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Nadużycia w sektorze ﬁnansowym
Raport z badania

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych – Związek Pracodawców powstała 27 października
1999 roku i obecnie skupia kilkadziesiąt kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego
w Polsce (banki, doradcy i pośrednicy finansowi, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające
informacją gospodarczą, wierzytelnościami oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej).
Przedsiębiorstwa zrzeszone w KPF postanowiły reprezentować własne interesy w formule
organizacji pracodawców, która ma prawo opiniować założenia i projekty aktów prawnych, jako
partner społeczny w procesie legislacyjnym. Powyższe uprawnienia honorowane są przez organy
władzy i administracji państwowej. KPF to Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej
do życia przez Ministra Finansów. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, jako
pierwsza organizacja pracodawców spośród nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej
podjęła decyzję o przystąpieniu do EUROFINAS - federacji związków przedsiębiorstw finansowych
(European Federation of Finance House Associations), zrzeszającej siedemnaście organizacji
z krajów europejskich, reprezentujących ponad 1.100 instytucji finansowych.

EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie,
doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne. Nasza wiedza oraz
świadczone przez nas najwyższej jakości usługi przyczyniają się do budowy zaufania na rynkach
kapitałowych i w gospodarkach całego świata. W szeregach EY rozwijają się utalentowani liderzy
zarządzający zgranymi zespołami, których celem jest spełnianie obietnic składanych przez markę
EY. W ten sposób przyczyniamy się do budowy sprawniej funkcjonującego świata. Robimy to dla
naszych klientów, społeczności, w których żyjemy i dla nas samych.
EY w Polsce to ponad 1600 ekspertów pracujących w 6 biurach: w Warszawie, Katowicach,
Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu. Według Rankingu Audytorów „Rzeczpospolitej"
i „Parkietu" w 2014 roku byliśmy największą firmą świadczącą usługi profesjonalne w Polsce pod
względem przychodów.
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Niniejszy raport stanowi podsumowanie przeprowadzonego przez EY wspólnie z Konferencją
Przedsiębiorstw Finansowych projektu badawczego „Badanie nadużyć w sektorze finansowym”.
Badanie jest kontynuacją prowadzonych od 2009 roku badań z zakresu wyłudzeń na polskim rynku
kredytów w segmencie detalicznym. Tegoroczne badanie, w porównaniu do lat ubiegłych, przeprowadzone
zostało w zmienionej formule. W celu dotarcia do szerszego grona przedstawicieli sektora finansowego,
ankieta nabrała bardziej uniwersalnego charakteru. Nowa formuła badania pozwoliła na objęcie badaniem
tak różnych instytucji świata finansów jak banki detaliczne, banki korporacyjne, firmy leasingowe oraz firmy
pożyczkowe. W badaniu wzięła udział także jedna firma telekomunikacyjna, co jest kolejnym przejawem
współpracy branży bankowej z tym sektorem. Dodatkową korzyścią zmiany ankiety jest zwiększenie,
względem poprzednich lat, frekwencji respondentów.
Nadrzędnym celem przeprowadzonego badania jest prezentacja występującego problemu nadużyć,
z którym walczą firmy z sektora finansowego oraz telekomunikacyjnego, ze szczególnym naciskiem na:
skalę zjawiska nadużyć,
ocenę efektywności wykorzystywanych przez instytucje narzędzi zapobiegania nadużyciom,
trudności, z którymi mierzą się instytucje w walce z nadużyciami.
Badanie zostało przeprowadzone w formie anonimowej ankiety w 2015 roku.
W imieniu EY oraz Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce chcielibyśmy podziękować wszystkim
respondentom za poświęcony czas i przekazane spostrzeżenia.

Najliczniejszą grupę uczestników tegorocznej edycji badania stanowią, podobnie jak w poprzednich latach
banki, w tym banki uniwersalne, banki specjalizujące się w udzielaniu kredytów detalicznych, banki
samochodowe, specjalistyczne banki korporacyjne, banki spółdzielcze. Jedną czwartą podmiotów biorących
udział w badaniu stanowią firmy leasingowe. Poza instytucjami finansowymi badaniem objęta została jedna
firma świadcząca usługi telekomunikacyjne.
O 22 pkt proc., względem poprzedniego roku, wzrosła liczba respondentów reprezentujących organizacje,
których suma bilansowa nie przekraczała na koniec poprzedzającego badanie roku kalendarzowego 10
miliardów złotych, w tym 30% respondentów pracuje w instytucjach finansowych, których suma bilansowa
na koniec 2014 roku kształtowała się na poziomie poniżej 0,5 miliarda złotych. Tylko 11% badanych
reprezentowało organizacje o sumie bilansowej powyżej 50 miliarda złotych (9% w zeszłorocznym badaniu).
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Michał Czuma
Doradca Prezesa Zarządu
PKO Leasing
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„Wciąż powodem do zmartwień jest
fakt, iż tematyką nadużyć w dużej
mierze interesują się instytucje
finansowe, mimo iż osoby zwalczające
wyłudzenia mają świadomość, że
dotykają one dzisiaj wszystkich,
chociaż w różnym stopniu.”

W powszechnej opinii skala zjawiska nadużyć z roku na rok się zwiększa. Analizując wyniki ankiet z lat
poprzednich zauważyć można, że respondenci każdorazowo spodziewali się wzrostu skali tego zjawiska.
W 2012 roku 58% respondentów oceniło, że liczba nadużyć będzie rosła, w 2013 było to już 60%, a w 2014
blisko 75% ankietowanych wyraziło obawy, że skala zjawiska w przyszłości będzie się zwiększać. W celu
oszacowania czy predykcje te urzeczywistniły się wśród badanych instytucji zapytaliśmy ankietowanych o:
1) liczbę postępowań wyjaśniających wszczętych w związku z przypadkami nadużyć,
2) liczbę zdarzeń uznanych przez instytucje jako potwierdzone przypadki nadużyć,
3) liczbę złożonych przez instytucję zawiadomień o podejrzeniu przestępstwa.
Odpowiedzi respondentów zobrazowane zostały na poniższych wykresach.
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Wykres nr 3. obrazuje, jaka była intensywność procesu reagowania na potencjalne przypadki nadużyć
w badanych instytucjach, w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Przeciętnie co 7 instytucja nie przeprowadziła
żadnego postępowania wyjaśniającego w sprawie nadużycia. Przeszło połowa przeprowadziła ich mniej niż
100. Blisko jedna czwarta odpowiedzi zawierała się w przedziale pomiędzy 100 a 1000 postępowań. 11%
zapytanych przeprowadziło przez ostatnie 12 miesięcy powyżej 1000 postępowań. Ilość prowadzonych
postępowań przez instytucje jest dodatnio skorelowana z wysokością jej sumy bilansowej. Instytucje
najmniejsze (suma bilansowa poniżej 0,5 miliarda PLN) przeprowadziły w badanym okresie średnio 15
postępowań, największe zaś ponad 39 tys. Szczegółowe wyniki zawarte są w tabeli poniżej.
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Liczba nadużyć zidentyfikowana przez instytucje była dwunastokrotnie mniejsza niż liczba prowadzonych
przez nie postępowań. 61% spośród instytucji, w których potwierdzono występowanie nadużyć,
zanotowało nie więcej niż 100 takich przypadków w okresie 12 miesięcy przed przeprowadzeniem badania.
23% instytucji zidentyfikowało pomiędzy 101 a 1000 przypadków. Co ósmy respondent odpowiedział, że
w instytucji, w której jest zatrudniony w minionym roku potwierdzonych zostało przeszło 1000 przypadków
nadużyć. Przeciętnie, w każdej z badanych instytucji w przeciągu roku wystąpiło 338 potwierdzonych
przypadków nadużyć.
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Zgodnie z odpowiedziami respondentów liczba zawiadomień
o popełnieniu przestępstwa była przeszło połowę mniejsza od
liczby zidentyfikowanych nadużyć. Spośród instytucji, które
dokonały zgłoszenia, większość (68%) zrobiła to mniej niż 100
razy. Jedna czwarta pomiędzy 101 a 1000 razy, a 8%,
w przeciągu minionego roku, zawiadomiło organy ścigania
o ponad 1001 podejrzeniach popełnienia przestęptwa.

Katarzyna Baumgart

Kierownik Zespołu Przeciwdziałania Nadużyciom Finansowym,
Departament Zarządzania Ryzykiem, mLeasing Sp. z o.o.

„Niepokojącym zjawiskiem jest stosunkowo niska liczba składanych
zawiadomień o popełnieniu przestępstwa. W przypadku firm leasingowych
może mieć to związek z nierozumieniem przez organy ścigania specyfiki
działania firm leasingowych.”
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W badanych instytucjach, w okresie ostatnich 12 miesięcy dochodziło do różnego typu nadużyć.
Respondenci w odpowiedzi na kolejne pytania ankiety wskazali, jakie typy nadużyć miały miejsce w ich
instytucji oraz określi ich liczbę.

Wyłudzenia przy wykorzystaniu fałszywego/skradzionego
dokumentu

63%
48%

Inne rodzaje nadużyć
Skimming oraz inne techniki wyłudzeń związane z kartami
kredytowymi

44%

Nadużycia związane z przejęciem rachunku bankowego lub
dostępu do niego

37%
19%

Ataki hakerskie
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Największa grupa spośród ankietowanych instytucji (63%) spotkała się w ostatnim roku z problemem
wyłudzenia produktu lub usługi z wykorzystaniem skradzionego lub fałszywego dokumentu. Najmniej
instytucji (19%) wskazało na wystąpienie ataków hakerskich.
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W ujęciu ilościowym natomiast najliczniej występującym nadużyciem, zgodnie ze wskazaniami
ankietowanych, było przejęcie dostępu do rachunku bankowego lub karty kredytowej (35 % wszystkich
zidentyfikowanych nadużyć). Wyłudzenia przy wykorzystaniu fałszywego/skradzionego dokumentu
stanowiły 27% przypadków nadużyć. Po 7% potwierdzonych przypadków nadużyć to odpowiednio
wyłudzenie przedmiotu leasingu oraz wyłudzenie kredytu. Kolejną liczną grupą jest otwieranie rachunków
na tzw. „słupa” (6% zidentyfikowanych w minionym roku nadużyć). Metoda „na słupa” polega na
wykorzystaniu prawdziwych dokumentów tożsamości najczęściej osoby bezdomnej lub znajdującej się
w trudnej sytuacji finansowej, która w odpowiedni sposób jest przygotowywana przez grupy przestępcze do
wykonania operacji na podstawie sfałszowanych dokumentów o zarobkach lub zatrudnieniu. Najczęściej
działania takie są podejmowane przez te osoby dobrowolnie w zamian za zapłatę.

Michał Czuma
Doradca Prezesa Zarządu, PKO Leasing
„Wyniki te sugerują, że zdecydowaną większość wyłudzeń da się wykryć,
korzystając z zasobów własnych, wiedzy o Klientach oraz sięgając po
bazy zawierające dane o nierzetelnych firmach i Klientach, jak chociażby
bazy BIG, BIK czy KRD.”

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy badane instytucje stosowały szereg narzędzi w celu zapobiegania
nieprawidłowościom i walce z nadużyciami. Narzędzia te charakteryzują się różną efektywnością. W ramach
badania respondenci zostali poproszeni o wskazanie, które narzędzia wykorzystywane do przeciwdziałania
ryzyku nadużyć są w ich ocenie najbardziej skuteczne, a które najmniej.
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Najwyżej ocenianymi przez respondentów metodami walki z nadużyciami, zarówno w tegorocznym jak
i poprzednim badaniu, są czynności podejmowane przez samodzielny, wewnętrzny zespół dedykowany do
wykrywania nieprawidłowości oraz walki z nadużyciami. Respondenci pozytywnie ocenili również czynności
wykonywane przez pozostałych pracowników w momencie nawiązywania relacji gospodarczych z klientem.
Wysoka ocena tych narzędzi wynikać może z faktu, że mają one na celu zapobiegnięcie wystąpieniu
nadużycia, tj. nie dopuszczenia do nawiązania przez instytucje relacji z klientem fraudowym.

Marcin Bizoń
Senior Manager, EY
„Wśród 4 najskuteczniejszych metod walki z nadużyciami respondenci wskazali na 3 techniki wymagające
wsparcia technologicznego w postaci baz danych i algorytmów detekcyjnych. Jednak najwyższą ocenę
skuteczności (podobnie jak w latach poprzednich) uzyskał wyspecjalizowany zespół wewnętrzny, dedykowany
do wykrywania nieprawidłowości. W ten sposób respondenci podkreślili, że pomimo rozwoju technologii,
czynnik ludzki nadal odgrywa wiodącą rolę jeśli chodzi o skuteczne przeciwdziałanie nadużyciom.”
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Najniższe oceny otrzymały metody prowadzące do wykrywania nadużyć ex post, np. audyt czy kanały
anonimowego informowania o nadużyciach (whistleblowing). Niskie oceny skuteczności nadane zostały
również szkoleniom pracowników oraz wprowadzeniu pisemnych procedur dotyczących przeciwdziałania
nadużyciom.

Katarzyna Baumgart

Kierownik Zespołu Przeciwdziałania Nadużyciom
Finansowym, Departament Zarządzania Ryzykiem,
mLeasing Sp. z o.o.

„Firmy leasingowe w swojej działalności operacyjnej
corocznie odnotowują wzrost liczby zidentyfikowanych
przypadków zdarzeń, które są traktowane jako próby
wyłudzeń finansowania. Istotną metodą w walce z
nadużyciami są nadal czynności podejmowane przez
wewnętrzne zespoły dedykowane do wykrywania nadużyć
i prób wyłudzeń leasingowych wspierane przez systemy
informatyczne korzystające z wewnętrznych i
zewnętrznych baz danych.”

Poniższy wykres obrazuje fakt, że ankietowane instytucje często stosują metody walki
z nadużyciami, które same określają, jako mniej efektywne, np. najwięcej, bo 96% instytucji wykorzystuje
w celu zwalczania nadużyć zewnętrzne bazy danych, których skuteczność oceniana jest przeciętnie.
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Stosowanie rozwiązania przez instytucje

Michał Czuma
Doradca Prezesa Zarządu, PKO Leasing
„Sprawdza się coraz bardziej to, co często w dyskusjach przewidywałem, że
coraz mniejszym zainteresowaniem cieszą się metody prowadzące do
wykrywania nadużyć ex post. Jeśli już doszło do straty, jeśli już wiemy, co się
stało, każdy właściciel chce odzyskać utracone korzyści. Jest to często
bardzo kosztowne, jeśli nie niemożliwe.”

W przypadkach kilku metod przeciwdziałania nadużyciom nie jest możliwe wyciągnięcie jednoznacznych
wniosków odnośnie ich efektywności. Dotyczy to przypadków zobrazowanych poniższym wykresem.
W przypadkach tych respondenci z niemalże równą częstotliwością oceniali te narzędzia, jako skuteczne
i nieskuteczne.
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Michał Czuma
Doradca Prezesa Zarządu , PKO Leasing
„Hasło rzucone w mediach o zwiększonym zagrożeniu oszustwami
niestety doprowadziło do nadpodaży różnych szkoleń, niekoniecznie
bazujących na dobrych i efektywnych specjalistach. Tu muszę
podkreślić, że specjalistów i praktyków w tym zakresie jest wciąż
niewielu, a takich, którzy tematykę wyłudzeń są w stanie przełożyć
na materialny efekt końcowy jest jeszcze mniej.”
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Wymienione powyżej metody walki z nadużyciami, część instytucji finansowych wspiera dodatkowo
rozwiązaniami IT dedykowanymi do przeciwdziałania i wykrywania przypadków wyłudzeń. W związku z tym,
w trakcie badania zapytaliśmy respondentów o rodzaje stosowanych narzędzi oraz obszary, w jakich walka
z nadużyciami wspierana jest przez systemy IT.
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Blisko 90% respondentów zadeklarowało wykorzystywanie w instytucji rozwiązań IT dedykowanych
przeciwdziałaniu i wykrywaniu nadużyć. Zgodnie z odpowiedziami ankietowanych prawie połowa badanych
instytucji posiada jednocześnie specjalny, odrębny system przeciwdziałania nadużyciom, podstawowe
reguły zaimplementowane w ramach wykorzystywanych systemów IT mające na celu wykrywanie
potencjalnych przypadków nadużyć oraz tworzy bieżące lub okresowe raporty oraz analizy przeprowadzane
na podstawie danych gromadzonych w podstawowych (operacyjnych) systemach IT. 7% instytucji deklaruje
posiadanie innych narzędzi IT, np. systemowe blokady uniemożliwiające nawiązanie relacji z konkretnymi
podmiotami.
Badane instytucje powszechnie korzystają ze wsparcia narzędzi IT w walce z nadużyciami. 93%
respondentów wskazało przynajmniej jeden obszar, w którym systemy informatyczne wykorzystywane są
w celu przeciwdziałania nadużyciom. Zgodnie z odpowiedziami respondentów, systemy informatyczne
dedykowane są główne do wsparcia obszarów podstawowej działalności, związanej z interakcjami
z klientami. Jedynie, co 4 instytucja wykorzystuje systemy IT do przeciwdziałania nadużyciom
wewnętrznym. Szczegółowe odpowiedzi respondentów przedstawione zostały na poniższym wykresie.
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Badane instytucje w walce z nadużyciami stosują narzędzia IT cechujące się różnym poziomem
efektywności. Respondenci poproszeni zostali o wskazanie, które narzędzia stosowane są
w reprezentowanych przez nich instytucjach oraz jak oceniają ich skuteczność. Udzielone odpowiedzi
zwizualizowaliśmy na poniższym wykresie.
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Średnia ocena

Stosowanie rozwiązania przez instytucje

Oceny punktowe, nadane poszczególnym narzędziom, jednoznacznie wskazują, że rozwiązania IT
wspierające walkę z nadużyciami cieszą się dużym zaufaniem wśród ankietowanych. Według respondentów
najskuteczniejszym narzędziem IT do walki z nadużyciami jest wprowadzenie jednego zintegrowanego
interfejsu dla analityka ds. nadużyć (graphical user interface – GUI). Jednocześnie rozwiązanie to stosowane
jest przez zaledwie 19% ankietowanych. Innymi narzędziami, które cechują się, zdaniem ankietowanych,
wysoką skutecznością, a jednocześnie są rzadko stosowane to analiza kontekstu i danych
nieustrukturyzowanych (text mining), używanie, którego zadeklarowało zaledwie 7% ankietowanych oraz
analiza geoprzestrzenna, odpowiednio 15%. Jedną z najniższych ocen przyznali respondenci modelowi
scoringowemu, który jednocześnie jest narzędziem stosowanym przez przeszło połowę badanych instytucji
– 52%, co stanowi najwyższy odsetek spośród wszystkich narzędzi.

Marcin Bizoń
Senior Manager, EY
„Na uwagę zwraca fakt, że jako najskuteczniejsze rozwiązanie IT wspierające przeciwdziałanie
nadużyciom wskazany został zintegrowany interfejs AF, umożlwiający analitykowi łatwy i szybki dostęp do
informacji niezbędnych do oceny zdarzenia oraz natychmiastowe podjęcie wymaganych działań.
Stosunkowo mała popularność tego rozwiązania obecnie, oraz silne przekonanie respondentów
o przewadze czynnika ludzkiego nad technologią, wskazują, w którą stronę powinny ewoluować systemy
IT wspomagające przeciwdziałanie nadużyciom. Wydaje się, że przepisem na sukces dla dostawców
technologii IT jest dostarczenie rozwiązań, które pozwolą w jak największym stopniu wykorzystać
potencjał wyszkolonych specjalistów zajmujących się tematyką nadużyć.”

W ostatniej części ankiety poprosiliśmy respondentów o wskazanie, zgodnie z własną wiedzą
i spostrzeżeniami, jakie są największe wyzwania związane z przeciwdziałaniem nadużyciom oraz ze
współpracą z organami ścigania. Udzielane przez ankietowanych odpowiedzi były zbieżne, a ich
podsumowanie przedstawiliśmy na poniższych schematach.

Największe wyzwania związane z przeciwdziałaniem nadużyciom
1. Umożliwienie swobodnej wymiany informacji o skompromitowanych podmiotach
i osobach pomiędzy instytucjami oraz organami ścigania
2. Zapewnienie na potrzeby walki z nadużyciami odpowiednich zasobów technicznych
i osobowych
3. Zwiększenie bezpieczeństwa IT

Największe wyzwania związane ze współpracą z organami ścigania
1. Niezrozumienie specyfiki nadużyć występujących w instytucjach z sektora
finansowego
2. Przewlekłość postępowań
3. Umarzanie postępowań z przyczyny niewykrycia sprawcy
4. Łagodność wydawanych wyroków

Michał Czuma
Doradca Prezesa Zarządu , PKO Leasing
„Frauderzy działają tak szybko, bo dzięki temu są prawie nieuchwytni
dla organów ścigania działających opieszale i bardzo powoli. (…)
Raport powinien skłaniać do współpracy firmy czujące problem,
jakim jest zagrożenie wyłudzeniami i oszustwami.”

Niniejszy raport stanowi podsumowanie wyników badania dotyczącego zjawiska nadużyć w sektorze
finansowym. Postawione przez nas pytania objęły różne aspekty związane ze zjawiskiem nadużyć,
począwszy od skali, schematów działania po narzędzia przeciwdziałania i walki z tym problemem.
Ankieta kierowana była do zatrudnionych w instytucjach osób, będących ekspertami w danej dziedzinie
i zajmujących stanowiska kierownicze, eksperckie oraz specjalistyczne.
Najistotniejsze wnioski z przeprowadzonego badania to:
wyniki badania nie wykazują na istotne zmiany w podejściu sektora do przeciwdziałania nadużyciom
w porównaniu do lat ubiegłych,
tak jak w latach poprzednich, badane instytucje wskazują, że zdarzeniami, z jakimi muszą się
najczęściej mierzyć w obszarze przeciwdziałania nadużyciom, są przypadki wyłudzenia produktu lub
usługi z wykorzystaniem skradzionego lub fałszywego dokumentu,
z drugiej strony, ataki hakerskie, które odbijają się największym echem w środkach masowego
przekazu, według uczestników badania mają miejsce stosunkowo rzadko,
udzielanie kredytów i pożyczek to obszar działalności, w którym badane instytucje najczęściej
wykorzystują systemy informatyczne w celu przeciwdziałania nadużyciom,
w zakresie oceny skuteczności narzędzi przeciwdziałania nadużyciom utrzymały się tendencje takie
jak w poprzednich badaniach, tj. wyżej oceniane są metody prewencyjne, niżej metody detekcyjne,
należy podkreślić, że uczestnicy badania wykazują dużą świadomość skuteczności niektórych technik
analitycznych (np. analiza geoprzestrzenna, text mining, modele predykcyjne), które jednak nie są
jeszcze powszechnie stosowane przez instytucje sektora finansowego,
nadal podstawowym wyzwaniem z zakresu przeciwdziałania nadużyciom jest brak współpracy
pomiędzy instytucjami i organami ścigania w zakresie wymiany informacji, szczególnie podkreślane
jest to przez firmy leasingowe, w których model biznesowy wpisane jest szybkie podejmowanie
decyzji o udzieleniu finansowania,
firmy leasingowe zwracają uwagę na brak zrozumienia przez organy ścigania modelu działania firm z
tej branży,
uczestnicy wskazali ponadto na występujący problem nieefektywności działań podejmowanych przez
organy ścigania w związku z nadużyciami.
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