techniczny przejętej in-
frastruktury. Zarządca bowiem nie do-
chował, wynikającego z art. 62 ust. 1 
pkt 1 z 7 lipca 1994 r. ustawy – Prawo 
budowlane8, obowiązku przeprowadze-
nia w 2020 r. rocznej kontroli obiektów 
budowlanych. W odniesieniu do linii 310, 
323, 284 i 319 przeprowadzono w sumie 
przeglądy 57 obiektów, podczas gdy z kar-
totek środków trwałych wynikało, że było 
ich 93. Ponadto w odniesieniu do czterech 
nieruchomości, na których znajdowały się 
przejęte linie kolejowe, zarządca nie pod-
jął działań mających na celu ujawnienie 
w księgach wieczystych sprawowanego 
trwałego zarządu. Stan techniczny siedmiu 
obiektów budowlanych zagrażał bezpie-
czeństwu życia lub zdrowia ludzi, o czym 
NIK poinformowała Dyrektora DSDiK, 
który podjął w toku kontroli działania za-
pobiegające zagrożeniu. 

Wartości referencyjne wskaźników re-
alizacji celów zarządczych u przewoźni-
ka ustalone zostały w wysokościach osią-
gniętych już na etapie planowania, co nie 
działało mobilizująco i nie sprzyjało efek-
tywności zarządzania spółką. Nie gwa-
rantowały optymalnego doboru metod 
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i środków służących poprawie funkcjono-
wania jednostki. Na domiar tego dopusz-
czono do naliczenia i wypłacenia zawyżo-
nego wynagrodzenia dla członków zarządu 
o kwotę 345,1 tys. zł, a dla członków rady 
nadzorczej łącznie o 115,5 tys. zł. Naru-
szono tym samym postanowienia ustaw 
okołobudżetowych9 na lata 2018–2020. 
Zgodnie z nimi w tym okresie należało 
przyjąć podstawę wymiaru wynagro-
dzeń na IV kwartał 2016 r. zgodnie z po-
stanowieniami ustawy z 9 czerwca 2016 r. 
o zasadach kształtowania wynagrodzeń 
osób kierujących niektórymi spółkami10. 
Ponadto po rezygnacji członka Zarządu 
z pełnienia funkcji (30 listopada 2018 r.) 
oraz po odwołaniu dwóch członków Za-
rządu (w styczniu 2019 r.), wbrew obo-
wiązującym przepisom art. 5 ust. 1 pkt 2 
w związku z art. 7 ustawy o kształtowaniu 
wynagrodzeń, osobom tym naliczono i wy-
płacono nienależne odprawy w wysokości 
267,2 tys. zł. 

Na koniec 2020 r. przewoźnik użyt-
kował 61 pociągów, z czego 28 spalino-
wych i 33 elektryczne. Posiadany tabor 
kolejowy nie gwarantował dochowania 
ustalonego rozkładu jazdy bez zakłóceń. 
Z powodu niewłaściwej obsługi pasażer-
skich połączeń kolejowych przewoźnik 
był zmuszony zapłacić w kontrolowanym 
okresie kary umowne w łącznej wysoko-
ści 2753,2 tys. zł. Na tę kwotę składało 
się 309,1 tys. zł, naliczone przez PKP SA 

9 Ustawa z 8.12.2017 o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 
(Dz.U. poz. 2371, ze zm.), ustawa z 9.11.2018 o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy 
budżetowej na rok 2019 (Dz.U. poz. 2435, ze zm.) oraz ustawa z 13.2.2020 o szczególnych rozwiązaniach 
służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz.U. poz. 278).

10 Dz.U. z 2020 r. poz. 1907, ze zm., dalej ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń.

z powodu niedochowania umownego obo-
wiązku zgłaszania wszelkich zmian w sto-
sunku do rocznego rozkładu jazdy. Pozo-
stała kwota 2444,1 tys. zł została nato-
miast nałożona przez organizatora, z czego 
1030,1 tys. zł było związane z uruchomie-
niem pociągu w składzie mniejszym niż 
wymagany umową, 997,5 tys. zł dotyczyło 
opóźnień pociągów, a 416,5 tys. zł wynika-
ło z nieuzasadnionego wyłączenia części 
z nich. Borykając się z takimi problemami 
przewoźnik nieskutecznie podejmował 
działania w celu przeprowadzenia przeglą-
du lub ewentualnego dokonania sprzeda-
ży dwóch pojazdów (autobusy szynowe), 
które nie były w badanym okresie użyt-
kowane, a w 2013 r. wygasła ważność ich 
świadectw sprawności technicznej. 

Zastrzeżenia budził również czas pracy 
drużyn konduktorskich. Mimo przywró-
cenia 11 połączeń kolejowych (w tym dzie-
więciu w latach 2017–2020), zatrudnienie 
w zespołach drużyn konduktorskich wzro-
sło pomiędzy 2016 r. a 2020 r. o 43 pracow-
ników, w tym pomiędzy 2017 r. a 2020 r. 
zaledwie o pięciu. Liczba pracowników 
administracyjnych w latach 2016–2020 
zwiększyła się natomiast o 54 osoby, z czego 
pomiędzy 2017 r. a 2020 r. aż o 51 osób. 
Spośród objętej kontrolą ewidencji czasu 
pracy 27 pracowników zespołu drużyn 
konduktorskich w dwóch przypadkach 
czas pracy przekraczał średniotygodnio-
we limity, określone w art. 131 § 1 ustawy 
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z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy11 oraz 
§ 22 ust. 7 Regulaminu pracy spółki. Jak-
kolwiek w okresie objętym kontrolą pra-
cownicy zespołów drużyn konduktorskich 
świadczyli pracę w godzinach nadliczbo-
wych ze względu na szczególne potrzeby 
pracodawcy, to pomimo redukcji średniej 
liczby nadgodzin przypadających na jedne-
go pracownika tych zespołów (z 205,6 go-
dzin w 2016 r. do 115,2 godzin w 2020 r.), 
zdaniem NIK, problem nie został rozwią-
zany. Co istotne, w świetle przepisów k.p., 
praca w godzinach nadliczbowych nie może 
stać się stałym elementem organizowania 
pracy przez pracodawcę. Państwowa In-
spekcja Pracy12, poinformowana przez NIK 
o nieprawidłowościach związanych z cza-
sem pracy pracowników zespołów drużyn 
konduktorskich, przeprowadziła kontrolę. 
W jej wyniku stwierdzono szereg naru-
szeń przepisów dotyczących czasu pracy 
i w stosunku do osoby działającej w imie-
niu pracodawcy zastosowano środek karny 
z tytułu popełnienia wykroczenia z art. 
281 § 1 pkt 5 k.p. Ciężar ustaleń i zakres 
stwierdzonych nieprawidłowości stano-
wił podstawę do zaplanowania przez PIP 
powtórnej kontroli w II połowie 2022 r.

Zarządzanie procesem 
przywracania połączeń
Samorząd województwa dolnośląskiego 
nierzetelnie zarządzał procesem przywra-
cania połączeń kolejowych. Funkcjonujące 
mechanizmy kontroli nie ograniczały ry-
zyka wystąpienia nieprawidłowości. Nie 

11 Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, ze zm., dalej k.p.
12 Dalej PIP.
13 Dz.U. z 2021 r. poz. 735, ze zm., dalej k.p.a.

zapewniono realizacji zadań w sposób 
zgodny z prawem, efektywny i terminowy.

Organizator nie rejestrował i nie ana-
lizował wpływających skarg i wniosków 
dotyczących połączeń kolejowych i in-
frastruktury kolejowej. Nie respekto-
wał przez to wymogów art. 222 ustawy 
z 14 czerwca 1060 r. – Kodeks postępowa-
nia administracyjnego13. Przyjął bowiem 
praktykę traktowania tej korespondencji 
jako pism wpływających, zamiast skarg 
lub wniosków, dla których definicje i pro-
cedura postępowania określone zostały 
w k.p.a. Nie przeprowadzał kontroli do-
tyczących realizacji przez zarządcę zadań 
związanych z transportem kolejowym, 
a te u przewoźnika nie były rzetelnie do-
kumentowane. Analiza 12 z 13 przepro-
wadzonych kontroli wykazała, że w pro-
tokołach pokontrolnych: nie wskazywano 
informacji o niezachowaniu punktualności 
(sześć przypadków); nie ujmowano wszyst-
kich ustaleń (1 przypadek); nie odnoszo-
no się do zagadnienia badania frekwen-
cji w pociągu (12 przypadków). Ponad-
to w 66 formularzach kontroli pociągu 
nie wskazywano wymaganych danych. 
Skutkowało to niemożnością ustalenia 
przyczyn wystąpienia poszczególnych 
stanów nieprawidłowych. 

Organizator nie weryfikował również da-
nych zawartych w sprawozdaniach z punk-
tualności (półrocznych), przedkładanych 
przez spółkę. Uznał bowiem, że nie zacho-
dziła przesłanka, aby weryfikować infor-
macje otrzymane od przewoźnika.

Przywracanie połączeń kolejowych w Dolnośląskiem   kontrola i audyt
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Funkcjonujący u organizatora i zarząd-
cy system kontroli zarządczej nie za-
pewniał wymaganego poziomu realizacji 
celów i zadań. Organizator w szczególności 
nie ustalił rzetelnych mierników wyko-
nania zadań. Zarządca natomiast nie mo-
nitorował tych związanych z przywraca-
niem pasażerskich połączeń kolejowych, 
a także nie przeprowadzał kontroli we-
wnętrznych i audytów tej działalności. 
W rezultacie naruszył wymogi obowią-
zujących przepisów prawa w odniesieniu 
do obowiązku przeprowadzania okreso-
wych przeglądów obiektów budowlanych, 
a także wymagania uregulowań wewnętrz-
nych dotyczące zasad udzielania i reali-
zowania zamówień publicznych. Z kolei 
przewoźnik nie zapewnił rzetelnego nadzo-
ru nad realizacją zadań, a w szczególności 
dopuścił do wypłaty nienależnego wyna-
grodzenia wykonawcy zadania (na rzecz 
spółki), a także doprowadził do wypłaty 
zawyżonego wynagrodzenia oraz niena-
leżnych odpraw członkom jej organów.

Nie bez znaczenia dla oceny funkcjono-
wania skontrolowanych jednostek jest to, 
że nie wykonano przyjętych do realizacji 
wniosków pokontrolnych, adresowanych 
do organizatora w ramach kontroli P/16/031, 
a dotyczących zawierania z opóźnieniem 
umów rocznych na świadczenie usług pu-
blicznych, braku rzetelnego nadzoru nad wy-
kazywaniem przez przewoźnika przychodów 
i kosztów we wnioskach o wypłatę rekom-
pensaty oraz sposobu rozpatrywania skarg.

Podsumowanie
W toku prowadzonej przez samorząd 
województwa dolnośląskiego działalno-
ści nierzetelnie planowano reaktywa-
cję pasażerskich połączeń kolejowych. 

W Planie transportowym nie uwzględ-
niono rentowności linii komunikacyjnych. 
Nie prowadzono również odrębnych analiz 
opłacalności w kontekście zapewnienia al-
ternatywnych środków komunikacji (np. 
autobusowej). Planując modelową siatkę 
połączeń organizator nie uwzględnił ak-
tywności PKP PLK SA na stycznych li-
niach kolejowych, a tym samym możli-
wości wyłączenia z użytkowania kolejnych 
linii przez ten podmiot. W takich oko-
licznościach możliwość korzystania z już 
wyremontowanego odcinka linii kolejowej 
wymagałaby przejęcia i reaktywowania 
kolejnego odcinka linii stycznej, wcześniej 
wyłączonego przez PKP PLK SA. Cha-
rakter mierników realizacji zadań przyję-
tych przez organizatora nie gwarantował 
możliwości ich wykonania i identyfikacji 
ryzyka nieosiągnięcia założonych celów, 
a u przewoźnika nie zapewniał oszczęd-
nego wydatkowania środków finanso-
wych. Realizację zadań inwestycyjnych 
niezbędnych do przywrócenia połączeń 
kolejowych planowano z wykorzystaniem 
środków zewnętrznych, których nie zagwa-
rantowano zarówno pod względem wyso-
kości, jak i terminu wypłaty. Jednocześnie 
zakres zadań planowanych przez zarządcę 
i spółkę był w pełni uzależniony od wyso-
kości środków przekazywanych z UMWD.

Spośród 21 linii i/lub odcinków linii 
kolejowych o długości 210,7 km, obję-
tych procesem przejmowania, pasażer-
skie połączenia kolejowe reaktywowano 
na trzech odcinkach o łącznej długości 
37,6 km, z tym że na przejętej infrastruk-
turze od 2016 r. tylko na jednym odcinku. 
Biorąc pod uwagę dotychczasowy rocz-
ny poziom finansowania działalności za-
rządcy w kwocie nieco ponad 8000 tys. zł 
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oraz szacunkowe koszty rewitalizacji jed-
nego kilometra linii kolejowej na poziomie 
od 2500 tys. zł do 3500 tys. zł, urucho-
mienie połączeń na pozostałych 173,1 km 
nieczynnych linii i/lub odcinków linii kole-
jowych zajmie jeszcze co najmniej 52 lata. 
Mało prawdopodobne jest przy tym osią-
gnięcie scenariusza pełnego rozwoju sieci 
komunikacyjnej, w wyznaczonym w Pla-
nie transportowym terminie do 2025 r., 
obejmującego uruchomienie połączeń 
na 21 przejętych liniach i/lub odcinkach 
linii kolejowych. 

Niekorzystnie przedstawiał się też nad-
zór organizatora nad wykorzystaniem środ-
ków pieniężnych przekazanych przewoźni-
kowi w kwocie 20 000,0 tys. zł na podwyż-
szenie kapitału zakładowego oraz środków 
w wysokości 12 037,8 tys. zł z tytułu od-
zyskanego przez tę spółkę podatku VAT. 
Na etapie realizacji zadań przez zarządcę 
i przewoźnika, niezgodnie z obowiązują-
cymi przepisami i regulacjami wewnętrz-
nymi, wydatkowano łącznie 1540,7 tys. zł, 
z czego 811,6 tys. zł na wynagrodzenia 
dla wykonawców zamówień publicznych, 
a w spółce 727,8 tys. zł na wynagrodzenia 
i odprawy. Ponadto zarządca złożył nie-
prawidłowe deklaracje dotyczące podatku 
od nieruchomości i tym samym nie uiścił 
należnego za 2020 r. o szacowanej war-
tości 1029,6 tys. Poprawie efektywności 
działania przewoźnika nie sprzyjały war-
tości referencyjne wskaźników realizacji 
celów zarządczych, które zostały ustalone 
w wysokościach osiągniętych już na etapie 
planowania. Ustalenia NIK uzasadniają 
stwierdzenie, że w ramach sprawowanej 
przez UMWD i DSDiK kontroli zarząd-
czej nie zapewniono zgodności funkcjono-
wania tych jednostek z przepisami prawa, 

procedurami wewnętrznymi, a także sku-
teczności i efektywności działania. Spra-
wowany przez Urząd nadzór właścicielski 
nad spółką był natomiast nierzetelny. 

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli, 
stwierdzone nieprawidłowości oraz pod-
jęte przez kierowników skontrolowanych 
jednostek działania w celu realizacji prze-
kazanych im wniosków pokontrolnych, 
Najwyższa Izba Kontroli rekomendowała 
Ministrowi Infrastruktury przeprowadze-
nie kompleksowej analizy rozwiązań, sto-
sowanych przez organizatorów publicznego 
transportu zbiorowego przy opracowywa-
niu planów transportowych, dotyczących 
uwzględniania rentowności linii komuni-
kacyjnych pod kątem potrzeby wprowa-
dzenia jednolitych, normatywnych zasad, 
w szczególności określających sposób ob-
liczania tego parametru.

Wyniki kontroli skutkowały sformułowa-
niem pod adresem Marszałka Wojewódz-
twa Dolnośląskiego wniosków, które mogą 
odnosić się do innych organizatorów pu-
blicznego transportu zbiorowego, a mia-
nowicie o: 
1. Podjęcie działań w celu określenia w do-
kumentach strategicznych dotyczących 
połączeń kolejowych mierników pozwa-
lających na dokonanie oceny realizacji 
celów i zadań z uwzględnieniem kryte-
rium oszczędności, efektywności i sku-
teczności oraz możliwości finansowych 
samorządu województwa. 
2. Podjęcie działań w celu zaktualizowania 
danych zawartych w Planie transportowym 
dotyczących przyjętych scenariuszy rozwo-
ju sieci komunikacyjnej oraz wprowadze-
nie mierników pozwalających na bieżące 
weryfikowanie realizacji wartości wska-
zanych w tych scenariuszach.

Przywracanie połączeń kolejowych w Dolnośląskiem   kontrola i audyt
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3. Zapewnienie rzetelnej kontroli prawi-
dłowości wskazywania przez przewoźni-
ka przychodów i kosztów we wnioskach 
o wypłatę rekompensaty.

W przekazanej odpowiedzi Minister In-
frastruktury potwierdził potrzebę zapew-
nienia systemowej zgodności pomiędzy 
poszczególnymi rodzajami planów trans-
portowych w celu podniesienia efektywno-
ści funkcjonowania regularnego przewozu 
osób w publicznym transporcie zbiorowym. 
Marszałek Województwa Dolnośląskiego 

poinformował natomiast o przyjęciu sfor-
mułowanych wniosków pokontrolnych 
do realizacji, w tym m.in. przez wdrożenie 
działań pozwalających na bieżące weryfiko-
wanie stopnia i prawidłowości wykonania 
przyjętych do realizacji zadań.

ARTUR URBAN 
p.o. wicedyrektor  
Delegatury NIK we Wrocławiu

Słowa kluczowe: przywracanie pasażerskich połączeń kolejowych, rewitalizacja linii kolejowych, 
plan transportowy, samorząd województwa dolnośląskiego
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ABSTRACT
Re-establishing Railway Connections in the Dolnośląskie Region – Activities of the 
Local Self-Government 
Re-establishing passenger railway connections is an important element in developing and 
organising public railway transportation. To this end, local self-government units obtain 
authorisation to take over railways, or their sections, from the Polish Railways compa-
nies: PKP SA or PKP PLK SA. On the basis of such authorisation, local self-government 
units from the Dolnośląskie Region (Polish: województwo dolnośląskie) have applied to 
take over unused railway lines, free of charge. However, these activities have not been 
based on reliable assumptions, nor on the actual needs of the local population. That is 
why NIK has made a comprehensive evaluation of the activities of the self-government 
aiming at re-establishing passenger railway connections.  

ARTUR URBAN, Acting Deputy-Director of the Regional Branch of NIK in Wrocław
Key words: re-establishing passenger railway connections, revitalisation of railway lines, 
transportation plan, self-government of the Dolnośląskie Region
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Bezpieczeństwo  
pracy na odległość 

Najwyższa Izba Kontroli spraw-
dziła, czy podmioty realizują-
ce zadania publiczne zapewniły 
aktualność rozwiązań w Syste-
mie Zarządzania Bezpieczeń-
stwem Informacji, umożliwiają-
cych bezpieczne przetwarzanie 
informacji w wypadku wpro-
wadzenia trybu pracy zdalnej. 
Badanie, które dotyczyło okresu 
od 1.1.2020 r. do 30.11.2021 r., 
przeprowadzono w 11 wybra-
nych podmiotach publicznych, 
w tym: Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, izbie administracji 
skarbowej, dwóch jednostkach 
wojewódzkiej administracji ze-
spolonej, dwóch starostwach, 
trzech urzędach miast i dwóch 
urzędach gmin.

Cyfryzacja  
ewidencji gruntów

Ewidencja gruntów i budynków 
to system informacyjny zapew-
niający gromadzenie, aktualiza-
cję oraz udostępnianie informacji 
o gruntach, budynkach, lokalach 
i ich właścicielach. Celem pro-
wadzonego przez NIK badania 
było sprawdzenie, czy cyfryza-
cja tej ewidencji na poziomie po-
wiatowym została przygotowa-
na i przeprowadzona właściwie. 
Kontroli poddano 18 starostw 

powiatowych oraz Główny 
Urząd Geodezji i Kartografii, 
ponadto badaniem kwestiona-
riuszowym objęto 346 starostw 
powiatowych. Badanie dotyczy-
ło lat 2017–2021 (I połowa).  

Finansowanie  
zadań oświatowych

Najwyższa Izba Kontroli oce-
niła, czy jednostki samorządu 
terytorialnego (JST) zapewnia-
ją warunki do realizacji zadań 
oświatowych oraz czy rzetelnie 
i zgodnie z przepisami gospoda-
rują środkami przeznaczony-
mi na ten cel. Skontrolowano 
ogółem 59 JST, w tym: 32 urzę-
dy gmin (po 16 gmin wiej-
skich i miejskich), 16 starostw 
oraz 11 jednostek powołanych 
do wspólnej obsługi admini-
stracyjno-finansowej jednostek 
oświatowych. Badanie dotyczy-
ło okresu od 2017 r. do zakoń-
czenia czynności kontrolnych.

Małe i średnie 
przedsiębiorstwa

Internacjonalizacja to proces 
rozszerzania działalności z ryn-
ku krajowego na zagraniczne, 
głównie przez eksport towa-
rów i usług. W Polsce dominuje 
sektor mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw; według danych 
z 2019 r. stanowi 99,8% rynku. 

Izba sprawdziła, czy środki pu-
bliczne przekazane biznesowi 
w ramach internacjonalizacji ma-
łych i średnich przedsiębiorstw 
zostały wykorzystane skutecz-
nie i efektywnie. Badaniem ob-
jęto Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości (PARP) oraz 
25 podmiotów realizujących 
projekty w ramach działania 1.2 
Programu Operacyjnego Polska 
Wschodnia 2014–2020. Kon-
trola w PARP dotyczyła okre-
su od 1.1.2016 r. do zakończenia 
czynności, z wykorzystaniem 
dowodów sporządzonych przed 
tym terminem, zaś u przedsię-
biorców – od złożenia wniosku 
o dofinansowanie do zakończe-
nia czynności kontrolnych.

Kolektor ściekowy  
w Warszawie

Budowa układu przesyłowego 
ścieków do Oczyszczalni Ście-
ków Komunalnych (OŚK) „Czaj-
ka” miała strategiczne znaczenie 
dla funkcjonowania mieszkań-
ców Warszawy, a także ochrony 
ich zdrowia i środowiska natu-
ralnego. Awarie kolektora trans-
portującego ścieki z lewobrzeż-
nej części miasta do OŚK „Czaj-
ka”, które miały miejsce w 2019 
i 2020 r., wzbudziły wiele emocji 
wśród obywateli oraz korzysta-
jących z Wisły jako ujęcia wody 
pitnej. Podjęta z inicjatywy NIK 
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„Informacje o wynikach kontroli”, przekazane do publikacji w czerwcu i lipcu 2022 r., <www.nik.gov.pl>.

kontrola miała na celu ustalenie, 
czy planowanie, budowa i eks-
ploatacja kolektora zapewniły 
ciągły i bezpieczny dla środowi-
ska przesył ścieków. Badanie do-
tyczyło lat 2005–2020. 

Środki przymusu 
bezpośredniego

Środki przymusu bezpośred-
niego stanowią jedną z najbar-
dziej dolegliwych form ingeren-
cji w nietykalność i autonomię 
jednostki. Dlatego Najwyższa 
Izba Kontroli zbadała, czy pod-
mioty odpowiedzialne za utrzy-
manie porządku i bezpieczeń-
stwa publicznego są przygo-
towane do zapobiegania jego 
zagrożeniom oraz przywracania 
porządku i ładu z wykorzysty-
waniem takich środków oraz czy 
istnieją właściwe zabezpieczenia 
chroniące przed nadużyciem ich 
stosowania. Kontrolą objęto Ko-
mendę Główną Policji, Komen-
dę Stołeczną Policji oraz sześć 
Komend Wojewódzkich Policji 
w: Białymstoku, Gdańsku, Ka-
towicach, Krakowie, Poznaniu 
i Wrocławiu, Wyższą Szkołę Po-
licji w Szczytnie oraz Centrum 
Szkolenia Policji w Legionowie. 
Badaniu kwestionariuszowemu 
poddano Centralne Biuro Anty-
korupcyjne, Centralny Zarząd 
Służby Więziennej, Komen-
dę Główną Straży Granicznej, 

Komendę Główną Straży 
Ochrony Kolei, Komendę Głów-
ną Żandarmerii Wojskowej, Kra-
jową Administrację Skarbową, 
Służbę Ochrony Państwa, Straż 
Miejską m.st. Warszawy. Spraw-
dzono lata 2019–2021 (do 30 li-
stopada).

Inwestycje dworcowe

Program Inwestycji Dworco-
wych (PID) na lata 2016–2023 
został przygotowany jako własny 
przez Polskie Koleje Państwo-
we SA w porozumieniu z Mini-
strem Rozwoju. NIK sprawdzi-
ła, czy prawidłowo realizowa-
no inwestycje ujęte w PID oraz 
w sposób pozwalający na osią-
gnięcie celów określonych 
w Programie. Kontrolę, która 
obejmowała okres 2016–2021  
(I półrocze) przeprowadzono 
w Ministerstwie Infrastruktu-
ry, PKP SA Centrala, PKP SA 
– Zespoły Realizacji Inwestycji 
w Gdańsku, Krakowie, Warsza-
wie i we Wrocławiu.

Opieka  
w domach dziecka

Według stanu na koniec 2019 r., 
w Polsce funkcjonowało 1166 
placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych, w tym 720 typu 
socjalizacyjnego i 24 specjali-
styczno-terapeutycznego. NIK 

zbadała, czy proces udzielania 
pomocy w domach dziecka 
został zorganizowany zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 
prawa oraz czy podejmowa-
ne działania stanowiły pomoc 
adekwatną do zdiagnozowa-
nych potrzeb. Kontrolą objęto 
łącznie 21 placówek opiekuń-
czo-wychowawczych, z tego 
19 typu socjalizacyjnego i dwie 
typu specjalistyczno-terapeu-
tycznego. Badanie dotyczyło 
lat 2019–2021, z wykorzysta-
niem dowodów sporządzonych 
przed tym okresem, jeżeli miały 
wpływ na działalność jednostek.

Morska  
energetyka wiatrowa

Najwyższa Izba Kontroli spraw-
dziła, czy stworzenie regulacji 
prawnych i finansowych, które 
będą stymulować rozwój sekto-
ra morskiej energetyki wiatro-
wej w Polsce, napotyka na barie-
ry. Kontrolą, obejmującą okres 
od 1.1.2019 r. do 24.9.2021 r., ob-
jęto siedem jednostek: Minister-
stwo Aktywów Państwowych, 
Ministerstwo Infrastruktury, 
Ministerstwo Klimatu i Środo-
wiska, Urząd Regulacji Ener-
getyki, Urząd Morski w Gdy-
ni, Urząd Morski w Szczecinie 
i Regionalną Dyrekcję Ochrony 
Środowiska w Gdańsku.
  (red.)
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Sprawcą czynu zabronionego polegającego na uchylaniu się od opodat-
kowania może być tylko osoba będąca podatnikiem. Delikt ten jest jed-
nak często popełniany w  ramach współdziałania z  wieloma osobami 
tworzącymi grupę przestępczą. Powstaje wówczas problem wskaza-
nia podstaw odpowiedzialności karnej tych współdziałających, którzy 
nie  posiadają cechy wymaganej od  sprawcy. Przepisy prawa regulują 
odmiennie odpowiedzialność ekstraneusa za współdziałanie w popeł-
nieniu deliktu skarbowego z art. 54 Kodeksu karnego skarbowego w za-
leżności od tego, czy chodzi o popełnienie przestępstwa, czy wykrocze-
nia. Odmienność ta dotyczy zarówno możliwych form współdziałania, 
jak i zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób uczestniczących 
w popełnieniu czynu. Analizę przepisów poprzedza interpretacja poję-
cia podmiotu czynu zabronionego z art. 54 k.k.s., z uwagi na obowiązek 
zgłoszenia przedmiotu opodatkowania będącego czynnością sprzeczną 
z prawem.

Odpowiedzialność za współdziałanie 
w popełnieniu deliktu skarbowego

Uchylanie się od opodatkowania

Państwo  
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Wstęp
Uchylanie się od opodatkowania jako po-
stępowanie skierowane przeciwko mieniu 
Skarbu Państwa, jednostek samorządu te-
rytorialnego oraz Unii Europejskiej, pod-
lega odpowiedzialności karno-skarbowej 
na podstawie art. 54 Kodeksu karnego skar-
bowego1. Celem ustanowienia tego prze-
pisu jest ochrona wskazanego dobra praw-
nego przez zabezpieczenie terminowości 
zgłaszania przedmiotu opodatkowania, 
w tym przede wszystkim składania dekla-
racji podatkowych2. Zachowanie podatnika 
polegające na nieujawnieniu właściwemu 
organowi przedmiotu lub podstawy opo-
datkowania lub niezłożeniu deklaracji po-
datkowej stanowi – w zależności od warto-
ści kwoty podatku narażonego na uszczu-
plenie – przestępstwo albo wykroczenie 
skarbowe3. Z uwagi na blankietowy cha-
rakter odczytanych z art. 54 k.k.s. norm 
prawnych, wyznaczenie zakresu ich zasto-
sowania wymaga odwołania się do regulacji 
ustanawiających poszczególne rodzaje po-
datków i wynikających z nich obowiązków 
podatkowych. Jednym z pojawiających się 
na tym tle problemów interpretacyjnych 
jest identyfikacja podmiotów należących 
do kręgu sprawców deliktu skarbowego 

1 Ustawa z 10.9.1999 – Kodeks karny skarbowy, (Dz.U. 2022, poz. 859 tj.), dalej także k.k.s.
2 G. Łabuda, [w:] P. Kardas, G. Łabuda, W. Razowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz (uwagi do art. 54, 

pkt 2), LEX/el. 2017.
3 Art. 54 § 1 k.k.s. przewiduje typ podstawowy przestępstwa nieujawnienia przedmiotu lub podstawy opodat-

kowania, w § 2 tego przepisu umieszczono typ uprzywilejowany, gdy kwota podatku narażonego na uszczu-
plenie jest małej wartości, zaś w § 3 ten sam czyn stanowi wykroczenie skarbowe, jeżeli kwota podatku 
nie przekracza ustawowego progu.

4 Z typem indywidualnym właściwym mamy do czynienia wtedy, gdy sprawcą czynu zabronionego może być 
wyłącznie osoba posiadająca cechę wskazaną w zespole znamion (w tym wypadku chodzi o podatnika), 
zaś czyn osoby nieposiadającej tej cechy pozostaje bezkarny.

polegającego na uchylaniu się od opodat-
kowania. Ze względu na znamię podmiotu 
określonego jako „podatnik”, czyny sty-
pizowane w art. 54 k.k.s. należą do grupy 
przestępstw (wykroczeń) indywidualnych 
właściwych4. Konstrukcja ta rodzi szcze-
gólne problemy interpretacyjne nie tylko 
związane z potrzebą ustalenia desygnatów 
znamienia podmiotu, ale także koniecz-
nością wytyczenia granic odpowiedzial-
ności za współdziałanie w popełnieniu 
czynu przez osobę nieposiadającą cechy 
wymaganej od sprawcy (ekstraneusa), czyli 
niebędącą podatnikiem. Z uwagi na to, 
że delikty skarbowe określone w art. 54 
k.k.s., zwłaszcza w odniesieniu do należ-
ności z tytułu podatku od towarów i usług 
(VAT) albo podatku akcyzowego, są po-
pełniane także w ramach zorganizowanych 
grup przestępczych, czyli współdziałania 
wielu osób, z których nie każda należy 
do grona podatników, zasadne wydaje się 
rozstrzygnięcie wątpliwości interpretacyj-
nych związanych z możliwością przypisa-
nia odpowiedzialności karno-skarbowej 
ekstraneusowi. Przedstawienie wniosków 
płynących z analizy przepisów prawnokar-
nych określających model odpowiedzialno-
ści za współdziałanie w popełnieniu prze-
stępstwa (wykroczenia) indywidualnego 
właściwego wymaga jednak w pierwszej 
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kolejności ustalenia znaczenia terminu „po-
datnik”, charakteryzującego podmiot de-
liktu skarbowego z art. 54 k.k.s.

Podatnik jako sprawca 
czynu zabronionego
Sprawcą przestępstwa albo wykrocze-
nia skarbowego uchylania się od opodat-
kowania może być wyłącznie podatnik. 
Jak już wspomniano, ustalenie desygnatów 
tego pojęcia wymaga sięgnięcia do regula-
cji prawa podatkowego, do której odsyłają 
art. 53 § 30 i 30a k.k.s.5 Definicję legalną 
podatnika zawiera art. 7 § 1 Ordynacji 
podatkowej6 stanowiąc, że jest to osoba 
fizyczna, osoba prawna lub jednostka or-
ganizacyjna niemająca osobowości praw-
nej, podlegająca na mocy ustaw podatko-
wych obowiązkowi podatkowemu. Z § 2 
tego artykułu wynika ponadto, że ustawy 
podatkowe mogą ustanawiać podatnika-
mi także inne podmioty niż wymienione 
w § 1. Blankietowość art. 54 k.k.s. w od-
niesieniu do podmiotu czynu zabronione-
go powoduje, że wskazanie sprawcy prze-
stępstwa albo wykroczenia skarbowego 
polegającego na nieujawnieniu przedmiotu 
lub podstawy opodatkowania lub niezłoże-
niu deklaracji podatkowej wymaga analizy 

5 Z art. 53 § 30 k.k.s. wynika, że określenie „podatnik” ma znaczenie nadane mu w ustawie z 29.8.1997 – Ordyna-
cja podatkowa, z tym że oznacza również osobę zobowiązaną do uiszczenia opłat, niepodatkowych należności 
budżetu państwa o podobnym charakterze daninowym oraz daniny solidarnościowej, o której mowa w art. 30h 
ustawy z 26.7.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z art. 53 § 30a k.k.s. wynika także, że okre-
ślenie „podatnik” oznacza również podmiot zobowiązany do uiszczenia należności, o których mowa w § 26a, 
czyli należności stanowiących przychód budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetu zarządzanego 
przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu, w rozumieniu wiążących Rzeczpospolitą Polską przepisów 
prawa Unii Europejskiej, będących przedmiotem przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

6 Ustawa z 29.8.1997 – Ordynacja podatkowa, (Dz.U. 2021, poz. 1540 tj.).
7 M. Popławski [w]: Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany (uwagi ogólne do art. 4), L. Etel (red.) LEX/el 2021.
8 Należy zaznaczyć, że przepis art. 9 § 3 k.k.s. odnosi się także do osoby zajmującej się sprawami gospodar-

czymi podatnika będącego osobą fizyczną, nakazując traktować go wówczas jako sprawcę przestępstwa 
bądź wykroczenia skarbowego.

przepisów ustanawiających poszczególne 
rodzaje podatków, które określają obowiąz-
ki podatkowe i podmioty nimi związane. 
Obowiązkiem podatkowym jest – zgodnie 
z art. 4 Ordynacji podatkowej – wynikająca 
z ustaw podatkowych nieskonkretyzowa-
na powinność przymusowego świadcze-
nia pieniężnego w związku z zaistnieniem 
zdarzenia określonego w tych ustawach. 
Dlatego w aktach prawnych regulujących 
konstrukcje poszczególnych podatków, 
a nie w Ordynacji podatkowej, należy po-
szukiwać źródeł obowiązku podatkowego7, 
którego ustalenie pozwoli wskazać pod-
miot czynu zabronionego z art. 54 k.k.s. 
Wypada w tym miejscu jeszcze dodać, 
że  skoro podmiotem odpowiedzial-
ności karnej, w tym także karno-skar-
bowej, może być tylko osoba fizyczna, 
to we wszystkich przypadkach, gdy podat-
nikiem jest osoba prawna albo jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowo-
ści prawnej, podmiotem przestępstwa 
albo wykroczenia z art. 54 k.k.s. może 
być osoba, która na podstawie przepisu 
prawa, decyzji właściwego organu, umowy 
lub faktycznego wykonywania zajmuje się 
sprawami gospodarczymi, w szczególności 
finansowymi, podatnika (art. 9 § 3 k.k.s.)8.
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Odesłanie do przepisów prawa podat-
kowego, na podstawie których identyfiku-
jemy krąg desygnatów znamienia „podat-
nik” oznaczającego sprawcę przestępstwa 
albo wykroczenia skarbowego z art. 54 
k.k.s., wiąże się z koniecznością rozwią-
zywania problemów interpretacyjnych wy-
stępujących na gruncie tych przepisów. 
Z perspektywy odpowiedzialności kar-
no-skarbowej za uchylanie się od opodat-
kowania jako niezwykle ważny teoretycz-
nie i praktycznie przedstawia się problem 
oceny prawnej czynności będącej przed-
miotem opodatkowania9. W zależności 
bowiem od tego, czy uznamy, że źródłem 
powstania obowiązku podatkowego może 
być tylko czynność legalna, czy też w pew-
nych wypadkach także czynność sprzeczna 
z prawem (w tym także nosząca znamiona 
przestępstwa), miano podatnika zyskuje 
albo każda osoba dokonująca czynności, 
od której powinien zostać zapłacony poda-
tek albo tylko osoba dokonująca czynności 
zgodnej z prawem. Problem ten jest szcze-
gólnie aktualny na podstawie przepisów 
dotyczących podatku od towarów i usług10 
oraz podatku akcyzowego11. Udzielenie 
odpowiedzi na pytanie, kto może być 
sprawcą przestępstwa albo wykroczenia 

9 Pojęcie „przedmiotu opodatkowania” nie ma definicji legalnej. Zgodnie ze stanowiskiem doktryny oznacza 
ono zdarzenia (sytuację prawną lub faktyczną), z którymi ustawa wiąże obowiązek podatkowy. A. Gomuło-
wicz, J. Małecki: Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2002, s.118.

10 Ustawa z 11.3.2004 o podatku od towarów i usług, (Dz.U. 2022, poz. 931 tj.).
11 Ustawa z 6.12.2008 o podatku akcyzowym, (Dz.U. 2022, poz. 143 tj.).
12 I. Zgoliński [w:] V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, I. Zgoliński: Kodeks karny skarbowy.  

Komentarz, Warszawa 2018, s. 355.
13 Dyrektywa 2006/112/WE, w której pojęcie zarówno dostawy towarów, jak i świadczenia usług zostało 

w znacznej mierze oderwane od ważności i skuteczności tych czynności na podstawie prawa cywilnego.
14 Sprawa Karl Heinz Fischer vs Finanzamt Donaueschingen, wyr. z 11.6.1998, C-283/95, LEX nr 83889, ECR 

1998/6/I-3369.
15 Sprawa Regina vs J.C. Goodwin & E. T. Unstead, wyr. z 28.5.1998, C-3/97, LEX nr 83892, ECR 1998/ 

5/I-3257.

skarbowego z art. 54 k.k.s. determinuje 
z kolei zakres odpowiedzialności za współ-
działanie w jego popełnieniu.

Legalność czynności  
– kryterium określające sprawcę
W doktrynie prawa karnego podkreśla 
się wprawdzie, że państwo nie powinno 
czerpać korzyści z działalności przestęp-
czej, gdyż stanowiłoby to negację aksjologii 
tego prawa12, postawione wyżej pytanie 
o opodatkowanie czynności sprzecznych 
z prawem pozostaje jednak zasadne w świe-
tle obowiązujących regulacji prawa Unii 
Europejskiej13 oraz jego interpretacji za-
wartej w orzecznictwie Trybunału Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). 
W orzeczeniach poświęconych problemo-
wi przedmiotu opodatkowania Trybunał 
wprowadza rozróżnienie czynności na-
ruszających prawo, podlegających ocenie 
z punktu widzenia obowiązku podatko-
wego na względnie i bezwzględnie zabro-
nione. Do pierwszej grupy zostały zaliczo-
ne m.in. takie czynności, jak działalność 
w zakresie gier hazardowych prowadzona 
bez zezwolenia14, handel podrobionymi ko-
smetykami z naruszeniem prawa własno-
ści przemysłowej15 oraz import i dostawa 
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przemyconego alkoholu16. Są to czynności, 
które po spełnieniu dodatkowych warun-
ków (uzyskaniu odpowiednich zezwoleń 
lub koncesji) są przez prawo dozwolone 
i jako takie stanowią przedmiot opodat-
kowania. Drugą grupę tworzą natomiast 
czynności, które w żadnych warunkach 
nie  mogą być wykonywane legalnie, 
jak np. handel narkotykami. Trybunał 
uznaje, że tylko czynności bezwzględnie 
zabronione nie podlegają obowiązkowi po-
datkowemu. Czynności względnie zabro-
nione, mimo braku legalności, stanowią 
przedmiot opodatkowania, a podmiot, 
który je przedsiębierze jest w związku 
z tym zobowiązany do zapłaty podatku. 
Konsekwencją przyjęcia takiego stano-
wiska powinno być jednak także uzna-
nie, że podmiot wykonujący czynności 
względnie nielegalne, które w innych 
okolicznościach mogą być przedmiotem 
zwykłego obrotu, należy jako podatnik 

16 Sprawa Tullihallitus vs Karpo Salmets and Others, wyr. z 29.6.2000, C-455/98, Zb. Orz. 2000, s. I-04993,.
17 W orzeczeniu C-3/97 (Regina vs J.C. Goodwin & E. T. Unstead) TSUE wskazał, że „może istnieć konkurencja 

między produktami podrabianymi i produktami, które w legalny sposób znajdują się na rynku”, natomiast 
w orzeczeniu C-455/98 (Tullihallitus vs Karpo Salmets and Others) stwierdził, iż „zasada neutralności podat-
kowej wyklucza jakiekolwiek ogólne rozróżnienie pomiędzy transakcjami zgodnymi z prawem i niezgodnymi 
z prawem, oprócz przypadków, gdy wyłączona jest wszelka konkurencja pomiędzy legalnym a nielegalnym 
sektorem gospodarki”.

18 I. Zgoliński [w:] Kodeks karny skarbowy…, op.cit. s. 356.
19 Post. z 22.11.2011, IV KK 270/11, LEX nr 1095847. Por. także post. SN z 15.1.2015, III KK 313/14, KZS 

nr 6/2015, poz. 59, w uzasadnieniu którego zawarto następujące tezy: 1. Dostawa papierosów wykonywa-
na w ramach paserstwa akcyzowego czy paserstwa celnego, z uwagi na fakt, że jej przedmiotem są towary 
mogące stanowić przedmiot legalnego obrotu, może być przedmiotem prawnie skutecznej umowy i jako taka 
powinna podlegać opodatkowaniu; 2. Czynu z art. 54 k.k.s. dopuścić się może jedynie osoba, na której ciąży 
określony ustawą podatkową obowiązek podatkowy odnośnie do ujawniania samego przedmiotu opodat-
kowania lub podstawy tego opodatkowania, bądź też złożenia niezbędnej dla takiego ujawnienia deklaracji; 
3. Za podatnika z art. 54 k.k.s. nie może być uznany sprawca przestępstwa, np. paserstwa z art. 291 § 1 
k.k., który sprzedaje kradzione samochody. W konsekwencji także jego przestępcza działalność nie może 
zostać opodatkowana. Niezgłoszenie się tej osoby do uiszczenia podatku nie rodzi zatem odpowiedzialno-
ści karnej za przestępstwo skarbowe z art. 54 § 1 k.k.s. Odmiennie wyr. SA w Lublinie z 9.8.2012, II AKa 
111/12, LEX nr 1237245, w którym wyłączono możliwość pociągnięcia sprawcy paserstwa akcyzowego 
do odpowiedzialności za przestępstwo z art. 54 § 2 k.k.s. na podstawie twierdzenia, że przepis ten obejmuje 
jedynie legalne prowadzenie działalności.

do kręgu sprawców czynów zabronio-
nych określonych w art. 54 k.k.s. Argu-
mentem przemawiającym za postrzega-
niem czynności względnie nielegalnych 
jako przedmiotu opodatkowania jest ko-
nieczność zapewnienia konkurencyjności 
obrotu towarami i usługami17. Podkreśla 
się przy tym, że stanowisko przeciwne pro-
wadziłoby do niesłusznego uprzywilejowa-
nia działalności przestępczej w stosunku 
do działalności legalnej18. Przychylając się 
do tych argumentów Sąd Najwyższy orze-
kając o odpowiedzialności za przestępstwo 
z art. 54 § 2 k.k.s. stwierdził, że: „Opo-
datkowanie powinno zatem obejmować 
te czynności, które co prawda były nie-
zgodne z prawem, jednakże mogłyby one 
być dokonane jako legalne, i bez wątpienia 
podlegałyby wówczas opodatkowaniu”19. 
Tym samym uległ zmianie wyrażany wcze-
śniej w orzecznictwie karno-skarbowym 
pogląd, że przedmiotem opodatkowania 
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może być tylko działalność legalna, nigdy 
zaś sprzeczna z prawem, a podatkowi 
nie podlegają w związku z tym czynności, 
które nie mogą być przedmiotem praw-
nie skutecznej umowy20. Argumentem 
przemawiającym na rzecz tego poglądu 
było spostrzeżenie, że nałożenie na osobę 
prowadzącą działalność nielegalną obo-
wiązku jej zgłoszenia do opodatkowania 
zmusza w istocie do samooskarżenia21. 
Przykładowo nieujawnienie organowi po-
datkowemu czynności polegającej na wpro-
wadzaniu do obrotu alkoholu albo papiero-
sów pochodzących z przemytu, od których 
nie została zapłacona akcyza, stanowi prze-
stępstwo z art. 65 k.k.s. (tzw. paserstwo 
akcyzowe)22. Aby wypełnić obowiązek, 
o którym mowa w art. 54 k.k.s. trzeba 
ujawnić popełnienie tego przestępstwa, 
a zatem dokonać samooskarżenia.

W doktrynie prawa karnego propono-
wano różne sposoby rozumowania prowa-
dzące do wyłączenia odpowiedzialności 
za niezgłoszenie do opodatkowania czyn-
ności wypełniającej znamiona paserstwa 
akcyzowego. Pierwszy z nich polega na za-
stosowaniu zasady nemo se ipsum accu-
sare tenetur (nikt nie może być zmuszany 
do oskarżania samego siebie), druga pro-
pozycja oparta jest na konstrukcji czynów 

20 Uchwała SN z 19.7.1973, VI KZP 13/73, OSNKW 1973, nr 9, poz. 104; wyr. SN z 12.3.1976, VI KZP 47/75, 
OSNKW 1976, nr 4–5, poz. 56

21 Post. SN z 26.9.1996, I KZP 36/95, „Prokuratura i Prawo” nr 12/1996, s. 13.
22 Art. 65 § 1 k.k.s. stanowi „Kto nabywa, przechowuje, przewozi, przesyła lub przenosi wyroby akcyzowe 

stanowiące przedmiot czynu zabronionego określonego w art. 63, art. 64 lub art. 73 lub pomaga w ich zby-
ciu albo te wyroby akcyzowe przyjmuje lub pomaga w ich ukryciu, podlega karze grzywny do 720 stawek 
dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie”.

23 Wszystkie trzy rozwiązania oraz wiążące się z nimi problemy interpretacyjne przedstawia G. Łabuda  
[w:] Kodeks karny skarbowy… (uwagi do art. 54, pkt 7-11), LEX/el. 2017. Autor prezentuje jednocześnie 
własną propozycję, sprowadzającą się do uznania, że wyłączenie odpowiedzialności karnej podatnika za czyn 
z art. 54 k.k.s. następuje na podstawie szczególnej sytuacji motywacyjnej wyłączającej przypisanie winy.

współukaranych, w ramach której należy 
uwzględnić, że celem pasera akcyzowe-
go jest niewątpliwie uniknięcie zapłaty 
podatku, a cel ten jest wspólny dla obu 
typów czynów zabronionych (paserstwa 
akcyzowego i uchylania się od opodatko-
wania), i wreszcie propozycja trzecia od-
wołująca się do regulacji prawnopodatko-
wych, z których wynika określony moment 
powstania obowiązku złożenia deklaracji 
i zapłacenia akcyzy (art. 10 ust. 10 oraz 21 
ust. 1 o podatku akcyzowym), późniejszy 
niż czas popełnienia przestępstwa paser-
stwa akcyzowego23.

Wydaje się, że w procesie ustalania za-
kresu zastosowania normy sankcjonują-
cej odczytanej z art. 54 § 1 k.k.s. nale-
ży opierać się na argumentacji właściwej 
dla prawa karnego, a nie prawa podatko-
wego. O ile na podstawie prawa podatko-
wego istnieją poważne argumenty przema-
wiające za tym, żeby niektóre czynności 
nielegalne podlegały opodatkowaniu, po-
nieważ przemawiają za tym racje natury 
ekonomicznej, o tyle nie sposób zgodzić się 
na karalność niezgłoszenia przez sprawcę 
czynu zabronionego faktu jego popełnie-
nia, a do tego sprowadza się w istocie reali-
zacja obowiązku ujawnienia przedmiotu 
opodatkowania w sytuacji, gdy jest nim 
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czynność nie tylko nielegalna, ale także ka-
ralna. Dlatego rozwiązania omawianego 
problemu należy poszukiwać na płaszczyź-
nie analizy normy sankcjonującej wysło-
wionej w art. 54 k.k.s., czyli normy prawa 
karnego wyznaczającej zakres karalności 
czynów naruszających normy sankcjono-
wane odczytane z przepisów prawa podat-
kowego. Wobec stanowiska wyrażonego 
w orzecznictwie TSUE i zaakceptowanego 
w prawie podatkowym, trudno już dzisiaj 
kwestionować obowiązek zapłaty podat-
ku od czynności względnie nielegalnej24. 
Na podstawie prawa karnego obowiązuje 
jednak ogólna zasada nemo se ipsum accu-
sare tenetur (nikt nie może być zmuszany 
do oskarżania samego siebie), która wy-
klucza odpowiedzialność za nieujawnienie 
takiej czynności organowi podatkowe-
mu, jeżeli wyczerpywała ona jednocześnie 
znamiona czynu zabronionego pod groźbą 
kary. Skoro zatem – w myśl wspomnianej 
zasady – nie wolno zobowiązywać spraw-
cy czynu zabronionego do zawiadomienia 
o tym fakcie organów państwa, to nie może 
on być również adresatem normy prawnej 

24 W literaturze można jednak spotkać takie głosy. Por. T. Oczkowski: Glosa do post. SN z 22.11.2011 r., IV KK 
270/2011, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” nr 6/2013, s. 518-523.

25 Stanowisko takie wynika z przyjęcia na gruncie prawa podatkowego, że czynności względnie nielegalne 
podlegają opodatkowaniu. Gdyby opowiedzieć się w tym zakresie za poglądem części doktryny prawa po-
datkowego, wykluczającej opodatkowanie każdej czynności nielegalnej, problem stosowania art. 54 § 1 
k.k.s. w ogóle by się nie pojawił, ponieważ sprawca takiej czynności nie byłby podatnikiem.

26 Wyr. SA w Lublinie z 5.2.2009, II AKa 3/09, KZS nr 5/2009, poz. 59. Podobnie F. Prusak, który wskazuje, 
że art. 54 k.k.s. nie znajduje zastosowania do czynności sprzecznych z prawem, nawet jeśli w wyniku ich do-
konania powstaje obowiązek podatkowy. F. Prusak [w:] System Prawa Karnego. Szczególne dziedziny prawa 
karnego. Prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe, t. 11, M. Bojarski (red.), Warszawa 2018, s. 130.

27 Słusznie poszukuje się w tym wypadku analogii do art. 240 k.k. sankcjonującego niedopełnienie obowiązku 
zawiadomienia o popełnieniu jednego z wymienionych w tym przepisie czynów zabronionych. W literaturze 
i orzecznictwie bezdyskusyjny wydaje się pogląd, że przestępstwo to nie może być popełnione przez spraw-
cę tego czynu zabronionego, którego popełnienie, zgodnie z dyspozycją normy sankcjonowanej odczytanej 
z tego przepisu, winno zostać zgłoszone organom ścigania. Por. na ten temat M. Szewczyk, A. Wojtaszczyk, 
W. Zontek [w:] Kodeks Karny. Część szczególna. Komentarz, t. II. Komentarz do art. 212-277d, W. Wróbel, 
A. Zoll (red.), Warszawa 2017, s. 364; I. Zgoliński [w:] Kodeks karny. Komentarz, V. Konarska-Wrzosek (red.), 

zawierającej nakaz takiego postępowa-
nia. W konsekwencji należy stwierdzić, 
że odczytana z przepisów prawa podat-
kowego norma sankcjonowana, nakłada-
jąca obowiązek ujawnienia przedmiotu 
i podstawy opodatkowania oraz obliczenia 
podatku, nie jest adresowana do takiego 
podatnika, który dopuścił się czynu za-
bronionego będącego przedmiotem opo-
datkowania. Konkludując, nie każda osoba 
zobowiązana do zapłaty podatku może 
być podmiotem przestępstwa albo wy-
kroczenia skarbowego z art. 54 k.k.s.25 
Jak podkreślił Sąd Apelacyjny w Lubli-
nie, art. 54 § 1 k.k.s. „nie ma zastosowa-
nia do czynności sprzecznych z prawem, 
nawet jeżeli w wyniku ich dokonania po-
wstaje obowiązek uiszczenia należności 
na rzecz Skarbu Państwa (podatku akcy-
zowego, cła)”26. Orzeczenie to potwierdza 
ograniczenie zakresu zastosowania normy 
sankcjonowanej, sprzężonej z normą sank-
cjonującą wysłowioną w art. 54 § 1 k.k.s., 
tylko do podatników dokonujących legal-
nie czynności stanowiących przedmiot 
opodatkowania27.
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Podstawy prawne odpowiedzialności 
współdziałającego ekstraneusa
Jednym z ważniejszych zagadnień wyma-
gających omówienia w związku z anali-
zą przestępstw i wykroczeń skarbowych 
o charakterze indywidualnym właści-
wym, do których należą czyny stypizo-
wane w art. 54 k.k.s., jest problematyka 
podstaw odpowiedzialności za różne formy 
współdziałania podmiotu, który nie posia-
da cechy wskazanej w zespole znamion 
(ekstraneusa) – w omawianym wypadku 
nie jest podatnikiem, do którego został 
adresowany nakaz ujawnienia przedmiotu 
lub podstawy opodatkowania albo złoże-
nia deklaracji podatkowej. Regulacja Ko-
deksu karnego skarbowego, która dotyczy 
form współdziałania oraz wyznacza pod-
stawy prawne odpowiedzialności za nie, 
nie została ukształtowana w sposób jed-
nolity dla przestępstw i wykroczeń skar-
bowych. Do obu kategorii czynów zabro-
nionych znajduje zastosowanie art. 9 § 1 
k.k.s., który wymienia formy sprawstwa 
i stanowi powtórzenie art. 18 § 1 Kodek-
su karnego28. Na podstawie prawa karne-
go skarbowego dopuszczalnymi formami 
sprawczego współdziałania w popełnieniu 
przestępstwa albo wykroczenia skarbowe-
go są zatem: współsprawstwo, sprawstwo 

Warszawa 2018, s. 1121; J. Żylińska, Prawny obowiązek zawiadomienia o niektórych przestępstwach (art. 240 
k.k.), „Prokuratura i Prawo” nr 10/2015, s. 50. Stanowisko to bardzo wyraźnie wybrzmiało także w wyr. SA 
w Białymstoku z 20.1.2005 (II AKa 345/04, OSA nr 31/2006, poz. 6), w którym czytamy „Przepis art. 240 
§ 3 k.k. nie dotyczy sprawców przestępstwa pierwotnego (…), ponieważ na nich nie ciąży obowiązek de-
nuncjacji (podkr. A.L.)”.

28 Ustawa z 6.6.1997 – Kodeks karny, (Dz.U. z 2022 r. poz. 1138 tj., dalej także k.k.). Oba przepisy stanowią, 
że sprawcą jest nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, 
ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie 
innej osoby od siebie poleca jej wykonanie takiego czynu.

29 P. Kardas [w:] G. Łabuda, P. Kardas, T. Razowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz (uwagi do art. 9, pkt 6), 
LEX/el. 2017; wyrok SN z 26.3.2014, III KK 396/13, LEX nr 1451526.

kierownicze i polecające. W części ogólnej 
Kodeksu karnego skarbowego, zawierającej 
regulację o charakterze autonomicznym 
dla tej gałęzi prawa, pominięto natomiast 
niesprawcze formy współdziałania w po-
staci podżegania i pomocnictwa. Podsta-
wę prawną odpowiedniego stosowania 
w tym zakresie przepisów Kodeksu kar-
nego w odniesieniu do przestępstw skar-
bowych znajdujemy jednak w art. 20 §  
2 k.k.s., który odsyła do art. 18 § 1 i 2 
k.k. Biorąc zatem pod uwagę dwutoro-
wość regulacji dotyczącej dopuszczalnych 
na podstawie prawa karnego skarbowe-
go form współdziałania, z której wyni-
ka zróżnicowanie tych form w zależności 
od charakteru deliktu skarbowego, należy 
w dalszej kolejności ustalić podstawy praw-
ne odpowiedzialności współdziałającego 
ekstraneusa w odniesieniu do sprawczych 
i niesprawczych postaci współdziałania 
w popełnieniu przestępstwa z art. 54 § 1 
albo 2 k.k.s. oraz odpowiedzialności tylko 
za formy sprawcze w odniesieniu do wy-
kroczenia z art. 54 § 3 k.k.s. Podżeganie 
i pomocnictwo w tym ostatnim wypadku 
pozostają bezkarne29.

Poszukując podstaw prawnych odpo-
wiedzialności za współdziałanie w popeł-
nieniu deliktu skarbowego o charakterze 
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indywidualnym właściwym z art. 54 k.k.s. 
w ramach przepisów części ogólnej Kodek-
su karnego skarbowego, które mają cha-
rakter autonomiczny i dotyczą jedynie 
sprawczych form współdziałania, należy 
wskazać na art. 9 § 2 k.k.s., z którego wy-
nika, że każdy ze współdziałających w po-
pełnieniu czynu zabronionego jako prze-
stępstwo albo wykroczenie skarbowe 
odpowiada w granicach swej umyślności 
lub nieumyślności, niezależnie od odpowie-
dzialności pozostałych sprawców, zaś oko-
liczność osobistą, wyłączającą lub łagodzącą 
albo zaostrzającą odpowiedzialność, która 
nie stanowi znamienia czynu zabronionego, 
uwzględnia się tylko co do tego sprawcy, 
którego ona dotyczy30. Przepis ten dekre-
tuje niezależność odpowiedzialności karnej 
podmiotów sprawczo współdziałających 
w popełnieniu przestępstwa albo wykro-
czenia skarbowego, zarówno w zakresie 
strony podmiotowej, jak też okoliczności 
osobistych wyłączających, zaostrzających 
albo łagodzących odpowiedzialność karną, 
ale tylko takich, które nie stanowią zna-
mion czynu zabronionego. Do okoliczności 
tych zaliczamy m.in. nieletniość, stan psy-
chiczny, uprzednią karalność lub niekaral-
ność sprawcy31. Zasada indywidualizacji 
odpowiedzialności karno-skarbowej od-
czytana z art. 9 § 2 k.k.s. oznacza, że każda 
z osób współdziałających w popełnieniu 

30 Przepis ten posługuje się wprawdzie sformułowaniem „każdy ze współsprawców”, a nie tak jak art. 20 k.k. 
„każdy ze współdziałających”, ale w dalszej części art. 9 § 2 k.k.s. mowa jest o uwzględnianiu okoliczności 
osobistych w stosunku do „każdego ze sprawców” i dlatego należy uznać, że dotyczy on także sprawstwa 
pojedynczego, kierowniczego i polecającego, a nie tylko współsprawstwa. Szerzej na ten temat P. Kardas: 
Kodeks karny skarbowy…, op.cit.

31 Tamże.
32 Art. 20 k.k. stanowi „Każdy ze współdziałających w popełnieniu czynu zabronionego odpowiada w granicach 

swojej umyślności lub nieumyślności niezależnie od odpowiedzialności pozostałych współdziałających”.
33 P. Kardas: Kodeks karny skarbowy…, op.cit.

przestępstwa albo wykroczenia skarbowego 
ponosi odpowiedzialność niezależną od od-
powiedzialności pozostałych. I chociaż 
przepis ten odnosi się tylko do sprawczych 
form współdziałania, należy interpretować 
go w ten sam sposób, co art. 20 k.k. obej-
mujący swoim zakresem także podżeganie 
i pomocnictwo32. Indywidualizacja odpo-
wiedzialności podmiotowej jest powiązana 
z pozostałymi znamionami typu czynu za-
bronionego, w którego popełnieniu uczest-
niczyło więcej osób. Dlatego, jak słusznie 
wskazuje P. Kardas, zasada ta „nie prowadzi 
do modyfikacji podstaw odpowiedzialno-
ści karnej określonej przez znamiona po-
szczególnych typów czynu zabronione-
go”33. Z perspektywy współdziałającego 
w popełnieniu deliktu skarbowego eks-
traneusa oznacza to, że nie może on pono-
sić odpowiedzialności karnej za czyn za-
broniony o charakterze indywidualnym 
właściwym, ponieważ nie posiada cechy 
wskazanej w zespole znamion, od której 
taka odpowiedzialność zależy. Trafnie wy-
jaśnia tę kwestię P. Kardas, gdy podnosi, 
że „z punktu widzenia ustawowej charak-
terystyki podmiotu odpowiedzialności 
karnej sprawcze postaci współdziałania 
w popełnieniu przestępstwa indywidual-
nego, właściwego lub niewłaściwego zacho-
wują status przestępstw indywidualnych, 
które co do zasady mogą popełnić jedynie 
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współdziałający mający cechy wymagane 
od sprawcy. Kwestia ewentualnej odpowie-
dzialności ekstraneusa współdziałające-
go sprawczo w popełnieniu przestępstwa 
o zawężonym kręgu podmiotów wyma-
ga szczególnej regulacji, opartej na fikcji 
prowadzącej do uznania na potrzeby od-
powiedzialności karnej, w razie spełnie-
nia wymienionych w ustawie przesłanek, 
że ekstraneus ma cechy wymagane odno-
śnie do sprawcy (…)”34. W Kodeksie kar-
nym skarbowym brakuje jednak takiej 
szczególnej regulacji, pozwalającej na przy-
pisanie odpowiedzialności współdziałają-
cemu sprawczo ekstraneusowi. Z przepisu 
art. 9 § 2 k.k.s. wynika jedynie, że znajduje 
on zastosowanie, gdy okoliczność osobi-
sta dotycząca współdziałającego spraw-
cy, wpływająca na wyłączenie, zaostrze-
nie albo złagodzenie odpowiedzialności, 
nie została określona w zespole znamion. 
Oznacza to a contrario, że nie dotyczy on 
przestępstw i wykroczeń skarbowych 
o charakterze indywidualnym, ponieważ 
szczególna cecha sprawcy ograniczająca 
krąg podmiotów stanowi wówczas znamię 
typu czynu zabronionego35. Tym bardziej 
nie dotyczy on czynów zabronionych o cha-
rakterze indywidualnym właściwym, gdzie 

34 P. Kardas: Kilka uwag o sposobach rozstrzygania sporów dotyczących sprawczego współdziałania w popeł-
nieniu przestępstwa indywidualnego, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego”, Tom XLIII, Księga Jubileuszowa 
Profesora Tomasza Kaczmarka, J. Giezek, D. Gruszecka, T. Kalisz (red.), Wrocław 2017, s. 219.

35 Por. wyrok SN z 26.3.2014, III KK 396/13, LEX nr 1451526. W uzasadnieniu czytamy „Zgodnie z art. 9 § 1 
k.k.s. odpowiada za sprawstwo przestępstwa karnego skarbowego zarówno ten, kto wykonuje czyn zabro-
niony sam, jak i ten, kto wykonuje ten czyn wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, przy czym zaznaczyć 
należy, że większość przestępstw karnych skarbowych ma charakter indywidualny, a zatem zaakcentowanie 
w art. 9 § 1 k.k.s. tego, że mogą one być popełnione w formie zjawiskowej współsprawstwa ma – w nawią-
zaniu do realiów sprawy niniejszej – szczególne znaczenie. Zgodnie z art. 9 § 2 k.k.s., okoliczność tzw. ściśle 
osobistą, która wyłącza, łagodzi albo zaostrza odpowiedzialność karną, ale wyłącznie taką, która nie stanowi 
znamienia czynu zabronionego (a więc np. status nieletniości, stan psychiczny, uprzednią karalność lub nie-
karalność), uwzględnia się tylko do sprawcy, którego ona dotyczy. A contrario, reguła ta nie dotyczy okolicz-
ności należących do znamion czynu zabronionego, gdyż Kodeks karny skarbowy ściśle to zaznacza (…)”.

okoliczność osobista nie tylko stanowi zna-
mię czynu zabronionego, ale decyduje o ka-
ralności zachowania. Nie jest to w związku 
z tym okoliczność wyłączająca, łagodząca 
albo zaostrzająca odpowiedzialność karną, 
o której mowa w art. 9 § 2 k.k.s. Sprawcą 
deliktu skarbowego polegającego na uchy-
laniu się od opodatkowania może być tylko 
podatnik i ta właśnie cecha charakteryzu-
jąca podmiot przesądza o karalności jego 
czynu. Pojawia się w związku z tym pytanie, 
jakie znaczenie ma brak w Kodeksie kar-
nym skarbowym przepisu, który stanowił-
by podstawę przypisania odpowiedzialności 
współdziałającemu sprawczo ekstraneu-
sowi? Odpowiadając na to pytanie należy 
jednak zaznaczyć, że omawiany problem 
dotyczy tylko wykroczeń skarbowych, 
ponieważ w odniesieniu do przestępstw 
skarbowych ustawodawca odsyła do od-
powiedniego stosowania art. 21 § 2 k.k. 
(art. 20 § 2 k.k.s.), który stanowi szczegól-
ną podstawę prawną odpowiedzialności 
ekstraneusa.

Odpowiedź na postawione wyżej pytanie 
ogranicza się do stwierdzenia, że w razie 
popełnienia wykroczenia skarbowego 
o charakterze indywidualnym właści-
wym, w ramach jednej ze sprawczych form 
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współdziałania, przez osobę nieposiadają-
cą szczególnej cechy wskazanej w zespole 
znamion, nie ponosi ona odpowiedzialno-
ści karnej nawet wtedy, gdy zdawała sobie 
sprawę, że współdziała z intraneusem36. 
Mając jednak na uwadze, że liczba wykro-
czeń skarbowych o charakterze indywidual-
nym właściwym jest porównywalna z liczbą 
tego rodzaju przestępstw, zaś często – tak 
jak w przypadku wykroczenia z art. 54 § 3 
k.k.s. – cechą odróżniającą przestępstwo 
od wykroczenia jest wyłącznie wartość na-
leżności narażonej na uszczuplenie – brak 
w kodeksie karnym skarbowym odpowied-
niej regulacji – analogicznej do tej, którą 
zawiera art. 21 § 2 k.k., należy postrzegać 
jako przeoczenie ustawodawcy37.

W odróżnieniu od wykroczeń, do prze-
stępstw skarbowych o charakterze indywi-
dualnym właściwym stosuje się art. 21 § 2 
i 3 k.k., który stanowi szczególną podsta-
wę odpowiedzialności współdziałającego 
w popełnieniu takiego przestępstwa eks-
traneusa. Konkludując, o ile podstawą re-
gulacji odpowiedzialności karnej za współ-
działanie w popełnieniu wykroczenia skar-
bowego są wyłącznie przepisy kodeksu 
karnego skarbowego, o tyle w odniesieniu 
do przestępstw skarbowych wchodzą w grę 
także przepisy kodeksu karnego, co po-
woduje określone konsekwencje nie tylko 

36 Tak też V. Konarską-Wrzosek, która podkreśla, że „zasada rozciągająca odpowiedzialność wszystkich współ-
działających przy popełnieniu przestępstwa skarbowego także na przestępstwa indywidualne właściwe 
(gdy wiedzieli o indywidualnej właściwości sprawcy głównego) nie znajduje zastosowania do wykroczeń in-
dywidualnych właściwych”. V. Konarska-Wrzosek [w:] Kodeks karny skarbowy. Komentarz (uwagi do art. 9, 
pkt 13), I. Zgoliński (red.), LEX/el. 2021.

37 V. Konarska-Wrzosek zaznacza, że trudno jest znaleźć merytoryczne uzasadnienie dla takiego rozwiązania, 
które postrzega jako lukę prawną, ponieważ oznacza ono, że „za wykroczenia indywidualne właściwe odpo-
wiadać będą mogli tylko ci współdziałający (współsprawcy, sprawcy kierowniczy i sprawcy polecający), któ-
rzy sami są intraneusami (osobami o wymaganych w ustawie indywidualnych cechach) – natomiast pozostali 
będą bezkarni”. V. Konarska-Wrzosek [w:] Kodeks karny skarbowy…, op.cit.

w zakresie sprawczego współdziałania, 
ale także rozszerzenia odpowiedzialno-
ści za podżeganie i pomocnictwo.

Aby przejść do analizy dogmatycznej 
wskazanych wyżej przepisów regulują-
cych podstawy prawne odpowiedzial-
ności karnej za współdziałanie w popeł-
nieniu deliktu skarbowego o charakterze 
indywidualnym, wypada podsumować 
dotychczasowe ustalenia związane z za-
kresem ich zastosowania w odniesieniu 
do przestępstw oraz wykroczenia skarbo-
wego ustanowionych w art. 54 k.k.
1. Przestępstwa skarbowe z art. 54 § 1 i 2 
k.k.s. mogą zostać popełnione w każdej 
formie sprawczego współdziałania (współ-
sprawstwo, sprawstwo kierownicze i po-
lecające). Karalne jest także podżeganie 
i pomocnictwo do takiego przestępstwa. 
Wykroczenie z art. 54 § 3 k.k.s. można 
popełnić tylko w ramach sprawczych form 
współdziałania. Podżeganie i pomocnic-
two pozostają w tym wypadku bezkar-
ne, ponieważ art. 20 § 2 k.k.s., odsyłający 
do stosownych przepisów kodeksu karne-
go, znajduje zastosowanie tylko do prze-
stępstw skarbowych.
2. Wyrażona w art. 9 § 2 k.k.s. zasada in-
dywidualizacji odpowiedzialności karnej, 
z której wynika, że w wypadku spraw-
czych form współdziałania w popełnieniu 
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przestępstwa lub wykroczenia skarbo-
wego okoliczności osobiste, wyłączające 
lub łagodzące albo zaostrzające odpowie-
dzialność karną, niestanowiące znamion 
czynu zabronionego, uwzględnia się tylko 
w stosunku do osoby, której one dotyczą, 
znajduje zastosowanie do wszystkich de-
liktów stypizowanych w art. 54 k.k.s. Za-
sada ta jednak nie rozwiązuje problemu 
odpowiedzialności ekstraneusa za współ-
działanie przy popełnieniu takiego deliktu, 
ponieważ wówczas okoliczność osobista 
wpływająca na karalność zachowania sta-
nowi znamię czynu zabronionego.
3. W odniesieniu do niesprawczych form 
współdziałania (podżegania i pomocnic-
twa) przy przestępstwach z art. 54 § 1 i 2 
k.k.s. zasada indywidualizacji odpowie-
dzialności została wyrażona w art. 20 k.k. 
w zw. z art. 20 § 2 k.k.s.
4. Jeżeli okoliczność osobista dotyczą-
ca sprawcy przestępstwa skarbowego 
z art. 54 § 1 albo 2 k.k.s. stanowi znamię 
czynu zabronionego, a w tym wypadku 
taką okolicznością jest bycie podatnikiem, 
to do odpowiedzialności współdziałają-
cego w jakiejkolwiek formie (sprawczej 
albo niesprawczej), nieposiadającego takiej 
cechy, stosuje się art. 21 § 2 i 3 k.k.
5. Jeżeli współdziałającym sprawczo 
w popełnieniu wykroczenia skarbowego 
z art. 54 § 3 k.k.s. jest osoba niebędąca 
podatnikiem, nie poniesie ona odpowie-
dzialności ze względu na brak cechy okre-
ślonej w zespole znamion. Do wykroczeń 

38 Por. na ten temat w szczególności P. Kardas: Kilka uwag…, op.cit. s. 191-231; Ł. Pohl: Intraneus w polskim 
prawie karnym (głos w sprawie wykładni art. 21 § 2 k.k.), „Państwo i Prawo” nr 2/2018, s. 49-58; A. Liszewska:  
Współdziałanie przy przestępstwach indywidualnych (głos w dyskusji o wykładni art. 21 § 2 k.k.), „Państwo 
i Prawo” nr 4/2020, s. 61-75.

skarbowych nie znajduje zastosowania 
art. 21 § 2 i 3 k.k. zawierający szczególną 
regulację pozwalającą na przypisanie od-
powiedzialności ekstraneusowi, ponie-
waż odesłanie do tego przepisu zawarte 
w art. 20 § 2 k.k.s. dotyczy tylko prze-
stępstw skarbowych.

W konkluzji należy zatem podnieść, 
że w wypadku sprawczego współdziała-
nia przy popełnieniu wykroczenia skarbo-
wego z art. 54 § 3 k.k.s. odpowiedzialność 
karną poniesie tylko ten współdziałający 
sprawca, który posiada cechę wskazaną 
w zespole znamion, a zatem jest podatni-
kiem. Podstawę odpowiedzialności karnej 
ekstraneusa za wszystkie możliwe formy 
współdziałania w popełnieniu przestępstw 
skarbowych z art. 54 § 1 i 2 k.k.s. stano-
wią natomiast przepisy Kodeksu karnego 
(art. 21 § 2 i 3 k.k.).

Odpowiedzialność za sprawcze 
formy współdziałania
Przechodząc do omówienia podstaw odpo-
wiedzialności za przestępstwo z art. 54 § 1 
albo 2 k.k.s. współdziałającego sprawczo 
ekstraneusa należy na wstępie zaznaczyć, 
że przyjęte w art. 21 § 2 k.k. rozwiązanie 
budzi istotne wątpliwości interpretacyj-
ne w odniesieniu do konstrukcji spraw-
stwa kierowniczego i polecającego, a w li-
teraturze podnosi się, że obowiązujący 
w tym zakresie stan prawny wymaga inge-
rencji ustawodawcy38. Niemniej, uwzględ-
niając wspomniane wątpliwości, należy 
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przedstawić rezultaty wykładni powołane-
go przepisu w odniesieniu do sprawczych 
form współdziałania w popełnieniu prze-
stępstwa uchylania się od opodatkowania.

Zgodnie z treścią art. 21 § 2 k.k. współ-
działający w popełnieniu przestępstwa indy-
widualnego właściwego podlega odpowie-
dzialności karnej za to przestępstwo, jeżeli 
wiedział o okoliczności osobistej dotyczącej 
sprawcy, stanowiącej znamię czynu zabro-
nionego39. Oznacza to, że współsprawca, 
sprawca kierowniczy i polecający, niebędący 
podatnikami, mogą ponosić odpowiedzial-
ność karną za przestępstwo z art. 54 § 1 
albo 2 k.k.s., którego sprawcą bezpośred-
nim (wykonawcą) jest podatnik. Stanowi-
sko to znalazło potwierdzenie w wyroku 
Sądu Apelacyjnego w Katowicach, w któ-
rym czytamy: „Zgodnie jednakże z art. 20 
§ 2 k.k.s., do przestępstw skarbowych sto-
suje się odpowiednio m.in. art. 21 § 2 k.k., 
co oznacza, że możliwe jest, także na pod-
stawie Kodeksu karnego skarbowego, przy-
pisanie współdziałania przy popełnieniu 
przestępstwa indywidualnego osobie, której 
wprawdzie nie dotyczy okoliczność oso-
bista stanowiąca znamię czynu zabronio-
nego, ale która wie o istnieniu tej okolicz-
ności po stronie innego współsprawcy”40. 
W orzeczeniu tym mowa jest wprawdzie 

39 Przepis ten stanowi „Jeżeli okoliczność osobista dotycząca sprawcy, wpływająca chociażby tylko na wyższą 
karalność, stanowi znamię czynu zabronionego, współdziałający podlega odpowiedzialności karnej prze-
widzianej za ten czyn zabroniony, gdy o tej okoliczności wiedział, chociażby go nie dotyczyła”. Modyfikacja 
zasady indywidualizacji wyrażonej w art. 21 § 1 k.k. polega na tym, że osoba współdziałająca w popełnieniu 
przestępstwa indywidualnego właściwego albo niewłaściwego, ale tylko typu kwalifikowanego, nie musi 
wprawdzie posiadać cechy charakteryzującej sprawcę, musi jednak wiedzieć, że współdziała z osobą, która 
posiada taką cechę.

40 Wyr. SA w Katowicach z 16.3.2017, II AKa 509/16, LEX 2401030. Por. także wyr. SA w Szczecinie z 31.1.2019, 
II AKa 204/18, LEX nr 2668130.

41 Czyli niebędącej osobą, która na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycz-
nego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, 

o współsprawstwie, ale wyrażona w art. 21 
§ 2 k.k. zasada dotyczy także występującego 
w roli ekstraneusa sprawcy kierowniczego 
albo polecającego. Kierowanie wykonaniem 
przez podatnika przestępstwa z art. 54 § 1 
i 2 k.k.s. albo wydanie podatnikowi polece-
nia jego wykonania przy wykorzystaniu ist-
niejącego między poleceniodawcą a polece-
niobiorcą stosunku zależności, skutkuje od-
powiedzialnością karną za to przestępstwo 
sprawcy kierowniczego albo polecającego 
niebędących podatnikami pod warunkiem, 
że wiedzieli, iż sprawca bezpośredni należy 
do grona podatników, do których adresowa-
ny został obowiązek ujawnienia właściwemu 
organowi przedmiotu lub podstawy opo-
datkowania albo złożenia deklaracji podat-
kowej. Jak już wspomniano, w odniesieniu 
do sprawstwa kierowniczego i polecającego 
problem może stanowić jednak sytuacja 
odwrotna, gdy podatnikiem jest osoba kie-
rująca wykonaniem czynu albo wydająca 
takie polecenie, zaś bezpośrednim wyko-
nawcą ekstraneus. Jako przykład może po-
służyć stan faktyczny, w którym podmiot 
prowadzący działalność gospodarczą po-
leca pracownikowi niebędącemu osobą, 
o której mowa w art. 9 § 3 k.k.s.41 zanie-
chanie złożenia organowi podatkowemu 
deklaracji podatkowej, co w świadomości 
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tego pracownika przedstawia się jako za-
chowanie będące uchylaniem się od opo-
datkowania.

W doktrynie prawa karnego prezento-
wane są dwa stanowiska odnośnie do moż-
liwości zastosowania w takim wypadku 
art. 21 § 2 k.k. Według pierwszego poglądu, 
użyte w tym przepisie określenie „sprawca” 
oznacza każdą, wymienioną w art. 18 § 1 
k.k. (art. 9 § 1 k.k.s.) postać sprawstwa42. 
Można zatem współdziałać jako ekstraneus 
nie tylko ze sprawcą bezpośrednio reali-
zującym znamiona czynu zabronionego, 
ale także ze sprawcą kierowniczym, pole-
cającym czy współsprawcą, posiadającymi 
szczególną cechę określoną w znamionach 
przestępstwa indywidualnego. Pogląd taki, 
w odniesieniu do przestępstwa z art. 54 § 1 
k.k.s., wyraził także Sąd Apelacyjny w Ka-
towicach43. W realiach sprawy, której do-
tyczyło to orzeczenie, w ramach zorga-
nizowanej grupy przestępczej sprawcą 

osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Zgodnie z poglądem wyrażo-
nym w piśmiennictwie od zajmowania się sprawami gospodarczymi (w tym finansowymi) odróżniać należy 
czynności wykonywane przez osoby pozbawione samodzielności, w szczególności zaś osoby wykonujące 
wyłącznie czynności techniczno-wykonawcze. Por. L. Wilk: Przedmiot ochrony art. 79 kodeksu karnego skar-
bowego, „Prokuratura i Prawo” nr 9/2004, s. 100 i n.; T. Oczkowski: Glosa do wyroku SN z dnia 22 lutego 
2006 r., III KK 213/05, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” z. 2/2007, s. 115 i n.

42 A. Zoll: Sprawstwo bez wykonania czynu zabronionego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2009” 
nr 2, s. 181; P. Kardas [w:] Kodeks karny. Część ogólna, t.1, Komentarz do art. 1-116 k.k., A. Zoll (red.), 
Warszawa 2012, s. 408. Por. także wyrok SN z 25.6.2008, IV KK 39/08, OSNKW nr 9/2008, poz. 73.

43 Wyr. SA w Katowicach z 16.3.2017, II AKa 509/16, LEX nr 2401030. W uzasadnieniu tego wyroku czytamy 
„Niewątpliwie przestępstwo stypizowane w art. 54 § 1 k.k.s. ma charakter indywidualny bowiem zgodnie 
z literalnym brzmieniem tego przepisu, jego sprawcą może być tylko osoba posiadająca status „podat-
nika”, niemniej wywodząc, że oskarżony nie mógł być w realiach sprawy uznany za podatnika i skazany 
za przestępstwo z art. 54 § 1 k.k.s., obrońcy zapominają, że oskarżonemu zarzucono popełnienie tego prze-
stępstwa skarbowego we współdziałaniu z innymi osobami w ramach zorganizowanej grupy przestępczej 
w tym z organizatorem i osobą, która kierowała tą zorganizowana grupą. Zgodnie jednakże z art. 20 § 2 
k.k.s., do przestępstw skarbowych stosuje się odpowiednio m.in. art. 21 § 2 k.k., co oznacza, że możliwe 
jest, także na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, przypisanie współdziałania przy popełnieniu przestęp-
stwa indywidualnego osobie, której wprawdzie nie dotyczy okoliczność osobista stanowiąca znamię czynu 
zabronionego, ale która wie o istnieniu tej okoliczności po stronie innego współsprawcy”.

44 Szerzej na temat różnicy poglądów w tym zakresie A. Liszewska: Współdziałanie przy przestępstwach…, 
op.cit. s. 62-65.

kierowniczym był intraneus, zaś wyko-
nawcą czynu (sprawcą bezpośrednim) 
osoba niebędąca podatnikiem.

Zgodnie z drugim stanowiskiem określe-
nie „sprawca” obejmuje tylko tzw. formy 
wykonawcze, czyli sprawstwo pojedyn-
cze i współsprawstwo, nie dotyczy nato-
miast sprawcy kierowniczego i polecają-
cego. Opowiedzenie się za tym poglądem 
oznaczałoby, że art. 21 § 2 k.k. nie znaj-
duje zastosowania, gdy intraneusem, czyli 
w tym wypadku podatnikiem, jest sprawca 
kierowniczy albo polecający, zaś wykonaw-
cą czynu (sprawcą bezpośrednim) osoba 
nieposiadająca tej szczególnej cechy.

Opowiedzenie się za jednym z przedsta-
wionych poglądów wymaga zajęcia stano-
wiska w sprawie sposobu ukształtowania 
w polskim prawie karnym konstrukcji 
sprawstwa44. Należy odrzucić pogląd, 
zgodnie z którym sprawstwo kierowni-
cze i polecające zostały skonstruowane 
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odmiennie niż sprawstwo pojedyncze 
i współsprawstwo. Każda postać spraw-
stwa sprowadza się do wypełnienia zna-
mion czynu zabronionego określonego 
w ustawie jako typ przestępstwa albo wy-
kroczenia skarbowego. Sprawstwo poje-
dyncze polega na wypełnieniu znamion 
przez wykonanie czynu, zaś w wypadku 
pozostałych form sprawstwa przez współ-
działanie co najmniej dwóch osób, któ-
rych role zostały ustawowo określone. 
Dlatego opowiadając się za stanowiskiem 
większości doktryny i orzecznictwa, na-
leży w konkluzji uznać, że art. 21 § 2 k.k. 
znajduje zastosowanie także w odniesie-
niu do sytuacji, w której sprawcą kierow-
niczym albo polecającym przestępstwa 
z art. 54 § 1 k.k.s. jest intraneus, zaś bez-
pośrednim wykonawcą osoba niebędąca 
podatnikiem.

Odpowiedzialność 
za podżeganie i pomocnictwo
W odniesieniu do przestępstw skarbo-
wych art. 20 § 2 k.k.s. odsyła także do od-
powiedniego stosowania art. 18 § 2 i 3 
k.k., co oznacza, że karalnością objęte zo-
stały także niesprawcze formy współdzia-
łania, czyli podżeganie i pomocnictwo. 
Zgodnie z powszechnie akceptowanym 
w doktrynie prawa karnego poglądem 
podżeganie i pomocnictwo to odrębne 

45 Szerzej na ten temat A. Zoll: Podstawy teoretyczne regulacji współdziałania przestępnego w projekcie 
kodeksu karnego, „Państwo i Prawo” nr 6/1995, s. 36; R. Dębski: O teoretycznych podstawach regulacji 
współdziałania przestępnego w kodeksie karnym z 1997 r., „Studia Prawno-Ekonomiczne” 1998, t. LVIII, 
s. 124; P. Kardas: Teoretyczne podstawy odpowiedzialności karnej za przestępne współdziałanie, Kraków 
2001, s. 556 i 610; A. Liszewska: Współdziałanie przestępne w polskim prawie karnym. Analiza dogmatycz-
na, Łódź 2004, s. 106 i n.

46 P. Kardas: Kilka uwag…, op.cit. s. 210-216; A. Liszewska: Odpowiedzialność karna za współdziałanie przy prze-
stępstwach indywidualnych, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” nr 1/2004, s. 17-19.

47 Ł. Pohl: Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2012, s. 189-190.

typy czynów zabronionych o charakterze 
ogólnosprawczym45. Dlatego art. 21 § 2 
k.k. w niewielkim tylko zakresie odnosi 
się do niesprawczych form współdziała-
nia46. Dla przypisania podżegania lub po-
mocnictwa do przestępstwa indywidual-
nego nie ma w związku z tym znaczenia, 
kim jest podżegacz czy pomocnik. I cho-
ciaż w doktrynie prawa karnego podno-
szone są wątpliwości, czy art. 21 § 2 k.k. 
w ogóle ma zastosowanie do niespraw-
czych form współdziałania47, wydaje się 
jednak, że istnieją argumenty przema-
wiające za przyjęciem, że wprowadza on 
korektę ogólnej zasady odpowiedzialności 
za podżeganie i pomocnictwo do prze-
stępstwa indywidualnego w wypadku 
przestępstw indywidualnych niewłaści-
wych typu uprzywilejowanego. Problem 
ten nie dotyczy jednak przestępstw indy-
widualnych właściwych, a do tej grupy 
należą przestępstwa skarbowe z art. 54 
k.k.s.

Podżeganie i pomocnictwo do prze-
stępstw z art. 54 § 1 i 2 k.k.s. jest karalne 
na zasadach ogólnych wtedy, gdy intra-
neusem (podatnikiem) jest bezpośredni 
wykonawca czynu polegającego na uchy-
laniu się od opodatkowania. Dla uzasad-
nienia odpowiedzialności nie jest wów-
czas konieczne powołanie art. 21 § 2 
k.k., ponieważ – jak już wspomniano 
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– podżeganie i pomocnictwo to odrębne 
typy czynów zabronionych o znamio-
nach określonych w art. 18 § 1 (albo § 2) 
k.k. w zw. z art. 54 § 1 (albo § 2) k.k.s., 
które zawsze mają charakter ogólno-
sprawczy, niezależnie od tego, czy prze-
stępstwo, do którego podżegacz nakłania 
a pomocnik udziela pomocy, wymaga 
posiadania od sprawcy szczególnej cechy. 
W sytuacji odwrotnej, gdy ekstraneusem 
jest bezpośredni wykonawca, zaś pod-
żegaczem albo pomocnikiem podatnik, 
czyn podżegacza i pomocnika pozostaje 
bezkarny. W art. 21 § 2 k.k. uregulowa-
no wyłącznie przypadki współdziałania, 
w których od sprawcy – nie zaś podże-
gacza albo pomocnika – ustawa wymaga 
posiadania specjalnej cechy określonej 
w zespole znamion. Z istoty podżegania 
i pomocnictwa wynika ponadto, że za-
miarem objęte jest popełnienie czynu za-
bronionego przez inną osobę, jeśli zatem 
nie posiada ona cechy sprawcy, od któ-
rej zależy karalność czynu, to nakła-
nianie jej do określonego zachowania 
albo udzielanie pomocy nie stanowią 
podżegania i pomocnictwa w rozumie-
niu art. 18 § 2 i 3 k.k.

Podsumowanie
Najważniejsze wnioski płynące z analizy 
przepisów dotyczących odpowiedzialno-
ści karnej za współdziałanie w popełnie-
niu deliktów skarbowych z art. 54 k.k.s. 

(przestępstw i wykroczenia) są następu-
jące:
1. Sprawcze formy współdziałania w po-
pełnieniu przestępstwa z art. 54 § 2 i 3 
k.k.s. (współsprawstwo, sprawstwo kie-
rownicze i polecające) są karalne zawsze, 
także wtedy, gdy współdziałający nie po-
siadał cechy wymaganej od sprawcy uchy-
lania się od opodatkowania (nie był podat-
nikiem). Warunkiem odpowiedzialności 
jest jednak świadomość współdziałania 
ze sprawcą, który tę cechę posiada.
2. Podżeganie i pomocnictwo do popeł-
nienia przestępstwa z art. 54 § 2 i 3 k.k.s 
jest karalne zawsze, o ile wykonawca czynu 
(sprawca bezpośredni) posiada cechę wska-
zaną w zespole znamion (jest podatni-
kiem).

Sprawcze formy współdziałania w po-
pełnieniu wykroczenia z art. 54 § 3 k.k.s. 
są karane tylko wtedy, gdy sprawca posia-
da cechę wskazaną w zespole znamion. 
Współdziałanie w popełnieniu tego czynu 
zabronionego przez osobę, która nie jest po-
datnikiem pozostaje bezkarne. Podże-
ganie i pomocnictwo do wykroczenia 
z art. 54 § 3 k.k.s. także pozostają bezkarne.
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ABSTRACT:
Responsibility for Cooperation in Tax Tort – Tax Evasion 
Only a taxpayer may be a perpetrator of a prohibited act consisting in tax evasion. 
However, this tort is often committed in cooperation with other persons, who jointly 
make up a criminal group. Then, a problem arises of indicating the grounds for cri-
minal liability of those cooperating who do not have the characteristics required of 
the perpetrator. The legal provisions regulate differently the liability of extraneous 
for cooperation in committing a tax tort under Article 54 of the Fiscal Penal Code, 
depending on whether it is a crime or a minor offense. This difference concerns both 
potential forms of cooperation and the scope of responsibility of individual persons 
who have participated in committing the act. In the article, an analysis of these provi-
sions is preceded by an interpretation of the characteristics of the prohibited act under 
Article 54 of the Fiscal Penal Code, in connection with the issue of an obligation to 
report on taxation that is an illegal activity.

Agnieszka Liszewska, PhD, University of Łódź, Department of Law and Administration

Keywords: taxpayer, criminal cooperation, appropriate individual crime, extraneous
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PAWEŁ WIECZOREK 

Wprowadzenie
W następstwie procesu globalizacji i roz-
rastającej się w jego ramach w minionym 
trzydziestoleciu siatki powiązań handlo-
wych, produkcyjnych, kapitałowych, tech-
nologicznych i finansowych, ukształto-
wały się globalne strumienie (łańcuchy) 

1 Przykładem może tu być trwająca od 2018 r. wojna celna między USA i Chinami, a także agresja Rosji 
na Ukrainę w lutym 2022 r. 

2 Wymienić trzeba tutaj zwłaszcza trzęsienie ziemi i tsunami w Japonii w 2011 r. (w wyniku czego nastąpiło 
uszkodzenie elektrowni atomowej w Fukushimie), a także wielkie powodzie w Tajlandii w latach 2011–2012.

3 Dla zmniejszenia dostaw wyrobów kooperacyjnych po wybuchu pandemii COVID-19 szczególne znaczenie 
miały: a) pożary w japońskich zakładach półprzewodników AKM Semiconductor w październiku 2020 r. oraz 
Renesas Semiconductor Manufactoring w marcu 2021 r., b) czasowe unieruchomienie wskutek ataku zimy 

zaopatrzenia w wyroby finalne i koopera-
cyjne, stanowiące obecnie jeden z charak-
terystycznych wyznaczników gospodarki 
światowej. Zakłócenia w ich funkcjono-
waniu – powstałe w wyniku konfliktów 
zbrojnych oraz napięć w stosunkach poli-
tycznych i handlowych1, a nawet niektó-
rych katastrof naturalnych2 oraz innych 
nadzwyczajnych zdarzeń3 – mogą mieć 

Lata 2020–2021

Wpływ pandemii COVID-19  
na światowy handel towarowy

W początkowym okresie pandemii sformułowano prognozy rozwo-
ju sytuacji w światowym handlu towarowym na lata 2020–2021.  
Wskazywano na spodziewany głęboki spadek wymiany międzyna-
rodowej, nasilenie protekcjonizmu handlowego w państwach, które 
dotkliwie odczuły skutki COVID-19, jak również na potrzebę pod-
jęcia działań wzmacniających niezawodność światowych łańcuchów 
dostaw. W konsekwencji miało to prowadzić do osłabienia pozycji 
Chin i innych państw azjatyckich. Artykuł weryfikuje te tezy, w tym 
również w odniesieniu do Polski i jej miejsca w wymianie międzyna-
rodowej.
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poważne następstwa dla gospodarki świa-
towej jako całości, rynków międzynaro-
dowych, sytuacji ekonomicznej poszcze-
gólnych państw, a także możliwości pro-
wadzenia działalności biznesowej przez 
przedsiębiorców. Strumienie te są często 
określane w literaturze przedmiotu jako 
globalne łańcuchy dostaw, przy czym istot-
nym elementem tego pojęcia jest światowy 
rozkład mocy wytwórczych, stanowiący 
podstawę kierunków i struktury global-
nych przepływów towarowych.

W warunkach pandemii COVID-19 
zostało zakwestionowanych wiele reguł, 
na których dotychczas opierała się gospo-
darka światowa, w tym zasada, że produk-
cja powinna być lokowana głównie w tzw. 
krajach niskokosztowych, czyli takich, 
w których koszty pracy są znacznie niż-
sze niż w państwach zachodnich, ponadto 
mających łatwy dostęp do surowców, li-
beralne podejście do praw pracowniczych 
oraz kwestii ochrony środowiska, a także 
chłonny rynek wewnętrzny. W rezultacie 
tego długookresowego trendu – odzwier-
ciedlającego proces globalizacji i wyraźnie 
widocznego w polityce ekonomicznej kra-
jów zachodnich – zostało wyeksponowane 
znaczenie państw Azji Wschodniej oraz 
Azji Południowo-Wschodniej4, a przede 
wszystkim Chin. W następstwie szero-
kiego napływu bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych (BIZ), jak również przystą-
pienia do Światowej Organizacji Handlu 

w lutym 2021 r. zlokalizowanych w Teksasie fabryk mikroprocesorów Samsung, NXP Semiconductors 
i Infineon Semiconductors, c) zablokowanie Kanału Sueskiego przez kontenerowiec Ever Given w marcu 
2021 r. oraz d) strajk pracowników STM Microelectronics we Francji pod koniec 2021 r. 

4 Poza Chinami, dla omawianej problematyki istotne znaczenie mają takie państwa Azji Wschodniej, jak 
Korea Płd., Tajwan i Hongkong, a wśród państw Azji Południowo-Wschodniej – Wietnam, Malezja, Tajlandia 
i Singapur.

(WTO) w 2001 r., Chiny bardzo wzmoc-
niły swoją pozycję gospodarczą i z czasem 
zaczęły być określane mianem „fabryki 
świata”. Określenie jest o tyle trafne, że 
obecnie na świecie można znaleźć niewiele 
produktów, które nie zawierałyby chiń-
skiej wartości dodanej w postaci różnego 
rodzaju surowców, materiałów i podze-
społów. Rzecz w tym, że ukształtowane 
w ten sposób globalne łańcuchy zaopa-
trzenia w wyroby finalne i kooperacyj-
ne z dominującą pozycją Chin stawały 
się – w miarę, jak traciły na znaczeniu 
alternatywne powiązania produkcyjne 
i handlowe z dostawcami takich wyro-
bów spoza państw azjatyckich – coraz 
mniej elastyczne i w konsekwencji rosła 
ich wrażliwość na występujące na arenie 
międzynarodowej zakłócenia i wstrząsy. 
Skutki usztywnienia łańcuchów zaopa-
trzenia dla możliwości stabilnego funk-
cjonowania gospodarki w każdym wymia-
rze, poczynając od szczebla globalnego, 
a kończąc na poziomie lokalnej działal-
ności biznesowej, z całą mocą ujawniły 
się po wybuchu pandemii COVID-19.

Zgodnie z formułowanymi w pierwszych 
miesiącach 2020 r. prognozami rozwoju 
sytuacji w światowym handlu towaro-
wym należało spodziewać się wystąpie-
nia w latach 2020–2021 takich tendencji 
i zjawisk, jak:

 • głęboki spadek wolumenu handlu mię-
dzynarodowego, którego skalę eksperci 
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WTO w kwietniu 2020 r., a więc w szczy-
cie pierwszej fali pandemii COVID-19, 
szacowali w tym roku w granicach od 13% 
(scenariusz optymistyczny) do nawet 32% 
(scenariusz pesymistyczny)5;

 • zmiana pozycji w światowym handlu 
towarowym państw odgrywających w wy-
mianie międzynarodowej czołową rolę, 
w szczególności spadek znaczenia Chin 
i innych niskokosztowych państw azja-
tyckich;

 • nasilenie się protekcjonizmu w pań-
stwach, które dotkliwie odczuły skutki 
pandemii i w następstwie tego nie były 
w stanie zapewnić ciągłości zaopatrzenia 
rynku wewnętrznego w wyroby istotne 
w walce ze skutkami COVID-19, a także 
generalnie mają problemy ze sprostaniem 
konkurencji na borykających się z recesją 
rynkach międzynarodowych,

 • podjęcie działań na rzecz wzmocnienia 
niezawodności dostaw towarów o kluczo-
wym znaczeniu dla stabilnego funkcjono-
wania gospodarek i społeczeństw ukie-
runkowanych na: 
– zmniejszenie stopnia koncentracji pro-
dukcji w Chinach i innych krajach azjatyc-
kich przez dywersyfikację źródeł zaopa-
trzenia w wyroby gotowe i kooperacyjne;
– skrócenie łańcuchów dostaw i przenie-
sienia produkcji na obszary położone bliżej 
odbiorców końcowych;
– realokację części mocy wytwórczych 
zainstalowanych w krajach Azji, w tym 
zwłaszcza na obszarze Chin, z powrotem 

5 Trade set to plunge as COVID-19 pandemic upends global economy, WTO, „Press Release”, 8.4.2020.
6 Zgodnie z danymi WTO w 2020 r. światowy handel usługami komercyjnymi obniżył się w stosunku do roku 

poprzedniego o 20%, a więc w skali dwu i półkrotnie większej niż wymiana towarowa. World trade primed 
for strong but uneven recovery after COVID-19 pandemic shock, „Press release”, WTO, 31.3.2021.

do krajów macierzystych kapitału lub in-
nych pobliskich państw; 
– zwiększenie zapasów surowców, ma-
teriałów oraz wyrobów kooperacyjnych 
ważnych z punktu widzenia ciągłości pro-
dukcji. 

Przenoszenie części mocy wytwórczych 
do państw pochodzenia kapitału (w tym 
do USA oraz krajów UE), jak również 
do państw ściśle powiązanych z nimi więza-
mi gospodarczymi i handlowymi (w przy-
padku USA do Meksyku, a w przypadku 
państw UE do Polski i innych krajów Euro-
py Środkowej i Wschodniej) powinno spo-
wodować pojawienie się w tych państwach 
określonych korzyści w postaci zwiększonej 
produkcji, rozwoju eksportu, dodatkowych 
wpływów do budżetu państwa oraz two-
rzenia nowych miejsc pracy.
Celem artykułu jest weryfikacja powyż-
szych tez w realiach światowego handlu 
towarowego w latach 2020–2021, w tym 
również w odniesieniu do Polski i jej miej-
sca na rynkach międzynarodowych. Poza 
zakresem analizy pozostawiono kwestię 
wymiany usługami komercyjnymi, mimo 
że stanowią one ważny segment handlu 
światowego, który bardzo silnie odczuł 
skutki pandemii COVID-196. Wynika 
to z daleko idącej odrębności procesów 
wytwarzania i świadczenia usług komer-
cyjnych, mających raczej niewiele punktów 
wspólnych z procesem produkcji wyrobów 
przemysłowych oraz handlem towarowym. 
W konsekwencji ujęcie bardzo rozległej 
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problematyki wymiany towarowej oraz 
usług komercyjnych w ramach jednego 
artykułu mogłoby wpłynąć negatywnie 
na klarowność wywodu i dlatego nie wy-
daje się zasadne. W artykule pominięto 
również zmiany w handlu światowym 
wywołane przez wyjście Wielkiej Bryta-
nii z UE, co przede wszystkim wpłynęło 
na wielkość, dynamikę i strukturę wy-
miany wewnątrzunijnej, ale ma też szer-
sze konsekwencje dla sytuacji na rynkach 
globalnych. Problem ten wymaga odręb-
nej analizy.

Przytoczone w artykule dane statystyczne 
publikowane przez WTO, Międzynarodo-
wy Fundusz Walutowy, Euler Hermes oraz 
IHT Markit dotyczą wymiany towarowej 
ogółem, a więc traktowanej jako całość, 
z uwzględnieniem wszystkich sekcji i dzia-
łów towarowych ujętych w Standardowej 
klasyfikacji handlu międzynarodowego 
(ang. Standard international trade classi-
fication – SITC), opracowanej przez ONZ 
i wykorzystywanej do porównań światowe-
go eksportu i importu towarowego.

W następstwie agresji Rosji na Ukrainę 
w lutym 2022 r. oraz nałożonych na Rosję 
przez państwa zachodnie bezpreceden-
sowo szerokich sankcji politycznych i go-
spodarczych, a także rosyjskich działań 
odwetowych, powstał nowy kontekst 
dla handlu światowego oraz przebudo-
wy globalnych łańcuchów dostaw. Jest 
to związane z tym, że Rosja eksportuje 
duże ilości surowców, w tym zwłaszcza 
nośników energii, które dotychczas stano-
wiły stały element światowych łańcuchów 

7 Reakcja na wszechobecną niepewność co do dalszego przebiegu pandemii oraz perspektyw odbudowy 
koniunktury po zwalczeniu COVID-19.

zaopatrzenia. Określenie skutków tej sy-
tuacji dla międzynarodowych stosunków 
politycznych i gospodarczych, zwłaszcza 
w średnim i długim okresie, obecnie nie 
jest jeszcze możliwe.

Zmiany w światowym  
handlu towarowym
Bardzo pesymistyczne prognozy WTO 
z kwietnia 2020 r., przewidujące spadek 
w tym roku światowego handlu towarowe-
go w następstwie pandemii nawet o blisko 
1/3, ostatecznie nie znalazły potwierdzenia 
w finalnych statystykach dotyczących 2020 
i 2021 r. Faktem jest oczywiście, że wpro-
wadzenia w wielu państwach czasowych 
lockdownów w branżach usługowych oraz 
ograniczeń związanych z dystansem spo-
łecznym, pojawienia się istotnych utrud-
nień w działalności biznesowej (zaburzenia 
w dostawach wyrobów kooperacyjnych, 
ograniczenia w kontaktach z klientami, 
zatory płatnicze), a także wstrzymania 
się przez dużą część przedsiębiorców i go-
spodarstw domowych z dokonywaniem 
większych zakupów7 – nastąpiło wyraźne 
zmniejszenie zapotrzebowania na towa-
ry produkcji krajowej oraz pochodzące 
z importu. Przyczyniło się to do przej-
ściowego załamania światowego handlu 
towarowego, którego wolumen w I po-
łowie 2020 r. obniżył się według WTO 
o 16,2% (licząc rok do roku). Jednak już 
trzeci kwartał 2020 r. przyniósł wyraźne 
odbicie w wielkości obrotów, które w po-
równaniu z III kwartałem 2019 r. okaza-
ły się niższe tylko o 3,5%. Z kolei w IV 
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kwartale 2020 r. pozytywne tendencje 
uległy wzmocnieniu i obroty towarowe 
na rynkach międzynarodowych zbliży-
ły się do poziomu z IV kwartału 2019 r. 
W sumie, w całym 2020 r. co prawda na-
stąpił spadek obrotów światowego handlu 
towarowego, ale wyniósł on zgodnie z da-
nymi WTO z marca 2021 r. 5,3%8, a wiec 
wyraźnie mniej niż przewidywał scenariusz 
optymistyczny dynamiki obrotów, przed-
stawiony przez WTO w kwietniu 2020 r. 
Z kolei według wyliczeń ekspertów Euler 
Hermes, międzynarodowej grupy ubez-
pieczeniowo-finansowej, spadek obrotów 
światowego handlu towarowego w 2020 r. 
wyniósł 8,1%9, a więc był głębszy od osta-
tecznych danych WTO, niemniej i tak 
znacznie mniejszy w stosunku do prze-
widywań WTO opublikowanych w szczy-
cie pierwszej fali pandemii.

Negatywny wpływ na światowy handel 
towarowy wywarły perturbacje w trans-
porcie morskim, które wystąpiły zwłaszcza 
w 2020 r. i w początkowych miesiącach 
2021 r. Czynnik ten jest o tyle istotny, że 
drogą morską odbywa się około 80% wy-
miany międzynarodowej. W warunkach 
COVID-19 największą przeszkodą okazały 

8 World trade primed for strong but uneven recovery…, op.cit.; Ł. Ambroziak, J. Gniadek, J. Strzelecki, 
M. Wąsiński: Globalizacja w czasie pandemii, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa, lipiec 2021, s. 12.

9 Global trade report – batting out of supply-chain disruption, Euler Hermes, 9.12.2021, s. 14, <https://
www.eulerhermes.com/content/dam/onemarketing/ehndbx/eulerhermes_com/en_gl/erd/publications/
pdf/2021-12-09-Global-Trade-Report.pdf>.

10 W wyniku zablokowania Kanału Sueskiego na 6 dni po obu stronach od miejsca zdarzenia utworzyła się 
kolejka ponad 400 statków.

11 Takie restrykcje wprowadziły m.in. Stany Zjednoczone oraz Indie. Z kolei UE wprowadziła mechanizm zezwoleń 
na eksport szczepionek przeciwko COVID-19, jako narzędzie nacisku na producentów, mające skłaniać 
ich do zwiększenia produkcji szczepionek. W przypadku Polski od 2018 r. Minister Zdrowia na podstawie 
art. 37av ust. 14 ustawy z 6.9.2001 – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1977) jest uprawniony 
do publikowania w drodze obwieszczenia tzw. list antywywozowych zawierających wykaz produktów 
leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 
zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Polski. Od początku obowiązywania tego mechanizmu Minister 

się ograniczone możliwości rozładunku 
kontenerowców, które dotarły do Chin 
po wznowieniu produkcji podzespołów 
elektronicznych, powstałe wskutek zmniej-
szenia liczby dostępnych pracowników 
portowych (zakażenie covidem, dystans 
społeczny). W efekcie znaczącym proble-
mem stał się brak wolnych kontenerów 
w Chinach i ich nadmiar m.in. w portach 
europejskich. Wszystko to razem spowo-
dowało ponadtrzykrotny wzrost cen frach-
tu. Podatność systemu dostaw morskich 
na zakłócenia unaoczniło również zabloko-
wanie Kanału Sueskiego przez kontenero-
wiec Ever Given pod koniec marca 2021 r.10

Dla sytuacji w światowym handlu towa-
rowym istotne znaczenie miało również 
nasilenie się w latach 2020–2021 działań 
protekcjonistycznych, które uwidoczniły 
się, głównie w odniesieniu do wyrobów 
związanych z walką z pandemią, a więc 
maseczek i innych środków ochronnych, 
szczepionek przeciwko COVID-19, respi-
ratorów, a także niektórych leków stoso-
wanych w leczeniu osób zarażonych, jak 
również substancji chemicznych służą-
cych do produkcji tych medykamentów11. 
Okresowe braki w zaopatrzeniu rynku 
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we wspomniane artykuły utrudniały sku-
teczną walkę z pandemią. W konsekwencji 
niektóre państwa wprowadziły ogranicze-
nia w eksporcie wyżej wymienionych wy-
robów, co przyczyniło się do pogorszenia 
w pewnym stopniu swobody przepływu 
towarów na świecie. Jak bowiem ustaliła 
Global Trade Alert (GTA), wyspecjalizo-
wana instytucja monitorująca występowa-
nie barier w handlu międzynarodowym12, 
w 2020 r. odnotowano łącznie na świecie 
uruchomienie 290 nowych restrykcji eks-
portowych w wymianie towarowej szko-
dliwie oddziałujących na partnerów tej 
wymiany, podczas gdy w 2019 r. stwier-
dzono tylko 28 takich interwencji. Do-
piero w 2021 r. – w następstwie wzrostu 
produkcji oraz zwiększenia dostaw ryn-
kowych, w tym związanych z wyrobami 
niezbędnymi w walce z pandemią – liczba 
nowych przypadków zastosowania restryk-
cji eksportowych w wymianie towarowej 
uległa obniżeniu do 12213.

Odbudowa światowego handlu towaro-
wego w drugim półroczu 2020 r., a zwłasz-
cza w IV kwartale tego roku stanowiła 
skumulowany efekt oddziaływania kilku 
czynników w obszarze produkcji wyrobów, 
popytu na nie oraz możliwości wymiany, 
wśród których wskazać trzeba zwłaszcza14:

Zdrowia opublikował w sumie kilkanaście takich list, obejmujących w poszczególnych przypadkach od 260 
do ponad 1500 pozycji – najnowszy taki wykaz z 19.12.2021 zawiera 215 pozycji (Dz.Urz. Min. Zdr. z 2021 r. 
poz. 109). 

12 Przedmiotem badań GTA jest grupa państw określanych mianem G-20 (obejmująca m.in. USA, Chiny, 
Japonię, Argentynę, Brazylię, Indie, Meksyk, Korę Płd., Rosję, Niemcy, Wielką Brytanię i Włochy), której 
celem jest dyskusja nad wspólną polityką finansową. GTA działa przy Uniwersytecie St. Gallen w Szwajcarii. 

13 Dane z 5.3.2022 dostępne na portalu GTA: <https://www.globaltradealert.org/global_dynamics /area_
goods/year-from-2019/flow_export>. Dotyczą całokształtu działań protekcjonistycznych w obszarze eksportu 
towarowego podjętych na świecie w latach 2019–2021, uwzględniających również ograniczenia wprowadzone 
w odniesieniu do wywozu środków ochronny osobistej, sprzętu medycznego oraz farmaceutyków.

14 Ł. Ambroziak, J. Gniadek, J. Strzelecki, M. Wąsiński: Globalizacja…, op.cit.

 • uruchomienie przez rządy wielu państw 
rozbudowanych pakietów fiskalnych uła-
twiających przedsiębiorcom przetrwanie 
okresu załamania rynku, w tym utrzy-
manie zatrudnienia. Skala tego wsparcia 
okazała się o wiele większa niż podczas 
światowego kryzysu finansowego w latach 
2008–2009;

 • skuteczne ograniczenie rozprzestrze-
niania się COVID-19 w Chinach i innych 
krajach azjatyckich oraz szybki powrót 
do aktywności gospodarczej sprzed pan-
demii, co przeciwdziałało załamaniu popy-
tu na towary importowane przez te kraje, 
a także umożliwiło rozpoczęcie stopniowej 
odbudowy dostaw eksportowych, w tym 
podzespołów elektronicznych;

 • przesunięcie wydatków gospodarstw 
domowych z niektórych rodzajów usług 
objętych lockdawnem (m.in. podróże, 
transport lotniczy, usługi hotelarskie 
i gastronomiczne, kultura i rozrywka) 
na zakup towarów, w szczególności dóbr 
konsumpcyjnych trwałego użytku (m.in. 
sprzęt AGD i RTV);

 • poprawę nastrojów konsumentów 
i przedsiębiorców w następstwie poja-
wienia się pod koniec 2020 r. informacji 
o szczepionkach przeciwko COVID-19. 
W efekcie zaczęły rosnąć zakupy towarów 
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konsumpcyjnych oraz wyrobów niezbęd-
nych w działalności gospodarczej, w tym 
pochodzących z importu, a także z produk-
cji krajowej o dużym udziale importowym, 
co umożliwiło podtrzymanie produkcji 
przemysłowej oraz wzrost międzynaro-
dowej wymiany towarowej;

 • wzrost popytu na sprzęt komputerowy 
(w tym laptopy, kamery, słuchawki, mi-
krofony, modemy, rutery) w następstwie 
upowszechnienia się pracy i nauki zdalnej. 
Popyt na te wyroby dodatkowo zwiększał 
rozwój infrastruktury dla sieci 5G oraz 
wzrost zainteresowania konsolami do gier; 

 • odbudowę zapasów wyrobów koopera-
cyjnych, których stan w większości branż 
przemysłu zaczął powracać do poziomu 
sprzed pandemii. W niektórych krajach 
(głównie w USA) przedsiębiorcy wznowili 
na szerszą skalę działalność inwestycyjną; 

 • stopniowe rozładowywanie zatorów 
w transporcie morskim wskutek poprawy 
przepustowości portów, przede wszyst-
kim w Chinach, a w mniejszym stopniu 
także w innych państwach odgrywających 
dużą rolę w międzynarodowej wymianie 
towarowej. 

Zgodnie z różnymi szacunkami obroty 
światowego handlu towarowego w 2021 r. 
mają wzrosnąć w stosunku do roku po-
przedniego odpowiednio o 8,1% (dane 
WTO), 8,3% (dane Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego oraz Euler Hermes) 
lub 8,7% (dane IHS Markit). W następnych 

15 World Trade Statistical Review 2021, WTO; Global trade report – batting out of supply-chain disruptions, Euler 
Hermes, 9.12.2021, s. 14; High global trade volume growth in 2021 and significant moderation in 2022, IHS 
Markit, 12.1.2022, <https://ihsmarkit.com/research-analysis/Global-Trade-Outlook-2022.html>.

16 Merchandise trade volume declined in Q3 while trade values continued to rise, WTO, December 2021, 
<https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/stat_20dec21_e.htm> (dostęp 20.12.2021).

latach przewidywany jest dalszy kilku-
procentowy wzrost obrotów, z malejącą 
dynamiką, która jednak utrzyma się na po-
ziomie co najmniej 4% w 2023 r.15 Istotny 
wpływ na prognozowaną wartość obrotów 
handlowych, szczególnie w 2021 r., mają 
szacunki wzrostu cen wyrobów będących 
przedmiotem wymiany. W omawianych 
prognozach handlu towarowego przyjęto, 
że także w kolejnych latach inflacja nadal 
będzie odczuwalnie rzutowała na wartość 
obrotów handlowych, ale w mniejszym 
stopniu niż w 2021 r.

Z analiz WTO wynika, że skala odbu-
dowy światowego handlu towarowego 
po zapaści w I połowie 2020 r. jest w po-
szczególnych państwach mocno zróżni-
cowana. Największy przyrost eksportu 
w okresie styczeń-październik 2021 r., 
w porównaniu z analogicznym okresem 
2019 r., odnotowano w przypadku Tajwanu 
(34%) i Chin (32%), a także Indii (19%) 
oraz Korei Płd. (16%). Z kolei w wypadku 
państw UE (handel zewnętrzny), Japonii 
i USA przyrost eksportu okazał się znacz-
nie mniejszy i w analizowanym okresie 
wyniósł tylko 5-7%16.

Największym beneficjantem zmian 
w światowym handlu towarowym w cza-
sie pandemii okazały się Chiny. Udział tego 
państwa w globalnym eksporcie zwięk-
szył się zgodnie z danymi WTO z 13,15% 
w 2019 r. do 14,74% w 2020 r., tj. o 1,59 
punktu proc. Było to możliwe dzięki 
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sprawnemu, w porównaniu z wieloma in-
nymi krajami, opanowaniu pandemii oraz 
szybkiemu dostosowaniu produkcji do ro-
snącego na rynkach międzynarodowych 
popytu na wyroby finalne oraz koopera-
cyjne odgrywające w chińskim wywozie 
dużą rolę. Za blisko 1/3 wzrostu udziału 
Chin w światowym eksporcie towarowym 
odpowiadały zwiększone dostawy chiń-
skich wyrobów medycznych związanych 
ze zwalczaniem COVID-19 (m.in. odzież 
ochronna, maseczki i rękawiczki, leki i sub-
stancje chemiczne do ich produkcji). Pod-
stawowym czynnikiem, który umożliwił 
wzmocnienie przez Chiny pozycji w świa-
towym eksporcie towarowym stanowiła 
szybka odbudowa dostaw – przejściowo 
zmniejszonych w początkowym okresie 
po wybuchu pandemii17 – wyrobów elek-
tronicznych gotowych (komputery, telefo-
ny, kamery, sprzęt RTV, konsole do gier), 
a także podzespołów elektronicznych 
(półprzewodniki, układy scalone, karty 
pamięci, transformatory, baterie). Zwięk-
szone dostawy nie były jednak w stanie 
w pełni pokryć zapotrzebowania na te wy-
roby zgłaszanego na rynkach międzynaro-
dowych, w konsekwencji czego powstały 
zakłócenia w wielu globalnych łańcuchach 
dostaw, w których dominującą rolę odgry-
wają przedsiębiorcy chińscy. Według nie-
których prognoz niedobory w dostawach 

17 Braki w dostawach podzespołów elektronicznych z Chin (i innych państw azjatyckich), które uwidoczniły się 
bezpośrednio po wybuchu pandemii wynikały z przejściowego ograniczenia zdolności wytwórczych w tych 
państwach w efekcie absencji chorobowej zarażonych pracowników oraz wyłączenia części mocy wytwórczych 
w ślad za zmniejszonym zapotrzebowaniem na podzespoły elektroniczne w konsekwencji wprowadzenia 
w wielu krajach lockdownu, który przełożył się na załamanie rynków konsumpcyjnych, w szczególności rynku 
motoryzacyjnego. 

18 China’s trade surplus hit record in 2021 – with exports jumping 30% amid pandemic demand, „Time”, 
<https://time.com/6139334/china-record-trade-surplus-2021/> (dostęp 14.1.2022).

podzespołów elektronicznych będą także 
występować w 2022 r., chociaż na mniejszą 
skalę niż w roku 2020 i zostaną całkowi-
cie usunięte najwcześniej w 2023 r. Jedną 
z konsekwencji zbyt małej podaży podze-
społów elektronicznych jest istotny wzrost 
cen samych podzespołów, jak również wy-
robów finalnych, w których są montowane.

Z dostępnych na początku 2022 r. da-
nych wynika, że w 2021 r. nastąpiło dalsze 
wzmocnienie znaczenia Chin w światowym 
eksporcie towarowym. Wskazuje na to duży 
(bo 32%) przyrost chińskiego eksportu to-
warowego, jaki odnotowano między stycz-
niem a październikiem 2021 r. w stosunku 
do analogicznego okresu 2019 r. Sympto-
matyczne, że w 2021 r. Chiny osiągnęły 
największą spośród wszystkich państw 
uczestniczących w wymianie międzyna-
rodowej nadwyżkę w handlu zagranicznym 
wynoszącą 676,4 mld dolarów. W tym cza-
sie nadwyżka Chin w handlu z USA oka-
zała się również rekordowo wysoka, sięga-
jąc 396,6 mld dolarów, co oznacza wzrost 
w stosunku do roku poprzedniego o 25,1%. 
Chiny uzyskały w 2021 r. dodatnie saldo 
także w wymianie z państwami UE – wy-
niosło ono 208,4 mld dolarów i było o 57,4% 
wyższe w porównaniu z 2020 r.18

Po wybuchu pandemii COVID-19 swoją 
pozycję w światowym eksporcie towaro-
wym poprawił również Tajwan (wzrost 
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udziału w eksporcie światowym do 1,98%, 
a więc o 0,24 punktu proc.), a w mniejszym 
stopniu także Korea Płd. (wzrost do po-
ziomu 2,91%, tj. o 0,06 punktu proc.). 
Stanowiło to konsekwencję zwiększone-
go zaangażowania tych państw w global-
nych łańcuchach dostaw elektronicznych 
wyrobów finalnych, a przede wszystkim 
podzespołów elektronicznych wykorzy-
stywanych w produkcji samochodów, ma-
szyn i urządzeń oraz sprzętu RTV i AGD. 
Kraje te odgrywają jednak znacznie mniej-
szą rolę w handlu światowym niż Chiny, 
co potwierdza wielokrotnie niższy w po-
równaniu z nimi udział w wolumenie glo-
balnego eksportu.

W wypadku państw wysoko rozwinię-
tych stanowiących ważne ośrodki handlu 
międzynarodowego, po wybuchu pandemii 
nastąpił spadek udziału w światowym eks-
porcie towarowym. Dotyczy to zwłaszcza 
Stanów Zjednoczonych, gdzie wspomnia-
ny odsetek obniżył się z 9,35% w 2019 r. 
do 8,14% w 2020 r. (tj. o 1,21 punktu proc.), 
z możliwością dalszego spadku w 2021 r., 
na co wskazuje bardzo mały (wynoszą-
cy tylko 5%) przyrost eksportu w ciągu 
10 pierwszych miesięcy 2021 r. w sto-
sunku do analogicznego okresu 2019 r. 
Na tej samej podstawie można wnioskować 
o spadku udziału w światowym ekspor-
cie towarowym państw Unii Europejskiej 
(wywóz zewnętrzny) oraz Japonii, w wy-
padku których wywóz między styczniem 
a październikiem 2021 r., w odniesieniu 
do poziomu z 2019 r., zwiększył się zale-
dwie o 6% (Japonia) oraz 7% (UE). Spo-
śród państw UE dotychczasową pozycję 
w eksporcie światowym utrzymały Niem-
cy, od dawna zaliczane do czołowych do-
stawców na świecie.

Kierunki zmian  
w układzie mocy wytwórczych 
W warunkach pandemii COVID-19 uwy-
datniła się wrażliwość gospodarek wielu 
państw na zakłócenia w światowym han-
dlu towarowym, będąca konsekwencją 
nadmiernej sztywności łańcuchów zaopa-
trzenia, ukształtowanych w następstwie 
procesu globalizacji i lokowania produkcji 
(ang. offshoring) szerokiego asortymen-
tu wyrobów finalnych i kooperacyjnych 
w państwach Azji Wschodniej i Południo-
wo-Wschodniej, w tym przede wszystkim 
w Chinach. Doprowadziło to do uzyskania 
przez Chiny i inne niskokosztowe państwa 
azjatyckie bardzo silnej pozycji na nie-
których rynkach międzynarodowych. 
Wysoka koncentracja produkcji w nie-
wielkiej grupie państw, głównie w Chi-
nach, stworzyła niebezpieczną sytuację 
dla stabilności światowych łańcuchów 
zaopatrzenia, a zagrożenia z tym zwią-
zane z całą mocą ujawniły się po wybu-
chu pandemii COVID-19. Przejściowe 
wstrzymanie dostaw wielu wyrobów fi-
nalnych i kooperacyjnych z Chin i innych 
państw Azji – wywołane zahamowaniem 
produkcji – pokazały, że światowe łańcu-
chy dostaw nie są wystarczająco odporne 
na taki szok podażowy, dodatkowo spo-
tęgowany przez perturbacje w transpor-
cie morskim.

Do wybuchu pandemii organizacja łań-
cuchów zaopatrzenia rynków między-
narodowych była postrzegana przede 
wszystkim jako czynnik kosztowy, który 
należy optymalizować, poszukując najtań-
szych rozwiązań. Pod wpływem kryzysu 
zachodnie koła polityczne i biznesowe 
zaczęły, w większym niż dotychczas stop-
niu, dostrzegać znaczenie bezpieczeństwa 
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dostaw towarów o kluczowym znaczeniu 
dla stabilnego funkcjonowania gospodarki 
i społeczeństwa (w szczególności leków 
i innych wyrobów medycznych, wyrobów 
elektronicznych, chemikaliów oraz arty-
kułów rolno-spożywczych i żywności), 
nawet jeśli oznaczałoby to wzrost kosz-
tów wytwarzania tych wyrobów. Ożywiła 
się także dyskusja na temat optymalnej 
roli Chin w światowych łańcuchach do-
staw, z uwzględnieniem niezawodności 
globalnego systemu logistyki towarowej, 
ale także kończącej się przewagi chiń-
skich producentów w postaci niskich kosz-
tów wytwarzania19. Działania na rzecz 
zwiększenia bezpieczeństwa zaopatry-
wania rynku europejskiego w wyroby 
o krytycznym znaczeniu gospodarczo-
-społecznym zaczęły być również podej-
mowane na szczeblu UE20. Analogiczne 
kroki podjęły Stany Zjednoczone.

Wybuch pandemii oraz powstałe w jego 
następstwie głębokie zakłócenia w funk-
cjonowaniu gospodarki światowej i wymia-
ny handlowej skłoniły koła polityczne i biz-
nesowe w krajach zachodnich do bardziej 

19 Czynnikiem, który dodatkowo skłonił koncerny międzynarodowe działające w Chinach do refleksji nad 
rolą Chin w globalnych łańcuchach dostaw były zdarzające się w ciągu kilku lat przed wybuchem pandemii 
przypadki niewystarczającej jakości wytwarzanych tam wyrobów, w tym farmaceutyków oraz zabawek.

20 W tym kontekście można wskazać takie inicjatywy Komisji Europejskiej, jak: a) przyjęcie w listopadzie 2020 r. 
strategii farmaceutycznej, która zakłada wprowadzenie nowych regulacji i usprawnienie koordynacji państw 
UE oraz instytucji wspólnotowych w celu wzmocnienia sektora farmaceutycznego i zwiększenia dostępności 
leków na rynku europejskim. Podczas prac nad strategią Komisja Europejska ustaliła, że 80% aktywnych 
składników farmaceutycznych dostępnych na rynku europejskim pochodzi z Chin oraz Indii; zaś w wypadku 
gotowych leków sprzedawanych w Europie udział tych państw wynosi 40%; b) rozszerzenie we wrześniu 2020 r. 
listy surowców krytycznych dla gospodarki UE (obejmującej m.in. metale ziem rzadkich niezbędne do tzw. 
„zielonej transformacji”); c) wskazanie w przyjętej w maju 2021 r. strategii przemysłowej UE produktów, 
których dostawy są zbytnio uzależnione od importu. Lista ta zawiera 137 pozycji asortymentowych, z czego 
połowa jest sprowadzana z Chin; d) uruchomienie w październiku 2020 r. instrumentu monitorowania inwestycji 
zagranicznych w UE, co pozwolić ma na bardziej skuteczną kontrolę napływającego do Unii kapitału obcego. 
W dużej mierze stanowiło to reakcję na aktywność inwestycyjną chińskich przedsiębiorstw w strategicznych 
sektorach rynku europejskiego (np. w telekomunikacji). 

krytycznego spojrzenia na kwestię nieza-
wodności kanałów zaopatrzenia rynków 
międzynarodowych w cieszące się dużym 
popytem wyroby finalne i kooperacyjne. 
Dyskusje na ten temat rozpoczęły się 
co prawda jeszcze przed pojawieniem się 
COVID-19, ale nabrały intensywności do-
piero po upowszechnieniu pandemii oraz 
jej konsekwencji. Wspomniane dyskusje 
objęły cztery następujące główne wątki 
problemowe:
1. Zmniejszenie stopnia koncentracji pro-
dukcji w Chinach i innych krajach azja-
tyckich przez dywersyfikację na obszarze 
tych państw źródeł zaopatrzenia w wyroby 
finalne i kooperacyjne. 

Kryzys wywołany COVID-19 uwypu-
klił ryzyko dla bezpieczeństwa (niezawod-
ności) dostaw, stanowiące konsekwencję 
silnej koncentracji produkcji wyrobów 
o krytycznym znaczeniu gospodarczo-
-społecznym w stosunkowo wąskiej gru-
pie państw, z Chinami na czele. Sytu-
ację tę można zmienić nie tylko prze-
nosząc produkcję z krajów azjatyckich 
do państw macierzystych kapitału, ale 
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także w większym stopniu różnicując 
miejscowe źródła zaopatrzenia, czyli 
po prostu zwiększając liczbę dostawców 
danego wyrobu spośród firm działających 
w Chinach i innych krajach niskokosz-
towych. Ta druga opcja jest wskazywa-
na w ramach toczącej się dyskusji jako 
rozwiązanie prostsze w realizacji i mniej 
kosztowne niż całkowity powrót produk-
cji do krajów, z których pochodził kapitał 
ulokowany w państwach Azji (ang. insho-
ring, backshoring, lub reshoring). 
2. Skrócenie łańcuchów dostaw i przenie-
sienie produkcji na obszary położone bliżej 
odbiorców końcowych. 

Zjawisko to na szerszą skalę występo-
wało już od połowy poprzedniej dekady 
w krajach UE, USA oraz Japonii i było 
związane z przenoszeniem produkcji 
do państw bliskich pod względem geogra-
ficznym i kulturowym (ang. nearshoring) 
w celu skorzystania na przykład z tańszej 
siły roboczej. Takie rozwiązanie stano-
wiło alternatywę dla rozbudowy mocy 
wytwórczych w kraju macierzystym ka-
pitału, która oznaczała wyższe koszty pro-
wadzenia biznesu. W trakcie dyskusji nad 
wzmocnieniem niezawodności łańcuchów 
dostaw często wskazuje się, że analogiczne 
działania powinny zostać podjęte w od-
niesieniu do części potencjału wytwórcze-
go ulokowanego w Chinach i pozostałych 

21 Próbę oszacowania korzyści związanych z realokacją kapitału z Chin do państw UE podjęli eksperci Polskiego 
Instytutu Ekonomicznego. Z ich wyliczeń wynika, że w ujęciu absolutnym najwięcej zyskałyby Niemcy – z tytułu 
przeniesienia produkcji do UE wolumen wartości dodanej wytwarzanej w tym państwie mógłby zwiększyć 
się (po sfinalizowaniu procesów dostosowawczych w gospodarce światowej) w sumie o 8,3 mld dol. rocznie. 
Dużym beneficjentem przeniesienia kapitału z Chin byłyby także: Polska (8,3 mld dol.), Czechy (4,9 mld dol.), 
Francja (4,4 mld dol.) oraz Włochy (3,3 mld dol.). Co ważne, kraje zachodnioeuropejskie mogą odnieść korzyści 
z realokacji nawet wówczas, gdy produkcja z Chin nie zostanie przeniesiona do ich gospodarek, lecz w całości 
trafi do nowych państw UE, w tym do Polski. Stanowi to konsekwencję silnego powiązania nowych członków 
UE z krajami dawnej Unii (zwłaszcza z Niemcami i Austrią) pod względem produkcyjnym, technologicznym 

azjatyckich krajach niskokosztowych. Ten 
wątek pokrywa się w pewnym zakresie 
z omówionym poniżej problemem prze-
noszenia kapitału. Realokacja części mocy 
wytwórczych zainstalowanych w krajach 
Azji, w tym zwłaszcza na obszarze Chin 
do krajów macierzystych kapitału.

Po wybuchu pandemii międzynarodowe 
koncerny utrzymujące moce wytwórcze 
na terytorium Chin wielokrotnie deklaro-
wały chęć wyprowadzenia stamtąd części 
inwestycji. Przeniesienie produkcji do USA 
oraz Europy zrodzi problem wyboru opty-
malnych miejsc: czy mają to być przede 
wszystkim kraje zachodnie czy także kraje 
Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Pol-
ska, a jeżeli tak, to w jakim stopniu powin-
ny one uczestniczyć we wspomnianym pro-
cesie. Ponadto wskazuje się, że miejscem 
realokacji produkcji z Chin mogą być także 
niektóre kraje Azji Południowo-Wschod-
niej (zwłaszcza Tajwan i Wietnam), a także 
Indie oraz Meksyk (zwłaszcza w wypad-
ku kapitału amerykańskiego). Wyprowa-
dzenie produkcji z Chin oznaczać będzie 
określone straty dla chińskiej gospodarki 
w postaci wytworzonej niższej wartości 
dodanej, a jeśli chodzi o państwa, do któ-
rych trafi kapitał, wystąpi sytuacja odwrot-
na, przy czym skala możliwych korzyści 
byłaby wypadkową rozmiarów i struktury 
gospodarek21.
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3. Zwiększenie zapasów surowców, ma-
teriałów oraz wyrobów kooperacyjnych 
ważnych z punktu widzenia ciągłości pro-
dukcji.

Postulat ten prowadzi do stopniowego 
odchodzenia przedsiębiorców od koncep-
cji zarządzania łańcuchami dostaw sto-
sowanej na przykład w wielu koncernach 
motoryzacyjnych, polegającej na dostar-
czaniu niezbędnych wyrobów koopera-
cyjnych dokładnie w momencie, kiedy 
są rzeczywiście potrzebne (ang. just in 
time – JIT), co minimalizuje koszty maga-
zynowania. W świetle doświadczeń pan-
demii na znaczeniu zyskuje alternatywne 
do metody JIT podejście firm zakładające 
utrzymywanie określonych zapasów wy-
robów ponad bieżące potrzeby produkcji, 
stosownie do wielkości zamówień skła-
danych przez klientów (ang. just in case 
– JIC). Oznacza to, że firmy są skłon-
ne dywersyfikować źródła zaopatrzenia 
nawet kosztem wyższych cen nabywa-
nych towarów oraz utrzymywać zapasy 
materiałów i podzespołów wytwarzanych 
wyrobów w celu zabezpieczenia się przed 
niespodziewanym wstrzymaniem pro-
dukcji wskutek zakłóceń w dostawach 
kooperacyjnych. Oczywiście, zapewnienie 
bezpieczeństwa dostaw oznacza wzrost 
kosztów produkcji. 

Przewiduje się, że istotną rolę w pro-
cesie przebudowy światowego systemu 
zaopatrzenia rynków powinny odegrać 
władze gospodarcze państw zaintereso-
wanych wzmocnieniem bezpieczeństwa 

i finansowym, co przekłada się na korzystne dla wszystkich zainteresowanych stron przepływy towarów, usług 
i kapitału. Ł. Ambroziak, J. Chojna, J. Gniadek, H. Kępka oraz J. Strzelecki: Szlaki handlowe po pandemii 
Covid-19, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa, maj 2020, s. 28-30.

dostaw. W zależności od potrzeb w grę 
wchodzą dwa główne kierunki działań. 
Po pierwsze, w celu zapobieżenia nad-
miernemu wywozowi niektórych towa-
rów deficytowych (leki i inne środki me-
dyczne, żywność) właściwe organy mogą 
wykorzystać instrumenty polityki han-
dlowej, a więc środki taryfowe (przede 
wszystkim cła wywozowe) oraz środki 
pozataryfowe (np. pozwolenia na wywóz, 
licencje eksportowe). Po drugie, państwa 
mogą sięgać również po różnego rodza-
ju sposoby mające na celu przyciągnię-
cie produkcji, zachęcając do lokowania 
na swoim terytorium bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych. Służyć temu 
mogą zwłaszcza korzystne dla inwesto-
rów rozwiązania prawne (np. okresowe 
zwolnienia z podatków) oraz udzielanie 
bezpośredniego wsparcia finansowego 
w formie dotacji, oczywiście po speł-
nieniu przez inwestorów określonych 
warunków dotyczących w szczególności 
tworzenia nowych miejsc pracy o wy-
sokiej produktywności oraz transferu 
zaawansowanych technologii. Czynni-
kiem przyciągającym inwestorów za-
granicznych może być także rozbudo-
wa i unowocześnienie infrastruktury 
transportowej i telekomunikacyjnej, 
jak również tworzenie przyjaznych dla 
przedsiębiorców warunków prowadze-
nia działalności gospodarczej. Ponadto, 
państwa mogą podejmować działania 
nastawione na stymulację swojej gospo-
darki i uruchamianie rodzimej produkcji, 
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która stanowiłaby alternatywę dla do-
staw z Chin i innych państw azjatyckich.

Wydaje się wysoce prawdopodobne, że 
w ramach pakietów stymulujących gospo-
darkę po kryzysie wywołanym pandemią 
COVID-19 kraje dostrzegające potrzebę 
zwiększenia niezawodności łańcuchów za-
opatrzenia swoich rynków wewnętrznych 
będą wspierać przedsięwzięcia mające 
na celu zmniejszenie uzależnienia od im-
portu krytycznych wyrobów z Chin oraz 
niektórych innych państw Azji Wschod-
niej oraz Południowo-Wschodniej. Przy-
kładem tego typu działań może być pakiet 
ogłoszony przez rząd Japonii w 2020 r., 
przewidujący wsparcie w łącznej kwocie 
2,0 mld dol. dla japońskich firm, które 
wycofają produkcję z Chin i przeniosą ją 
do Japonii oraz dodatkowe 200 mln dol. dla 
tych przedsiębiorców, którzy wyprowadzą 
produkcję do innych krajów niż Japonia22. 

Na początku 2022 r. Komisja Europejska 
ogłosiła kompleksowy plan rozwoju sek-
tora półprzewodników na obszarze Unii, 
którego głównym celem jest rozwiązanie 
problemu niedoboru mikrochipów, zmniej-
szenie zależności od dostaw importowych 
w tym zakresie, a także wzmocnienie wio-
dącej pozycji Europy w dziedzinie zaawan-
sowanych technologii. Projekt promowa-
ny jako Europejski akt w sprawie chipów 
zakłada wsparcie inwestycji publicznych 

22 Portal Bloomberg.com: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-08/japan-to-fund-firms 
-to-shift-production-out-of-china>, dostęp od 8.4.2020. Przykładem działań mających na celu przeniesienie 
mocy wytwórczych jest zamknięcie w połowie 2021 r. zakładów elektronicznych Toshiba w chińskim mięście 
Dalian. Japanese companies try to reduce their reliance on Chinese manufacturing, „The Economist”, <https://
www.economist.com/business/2021/09/18/japanese-companies-try-to-reduce-their-reliance-on-chinese 
-manufacturing> (dostęp 18.8.2021).

23 Komunikat prasowy Komisji Europejskiej z 8.2.2022, <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/
detail/pl/ip_22_729>.

i prywatnych ukierunkowanych na wspo-
mniane cele, które wynieść ma łącznie 
43 mld euro, z czego na dofinansowanie 
badań i rozwoju przeznaczonych zosta-
nie 11 mld euro. Umożliwi to podwojenie 
obecnego udziału Unii w światowym rynku 
mikroprocesorów, z 10 do 20%.

Przewiduje się, iż głównymi elementa-
mi Europejskiego aktu w sprawie chipów 
będą trzy następujące przedsięwzięcia:

 • inicjatywa Chipy dla Europy, która po-
łączy zasoby Unii, państw członkowskich 
i państw stowarzyszonych z istniejącymi 
programami unijnymi, a także zasoby 
posiadane przez sektor prywatny, za po-
średnictwem udoskonalonego Wspólnego 
przedsięwzięcia na rzecz chipów, będącego 
wynikiem strategicznej reorientacji obec-
nego Wspólnego przedsięwzięcia na rzecz 
kluczowych technologii cyfrowych;

 • nowe ramy zapewniające bezpieczeń-
stwo dostaw, ukierunkowane na przycią-
ganie inwestycji i zwiększenie zdolności 
wytwórczych przemysłu europejskiego 
w dziedzinie mikroprocesorów;

 • mechanizm koordynacji między pań-
stwami członkowskimi a Komisją, służący 
monitorowaniu podaży półprzewodników, 
szacowaniu popytu na nie i przewidywanie 
niedoborów w tym zakresie23.

Analogiczne działania pod nazwą Chips 
for America podjęły Stany Zjednoczone. 
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Plany przewidują udzielenie wsparcia 
w łącznej kwocie 52 mld dol. na inwesty-
cje prywatne i publiczne, których celem 
będzie rozwój produkcji mikroprocesorów 
na terenie USA i zmniejszenie w ten sposób 
zależności od importu tych podzespołów 
z państw Azji24. 

Perspektywy wdrożenia zmian
W 2021 r. skala i natężenie zakłóceń 
w światowych łańcuchach dostaw uległy 
wyraźnemu złagodzeniu, z perspektywą 
całkowitego powrotu do stanu sprzed pan-
demii. Po pierwsze, przyczyniła się do tego 
szybka odbudowa znacznej części zdolno-
ści wytwórczych w Chinach oraz innych 
krajach Azji Wschodniej i Południowo-
-Wschodniej, przejściowo zmniejszo-
nych wskutek perturbacji, jakie wystą-
piły w przemyśle tych państw po wybuchu 
COVID-19, po drugie – zaczęto skutecz-
nie usuwać przeszkody, które utrudniały 
sprawny przewóz towarów drogą morską. 
Spowodowało to spowolnienie dyskusji 
na temat koniecznych zmian w łańcuchach 
dostaw w celu zwiększenia niezawodności 
zaopatrzenia w krytyczne wyroby finalne 
i kooperacyjne, w tym zwłaszcza przenie-
sienia ich produkcji z Chin. Ważnym czyn-
nikiem powodującym odłożenie decyzji 
o podjęciu szeroko zakrojonej przebudowy 
globalnego systemu logistycznego są wy-
sokie koszty realokacji produkcji, trudne 
do udźwignięcia w warunkach kryzysu 
gospodarczego, słabej koniunktury i wciąż 
niejasnych perspektyw przezwyciężenia 
ekonomicznych skutków pandemii, a także 

24 Cyt. za portalem Reuters.com <https:www.reuters.com/business/us-house-leaders-set-unveil-chips-
choina-competition-bill-2022-01-25>, (dostęp 25.1.2022).

problemów gospodarczych i finansowych, 
jakie mogą powstać w następstwie sank-
cji nałożonych przez państwa zachodnie 
na Rosję na początku 2022 r. po jej agresji 
na Ukrainę oraz retorsji rosyjskich. Inaczej 
mówiąc, postrzeganie zagrożeń dla bez-
pieczeństwa dostaw związanych z obec-
nym kształtem światowych łańcuchów za-
opatrzenia nie zmieniło się i formułowane 
w związku z tym obawy i propozycje dzia-
łań naprawczych pozostały jak najbardziej 
aktualne, ale podjęcie tych działań na dużą 
skalę zostało niejako odłożone w czasie, 
do momentu ostatecznego uporania się 
ze skutkami pandemii. Jednocześnie wy-
raźniej niż w początkowej fazie dyskusji 
na temat bezpieczeństwa dostaw rysują się 
kierunki działań, które w związku z tym 
należy podjąć, a także ich ekonomiczno-
-finansowe konsekwencje.

Koncerny międzynarodowe złożyły 
po wybuchu pandemii liczne deklaracje 
w sprawie realokacji posiadanych mocy 
wytwórczych, a teraz, po upływie kilkuna-
stu miesięcy od tego momentu, przyszedł 
czas na szczegółową analizę rachunku kosz-
tów związanych z przenoszeniem produkcji 
na skalę międzykontynentalną. Oczywi-
ście od samego początku pojawienia się 
kwestii realokacji wydawało się jasne, że 
taka zmiana nie będzie łatwa w wymiarze 
organizacyjnym i technologicznym, po-
ciągnie za sobą duże wydatki, a także bę-
dzie wymagać dłuższego czasu. W związ-
ku z tym zdecydowana większość firm, 
nawet tych najsilniejszych ekonomicznie, 
przygniecionych bieżącymi problemami 
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z przezwyciężaniem skutków pandemii 
i utrzymaniem się na skurczonych ryn-
kach, nie jest w tych warunkach skłonna 
do rozpoczęcia skomplikowanego procesu 
przenoszenia mocy wytwórczych. Nie-
rzadko nawet możliwość uzyskania dużego 
wsparcia ze strony władz państwowych 
nie powoduje zmiany stanowiska przed-
siębiorców. Przemieszczenie produkcji, 
przykładowo z Chin do Europy, oznacza 
bowiem w istocie rzeczy konieczność zbu-
dowania w nowym miejscu lokalizacji ka-
pitału nie tylko zakładów wytwórczych lub 
rozbudowania obiektów już istniejących, 
ale stworzenia tam całego systemu produk-
cji danego wyrobu, stanowiącego alterna-
tywę wobec tego, jaki istniał w Chinach, 
obejmującego kooperantów pierwszego 
i dalszych poziomów, system dystrybucji 
i magazynowania, marketingu oraz relacje 
z klientami. Jest to proces skomplikowany, 
kosztowny i czasochłonny – realizacja in-
westycji od podstaw trwa co najmniej 4-5 
lat, a rozbudowa istniejących mocy wy-
twórczych 1-2 lata, w zależności od prze-
widywanej skali produkcji i jej rodzaju.

Z obserwacji sytuacji w światowym 
handlu towarowym oraz międzynarodo-
wych przepływów bezpośrednich inwe-
stycji zagranicznych wynika, że proces 
przenoszenia produkcji z Chin i innych 
państw Azji Wschodniej i Południowo-
-Wschodniej do Europy, Ameryki Północ-
nej oraz Japonii jeszcze się nie rozpoczął, 
przynajmniej na większą skalę. Wręcz 
przeciwnie, Chiny zyskały na wzroście 
światowego popytu na produkty związane 

25 World Investment Report 2021, UNCTAD, „Investment Trends Monitor”, No 40/2022.

z zapobieganiem, wykrywaniem i lecze-
niem skutków COVID-19, a także na dobra 
konsumpcyjne trwałego użytku (lapto-
py, telefony, monitory, kamery, konsole 
do gier komputerowych) i zwiększyły swój 
udział w globalnym eksporcie. Co więcej, 
dane UNCTAD dotyczące lat 2020–2021 
wskazują, że proces odpływu BIZ z Chin, 
który musiałby nastąpić, nie tylko jesz-
cze się nie pojawił, ale wystąpiło zjawisko 
odwrotne – w 2020 r. do Chin napłynę-
ły BIZ o łącznej wartości 149 mld dol., 
co oznaczało wzrost o 5,7% w stosunku 
do roku poprzedniego (141 mld dol.), zaś 
w 2021 r. napływ BIZ osiągnął wartość 
179 mld dol. i był większy od strumienia 
BIZ w 2020 r. o 20,1%25. Co istotne, skala 
odpływu BIZ z Chin w latach 2020-2021 
była wyraźnie mniejsza od skali napływu 
takiego kapitału do Chin.

Zmiany widać natomiast w podejściu 
przedsiębiorców do strategii zarządzania 
łańcuchami dostaw w kierunku zwiększe-
nia poziomu zapasów wyrobów koopera-
cyjnych (przechodzenie od systemu JIT 
do systemu JIC), co ma zapobiegać ko-
nieczności wstrzymania produkcji w razie 
zakłóceń podaży. Proces ten jednak do-
piero się zaczął i jest widoczny głównie 
w branży motoryzacyjnej.

W ciągu kilku najbliższych lat prawdopo-
dobnie ziści się scenariusz zakładający jedy-
nie realokację niewielkiej części produkcji 
z Chin do innych państw Azji Wschodniej 
i Południowo-Wschodniej (m.in. do Wiet-
namu i na Tajwan), a także do Indii i Mek-
syku. Możliwe jest również rozpoczęcie 
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procesu częściowego przenoszenia firm 
do krajów macierzystych kapitału, a więc 
do UE, USA i Japonii. Na taką ewentual-
ność mogły wskazywać liczne zapowiedzi 
koncernów międzynarodowych składane 
wiosną 2020 r., które jednak na razie nie 
przełożyły się na konkretne działania. 

Wydaje się, że problemy uwidocznione 
podczas pandemii COVID-19 nie polega-
ją na tym, że produkcja wielu wyrobów, 
w tym ważnych podzespołów, jest akurat 
skoncentrowana w Chinach, ale że ma 
to miejsce w niewielkiej liczbie zakładów 
na terenie tego państwa. W pierwszej ko-
lejności należałoby zatem myśleć nie tyle 
o przenoszeniu produkcji z Chin, ale o jej 
dywersyfikacji, czyli poszerzeniu listy 
dostawców danego wyrobu o kolejnych 
kontrahentów. Całkowita (daleko posu-
nięta) nacjonalizacja lub regionalizacja 
łańcucha dostaw jest tak samo nieefek-
tywna i ryzykowna, jak zaopatrywanie 
się we wszystkie produkty w jednym 
kraju. Alternatywą jest dywersyfikacja 
źródeł zaopatrzenia, a to oznacza zbudo-
wanie solidnej sieci dostaw obejmującej 
wielu dostawców z Chin i innych państw 
azjatyckich, a także z USA i Europy, któ-
rzy będą się wzajemnie uzupełniać oraz 
w razie potrzeby zastępować. Wszystkie 
krytyczne wyroby oraz ich podzespoły 
powinny mieć swoje rezerwowe źródła 
zaopatrzenia, także w innym regionie 
geograficznym. Dzięki temu łańcuchy 
dostaw zyskają większą sprawność, ela-
styczność i odporność na czynniki za-
kłócające.

26 Jest to bardzo prawdopodobne z uwagi na rolę, jaką Rosja dotychczas odgrywała w polskim handlu 
zagranicznym. Zgodnie z danymi GUS w 2021 r. Rosja zajęła 7 miejsce wśród czołowych importerów polskich 

Polska w światowym  
handlu towarowym 
Z danych GUS wynika, że na tle innych 
państw UE Polska od początku pandemii 
COVID-19 stosunkowo dobrze radzi sobie 
w eksporcie towarów (tabela 1, s. 133). Za-
łamanie produkcji przemysłowej w okre-
sie marzec-maj 2020 r. było u nas płytsze 
niż w innych państwach Unii i szybciej 
– bo już w czerwcu – uwidoczniła się po-
prawa, ale wyraźne ożywienie przetwór-
stwa nastąpiło jednak dopiero od września 
2020 r. Wspomniany przejściowy spadek 
produkcji przemysłowej spowodował, że 
polski eksport (wyrażony w euro) wzrósł 
w 2020 r. w porównaniu z rokiem poprzed-
nim tylko o 0,7%, co jednak w porównaniu 
z pozostałymi państwami Unii okazało 
się wynikiem całkiem dobrym. Sytuacja 
radykalnie poprawiła się w 2021 r., w któ-
rym odnotowano wzrost eksportu o nie-
mal 1/5, przy jednoczesnym pogorszeniu 
salda wymiany (skutek dużego wzrostu 
cen importowanych surowców i wyrobów 
kooperacyjnych na rynkach międzynaro-
dowych). W konsekwencji Polska znala-
zła się w grupie państw, które zwiększyły 
udział w światowym eksporcie towaro-
wym. W 2020 r. wskaźnik ten wyniósł 
zgodnie z danymi WTO 1,54%, co oznacza 
wzrost w stosunku do poziomu z 2019 r. 
o 0,14 punktu proc.

W następstwie sankcji nałożonych 
na Rosję przez państwa zachodnie, a także 
w wyniku rosyjskich retorsji eksport Pol-
ski może ulec przejściowemu zmniejsze-
niu26. Jak jednak wynika z doświadczeń 
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po wprowadzeniu przez UE sankcji prze-
ciwko Rosji w 2014 r. w związku z aneksją 
Krymu, ograniczenie możliwości dostaw 
na rynek rosyjski może zostać zrekompen-
sowane wzmocnieniem innych kierun-
ków wywozu, ale wymaga to czasu oraz 
spowoduje dodatkowe koszty (marketing, 
wydłużone trasy dowozu towarów). Po-
nadto, z uwagi na skalę sankcji przeciwko 
Rosji, w których uczestniczą praktycznie 
wszystkie państwa zachodnie, znalezienie 
tym razem alternatywnych miejsc sprze-
daży polskich wyrobów może być trud-
niejsze niż w latach 2014–2015. Nowych 
możliwości eksportowych będzie poszuki-
wać bowiem równocześnie wiele państw, 
co zwiększy konkurencję między ofero-
wanymi przez nie wyrobami. Głównym 
czynnikiem, który zadecydował o relatyw-
nie dobrych wynikach polskiego eksportu 
w warunkach pandemii był stosunkowo 
wysoki – znacznie wyższy niż w większości 
państw UE – stopień dywersyfikacji towa-
rowej wywozu. Stanowiło to następstwo:

wyrobów, z udziałem wynoszącym 2,8% w łącznym eksporcie Polski, a także 3 miejsce wśród głównych 
dostawców na polski rynek, z udziałem na poziomie 5%.

 • wyraźnie mniejszego niż w wielu pań-
stwach Unii udziału w polskim ekspor-
cie wyrobów przemysłu motoryzacyjnego, 
a to głównie ta branża przetwórstwa naj-
mocniej ucierpiała po wybuchu pandemii 
w 2020 r. Mimo że również w przypadku 
Polski eksport samochodów oraz części 
i podzespołów do ich produkcji w okresie 
marzec-maj 2020 r. znacząco się obniżył, 
to jednak nie wpłynęło to w tak istotny 
sposób na całokształt polskiego wywozu, 
jak w państwach UE zaliczanych do czoło-
wych dostawców wyrobów motoryzacyj-
nych na rynki międzynarodowe;

 • dużego znaczenia w strukturze polskiego 
eksportu wyrobów, na które popyt zagra-
niczny zmalał w mniejszym stopniu niż 
w przypadku wyrobów motoryzacyjnych 
bądź nawet wzrósł. Ułatwiło to zamortyzo-
wanie spadku polskiego eksportu w czasie 
wiosennego lockdownu. W okresie ma-
rzec-maj 2020 r. o blisko 14% (licząc rok 
do roku) zmniejszył się polski eksport urzą-
dzeń elektrycznych, o 7% komputerów, 

Tabela 1. Wolumen oraz dynamika obrotów handlu zagranicznego Polski w latach 2019–2020

Wyszczególnienie 2019 2020 2021

Eksport
w mld euro 238,2 239,9 285,8

przyrost proc. rok do roku 6,5 0,7 19,1

Import
w mld euro 237,0 229,4 286,4

przyrost proc. rok do roku 3,9 -3,2 24,9

Saldo wymiany w mld euro 1,2 10,5 -0.6

Dane (wartość i dynamika) dotyczą okresu styczeń-listopad.

Źródło: Lata 2019–2020 – Rocznik handlu zagranicznego 2021, GUS, Warszawa 2021, s. 22. Rok 2021 
– Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-grudzień 2021 r., 
„Informacja Sygnalna” z 15.2.2022 r., GUS, s. 2.
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wyrobów elektronicznych i optycznych, 
a o 5% wyrobów przemysłu chemiczne-
go. Jednocześnie wyraźnie wzrósł eksport 
leków i produktów farmaceutycznych 
(o 23%), wyrobów tytoniowych (o 14%) 
oraz odzieży, napojów i artykułów spo-
żywczych. Wzrost dotyczył zatem blisko 
1/5 polskich dostaw za granicę;

 • zwiększonego światowego popytu 
na dobra konsumpcyjne trwałego użytku 
(sprzęt AGD, sprzęt RTV, meble), które 
odgrywają relatywnie dużą rolę w polskim 
eksporcie. Stanowiło to konsekwencję 
wprowadzenia ograniczeń w funkcjono-
waniu wielu sektorów usługowych, co spo-
wodowało przesunięcie popytu na dobra 
konsumpcyjne;

 • aktywnego włączenia się polskich przed-
siębiorców w globalne łańcuchy dostaw 
związane z elektromobilnością, która 
podczas pandemii zyskała na znaczeniu. 
Polskie firmy umocniły swoją pozycję nie 
tylko jako producenci i eksporterzy auto-
busów elektrycznych, ale również stali się 
jednym z ważniejszych dostawców baterii 
litowo-jonowych, w tym przede wszyst-
kim na rynek niemiecki;

 • słabszego niż w wielu innych państwach 
UE oddziaływania na zdolności wytwór-
cze, w tym na produkcję eksportową, 
utrudnień wywołanych przez przejściowe 
braki w zaopatrzeniu w materiały i wyroby 
kooperacyjne importowane z krajów Azji. 
Było to możliwe dzięki zapasom potrzeb-
nych komponentów do produkcji zgro-
madzonym przed wybuchem pandemii, 

27 A golden year for PAIH, Portal PAIH, <https://www.paith.gov.pl/202201/golden_year_for_paih>, (dostęp 
10.1.2022). C. Lyttle: Poland enjoys rekord year for FDI attraction in 2021, Portal Investmentmonitor, <https://
investmentmonitor.ai/news/poland-fdi-2021-record-year-investment>, (dostęp 25.1.2022). 

a także dlatego, że największe braki w świa-
towych dostawach kooperacyjnych wy-
stąpiły w asortymencie wyrobów, które 
miały mniejsze znaczenie dla utrzymania 
ciągłości produkcji krajowej.

Polska jako miejsce lokalizacji  
mocy wytwórczych 

Polska w perspektywie może zwiększyć 
swój udział w światowym eksporcie to-
warowym w następstwie włączenia się 
w proces powrotu do Europy kapitału 
zachodnioeuropejskiego ulokowanego 
w Chinach i innych państwach azjatyc-
kich. Oczywiście tak się stanie tylko wów-
czas, gdy zostanie uznana za wystarczająco 
atrakcyjne miejsce do inwestowania. Ak-
tualne oceny atrakcyjności Polski są pod 
tym względem niejednoznaczne. Faktem 
jest, że inwestorzy zagraniczni od wielu lat 
lokują u nas kapitały – w 2021 r. nowe in-
westycje typu greenfield, a więc dotyczące 
budowy obiektów produkcyjnych od pod-
staw, osiągnęły zgodnie z danymi Polskiej 
Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) łączną 
wartość około 3,5 mld euro, podczas gdy 
w poprzednich dwóch latach takie inwe-
stycje wyniosły 2,7 mld euro w 2020 r. oraz 
2,8 mld euro w 2019 r.27 Może to świadczyć 
o dobrej opinii inwestorów zagranicznych 
o Polsce, jako miejscu prowadzenia dzia-
łalności biznesowej. Jednocześnie trudno 
definitywnie stwierdzić, czy wspomniana 
wielkość BIZ jest adekwatna do atutów 
Polski sprzyjających napływowi kapitału 
obcego, takich jak: położenie w centralnej 
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części Europy na przecięciu głównych szla-
ków handlowych Wschód–Zachód i Pół-
noc–Południe, dobry punkt wyjściowy 
do ekspansji gospodarczej na inne państwa 
regionu, chłonny rynek wewnętrzny oraz 
członkostwo w Unii Europejskiej28. Można 
zatem postawić pytanie czy gdyby Polska 
w szerszym zakresie spełniała warunki 
przyciągające BIZ, to czy takie inwesty-
cje nie byłyby znacząco większe. Symp-
tomatyczne, że przedsiębiorcy krajowi 
od kilku lat – mimo stabilnego wzrostu 
polskiej gospodarki (z wyjątkiem 2020 r.) 
oraz dużego popytu wewnętrznego i zagra-
nicznego na wyroby wytwarzane w Polsce 
– ewidentnie wstrzymują się z uruchamia-
niem większych projektów inwestycyj-
nych, uznając że związane z tym ryzyko 

28 Wśród atutów Polski sprzyjających napływowi BIZ wymienia się często także: szeroko zakrojoną modernizację 
infrastruktury komunikacyjnej, duży zasób wykształconej siły roboczej, szybki wzrost gospodarczy oraz stabilność 
polityczną i społeczną państwa. W minionych kilku latach siła pozytywnego oddziaływania tych czynników 
na decyzje inwestorów zagranicznych zmniejszyła się. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji na rynku pracy i narastającego 
deficytu fachowców, a także sukcesywnego wzrostu kosztów pracy, przyspieszonego w końcowych miesiącach 
2021 r. wskutek nasilającej się presji inflacyjnej. W Polsce pojawiły się też napięcia polityczne i społeczne, 
których wyrazem są demonstracje i wystąpienia przeciwników polityki prowadzonej przez rząd, jak również 
brak akceptacji dla niektórych zjawisk występujących w życiu społecznym i politycznym. Wątpliwości zaczyna 
też budzić stabilność makroekonomiczna państwa w średnim przedziale czasu, która może ulec pogorszeniu 
wskutek gospodarczych konsekwencji pandemii oraz kierunków działań zaradczych podjętych przez rząd. 

29 Produkt krajowy brutto w 2021 r. – szacunek wstępny, GUS, „Informacje Sygnalne”, 31.1.2022.
30 Zob. np. wyniki badań pn. Klimat inwestycyjny w Polsce, prowadzonych przez PAIH we współpracy z firmą 

audytorsko-doradczą Grant Thornton – najnowsza (12) edycja tego badania miała miejsce w 2018 r. Utrzymuje 
się dobry klimat dla biznesu. Wnioski z 12. Edycji badania Klimat inwestycyjny w Polsce, Grant Thornton 2019, 
<https://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2019/06/Raport2019 _Utrzymuje sie-dobry-klimat-FINAL.
pdf>. Innym opracowaniem, w którym przedstawiono Polskę jako atrakcyjne miejsce lokowania BIZ jest raport 
EY Polska z 2020 r. pt. Jak będą wyglądać bezpośrednie inwestycje zagraniczne po pandemii COVID-19. Wyniki 
corocznego badania EY „Atrakcyjność inwestycyjna Europy”, EY 2020. „Informacja prasowa” EY z 28.5.2020.

31 W rankingach dotyczących lat 2016–2021 opracowywanych corocznie przez międzynarodową firmę 
konsultingową A.T.Kearney zajmującą się m.in. oceną atrakcyjności inwestycyjnej państw, Polska w ogóle 
nie była uwzględniana w grupie państw uznawanych za dobre miejsce do inwestowania na świecie. 
We wcześniejszych raportach została umieszczona na 19 miejscu (2013 r.) oraz na 23 miejscu (2015 r.). Zob. 
np. The 2021 Foreign Direct Investment (FDI) Confidence Index, A.T.Kerney 2021, <https://wwwkearney 
.com/foreign-direct-investment-confidence-index/2021-full-report>. Z kolei w indeksie pn. Global Best 
to Invest 2021, przygotowanym przez amerykańska firmę badawczą Convay Analytics na podstawie wyników 
badań ankietowych wśród 5000 przedsiębiorców na świecie, Polska została sklasyfikowana na 43 miejscu (na 
78 państw objętych badaniem). W poprzednich edycjach zajmowała pozycję od 31 w 2017 r. do 34 w 2020 r. 
Portal USNews, <https://www.usnews.com/news/best-countries/overall-rankings>. 

ekonomiczne jest zbyt wysokie. Wskazu-
ją na to dane dotyczące stopy inwestycji, 
która od wielu lat kształtuje się na bar-
dzo niskim poziomie 17-20%, a w okre-
sie 2020–2021 uległa jeszcze obniżeniu 
do 16,6%29. Oczywiście można wskazać 
raporty, które przedstawiają Polskę jako 
atrakcyjne miejsce do lokowania kapi-
tału zagranicznego30, jednocześnie inne 
dostępne opracowania eksperckie są w 
takich ocenach bardziej wstrzemięźli-
we31. W sumie, dotychczasowa zdolność 
przyciągania przez Polskę kapitału zagra-
nicznego, której wyrazem jest relatywnie 
duża wartość BIZ ulokowanych w Polsce 
w minionych latach, może okazać się nie-
wystarczająca w wypadku realokacji do Eu-
ropy zachodnioeuropejskiego potencjału 
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produkcyjnego z Chin i innych azjatyckich 
krajów niskokosztowych. Ponadto agresja 
Rosji na Ukrainę i powstałe na tym tle 
silne napięcia polityczne oraz daleko idące 
obostrzenia w relacjach gospodarczych 
między krajami zachodnimi a Rosją, które 
prawdopodobnie będą utrzymywały się 
przez długi czas po zakończeniu działań 
zbrojnych na Ukrainie, mogą działać znie-
chęcająco na inwestorów zagranicznych, 
zwłaszcza że mają oni do wyboru inne lo-
kalizacje dla swojego kapitału, nieobar-
czone takimi obciążeniami. 

Decyzje inwestorów zagranicznych 
o ulokowaniu w Polsce przenoszonych 
z Azji zakładów wytwórczych stanowić 
będą funkcję kilku czynników. Po pierw-
sze, niezbędny jest postęp w procesie 
transformacji technologicznej polskie-
go przetwórstwa oraz upowszechnia-
nia standardów przemysłu 4.0. Otwo-
rzy to drogę do zwiększenia portfela 
zamówień krajowych przedsiębiorców, 
a ponadto da możliwość zmiany miejsca 
zajmowanego dotąd przez polskie firmy 
uczestniczące w łańcuchach tworzenia 
wartości dodanej organizowanych przez 
korporacje międzynarodowe w kierunku 
bardziej zyskownych segmentów tych 
łańcuchów. Inaczej mówiąc, transforma-
cja technologiczna polskiego przemysłu 
powinna zostać powiązana ze zmianą 
modelu biznesowego, polegającą na poło-
żeniu większego nacisku w cyklu wytwa-
rzania wyrobu na fazę przedprodukcyj-
ną (prace badawczo-rozwojowe, wzor-
nictwo, logistyka) i fazę poprodukcyjną 
(marketing, serwisowanie), kosztem fazy 
związanej z samą fabrykacją wyrobów. 
Często będzie to jednak wymagać da-
leko idących zmian w strukturze firmy, 

układzie kompetencji oraz organizacji 
procesu produkcji, na co nie wszyscy 
przedsiębiorcy wyrażają gotowość. 
W tym kontekście ważne jest, że moce 
wytwórcze, które będą ewentualnie re-
alokowane do Polski już obecnie w szero-
kim zakresie wykorzystują przełomowe 
techniki produkcji, mogą więc być prze-
niesione tylko do środowiska o podob-
nym zaawansowaniu technologicznym. 
Kwestia upowszechnienia w polskim 
przetwórstwie standardów przemysłu 
4.0 jest także istotna dla perspektyw 
dalszego udziału naszych przedsiębior-
ców w światowych łańcuchach dostaw 
kooperacyjnych, ze względu na kurczenie 
się pola do działania w tych łańcuchach 
dla przedsiębiorców stosujących trady-
cyjne techniki wytwarzania. 

Po drugie, powinny ulec poprawie wa-
runki prowadzenia w Polsce działalności 
gospodarczej, zwłaszcza przez zwiększe-
nie ich przewidywalności i stabilności. 
Badania Banku Światowego (w ramach 
projektów Doing Business i Paying Taxes), 
Heritage Foundation (w ramach projektu 
Index of Economic Freedom) oraz OECD 
(na przykład w związku z publikacjami 
z serii Economic Outlook) wskazują, że 
w Polsce w tym obszarze niezbędne są po-
ważne zmiany z uwagi na:

 • przewlekłość i wysoki koszt procedur 
administracyjnych związanych z inwesto-
waniem;

 • rozbudowane obowiązki przedsiębior-
ców w zakresie sprawozdawczości z pro-
wadzonej działalności biznesowej, z czym 
z kolei związane są liczne procedury kon-
trolne; 

 • wysoce skomplikowany, i przy tym mało 
stabilny, system podatkowy;
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 • nieefektywnie działające sądy gospo-
darcze;

 • wysokie pozapłacowe koszty pracy; 
 • częste i zaskakujące zmiany w prawie 

gospodarczym oraz niska jego jakość. 
W raporcie Global Business Comple-

xity Index 2021 – opracowanym przez 
TMF Group, globalnego dostawcy usług 
biznesowych dla firm – Polska znalazła 
się w gronie dziesięciu państw świata 
o najbardziej skomplikowanej jurysdyk-
cji32. Jaskrawym wyrazem słabości prawa 
gospodarczego są wprowadzane od po-
czątku 2022 r. przepisy w ramach tzw. 
Nowego ładu.

Po trzecie, konieczna jest zmiana 
zasad formułowania i prowadzenia po-
lityki ekonomicznej państwa w kierunku 
zwiększenia jej przejrzystości oraz wiary-
godności. Przykładem potwierdzającym 
potrzebę takiej korekty były opóźnio-
ne i niejasne działania NBP na przeło-
mie 2021 i 2022 r. w odpowiedzi na na-
silającą się w Polsce presję inflacyjną, 
które zdaniem części ekspertów były nie 
tylko mało skuteczne, ale nawet przy-
czyniły się do zwiększenia skali i dłu-
gości inflacji. Nie ma również wiary-
godnych szacunków wpływu Nowego 

32 Global Business Complexity Index 2021. Bringing clarity to the complexities of doing business across borders 
TMF Group, June 2021, <https://www.tmf-group.com/en/news-insights/publications/2021/global-business-
complexity-index/>.

33 W 2020 r. w ramach walki z pandemią rząd wyemitował za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju oraz 
Banku Gospodarstwa Krajowego prawie 170 mld zł nowego długu (obligacji). W konsekwencji w grudniu 
2020 r. dług poza kontrolą parlamentu wyniósł już 220 mld zł, a na koniec 2021 r. może wynieść nawet 
270 mld zł. W ten sposób nie został przekroczony próg ostrożnościowy 55% udziału długu w PKB oraz próg 
konstytucyjny wynoszący 60%. Cyt. za: S. Dudek, L. Kotecki, P. Wojciechowski: Zagrożenia nadmiernego 
długu publicznego, Instytut Odpowiedzialnych Finansów, Warszawa 2021, s. 33.

34 Zalecenia Rady z 18.6.2021 w sprawie krajowego programu reform Polski na 2021 r., zawierające opinię Rady 
na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2021 r. (Dz.Urz. UE C 304 z 29.7.2021, 
s. 98).

ładu na gospodarkę, budżet państwa, 
budżety samorządów i gospodarstw do-
mowych. Ponadto znacząca część wy-
datków publicznych jest finansowana 
z funduszy pozabudżetowych pozosta-
jących poza kontrolą parlamentarną – 
w konsekwencji dane dotyczące budżetu 
państwa pokazują jedynie częściowo kon-
dycję finansów publicznych w Polsce33. 
W zaleceniach Rady UE dla Polski z 18 
czerwca 2021 r. wskazano na potrzebę 
zapewnienia długoterminowej stabilno-
ści finansów publicznych34. 

Niska wiarygodność polityki ekono-
micznej państwa w powiązaniu ze słabo-
ścią krajowego prawa gospodarczego wy-
wołuje wśród przedsiębiorców poczucie 
niepewności w sferze biznesu, bowiem 
uniemożliwia sporządzanie rzetelnego ra-
chunku kosztów wieloletnich projektów 
inwestycyjnych, a nawet skalkulowanie 
opłacalności niektórych działań krótko-
okresowych. Podnosi to ryzyko prowadze-
nia działalności gospodarczej i powoduje 
daleko idącą ostrożność przedsiębiorców 
w kwestii inwestycji, czego wyrazem jest 
bardzo niska stopa inwestycji prywatnych.

Po czwarte, pełnego respektowa-
nia wymagają uniwersalne standardy 
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obowiązujące w UE (w tym dotyczące 
praworządności35), a także zobowiąza-
nia wynikające z zawartych przez Polskę 
umów gospodarczych. Trwające 19 mie-
sięcy perturbacje z przedłużeniem przez 
Krajową Radę Radiofonii i Telewizji kon-
cesji dla TVN24, na tle oczekiwań w kwe-
stii zmiany struktury właścicielskiej tej 
stacji, mogą budzić obawy przyszłych in-
westorów o bezpieczeństwo obrotu go-
spodarczego i zainwestowanego w Polsce 
kapitału. Kwestia ochrony tych wartości 
stanowi istotną część Traktatu o stosun-
kach handlowych i gospodarczych między 
Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjedno-
czonymi Ameryki, sporządzonego w Wa-
szyngtonie 21 marca 1990 r.36 W Zalece-
niach Rady UE dla Polski z 20 lipca 2020 
r. wskazano w tym kontekście na potrzebę 
ochrony niezawiłości sądów jako jednego 
z warunków poprawy klimatu inwesty-
cyjnego37.

Po piąte, konieczne jest kontynuowa-
nie starań o utrzymanie równowagi ma-
kroekonomicznej polskiej gospodarki. 
Obecnie zarówno Komisja Europejska, 
jak i zdecydowana większość ekspertów 
uważa, że w przypadku Polski jest ona 
zagrożona, czego nie można powiedzieć 
o 15 innych państwach UE, w których 
Komisja stwierdziła występowanie za-
kłóceń równowagi makroekonomicznej 

35 Krytyczne stanowisko Komisji Europejskiej w kwestii przestrzegania przez Polskę kryterium praworządności 
zostało przedstawione w Dokumencie roboczym służb Komisji. Sprawozdanie na temat praworządności 
z 2021 r. Rozdział dotyczący sytuacji w zakresie praworządności w Polsce, Komisja Europejska, SWD(2021) 
722 final, Bruksela, 20.7.2021.

36 Dz.U. z 1994 r. nr 97, poz. 467.
37 Zalecenia Rady z 20.7.2020…, op.cit.
38 Konkluzje Rady w sprawie szczegółowych ocen sytuacji w ramach procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 

makroekonomicznej w 2021 r., Rada UE, „Komunikat prasowy” z 13.7.2021.

o różnym charakterze i różnym stopniu 
nasilenia38. Obecnie fundamenty polskiej 
gospodarki są na tyle mocne, że do stagfla-
cji doprowadzić może tylko bardzo duża 
kumulacja negatywnych czynników. Nie 
wyklucza to jednak ryzyka pojawienia 
się z czasem zagrożeń, które mogą spo-
wodować naruszenie równowagi makro-
ekonomicznej Polski. W tym kontekście 
trzeba wymienić zwłaszcza: niedobory 
na rynku pracy oraz bardzo wysoką in-
flację z możliwością pojawienia się spirali 
cenowo-płacowej, prokonsumpcyjny cha-
rakter polityki gospodarczej w powiąza-
niu z niską skłonnością polskich przedsię-
biorców do inwestowania oraz znaczący 
wzrost zadłużenia publicznego. Perspek-
tywy przezwyciężenia ekonomicznych 
skutków pandemii oraz rozwoju polskiej 
gospodarki w okresie popandemicznym 
zależą również od dalszego kształtu rela-
cji Polski z Unią Europejską i związanej 
z tym dostępności funduszy europejskich, 
poczynając od środków na odbudowę go-
spodarki po covidzie oraz na transforma-
cję energetyczną. Wiele znaków zapyta-
nia niesie ze sobą także: stan przyszłej 
koniunktury w UE, sytuacja na rynkach 
surowcowych oraz napięcia polityczne 
w bezpośrednim otoczeniu Polski, w tym 
zwłaszcza spowodowane napaścią Rosji 
na Ukrainę.
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Po szóste, do oceny atrakcyjności Polski 
jako miejsca lokowania kapitału zagra-
nicznego istotne znaczenie będą miały 
instrumenty wspierania BIZ. W przypad-
ku Polski pakiet tych instrumentów jest 
stosunkowo skromny i obejmuje zasad-
niczo możliwość zwolnienia z podatku 
CIT w ramach systemu pn. Polska Strefa 
Inwestycji39, a także uzyskania wspar-
cia finansowego w ramach rządowego 
Programu wspierania inwestycji o istot-
nym znaczeniu dla gospodarki polskiej 
na lata 2011–2030. Chodzi o przedsię-
wzięcia produkcyjne, które będą służyć 
upowszechnianiu innowacyjnych techno-
logii oraz tworzeniu miejsc pracy o wy-
sokiej produktywności. 

Po siódme, niezbędne jest zapewnienie 
bardziej skutecznej niż obecnie ochrony 
danych przemysłowych, w tym przecho-
wywanych w chmurze. Kwestia cyber-
bezpieczeństwa stanowi na razie czynnik, 
do którego wielu polskich przedsiębiorców 
nie przywiązuje należytej wagi ryzykując 
poniesienie strat w postaci uszkodzenia in-
frastruktury informatycznej czy wycieku 
danych wrażliwych w następstwie ataków 
hakerskich. Niepokój inwestorów zagra-
nicznych mogą wzbudzić także ujawnione 
praktyki stosowania w Polsce oprogramo-
wania szpiegującego Pegasus.

Podsumowanie
Wybuch w 2020 r. pandemii COVID-19  
doprowadził do poważnych zakłóceń 
w funkcjonowaniu globalnych łańcuchów 

39 Podstawę prawną uzyskania zwolnienia z podatku CIT stanowi ustawa z 10.5.2018 o wspieraniu nowych 
inwestycji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1752) oraz ustawa z 20.10.1994 o specjalnych strefach ekonomicznych 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1670).

zaopatrzenia rynków międzynarodowych, 
które okazały się niezdolne do elastyczne-
go reagowania na ograniczenia i bariery 
w produkcji oraz handlu światowym, jakie 
wystąpiły w tych nadzwyczajnych warun-
kach. Spowodowało to nasilenie się dysku-
sji w kręgach politycznych i biznesowych 
państw zachodnich w kwestii wzmocnienia 
bezpieczeństwa dostaw wyrobów o istot-
nym znaczeniu gospodarczo-społecznym, 
a także nadmiernej roli, jaką w światowych 
łańcuchach zaopatrzenia odgrywają Chiny 
i niektóre inne państwa Azji Wschodniej 
i Południowo-Wschodniej. W konsekwen-
cji, z czasem należy spodziewać się podję-
cia działań zmierzających do zwiększenia 
elastyczności łańcuchów dostaw w celu 
wyeliminowania ryzyka zaburzeń w ich 
funkcjonowaniu w następstwie nadzwy-
czajnych zdarzeń, takich jak na przykład 
wybuch pandemii o ogólnoświatowym 
zasięgu.

Zmiany w łańcuchach dostaw będą 
miały charakter wielokierunkowy i obej-
mą: 

 • przeniesienie części produkcji z Chin 
oraz niektórych innych państw azjatyc-
kich do państw macierzystych kapitału 
lub ich bliskich partnerów gospodarczych; 

 • poszerzenie źródeł zaopatrzenia umiej-
scowionych w państwach azjatyckich, 
zwłaszcza w Chinach;

 • rozbudowę mocy wytwórczych w kra-
jach zachodnich w celu zmniejszenia za-
leżności od importu wyrobów o krytycz-
nym znaczeniu gospodarczo-społecznym; 
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 • zwiększenie roli zapasów krytycznych 
wyrobów i ich komponentów, aby uniknąć 
przerw w produkcji. 

Ponieważ dokonanie takich zmian bę-
dzie przedsięwzięciem bardzo kosztow-
nym i skomplikowanym pod względem 
technologicznym oraz organizacyjnym, 
jest wysoce prawdopodobne, że prze-
budowa światowych łańcuchów dostaw 
będzie następować relatywnie wolno, 
często przy zaangażowaniu środków pu-
blicznych. W pierwszej fazie tego procesu 
nacisk zostanie położony na wyszukiwa-
nie nowych dostawców na terenie Chin 
oraz innych państw azjatyckich. Polska 
może skorzystać na zmianach w świa-
towych łańcuchach dostaw w wypadku 
realokacji mocy produkcyjnych z Azji 

do Europy, ale tylko wówczas, gdy zo-
stanie uznana za atrakcyjne miejsce. 
Proces przebudowy światowych łańcu-
chów dostaw kosztem Chin jeszcze się 
na większą skalę nie rozpoczął, a nawet 
paradoksalnie Chiny okazują się na razie 
największym beneficjentem czasu pan-
demii, czego wyrazem jest wzrost ich 
udziału w światowym eksporcie w la-
tach 2020–2021. 

dr PAWEŁ WIECZOREK
specjalizuje się w problematyce 
wpływu przemian technologicznych 
na międzynarodowe stosunki 
gospodarcze oraz perspektywy 
rozwojowe gospodarki Polski
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ABSTRACT
Impact of the COVID-19 Pandemic on the World Trade in the Years 2020–2021
In the situation of the COVID-19 pandemic, many principles have been questioned 
that previously provided the basis for the world’s economy, including the rule of loca-
ting production mainly in the so called low-cost countries, i.e. countries where labour 
costs are lower than in western states. Due to this long-lasting trend – which reflects 
the globalisation process and which is clearly visible in the economic policy of the we-
stern states – an important position of the countries of the Eastern and South-Eastern 
Asia, especially China, has been displayed. Following an intense inflow of foreign di-
rect investments, as well as the accession to the World Trade Organisation in 2001, 
China has strengthened its economic position, and it soon started being referred to as 
“the world’s factory”. It is an accurate term, as nowadays one can hardly find a product 
that would not contain a Chinese added value, such as natural resources, materials, or 
sub-assemblies. However, the global supply chains established in this way, with a do-
minating position of China, have become less and less flexible, and more sensitive to 
disruptions on the international market – while alternative production and trade con-
nections with providers from outside Asia have simultaneously become less and less 
important. Adverse consequences of stiff supply chains on ensuring stable operations 
of the economy in all its areas – from the global level to local businesses – have become 
evident after the outbreak of the COVID-19 pandemic. The article presents these 
processes and provides potential scenarios for the development of the world’s trade.

Paweł Wieczorek, PhD, expert in economic relations

Key words: global trade, trade protectionism, relocation of production capacity, foreign direct 
investments, COVID-19 pandemic, China 
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Z życia NIK 

NIK GOŚCIEM SZCZYTU NOK W INDONEZJI

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś uczestniczył w szczycie najwyższych 
organów kontroli (NOK) grupy G20, tzw. SAI20 (ang. SAI – Supreme Audit Office), 
zorganizowanym na indonezyjskiej wyspie Bali. Grupę utworzyła Rada Audytu Repu-
bliki Indonezji (BPK), aby umożliwić globalną dyskusję na temat poprawy transparent-
ności i rozliczalności finansów publicznych na świecie. Izba uczestniczyła w szczycie 
jako gość specjalny – w czasie spotkania bilateralnego została zaproszona do przepro-
wadzenia przeglądu partnerskiego w indonezyjskim NOK.
Spotkanie otworzył wiceprezydent Republiki Indonezji Ma’ruf Amin, który podkreślił 
rolę organów kontroli grupy G20 w wychodzeniu z gospodarczych i społecznych skutków 
pandemii COVID-19. Podkreślał znaczenie wymiany wiedzy i doświadczeń. Zwrócił 
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Uczestnicy szczytu w Indonezji, pierwszy po lewej prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś.
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uwagę na większe wykorzystanie pracy NOK 
w procesie oceny programów rządowych.
Prezesi najwyższych organów kontroli grupy 
SAI20 oraz zaproszeni goście przyjęli wy-
pracowane roboczo wspólne zasady postępo-
wania i zaakceptowali tematy dalszej współ-
pracy. Trzy najważniejsze to bezpieczeństwo 
energetyczne i transformacja energetyczna, 
ochrona środowiska naturalnego oraz digi-
talizacja administracji publicznej.
Gość honorowy szczytu, przewodniczą-
ca Ludowej Izby Reprezentantów Repu-
bliki Indonezji Puan Maharani, będąca 
zarazem przewodniczącą grupy Parlia-
ment 20, która zrzesza legislatury krajów 
G20 oraz obserwatorów i  gości grupy, 
podkreślała, że najwyższe organy kontro-
li, niezależne od władzy wykonawczej, są 
gwarantem skutecznej i rzetelnej kontroli 
finansów publicznych na świecie. NIK zo-
stała zaproszona na szczyt jako gość specjal-
ny. Izba i Rada Audytu współpracują na podstawie umowy dwustronnej od 2008 r. 
Podczas spotkania bilateralnego BPK ponownie zaprosiła NIK do przeprowadze-
nia przeglądu partnerskiego. W latach 2013–2014 Izba zajmowała się nim samo-
dzielnie, natomiast w latach 2018–2019 we współpracy z NOK Estonii i Norwegii.  
Delegacja Biura Audytu złoży wizytę w Polsce w październiku 2022 r., aby doprecyzo-
wać szczegóły i podpisać umowę w tej sprawie.

DELEGACJA Z KAZACHSTANU W NIK 

W pierwszych dniach sierpnia w siedzibie NIK oraz jej ośrodku szkoleniowym w Goła-
wicach gościła trzyosobowa delegacja Komisji Obrachunkowej Republiki Kazachstanu. 
Wizyta została zorganizowana na prośbę Natalii Godunowej, przewodniczącej kazach-
skiego najwyższego organu kontroli (NOK). 
Dyrektorzy departamentów: prawnego, analiz i raportowania, planowania i monitoringu 
z kierowanej przez nią instytucji przybyli do Polski, aby poznać organizację i strukturę 
wewnętrzną Izby, procedury kontrolne, przebieg aplikacji kontrolerskiej oraz proces 
przygotowania rocznych sprawozdań z działalności NIK. Gościom zaprezentowano rów-
nież nowe systemy planowania kontroli oraz rozwiązania dotyczące wdrażania Strategii 
NIK na lata 2021–2024.

Szefowie najwyższych organów kontroli Polski 
i Indonezji: Marian Banaś i Isma Yatun.
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z życia NIK  

WIZYTA PRZEDSTAWICIELI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś (na zdjęciu w środku) oraz członkowie 
kierownictwa NIK spotkali się 20 lipca z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego. 
Wśród delegatów znaleźli się: Monika Hohlmeier, Joachim Kuhs, David Lega, Mikulas 
Peksa, Eider Gardiazabal Rubial, Ramona Strugariu, Lara Wolters, Tomáš Zdechovsky. 
Rozmowy w Izbie były ważnym punktem ich trzydniowej wizyty w Polsce, której efek-
tem będzie raport na temat praworządności w naszym kraju. Europarlamentarzystów 
interesowały m.in. procedury stosowane przy zamówieniach publicznych oraz mecha-
nizmy kontroli.
Komisja Europejska wydała 13 lipca tego roku komunikat skierowany do Parlamentu 
Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów dotyczący stanu praworządności w Polsce. Podkreślono w nim wagę kon-
troli NIK, zwłaszcza w kontekście konieczności stosowania się instytucji publicznych 
do wniosków pokontrolnych. Komisja zwróciła też uwagę na wakaty w Kolegium Naj-
wyższej Izby Kontroli i zaleciła, aby jak najszybciej doprowadzić do powołania jego 
pełnego składu.
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PÓŁMETEK PROJEKTU WSPÓŁPRACY BLIŹNIACZEJ

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś wziął udział w konferencji związanej 
z wdrażaniem unijnego projektu współpracy bliźniaczej (ang. twinning), którego bene-
ficjentem jest Państwowe Biuro Audytu i Kontroli Administracyjnej (SAACB) Autono-
mii Palestyńskiej. Podsumowano wykonanie połowy przewidywanych prac. Spotkanie 
odbyło się pod koniec czerwca w Ramallah.
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Podczas wystąpienia prezes NIK powiedział, że eksperci obu najwyższych organów kon-
troli (NOK) są na najlepszej drodze do osiągnięcia w terminie tzw. rezultatów obowiąz-
kowych projektu. Dodał, że jest on elementem polityki NIK, w ramach której polscy 
specjaliści pomagają budować kontrolę państwową w innych krajach.
Podziękował obecnym na konferencji przedstawicielom Unii Europejskiej za zainicjo-
wanie projektu i finansowanie. Wyraził przekonanie, że po jego zakończeniu palestyń-
ski NOK będzie w stanie korzystać z najnowszych metod kontroli, zgodnych ze stan-
dardami Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI).
Z kolei prezes SAACB Iyad Tayyem podkreślił, że współpraca z NIK jest doskonałą oka-
zją do wymiany doświadczeń i służy wzmocnieniu potencjału kierowanej przez niego 
instytucji nie tylko w dziedzinie kontroli, ale też szerzej pojmowanych zadań i kompe-
tencji najwyższych organów kontroli. 
Dziękując prezesowi NIK za współpracę, reprezentant Biura Przedstawiciela UE Odoardo  
Como podkreślił wagę umacniania niezależnej kontroli państwowej w tym kraju.
Trwający od 18 stycznia 2021 r. projekt współpracy bliźniaczej został zaplanowany na 27 mie-
sięcy. Jego budżet wynosi 1,5 mln euro i jest w całości finansowany przez Unię Europejską. 
Polska znajduje się w czołówce państw UE zaangażowanych w projekty twinningowe. NIK 
realizowała je w Gruzji, Albanii, Azerbejdżanie i Kosowie; obecnie uczestniczy również 
w projekcie w Jordanii. Ich ideą jest wymiana doświadczeń i współpraca instytucjonal-
na, służąca wypracowaniu rezultatów odpowiadających realiom, w których funkcjonuje 
wspierany organ. Polscy eksperci proponują palestyńskim audytorom sposoby wdrażania 
międzynarodowych standardów kontroli państwowej w taki sposób, aby można było je 
zastosować w trudnych warunkach ograniczonej niezależności ich państwa. (red.)

Prezes NIK Marian Banaś oraz Iyad Tayyem, prezes Państwowego Biura Audytu i Kontroli Administracyjnej.
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„KONTROLA PAŃSTWOWA" – CZASOPISMO PUNKTOWANE

„Kontrola Państwowa” znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materia-
łów z konferencji międzynarodowych z liczbą 40 punktów za publikowane na jej łamach artykuły. 
Wykaz stanowi załącznik do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 1 grudnia 2021 r., wyda-
nego na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, ze zm.).

„Kontrolę Państwową” można odnaleźć w trzech naukowych bazach danych: European Referen-
ce Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS), The Central European Journal 
of Social Sciences And Humanities (CEJSH) oraz Index Copernicus Journal Master List (JML).
ERIH PLUS – jest ogólnodostępnym indeksem czasopism naukowych z dziedziny nauk hu-
manistycznych i społecznych. Baza została utworzona przez Norwegian Social Science Data  
Services w lipcu 2014 r.
CEJSH jest elektroniczną, ogólnie dostępną bazą danych publikującą angielskie streszczenia 
artykułów, rozpraw oraz pozycji przeglądowych, które ukazują się, głównie w językach narodo-
wych, w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym. Streszczenia pu-
blikacji naukowych, które ukazały się na łamach „Kontroli Państwowej” począwszy od nr. 6/2011  
znajdują się na stronie CEJSH: http://cejsh.icm.edu.pl/. 
JML to system zajmujący się oceną czasopism oraz sporządzający ich ranking na podstawie 
około 30 parametrów zgrupowanych w pięciu kategoriach: jakość naukowa, jakość edytorska, 
zasięg, częstotliwość/regularność/stabilność rynkowa oraz jakość techniczna. Wskaźnik Index 
Copernicus Value wyniósł dla „KP” w 2020 r.: 68,85.

Począwszy od numeru 1/2021 „KP” publikowane na łamach naszego pisma artykuły otrzymują 
numery identyfikacji elektronicznej DOI. Identyfikatory DOI, zwane czasem punktami, to cyfrowe  
oznaczniki dowolnego przedmiotu własności intelektualnej (w przypadku czasopisma  
– artykułu), na stałe przypisane do danego obiektu. Raz nadany numer DOI nie może ulec zmia-
nie, nawet jeśli prawa własności do niego zostaną przeniesione na inną instytucję. Ich posiada-
nie poprawia widoczność publikacji w Internecie, ułatwia również jej wyszukanie.

Zasady publikowania w „Kontroli Państwowej”

1. Przyjmujemy do publikacji teksty naukowe, przeglądowe i poglądowe, poświęcone problema-
tyce związanej z profilem czasopisma – szeroko rozumianej kontroli i audytowi oraz artykuły 
o pokrewnej tematyce.

2. Nie przyjmujemy artykułów opublikowanych w innych wydawnictwach.
3. Publikowane są jedynie te artykuły, które uzyskały pozytywne recenzje dwóch niezależnych 

recenzentów, zgodnie z przyjętymi w piśmie kryteriami: znaczenia podjętego tematu oraz zgod-
ności tematyki z profilem pisma; nowatorskiego ujęcia problematyki; wartości merytorycznej. 
Warunkiem publikacji jest uwzględnienie zgłoszonych przez recenzentów uwag i poprawek.
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4. Recenzentami są członkowie Komitetu Redakcyjnego (lista recenzentów znajduje się w za-
kładce „Komitet Redakcyjny” oraz w każdym wydaniu papierowym, na s. 2). Zgodnie z mode-
lem „double-blind review process” autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Recen-
zja zawiera jednoznaczny wniosek dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji  
lub odrzucenia.

5. Artykuły zamieszczane w „Kontroli Państwowej” są chronione prawem autorskim. Przedruk 
może nastąpić tylko za zgodą redakcji.

6. Przywiązujemy szczególną wagę do oryginalności publikacji i jawności informacji o podmiotach 
przyczyniających się do jej powstania, ich udziału merytorycznego, rzeczowego lub finansowego. 
Dlatego od zgłaszających teksty oczekujemy ujawnienia ewentualnego wkładu innych osób 
w ich powstanie oraz pisemnego oświadczenia o oryginalności składanego w redakcji artykułu.

7. Wszelkie przypadki „ghostwriting” (nieujawnienia wkładu innych autorów w powstanie artyku-
łu) lub „guest authorship” (wymieniania jako autora osoby, która nie miała udziału w publikacji 
lub jest on znikomy), będące przejawem nierzetelności naukowej, będą przez redakcję demaskowa-
ne, łącznie z powiadomieniem podmiotów, z którymi autor jest związany naukowo lub zawodowo.

Zasady publikacji zgodne ze standardami i zaleceniami Commitee on Publication Ethics (COPE)  
oraz wymogami Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Sposób przygotowania materiałów

1. Prosimy o nadsyłanie artykułów pocztą elektroniczną, nasz adres: kpred@nik.gov.pl, w edytorze 
Word lub dostarczenie tekstu na nośniku elektronicznym. Objętość artykułu wraz z ewentualnymi 
tabelami i rysunkami nie powinna w zasadzie przekraczać 16 stron – 34 wiersze na stronie, margi-
nesy 2,5 cm, interlinia 1,5 wiersza; w wypadku artykułów dotyczących ustaleń kontroli – 12 stron. 
Do tekstu prosimy dołączyć streszczenie w języku polskim, oddające istotę analizowanych pro-
blemów, słowa kluczowe oraz bibliografię zawierającą pozycje książkowe i artykuły z czasopism 
według schematu: w przypadku czasopisma – nazwisko autora (autorów) i imię (pierwsza litera), 
tytuł artykułu (kursywą), nazwa czasopisma (w cudzysłowie), nr zeszytu i rok, strona w czasopiśmie, 
na której znajduje się publikacja; w przypadku książki prosimy o wpisanie nazwiska autora (autorów) 
i imienia (pierwsza litera) publikacji, następnie, jeśli potrzeba, tytułu rozdziału książki (kursywą), 
tytułu książki (kursywą), wydawnictwa (w cudzysłowie), miejsca i roku wydania, numeru stron.

2. Przypisy należy umieszczać na dole stron, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszym  
tytule, powinny zawierać najważniejsze, aktualne informacje.

3. Ewentualne rysunki i wykresy prosimy nadsyłać w oddzielnych plikach, podając wartości umożli-
wiające przygotowanie danego elementu graficznego zgodnie z makietą „Kontroli Państwowej”. 
Nie publikujemy infografik.

4. Autorzy nadsyłający teksty proszeni są o podanie swoich danych: imienia i nazwiska, stopnia 
naukowego, adresu do korespondencji, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.

5. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonania w nadesłanych materiałach niezbędnych skrótów, 
poprawek redakcyjnych i innych, zgodnie z wymogami czasopisma.

6. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.
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PRZYPOMINAMY O PRENUMERACIE 

Szanowni Prenumeratorzy! 

Koszt zaprenumerowania naszego pisma na 2022 r. wynosi 108 zł + 8% VAT (116,64 zł)  
za 1 komplet, czyli 6 zeszytów (19,44 zł za jeden zeszyt). 
Prosimy o przysyłanie do redakcji jedynie zamówień z podaniem nazwy firmy, dokładnego  
adresu oraz numeru NIP, a należności za prenumeratę prosimy uiszczać dopiero po otrzymaniu 
faktury z podaną kwotą.

Prosimy skorzystać z zamieszczonego poniżej kuponu.

Dane nabywcy:

1. Nazwa firmy/imię nazwisko

2. Adres (miasto, kod, ulica, nr domu i mieszkania)

3. NIP

4. Adres poczty elektronicznej

5. Liczba kompletów

Dane sprzedawcy:

1. Nazwa firmy: Najwyższa Izba Kontroli, Redakcja „Kontroli Państwowej”

2. Adres: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57

KUPON PRENUMERATY



WYDAJE NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Adres redakcji

Najwyższa Izba Kontroli, 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57

e-mail: kpred@nik.gov.pl

http://www.nik.gov.pl 
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Wersja papierowa jest wersją pierwotną (referencyjną) pisma.

Prenumerata

tel. 22 444 54 01, 22 444 58 15

Cena egzemplarza – 18 zł + VAT. Prenumerata roczna – 108 zł + VAT

Wpłaty na konto: NBP O/O Warszawa,

nr 06 1010 1010 0036 7822 3100 0000, Najwyższa Izba Kontroli

* Cytat na stronie tytułowej pochodzi z pisma ministra skarbu Księstwa Warszawskiego,  
Tadeusza Dembowskiego, wystosowanego w związku z pracami przygotowawczymi  

do dekretu z 14 grudnia 1808 roku o Głównej Izbie Obrachunkowej.


