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Współczesna administracja w coraz więk-
szym stopniu wykorzystuje systemy infor-
matyczne. W polskiej administracji jest 
to tendencja będąca jeszcze na wczesnym 
etapie rozwoju, jednak można przypusz-
czać, że będzie nabierała coraz większe-
go znaczenia. 

Z punktu widzenia kontroli administra-
cji szerokie stosowanie systemów infor-
matycznych w sektorze publicznym ma tę 
dobrą stronę, że tworzy nowe możliwości 
kontroli administracji. Wynika to z faktu, 
że wiele działań podejmowanych przez 
administrację z wykorzystaniem syste-
mów informatycznych zostawia cyfrowe 

ślady, które można powiązać z podmio-
tami dokonującymi tych działań. Ślady 
te są przypisywane coraz większej licz-
bie czynności, w wyniku czego tworzy 
się ogromny zbiór danych elektronicz-
nych. Kontrola administracji może być 
dokonywana na bazie tego właśnie zbio-
ru danych – cyfrowych śladów, a ponad-
to proces ten może być w dużym stop-
niu zinformatyzowany i zautomatyzowa-
ny, dzięki czemu kontrola będzie o wiele 
skuteczniejsza i tańsza. 

Temat ten nie został jeszcze dosta-
tecznie zbadany i wykorzystany w kon-
tekście kontroli administracji zarówno 
w Polsce, jak i w skali światowej. Do strze-
ga się natomiast jego istotność, potrzebę 

Zbiory danych (big data) i możliwości ich wykorzystania

Skuteczność i efektywność 
kontroli administracji

W  wyniku zastosowania technologii informatycznych w  codziennym 
funkcjonowaniu ludzi i organizacji powstają coraz większe zbiory danych 
(big data). Do niedawna były one użytkowane w niewielkim zakresie, jednak 
coraz częściej pojawiają się nowe metody ich wykorzystania, które pozwalają  
znacząco podnieść skuteczność osiągania celów przez zainteresowane 
podmioty. Artykuł zarysowuje zagadnienie big data, wskazuje sposoby  
i  przykłady ich wykorzystania w  wykrywaniu nieprawidłowości  
oraz przedstawia propozycję użycia tych metod w kontroli administra-
cji publicznej.
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badań oraz zastosowania w praktyce1. 
Jednocześnie wyraża się obawy, czy naj-
wyższe organy kontrolne będą w stanie 
wykorzystać metody big data skutecz-
nie2. Dopiero w 2015 r., przy okazji trzy-
nastego Zgromadzenia Ogólnego Azja-
tyckiej Organizacji Najwyższych Organów 
Kontroli (ASOSAI), w trakcie sympozjum 
poświęconego zagadnieniom IT w kontroli  
Sekretarz Generalny INTOSAI zwrócił 
uwagę na włączenie krajowych systemów 
statystycznych, big data i analizy danych 
do zasadniczych elementów przyszłego 
planu strategicznego INTOSAI na lata 
2017–20203.

Na postawie dotychczasowych do-
świadczeń w stosowaniu metod big data 
w praktyce gospodarczej i administracyj-
nej można postawić hipotezę, że meto-
dy te mogą być z powodzeniem używane 
w kontroli administracji i mogą przynieść 
wiele korzyści, tak jak przynoszą w innych 
obszarach, w szczególności w omówionych  
poniżej.

Big data i korzyści  
z ich zastosowania
Pojęcie big data w najprostszym uję-
ciu oznacza zbiory danych, które chara - 

kteryzują się dużym rozmiarem, szybko-
ścią (zmiennością) i różnorodnością4. To 
ujęcie uzupełniane jest przez wskazywa-
nie innych elementów, jednak dla uprosz-
czenia dalszych rozważań wystarczy po-
służyć się podstawową definicją. 

Ślady pozostawiane w systemach in-
formatycznych przez osoby dokonujące  
czynności z ich wykorzystaniem, ślady po-
zostawiane przez same urządzenia tech-
nologiczne wykonujące czynności automa-
tycznie (machine generated data), a także 
celowo budowane na różne potrzeby pu-
bliczne i prywatne bazy danych stanowią 
w sumie ogromny zbiór informacji, który 
do niedawna był wykorzystywany w ogra-
niczonym zakresie. Od pewnego czasu jed-
nak zaczęto dostrzegać bardzo duży poten-
cjał, jaki tkwi w tych danych i który może 
być użyty z korzyścią dla różnych pod-
miotów. Potencjał ten wynika z samych 
informacji zawartych w ogromnym zbio-
rze danych, z szybkiego rozwoju techno-
logii informatycznych, zarówno w zakre-
sie sprzętu, jak i oprogramowania, a także 
z szybkiego rozwoju metod analizy da-
nych. Cyfryzacja informacji i wynikają-
ca z tego ich elastyczność, rozwój metod 
analizy i wnioskowania, komputeryzacja 

1 W raporcie z I Kongresu Young EUROSAI wskazano na dynamiczny wzrost liczby informacji, zaznaczając, 
że nie jest pewne, czy najwyższe organy kontrolne będą w stanie wykorzystać te informacje efektywnie; 
wskazano również, że zagadnienie big data nie zostało dotychczas podjęte na forum najwyższych orga-
nów kontrolnych. The first Young EUROSAI Congress, „International Journal of Government Auditing”,  
April, 2014, s. 43. Zob. także G. Szpor: Wstęp [w:] Internet. Publiczne bazy danych i Big data, red.  
G. Szpor, Warszawa 2014, s. XII.

2 The first Young EUROSAI Congress, „International Journal of Government Auditing”, April, 2014, s. 43.
3 13th ASOSAI General Assembly in Kuala Lumpur, informacja ze strony the International Organization 

of Supreme Audit Institutions, <www.intosai.org/news/170215-asosai-general-assembly.html> (dostęp 
13.03.2015 r.).

4 D. Laney: 3D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity, and Variety, Application Delivery  
Strategies, 6 February, 2001, <http://blogs.gartner.com/doug-laney/files/2012/01/ad949-3D-Data-
Management-Controlling-Data-Volume-Velocity-and-Variety.pdf> (dostęp 13.03.2015 r.).
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i automatyzacja tych procesów5, zwiększe-
nie mocy obliczeniowej komputerów – te 
wszystkie czynniki dają bardzo duże moż-
liwości i pozwalają uzyskać wiele nowych 
informacji, czasem nieznanych i niemożli-
wych do poznania tradycyjnymi metoda-
mi. Cyfrowe dane stają się zatem nowym 
źródłem informacji, które jest wykorzy-
stywane coraz szerzej w sektorze pry-
watnym. W pewnym, choć ciągle bardzo  
wąskim zakresie zaczynają być one wy-
korzystywane także w wykonywaniu 
zadań publicznych przez administrację. 
Natomiast należy podkreślić, że powstały 
lub zaczynają się tworzyć duże zbiory da-
nych, które mogą stanowić cenne źródło 
informacji na potrzeby zadań polegających 
na kontroli administracji. Dzięki swoim 
właściwościom oraz możliwościom ana-
lizy i wnioskowania na ich podstawie or-
gany kontrolne mogą znacznie zwiększyć 
skuteczność i efektywność wykonywania 
swoich zadań. 

Jak już wspomniano, metody big data 
są wykorzystywane zarówno przez pod-
mioty gospodarcze, jak i przez admini-
strację, a korzyści stąd wynikające można 

uogólnić w znacznej części dla obu tych 
obszarów i odnieść także do obszaru kon-
troli administracji. 

Wykorzystanie big data pozwala uzy-
skać następujące korzyści w wykonywa-
niu zadań kontrolnych: 
• zdecydowanie zwiększyć skuteczność 

wykrywania i wykazywania niepra-
widłowości; można tutaj posłużyć się 
przykładem kontroli skarbowej w Pol-
sce, w przypadku której uzyskano sku-
teczność wykrywania nieprawidłowo-
ści na poziomie 95-98%6;

• znacząco zwiększyć efektywność czyn-
ności kontrolnych; następuje to w wyni-
ku skrócenia czasu kontroli, zmniejszenia 
zaangażowania zasobów organu kontroli 
oraz zmniejszenia innych kosztów zadań 
kontrolnych; jeżeli w wyniku zastosowa-
nia metod big data zostaną trafnie wyty-
powane do kontroli podmioty, w których 
wystąpiła nieprawidłowość oraz trafnie 
wytypowane choćby niektóre okoliczności 
tej nieprawidłowości, wówczas zespół kon-
trolerów może przygotować szczegółowy 
plan kontroli i wykonać na miejscu od razu 
czynności wykazujące nieprawidłowość7;

5 Zob. w szczególności literaturę poświęconą systemom ekspertowym czy sztucznej inteligencji; np. A. Horzyk:  
Sztuczne systemy skojarzeniowe i asocjacyjna sztuczna inteligencja, Warszawa 2013; M. Flasiński: Wstęp 
do sztucznej inteligencji, Warszawa 2011; L. Rutkowski: Metody i techniki sztucznej inteligencji, Warszawa  
2009; Sztuczna inteligencja i metody optymalizacji. Od teorii do praktyki, red. W. Wójcik, Lublin 2008; 
P. Lula, G. Paliwoda-Pękosz, R. Tadeusiewicz: Metody sztucznej inteligencji i ich zastosowania w ekono-
mii i zarządzaniu, Kraków 2007; Elementy systemów ekspertowych, część I, Sztuczna inteligencja i syste-
my ekspertowe (red. M. Owoc), Wrocław 2006; Zarządzanie i technologie informacyjne, tom 2, Metody 
sztucznej inteligencji w zarządzaniu i sterowaniu (red. J. Józefowska), Katowice 2005; Impacts of Artificial 
Intelligence. Scientific, Technological, Military, Economic, Societal, Cultural, and Political (red. R. Trappl), 
Amsterdam–New York–Oxford–Tokyo 1985.

6 Wywiad z A. Królikowską – generalnym inspektorem kontroli skarbowej i wiceministrem finansów, [w:] 
VAT-owscy oszuści stają się okrutni, „Rzeczpospolita” nr 252 (9979) z 29.10. 2014 r., 

 <http://uks.wawa.ibip.net.pl/article/vat-owscy-oszusci-staja-sie-okrutni> (dostęp 13.03.2015 r.).
7 W przypadku polskiej kontroli skarbowej opisano to następująco: „teraz wchodzimy do firmy po to, 

żeby zabezpieczyć dowody oszustwa, a nie szukać go, siedząc w niej kilka miesięcy czy lat”; wywiad  
z A. Królikowską – jw.
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• zwiększyć precyzję działania organu kon-
troli, rozumianą jako wykonywanie wy-
łącznie tych czynności, które służą wy-
kryciu i wykazaniu nieprawidłowości; 
jest to odczuwalne przede wszystkim 
przez te podmioty kontrolowane, które 
działają prawidłowo i które dzięki precy-
zji działań kontrolnych nie będą obiek-
tem nietrafnych czynności kontrolnych; 
tutaj też można wskazać na zmniejsze-
nie liczby błędów, co można osiągnąć 
dzięki automatyzacji i informatyzacji 
działań analitycznych;

• skrócić czas reakcji kontrolnej, co w za-
sadniczej mierze zależy od konstrukcji 
systemu monitoringu i zbudowanych 
modeli nieprawidłowości; przy dobrze 
skonstruowanych tych elementach organ 
kontroli może reagować zanim pojawią 
się istotne szkody dla interesu publicz-
nego, a nawet może reagować w czasie 
rzeczywistym8;

• skutecznie zapobiegać wystąpieniu nie-
prawidłowości, co jest możliwe dzię-
ki stosowaniu modeli predykcyjnych, 
pozwalających wskazać na wysokie 
prawdopodobieństwo wystąpienia 
nieprawidłowości zanim ona jeszcze  
nastąpi9.

Powyższe korzyści uzyskuje się dzięki:
• zbudowaniu dużego zasobu wiedzy na 

potrzeby analizy, zarówno w wyniku sa-
modzielnego zbierania informacji, jak 
i w wyniku łączenia danych z różnych 
baz10, co pozwala uzyskać wiedzę więk-
szą niż prosta suma informacji podlega-
jących łączeniu11;

• informatyzacji i automatyzacji wyciąga-
nia wniosków końcowych lub pośred-
nich, które później będą wykorzysty-
wane do wykonania zadań kontrolnych, 
dzięki czemu jest możliwe szybkie prze-
tworzenie i wnioskowanie na podstawie 
ogromnych zasobów danych;

• nowym metodom prezentacji danych, uła-
twiającym dostrzeżenie i zrozumienie zja-
wisk oraz ich dynamiki, a także ułatwia-
jącym podejmowanie trafnych decyzji;

• wspieraniu podejmowania decyzji o cha-
rakterze generalnym lub indywidualnym, 
przez co należy rozumieć sugerowanie przez 
system informatyczny proponowanego roz-
strzygnięcia w analizowanej sprawie.

Wykorzystanie big data 
w kontroli administracji
Metody big data zaczynają być wyko-
rzystywane w administracji publicznej. 

8 W przypadku polskiej kontroli skarbowej ten efekt również udało się osiągnąć. Jak mówi A. Królikowska: 
„Nie sztuką jest bowiem wejść po pół roku działalności do oszukańczej firmy, kiedy ta zdążyła już spowo-
dować duże straty Skarbu Państwa i ukryć wyłudzone pieniądze. Chodzi o to, by wyłapać nadużycia za-
nim zostaną wyłudzone ogromne sumy”. Zob. wywiad z A. Królikowską – jw.

9 I. Pretty: Big Data in the Public Sector, 4 June, 2013, materiał wideo ze strony 
 <www.in.capgemini.com/media-analysts/resources/video/big-data-in-the-public-sector> 
 (dostęp 13.03.2015 r.).
10 Z uwzględnieniem baz publicznych. Zestawienie polskich rejestrów i ewidencji oraz danych pracował  

M. Kiedrowicz: Dostęp do publicznych zasobów danych. Big data czy Big brother, [w:] Internet. Publiczne 
bazy danych i Big data, red. G. Szpor, Warszawa 2014, s. 17.

11 Na temat jawności rozszerzonej jako zagadnienia prawnego zob. M. Maciejewski: O pojęciu jawności 
i jawności rozszerzonej, [w:] Władza – obywatele – informacja. Ku nowemu porządkowi prawnemu, Księga 
pamiątkowa ku czci prof. T. Górzyńskiej, Warszawa 2014, s. 13 i n.
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W literaturze wymieniane są różne ob-
szary, w których mogą być stosowane. 
Wskazuje się, że największe korzyści 
z metod big data można uzyskać w na-
stępujących obszarach12:
• wojskowość, wywiad, inwigilacja (sur

veillance), misje zwiadowcze;
• zwalczanie oszustw, niegospodarności 

(waste) i nadużyć;
• zarządzanie infrastrukturą transportu.

Nie wskazuje się natomiast, poza wymie-
nionymi na wstępie materiałami ASOSAI 
i INTOSAI, na możliwość wykorzystania 
metod big data w kontroli administracji. 
Tymczasem wydaje się, że ten obszar może 
być również podatny na stosowanie oma-
wianych metod i dlatego warto przeana-
lizować taką możliwość.

Na potrzeby tego opracowania przyjęto 
definicję kontroli najczęściej występują-
cą w doktrynie prawa administracyjnego. 
Kontrola jest to badanie istniejącego stanu 
rzeczy, zestawianie go z odpowiednimi 
wzorcami i dokonywanie, w oparciu o te 
wzorce, oceny tego stanu oraz – w przy-
padku rozbieżności między stanem ist-
niejącym a stanem pożądanym – ustalenie 

przyczyn tych rozbieżności oraz sformuło-
wanie uwag, wniosków i zaleceń13.

W tak rozumianej kontroli wykorzy-
stanie metod big data będzie polegało 
na zgromadzeniu lub uzyskaniu dostępu 
przez kontrolującego do dużej ilości da-
nych, a następnie na poddaniu ich anali-
zie oraz wnioskowaniu na ich podstawie 
w celu uzyskania informacji przydatnych 
do wykonywania zadań związanych z kon-
trolą. Należy podkreślić, że dostęp do da-
nych może dotyczyć szeregu baz, z któ-
rych dane mogą być łączone na potrzeby 
metod big data14. Ponadto warto wskazać, 
że powyższe procesy w większej części są 
wykonywane przez technologie informa-
tyczne i są zautomatyzowane. 

Istotą kontroli na podstawie big data jest 
to, że część nieprawidłowości wchodzących 
w zakres zainteresowania organu kontrolują-
cego zostawia układ cyfrowych śladów, który 
tworzy pewien model (wzór, schemat) i który 
może zostać wychwycony przez analizę da-
nych oraz przypisany konkretnemu podmio-
towi. Zatem stworzenie modeli nieprawi-
dłowości jest drugim ważnym czynnikiem 
metod kontroli opierających się na big data.

12 E. Malykhina: Big Data Analysis Vs. Government Spending, Informationweek, <www.informationweek.com 
/software/information-management/big-data-analysis-vs-government-spending/d/d-id/1111252?> 
(dostęp 13.03.2015 r.).

13 Definicja za M. Stahl: Akty kontroli, [w:] System prawa administracyjnego. Prawne formy działania administra-
cji, tom 5, Warszawa 2013, s. 351 oraz podobnie inni autorzy, m.in. J. Boć [w:] A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski:  
Administracja publiczna, Wrocław 2004, s. 327; Z. Cieślak [w:] Z. Niewiadomski, Z. Cieślak, I. Lipowicz, 
G. Szpor: Prawo administracyjne, Warszawa 2011, s. 88; R. Giętkowski: Kontrola, [w:] Leksykon prawa 
administracyjnego. 100 podstawowych pojęć, red. E. Bojanowski, K. Żukowski, Warszawa 2009, s. 128; 
J. Jagielski: Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2006, s. 13 i n.; J. Zimmermann: Prawo admi-
nistracyjne, Warszawa 2008, s. 485 i literatura tam przywołana. Niektórzy Autorzy w podawanych de-
finicjach kontroli skupiają się na elemencie badania; zob. m.in. J. Lang, J. Służewski, M. Wierzbowski, 
A. Wiktorowska: Polskie prawo administracyjne, Warszawa 1995, s. 354; S. Wrzosek: Kontrola nad admi-
nistracją, [w:] Kompendium wiedzy administratywisty, red. S. Wrzosek, Lublin 2008, s. 45.

14 Na temat łączenia zasobów informacyjnych w administracji zob. P. Fajgielski: Informacja w administracji 
publicznej. Prawne aspekty gromadzenia, udostępniania i ochrony, Wrocław 2007, s. 36.
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Innymi słowy, z punktu widzenia organi-
zacyjnego kontrola na podstawie big data 
będzie polegała na zgromadzeniu jak naj-
większej liczby informacji, czasem odle-
głych od przedmiotu zainteresowania or-
ganu kontroli, oraz przekazaniu („włoże-
niu” lub udostępnieniu) tych informacji do 
infrastruktury sprzętowej i programowej 
w celu wykonania analizy oraz wnioskowa-
nia. Równolegle należy stworzyć modele 
nieprawidłowości mieszczących się w za-
interesowaniu organu kontroli, oczywi-
ście mające za podstawę informacje, które 
są dostępne do analizy. Można to zrobić 
w różny sposób, na przykład na podsta-
wie analizy cyfrowych śladów jednostko-
wej nieprawidłowości ujawnionej innymi 
metodami. Odtworzenie cyfrowych śla-
dów takiej nieprawidłowości może pozwo-
lić na uogólnienie i stworzenie cyfrowego 
modelu nieprawidłowości. Dobrze może 
się sprawdzić również tworzenie modelu 
przez czysto teoretyczne wnioskowanie. 

Modele cyfrowych śladów mogą doty-
czyć okoliczności zachowań niezgodnych 
z prawem, samych zachowań niezgodnych 
z prawem albo też mogą być kombinacją 
obu tych informacji. Im więcej elemen-
tów w modelu, tym większa możliwa pre-
cyzja wnioskowania. Kolejnym krokiem 
będzie tutaj „przyłożenie” wypracowa-
nego cyfrowego modelu nieprawidłowo-
ści do zbioru big data w celu wychwyce-
nia indywidualnych śladów odpowiadają-
cych temu modelowi i powiązania z nimi 
konkretnych podmiotów. W ten sposób 
cały zbiór big data zostaje „przefiltrowa-
ny” z wykorzystaniem modelu, w wyni-
ku czego zostają wychwycone informacje 
odpowiadające modelowi. Z informacji 
tych powinno wynikać również, jakiemu 

podmiotowi należy przypisać konkretne 
cyfrowe ślady odpowiadające modelowi 
nieprawidłowości. 

Stworzenie trafnego cyfrowego wzoru 
nieprawidłowości, a następnie wychwy-
cenie go w zbiorze danych i przypisanie 
konkretnemu podmiotowi, przy zastoso-
waniu prawidłowych danych, właściwych 
metod i przy prawidłowo przeprowadzo-
nych procesach pozwala z bardzo wysokim 
prawdopodobieństwem wskazać zaistnie-
nie nieprawidłowości. Zazwyczaj nie daje 
całkowitego potwierdzenia nieprawidło-
wości, a jedynie wysokie lub bardzo wy-
sokie prawdopodobieństwo jej wystąpie-
nia. Jak będzie wynikało z przywołanych 
niżej przykładów, poziom osiąganej trafno-
ści typowania podmiotów i nieprawidło-
wości jest bardzo wysoki, znacznie prze-
kraczający dotychczasowe wyniki w tym 
zakresie uzyskiwane innymi metodami.

Przykłady zastosowania  
metod big data
Ze względu na brak opisanych zastosowań 
metod big data w kontroli administracji 
nie jest możliwe wskazanie konkretnych 
przykładów. Dlatego, w celu naświetlenia 
powyższego teoretycznego opisu praktycz-
nymi zastosowaniami można posłużyć się 
wdrożeniami metod big data w kontro-
li przeprowadzanej przez organy admini-
stracji w podmiotach administrowanych. 
Przykładów tych jest coraz więcej, choć ich 
opis często jest bardzo lakoniczny. Można 
jednak wskazać kilka znanych przykła-
dów, pokazujących wyraźnie niezwykłą 
wręcz skuteczność omawianych metod.

Pierwszym możne być kontrola pra-
widłowości rozliczania refundacji leków 
w Stanach Zjednoczonych. Organ kontroli, 
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analizując dane z ponad 20 000 aptek usta-
lił, że w 20 aptekach wartość wniosków 
o refundację lekarstwa X znacznie odbie-
gała od normy. Do tych aptek skierowano 
zespoły kontrolne, w wyniku czego oka-
zało się, że w 18 aptekach (z wytypowa-
nych 20) doszło do wyłudzeń refunda-
cji leku15. W tym przypadku porówna-
no dane refundacyjne z każdej apteki ze 
średnią wyliczoną dla całego zbioru aptek. 
Wzorcem cyfrowym (modelem) wskazują-
cym na istotne prawdopodobieństwo nie-
prawidłowości było przekroczenie pewne-
go progu „odległości” od średniej kwoty 
refundacji danego leku. Zastosowane na-
stępnie „tradycyjne” kontrole wykazały 
się 90% skutecznością wykrywania nie-
prawidłowości. 

Innym przykładem, tym razem z pol-
skiej administracji, może być zastosowa-
nie metod big data w kontroli skarbowej. 
W publicznych wypowiedziach generalna 
inspektor kontroli skarbowej i wicemini-
ster finansów A. Królikowska podała, że 
stosowane przez organy kontroli skarbowej 
metody (moim zdaniem są to metody big 
data) pozwalają osiągać 95-98% poziom 
skuteczności kontroli skarbowych16. Jak 
wskazuje A. Królikowska, kontrola skar-
bowa stawia nacisk na skuteczność typo-
wania podmiotów, które mogą dokony-
wać nadużyć. Typowania tego dokonuje 
się na podstawie informacji, wśród któ-
rych są następujące:
• o branży działania podmiotu – „są pewne 

branże, które przestępcy [podatkowi 

– przyp. M.M.] upodobali sobie szcze-
gólnie”; 

• o przedmiocie obrotu – A. Królikowska 
wskazuje, że oszuści wybierają towary 
o małych gabarytach, ale o dużej war-
tości i płynności;

• o rodzaju biura zajmowanego przez 
dany podmiot – A. Królikowska zwra-
ca uwagę, że oszuści wykorzystują wir-
tualne biura;

• o nierynkowych zachowaniach podmio-
tu – polegających na przykład na wydłu-
żaniu łańcucha dostaw czy też na niena-
turalnych dla biznesu relacjach dostaw 
i zapasów;

• o historii podatkowej podmiotu;
• o historii prawnej podmiotu – jak wska-

zano w wywiadzie, podmioty, które dzia-
łają w łańcuchach oszustw, istnieją od 
trzech miesięcy do pół roku. Często pod 
koniec tego okresu przestępcy sprze-
dają podmiot osobom z obcymi pasz -
portami.
Wszystkie powyższe, a także zapew-

ne inne informacje, o których nie wspo-
mniano w wywiadzie, zebrane w całość 
jako podstawa do wnioskowania pozwalają 
wytypować nieprawidłowości podatkowe 
z bardzo dużym prawdopodobieństwem. 
Informacje te są gromadzone w wersji elek-
tronicznej w różnych bazach i mogą być 
dostępne do wykorzystania na potrzeby 
kontroli skarbowej, a zastosowanie tech-
nologii informatycznych pozwala bardzo 
szybko, automatycznie i stosunkowo nie-
dużym kosztem zidentyfikować podmioty, 

15 „Big data” w zarządzaniu i metamorfoza miast, „Rzeczpospolita” z 12.05.2013 r., <http://www.rp.pl/artykul 
/1008391.html> (dostęp 13.03.2015 r.).

16 Wywiad z A. Królikowską – por. przyp. 6.
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które mieszczą się w modelu prawdopo-
dobnego naruszenia prawa podatkowego.

Wprawdzie powyższe przykłady odno-
szą się do kontroli podmiotów admini-
strowanych przeprowadzanej przez orga-
ny administracji, to jednak płynące z nich 
wnioski o skuteczności metod big data 
można uogólnić i zastosować do kontroli 
samej administracji. 

Należy podkreślić, że metody big data 
znajdują zastosowanie na etapie monitorin-
gu obszaru podlegającego kontroli. Nie jest 
to zatem bezpośredni element formalnego 
postępowania kontrolnego, który angażuje 
podmiot podlegający kontroli, ale etap po-
przedzający formalne wszczęcie kontroli. 
W istocie metody big data odgrywają istot-
ne znaczenie w fazie planowania kontroli, 
zarówno na poziomie typowania podmio-
tów do kontroli, jak i typowania obszarów 
podlegających kontroli w tych podmiotach.  
Prawidłowo zbudowany model, zastoso-
wany na dużym zbiorze prawidłowych  
danych, na tym etapie rozwoju informa-
tyzacji administracji może tylko postawić 
hipotezę o ewentualnej nieprawidłowo-
ści. Im lepsze dane i im lepszy model, tym 
stawiane hipotezy będą bardziej prawdo-
podobne. Jeśli metody big data wskażą 
nieprawidłowość, wówczas organ kontroli  
będzie mógł wszcząć formalne postępowa-
nie i przeprowadzić kontrolę w podmiocie 
w celu potwierdzenia hipotezy o zaistnie-
niu nieprawidłowości oraz w celu ewen-
tualnego zebrania materiału dowodowe-
go i przeprowadzenia postępowania po-
kontrolnego. Zatem metody te mogą być 
stosowane na etapie mniej lub bardziej 
sformalizowanych działań monitorujących 
czy czynności sprawdzających. Natomiast 
z pewnością zwiększają bardzo znacząco 

skuteczność stosowanych następnie tra-
dycyjnych środków kontrolnych.

Wykorzystanie metod big data 
przez NIK
Możliwości i zakres potencjalnego zasto-
sowania metod big data przez Najwyższą 
Izbę Kontroli może zależeć od kilku czyn-
ników. Przede wszystkim od zakresu  
dostępnych danych, a następnie od posia-
danej infrastruktury sprzętowej, progra-
mowej oraz kadr odpowiednio kompetent-
nych w zakresie analizy i wnioskowania  
na podstawie big data. Jeśli chodzi o pierw-
szy element, to już dziś administracja po-
siada sporo danych, które można wyko-
rzystać do celów kontroli NIK. Wydaje 
się, że kontrole budżetowe, przynajmniej 
w pewnej mierze, mogłyby być przeprowa-
dzane z wykorzystaniem metod big data, 
ponieważ cała gospodarka finansowa pod-
miotów podlegających kontroli NIK jest 
prowadzona z wykorzystaniem systemów 
informatycznych. Kontrole te mogłyby 
zostać ukształtowane tak, aby jeszcze le-
piej osiągały cele NIK, na przykład przez 
zwiększenie ich częstotliwości czy nawet 
bieżące monitorowanie gospodarki finan-
sowej i przedstawianie wyników w czasie 
rzeczywistym. 

Innym obszarem możliwych zastoso-
wań metod big data może być kontro-
la zamówień publicznych pod kątem  
korupcji. Stanowi to istotny punkt zain-
teresowania NIK i – jak wskazano w pla-
nie pracy NIK na 2014 r. – niezależnie od 
przyjętego priorytetu badań kontrolnych, 
w toku każdej kontroli, zwłaszcza w obsza-
rach styku interesu publicznego i prywat-
nego, szczególnie zagrożonych korupcją, 
powinno być badane ryzyko zaistnienia 
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tego zjawiska17. W zagranicznej literatu-
rze przedstawia się w tym zakresie pro-
pozycje analizy danych przetargowych 
pod kątem wystąpienia sytuacji korup-
cyjnych. Wśród danych mogących wska-
zywać na możliwość wystąpienia korup-
cji autorzy wymieniają takie, jak: bardzo 
krótki czas wyznaczony na złożenie oferty, 
znacznie wyższą ostateczną cenę wykona-
nia umowy zawartej w wyniku przetargu,  
niż cena uzyskana w przetargu, złożenie 
w przetargu tylko jednej oferty, znaczą-
cy udział jednego podmiotu na danym 
rynku18. 

Oczywiście przy konstrukcji modelu 
wykrywania nieprawidłowości przetar-
gowych w Polsce należałoby uwzględ-
nić polskie uregulowania prawne oraz  
dostępne dane, niemniej jednak należy 
odnotować, że opisy koncepcji wykorzy-
stania metod big data zostały już doko-
nane. Wskazane wyżej, a także inne dane 
można stosunkowo łatwo pozyskiwać z do-
kumentów tworzonych w toku przetar-
gów i dzięki temu zwiększyć prawdopo-
dobieństwo wykrycia korupcji. 

Natomiast wykorzystanie metod big 
data w wykrywaniu korupcji poza syste-
mem zamówień publicznych wymagałoby 
wprowadzenia jednolitego dla całej admi-
nistracji systemu rejestracji zakupów pu-
blicznych, który należałoby skonstruować 
między innymi pod tym kątem. Połączenie 

takiego rejestru z innymi publicznymi ba-
zami danych mogłoby przyczynić się za-
równo do zwiększenia wykrywalności ko-
rupcji, jak i zmniejszenia jej rozmiarów.

Można także przedstawić w zarysie hipo-
tetyczny sposób wykorzystania metod big 
data, przenosząc rozważania teoretyczne 
na grunt praktyczny – konkretnej, przykła-
dowej kontroli nr P/13/160. W jej trakcie 
NIK skontrolowała funkcjonowanie dzie-
sięciu spółek komunalnych należących do 
pięciu urzędów gminnych (miejskich)19. 

W wyniku kontroli ustalono, że w ośmiu 
przypadkach złamano przepisy tak zwanej 
ustawy kominowej20, co polegało na peł-
nieniu przez te same osoby funkcji człon-
ków rad nadzorczych kilku spółek rów-
nocześnie. 

Wydaje się, że do wykrywania tego ro-
dzaju nieprawidłowości można z powo-
dzeniem zastosować metody big data. 
Uzyskanie przez NIK dostępu do bazy 
Krajowego Rejestru Sądowego pozwoli-
łoby przefiltrować ją z wykorzystaniem 
modelu nieprawidłowości, polegającego 
na identyfikacji tych samych osób zasia-
dających w więcej niż jednej radzie nad-
zorczej spółki komunalnej. Informacjami, 
które należałoby pozyskać poza danymi 
KRS byłby wykaz spółek, które podle-
gają wymienionej ustawie i są powią-
zane z podmiotami kontrolowanymi 
przez NIK. Połączenie tych danych oraz 

17 Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na rok 2014, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, grudzień 2013, s. 8.
18 M. Fazekas, I. Tóth: New Ways to Measure Institutionalised Grand Corruption in Public Procurement, 

U4 Brief, 2014, nr 9, s. 2 , dostępny w bazie SSRN <http://ssrn.com/abstract=2519385> (dostęp 
13.03.2015 r.).

19 <www.nik.gov.pl/nik-o-korupcji/nik-o-spolkach-komunalnych-2014.html> (dostęp 13.03. 2015 r.).
20 Ustawa z 3.03. 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (t.j.  

DzU. 2013.254 ze zm.).
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skonstruowanie i zastosowanie odpowied-
niego modelu nieprawidłowości w prawi-
dłowo skonstruowanym systemie infor-
matycznym przypuszczalnie w ciągu kilku 
minut pozwoliłoby ustalić konkretne osoby 
naruszające ustawę „kominową”, nawet 
w skali wszystkich jednostek samorządu 
terytorialnego w całym kraju. 

W toku tej samej kontroli, w odniesieniu 
do sytuacji finansowo-ekonomicznej spó-
łek w latach 2010–2012 ustalono, że znacz-
na część spółek z większościowym udzia-
łem gmin przynosiła straty. Wykorzystanie 
metod big data w tego rodzaju badaniu po-
zwoliłoby w bardzo krótkim czasie usta-
lić w skali całego kraju, ile spółek komu-
nalnych przynosi straty, jakiego rzędu są 
to straty i generalnie wychwycić oraz kla-
rownie zaprezentować cały szereg „aler-
tów” finansowych, którymi interesuje się 
Najwyższa Izba Kontroli. 

Ze względu na ograniczony zakres tego 
opracowania, należy poprzestać na po-
wyższych dwóch przykładach zaczerpnię-
tych z jednej kontroli NIK. Oczywiście 
w toku tej samej kontroli badano zagad-
nienia, które, jak się wydaje, nie będą 
mogły być analizowane w modelu big 
data, jak na przykład „opracowanie spój-
nej i kompleksowej polityki właściciel-
skiej w stosunku do spółek, w których 
posiadały udziały oraz przejrzystych 
zasad nadzoru...”21. Nie zmienia to jed-
nak faktu, że część czynności w toku 
przytoczonej kontroli może zostać wy-
konana taniej i szybciej, przy jednocze-
śnie mniejszym obciążeniu podmiotów 

kontrolowanych obsługą czynności kon-
trolnych. Można sobie nawet wyobrazić 
monitoring tego rodzaju nieprawidłowo-
ści w czasie rzeczywistym, co polegało-
by na bieżącym (np. codziennym) prze-
szukiwaniu bazy danych pod kątem 
nieprawidłowości. Dzięki temu można  
byłoby uzyskać wynik aktualny na dany 
dzień i ewentualnie podjąć szybką reak-
cję kontrolną. Można tu wyrazić przy-
puszczenie, że już sama świadomość ist-
nienia takiego mechanizmu weryfika-
cji byłaby skutecznym mechanizmem  
prewencyjnym.

Warto również rozważyć, gdzie meto-
dy big data nie mogą być wykorzystane 
w kontroli administracji. Wydaje się, że 
nie będzie to możliwe w takich obszarach, 
w których nie ma, przynajmniej w zasad-
niczym zrębie, danych informatycznych 
obrazujących działania administracji, już 
wytworzonych w toku normalnego funk-
cjonowania administracji. W przypadku 
metod big data chodzi bowiem o zasto-
sowanie danych już istniejących, wytwo-
rzonych w toku naturalnego funkcjonowa-
nia administracji, a nie o dane wytwarza-
ne specjalnie na potrzeby kontroli. 

W tym ostatnim przypadku bowiem 
koszt wytworzenia nowych danych może 
być istotny, w wyniku czego znika jedna 
z głównych korzyści metod big data – niski 
koszt. Rozważając zatem możliwości wy-
korzystania omawianych metod w kon-
troli, należy przede wszystkim postawić 
pytanie, jakie dane są dostępne do anali-
zy w administracji.

21 Patrz przypis 19. 
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Podsumowanie
Dotychczasowa praktyka pokazuje, że big 
data oraz metody ich analizy są znako-
mitym, uniwersalnym narzędziem, mo-
gącym wspierać również wykonywanie 
zadań kontrolnych NIK. W wyniku ich 
zastosowania, obok uzyskania wysokiego 
stopnia skuteczności, możliwe jest równo-
czesne zmniejszenie kosztów funkcjono-
wania kontroli. Do tego, dzięki szybsze-
mu wykrywaniu nieprawidłowości, moż-
liwe jest ograniczenie szkód powstających 
wskutek nieprawidłowości, a nawet zapo-
bieżenie ich wystąpieniu dzięki stosowa-
niu modeli predykcyjnych. Obszar kon-
troli administracji jest przy tym w dużej 
mierze pozbawiony istotnej wady metod 
big data, występującej w innych obszarach 
ich stosowania – naruszenia sfery prywat-
ności osób fizycznych22. Wydaje się, że po-
dobnie jak w przypadku polskiej kontro-
li skarbowej, tak i w przypadku rozwoju 
metod kontrolnych administracji z wyko-
rzystaniem big data może nastąpić mo-
dyfikacja strategii działania, która będzie 
polegała na położeniu jeszcze większe-
go akcentu na czynności monitorowania  

poszczególnych obszarów funkcjonowa-
nia administracji publicznej oraz precy-
zji typowania podmiotów i zagadnień do 
kontroli.

Jak już wskazywano, w Polsce e-admi-
nistracja23 jest w początkowym okresie 
kształtowania się, choć w ostatnim cza-
sie proces ten jest coraz bardziej dyna-
miczny24. Jest to niewątpliwie zjawisko 
pozytywne, jednakże obarczone istot-
nym ryzykiem o różnym charakterze. 
Przede wszystkim należy wskazać kwe-
stię bezpieczeństwa danych i trudności, 
jakie mają w tej materii nawet najbardziej 
informatycznie rozwinięte administra-
cje na świecie25. Dane elektroniczne mogą 
bowiem zostać nie tylko nielegalnie po-
zyskane przez nieuprawnione osoby, ale 
także mogą zostać zniszczone całkowicie 
lub częściowo albo też zmodyfikowane 
tak, aby były nieprawidłowe. Rodzi to sze-
reg zagrożeń. Jak wskazują kontrole NIK, 
kwestia bezpieczeństwa systemów tele-
informatycznych administracji publicz-
nej jest w Polsce aktualna26. Zagadnienie 
to jest warte odrębnego opracowania, 
w tym miejscu warto jednak dodać, że 

22 Zob. w szczególności I. Rubinstein: Big Data. The End of Privacy or a New Beginning?, „International Data 
Privacy Law”, 2013, vol. 3 nr 2, s. 74 i n.; K. Crawford, J. Schultz: Big Data and Due Process. Towards 
a Framework to Redress Predictive Privacy Harms, „Boston College Law Review”, 2014, vol. 55, nr 1,  
s. 93 i n. oraz literatura tam cytowana.

23 Na temat elektronicznej administracji zob. szerzej G. Sibiga: Komunikacja elektroniczna w Kodeksie postę-
powania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011, s. 11 i następne oraz literatura tam cytowana.

24 Zob. uwagi B. Szafrańskiego na temat budowania infrastruktury informacyjnej państwa, B. Szafrański: 
Realizacja zadań publicznych a Big data [w:] „Internet. Publiczne bazy danych i Big data”, red. G. Szpor, 
Warszawa 2014, s. 3 i n.

25 J. Hirschfeld: Hacking of Government Computers Exposed 21,5 Million People, New York Times, 9 lip-
ca 2015 r., www.nytimes.com/2015/07/10/us/office-of-personnel-management-hackers-got-data-of- 
millions.html (dostęp 11 sierpnia 2015 r.).

26 Zob. m.in. NIK o wdrażaniu systemów teleinformatycznych w miastach i gminach, 23 marca 2015 r.,  
www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-wdrazaniu-systemow-teleinformatycznych-w-miastach-i-gminach.
html (dostęp 11 sierpnia 2015 r.).
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istniejące ryzyko nie powinno blokować 
rozwoju e-administracji, która przynosi 
wiele pozytywnych rezultatów. Z punk-
tu widzenia kontroli administracji wcze-
sny etap rozwoju informatyzacji państwa 
ma tę dobrą stronę, że pozwala organom 
kontroli administracji włączyć się w kształ-
towanie e-administracji także pod kątem  
takiego ukierunkowania rozwoju, aby wy-
korzystać maksymalnie systemy informa-
tyczne administracji na potrzeby kontroli.  
Dzięki temu koszty wdrożenia kontrolnych 

metod big data mogą być stosunkowo ni-
skie, a ponadto będzie możliwe od razu 
ukształtowanie kontroli na najwyższym 
możliwym poziomie efektywności, z pomi-
nięciem etapów pośrednich, a także osią-
gnięcie bardzo wysokiej jej skuteczności.

dr MARIUSZ MACIEJEWSKI 
Instytut Nauk Prawnych 
Polska Akademia Nauk
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