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Dzisiaj, kiedy rozumiemy, jaką wartość możemy dać gospodarce, globalnej ekonomii 

i społeczeństwu, jesteśmy gotowi wziąć odpowiedzialność i partycypować w najwięk-

szych projektach publicznych. Przyświeca nam wizja powszechnie stosowanej anality-

ki, uczenia maszynowego, najnowszych algorytmów i praktyk, do wspierania różnego 

rodzaju decyzji. Bez względu na ich złożoność i poziom podejmowania. 

Nasza wiedza i narzędzia SAS mogą być wykorzystane zarówno do optymalnego pro-

jektowania strategii transformacji cyfrowej Polski, jak i wspierania skuteczności i spraw-

ności podejmowania detalicznych decyzji w procesach, które na koniec dnia dotyczą 

nas wszystkich. Przykłady można mnożyć, a uwaga powinna padać tam, gdzie potrze-

by są największe - ochrona zdrowia, edukacja, finanse publiczne. 

Kiedy obserwujemy, jak interdyscyplinarne staje się wykorzystanie zbudowanych przez 

SAS systemów, to naturalnym kolejnym krokiem jest ich otwarcie i możliwość wykorzy-

stania przez wszystkich zainteresowanych. W cyfrowych czasach wszystkie aktywności 

są ze sobą powiązane, każda decyzja ma wpływ na szereg innych obszarów. Za tym 

musi iść analityka i zdolność do osiągania najwyższej możliwej efektywności - zarówno 

z perspektywy alokacji środków publicznych, jak i korzyści dla obywatela. 

Scalenie możliwości wykorzystania danych dostępnych w różnych obszarach admini-

stracji publicznej w jednej, centralnej, a zarówno szeroko dostępnej, platformie anali-

tycznej może wnieść nową jakość w zakresie sprawności i skuteczności realizacji misji 

społecznej. Chcemy być tego częścią i poszukujemy takich właśnie wyzwań.

MISJA SAS
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ANALITYKA WSPIERA ROZWÓJ  
SPRAWNEGO I BEZPIECZNEGO PAŃSTWA

Sektor publiczny to organizacje odpowiedzialne za najbardziej skomplikowane i złożone procesy 

biznesowe. Ich misja, skupiona na obywatelu oraz sumiennym wypełnianiu prawa i regulaminów, 

wymaga skrupulatności, dokładności i  sprawności organizacyjnej. Jakakolwiek nieprawidłowość 

w wypełnianiu tych zadań przekłada się na możliwość tworzenia nierówności społecznych i niewła-

ściwe gospodarowanie środkami publicznymi.

Podniesienie efektywności, sprawność w działaniu i skrupulatność w wypełnianiu nałożonej misji 

społecznej oraz regulacji to podstawowe korzyści z kompletnego wdrożenia platformy wykrywania 

nadużyć. Zmiany jakie wiążą się z rozwojem cyfrowego społeczeństwa z jednej strony podnoszą 

naszą ekspozycję na ryzyko aktywności grup przestępczych i wyłudzeń, z drugiej jednak dają nam 

informacje i dane pozwalające się właściwie zabezpieczać. 

Obywatel oczekuje od Państwa sprawności w działaniu, która może być odpowiednio realizowana 

dzięki wykorzystaniu analityki. Skąd jednak czerpać najlepsze praktyki i wzorce? Najlepszym ich 

źródłem jest sektor finansowy, którego podstawą funkcjonowania jest umiejętność oceny ryzyka 

- kredytowego (najlepiej nam, klientom znanego), ale także operacyjnego. Od instytucji finanso-

wej oczekujemy bezpieczeństwa i stabilności - podobnych cech, jakich szukamy w administracji 

publicznej.

Kiedy przyjrzymy się bliżej zagadnieniu uszczelniania luki VAT, o którym tak wiele mówi się teraz 

w Polsce, to powinniśmy pamiętać, że zjawisko to przekłada się na zachwianie mechanizmów uczci-

wej konkurencji. Zgodnie z  zasadą, że „zły pieniądz wypiera dobry pieniądz”, firmy dokonujące 

oszustw podatkowych zawsze będą w stanie oferować lepszą cenę za swoje usługi lub produkty. 

Ostatecznie przełoży się to na eliminację z rynku uczciwego przedsiębiorcy. I to w takim kontekście 

ważna jest walka z nadużyciami. Oczywiście „produktem ubocznym” będzie także wzmocnienie 

budżetu Państwa, co dodatkowo powinno przekładać się na dobrobyt społeczeństwa.

Wdrożenia rozwiązań wykrywania nadużyć są złożonymi projektami. Jednak przytoczone w tym 

opracowaniu przykłady i  doświadczenia SAS pokazują, że już na etapie pilotaży możliwe jest 

zbudowanie wystarczającego uzasadnienia biznesowego dla przeprowadzenia tej transformacji. 

Korzyści wpływają zarówno na stan finansów publicznych, budżety programów socjalnych, jak i na 

wizerunek administracji w oczach obywateli. Pozwalają budować sprawne państwo skupione na 

interesie każdego z nas. 
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Korzystając z doświadczeń, jakie SAS posiada w zakresie wdrożeń systemów wykrywania ryzyka występowania nadużyć wiemy, 
że nie w każdym przypadku jest to walka z wyłudzeniami lub szarą strefą. Systemy te to także mechanizmy pozwalające na proak-
tywną realizację statutowych zadań. 

Przykładem może być ocena ryzyka występowania przemocy w rodzinie, monitorowanie dofinansowania projektów i inwestycji, 
organizacja procesów kontroli maksymalizująca ich efektywności i dokładność. Systemy te poza monitorowaniem samych trans-
akcji, czyli np. zwrotów VAT lub wypłat świadczeń, mogą także czuwać nad poprawnością działań w obszarze procedur zakupowych.

Analizując zagraniczne projekty i polskie doświadczenia, m.in. z Ministerstwa Finansów czy PKO Banku Polskiego, można wskazać, 
że skuteczne wdrożenie systemu analizy ryzyka nadużyć cechuje 5 kluczowych czynników istotnych dla sukcesu.

KLUCZOWE CZYNNIKI EFEKTYWNEGO  
PODEJŚCIA DO WYKRYWANIA  
NADUŻYĆ W SEKTORZE PUBLICZNYM

Otwartość 

Właściwa identyfikacja 
ryzyka opiera się na 

umiejętności uchwyce-
nia kontekstu zdarzeń. 
W cyfrowych czasach 
informacje wzboga-
cające analizę mogą 

pochodzić z wielu 
źródeł.  

Dopasowanie 

Zmieniające się prawo, 
regulacje i zasady 

codziennie są atako-
wane przez równie 

elastycznych przestęp-
ców. Rozbudowany 
arsenał metod ana-
litycznych pozwala 
dopasowywać się 

do zmieniających się 
warunków bizneso-

wych.

Przystępność 

Doświadczenie i wie-
dza merytoryczna nie 
zawsze idzie w parze 

z kompetencjami tech-
nicznymi i statystyczny-
mi. Przystępność i róż-
norodność użytkowni-
ków, metod i narzędzi 
jest przewagą w walce 

z nadużyciami.

Procesowość 

Identyfikacja nadużyć 
jest procesem, który 
stosowany na wielką 
skalę wymaga odpo-
wiedniego zaprojek-
towania i wsparcia. 

Integracja, automaty-
zacja, raportowanie, 

kontrola i współpraca 
analityków są klu-

czowymi aspektami 
systemów wykrywania 

nadużyć. 

Wydajność   

Dynamika reagowa-
nia na podejrzenia 

nadużyć powinna być 
dopasowana do ich 

charakteru i adresować 
cele biznesowe równo-
ważąc je z satysfakcją 
obywatela i sprawno-
ścią procesów bizne-
sowych. Architektura 
przetwarzania danych 
powinna także adreso-

wać ich wolumen.

System analizy ryzyka występowania nadużyć



5

Współczesne przedsiębiorstwa potrzebują kompleksowych platform, umożliwiających realizację 
pełnego cyklu analitycznego w celu przetworzenia danych w decyzje. Powszechne wykorzystanie 
takich rozwiązań (tzw. demokratyzacja analityki) wymaga również dostosowania narzędzi do umie-
jętności różnych grup użytkowników, w tym osób bez przygotowania technicznego. 

Dynamiczny rozwój e-usług, powstawanie i coraz prostszy dostęp do rejestrów państwowych oraz wsparcie procesów bizne-
sowych organizacji narzędziami informatycznymi przekłada się na powstawanie i gromadzenie szeregu informacji. Skorzystanie 
z  nich jest szansą - wystarczy po nie sięgnąć. Z  czego dzisiaj możemy zbudować obraz informacyjny dotyczący podmiotu,  
osoby czy transakcji? Prześledźmy możliwe źródła:

OTWARTOŚĆ WOBEC DANYCH

Dane własne organizacji. Są to przede wszystkim systemy dziedzinowe wspierające procesy biznesowe,  
np. obsługę realizowanych świadczeń w ochronie zdrowia, gromadzące informacje o deklaracjach podatko-
wych, wspierające obsługę wniosków o pomoc społeczną, itp. Do tego należy także zaliczyć systemy technicz-
ne wspierające bezpieczeństwo fizyczne budynków czy monitorujące i udzielające pracownikom dostępu do 
infrastruktury IT. Zjawisko nadużyć często związane jest także z działaniem pracowników instytucji, więc informa-
cje z systemów kadrowo-płacowych będą miały znaczenie w procesie analizy ryzyka. Tu jednak należy pamiętać 
o właściwej komunikacji w organizacji celu takich działań oraz o zebraniu odpowiednich zgód pracowniczych na 
przetwarzanie tak wrażliwych danych.

Dane z rejestrów publicznych. Wzbogacenie informacji i wiedzy np. o płatniku składek i podatków lub świad-
czeniobiorcy wymaga dostępu do baz danych takich jak PESEL, CEIDG czy rejestru KRS. Dzisiaj systemy te są 
gotowe do masowej wymiany danych, a podłączenie się do nich jest zagadnieniem stricte technicznym.

Dane innych jednostek administracji centralnej. Dzisiaj usługi dla obywateli oraz ich realizacja rzadko są ogra-
niczone do jednej instytucji. Proces ich realizacji wiąże się z powstawaniem danych w rozproszonych podmio-
tach publicznych. Przykładem może być ochrona zdrowia, gdzie składki na ubezpieczenie zdrowotne są pobie-
rane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale za finansowanie świadczeń odpowiada Narodowy Fundusz 
Zdrowia zawierając odpowiednie kontrakty. Umiejętność analizy ryzyka nieprawidłowości polega na zdolności 
do zebrania całości danych dotyczących określonych zdarzeń, czyli także współpracy i wymianie informacji 
między podmiotami publicznymi realizującymi wspólnie określoną usługę dla obywatela.

Wzbogacone dane publiczne. Budując obraz obiektów analizowanych pod kątem występowania nadużyć należy 
rozważyć także wpływ innych zachowań podmiotu na prawdopodobieństwo popełniania nadużyć. Przykładem 
może być podmiot unikający opodatkowania - jego skłonność do unikania opłacania składek na ubezpieczenie 
społeczne lub chęć pozyskiwania świadczeń z programów zabezpieczenia społecznego także będzie wysoka. 
Oznacza to, że przeliczone wskaźniki prawdopodobieństwa nadużyć podatkowych mogą być przesłanką do 
zwrócenia uwagi na przedsiębiorstwo także z perspektywy zabezpieczenia społecznego lub ochrony zdrowia. 
Wymiana takich informacji w sektorze publicznym wymaga szczegółowej analizy prawnej, wynikającej z określo-
nych prawem celów gromadzenia i przetwarzania danych przez instytucję. Nie zawsze możliwe będzie udostęp-
nianie i wymiana w sektorze publicznym takich wskaźników, za to wartość z tego wynikająca może uzasadniać 
zawiązywanie specjalnych porozumień lub rekomendowanie zmian legislacyjnych.
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Wszystkie wskazane tu obszary to bogate źródło wiedzy. Odpowiednio zebra-
ne i uporządkowane pozwalają na zbudowanie kompleksowego widoku infor-
macyjnego analizowanych osób, podmiotów i  transakcji. To jest gwarantem 
skutecznej i celnej analizy ryzyka, przekłada się na minimalizację nakładów na 
prowadzone kontrole i podnosi efektywność instytucji. Należy jednak pamię-
tać, tak jak zostało to wskazane powyżej, o konieczności respektowania regu-
lacji prawnych. Nie można także dopuścić do złamania zasad ochrony danych 
osobowych oraz regulacji RODO.

Narzędzia SAS pozwalają na budowanie dynamicznie i zwinnie rozwijających 
się środowisk integracji danych. Łączenie w locie danych (wspierane przez SAS 
Federation Server i SAS Data Management), budowanie repozytoriów Big Data, 
kontrola i poprawa jakości danych (SAS Data Quality) to bardzo ważny wstęp do 

rozpoczęcia działań związanych z analizą ryzyka występowania nadużyć. 

Rozwiązania SAS do wykrywania nadużyć wykorzystują firmy w różnych sek-
torach rynku na świecie i największe instytucje w Polsce. 

Statystyka i demografia. Analiza ryzyka występowania nieprawidłowości to między innymi analiza statystyczna. 
Właściwe jej przeprowadzenie wymaga zrozumienia perspektywy, w jakiej zachodzi zdarzenie lub funkcjonuje dana 
osoba i firma. W różny sposób będziemy oceniać poziomy kwot podatków dla różnych branż i podobnie inaczej 
będziemy interpretować je w perspektywie geograficznej. Wzbogacenie naszych własnych danych o informacje 
opisujące środowisko (demografię), którego one dotyczą, pozwoli nam trafniej uchwycić anomalie i  wykryć 
nieprawidłowości.

Media społecznościowe i otwarte dane. Dzisiaj nie tylko wewnętrzne dane instytucji niosą wartościowe informacje. 
Z jednej strony użytkownicy (klienci, świadczeniobiorcy) dzielą się informacjami o sobie w mediach społecznościo-
wych, ale także możemy skorzystać z coraz większego zbioru informacji publicznie dostępnych. Nie są to wprost 
informacje kwalifikowane jako dane statystyczne lub demograficzne. Mogą to być szczegółowe informacje o zjawi-
skach rynkowych, o określonych kategoryzacjach lub słownikach. Dodatkowo analityka daje nam możliwość zauto-
matyzowanej interpretacji informacji tekstowej - tzw. danych niestrukturalnych. Nic nie stoi na przeszkodzie,  
aby w zautomatyzowany sposób monitorować doniesienia prasowe i identyfikować opisane w nich relacje i zdarzenia.

Dane komercyjne. W określonych klasach monitorowanych nadużyć duże znaczenie ma możliwość identyfikacji 
powiązań kapitałowych pomiędzy podmiotami, prześledzenia ich historii, uzyskania dodatkowej wiedzy,  
którą w naszych czasach można nabyć od firm specjalizujących się w gromadzeniu, porządkowaniu i sprzedaży 
danych. Dzięki temu możemy sięgnąć poza rejestry państwowe (ograniczone terytorialnie) i zbadać powiązania  
występujące między firmami lub osobami także poza granicami Polski.
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PKO Bank Polski

W  Polsce najbardziej kompleksowe wdrożenie systemu 

i  strategii zapobiegania nadużyciom przeprowadził PKO 

Bank Polski. Zostały tu zrealizowane wszystkie cechy roz-

wiązania wspomniane w  tym opracowaniu: kompleksowe 

informacje o zdarzeniach poddawane są złożonej analityce,  

aby w uporządkowanym procesie biznesowym zróżnicowa-

ny zespół użytkowników mógł skutecznie reagować prak-

tycznie w czasie rzeczywistym na pojawiające się zagroże-

nia. Już w trakcie wdrożenia PKO Bank Polski mógł ograni-

czyć straty z tytułu nadużyć równocześnie ograniczając ilość 

fałszywych alarmów (tzw. false positive). Bank wykorzystuje 

złożoność metody hybrydowej, dzięki czemu jest w stanie 

reagować na zmieniające się trendy oraz identyfikować zor-

ganizowane działania przestępcze (analiza sieci powiązań).

Narodowy Fundusz Zdrowia

W polskim sektorze zdrowia jednym z użytkowników zaawanso-

wanej analityki jest Narodowy Fundusz Zdrowia, który od 2012 

roku wykorzystuje platformę SAS w celu poszukiwania wzorców 

i analizy ryzyka nadużyć, np. w obszarze recept refundowanych. 

Dzięki temu możliwe jest ograniczenie wyłudzeń, identyfikacja 

współpracujących ze sobą osób i podmiotów oraz otrzymywa-

nie wartościowych informacji wspierających tworzenie polityki 

lekowej w Polsce.

Ministerstwo Finansów

Od 2016 roku Ministerstwo Finansów wykorzystuje analitykę 

SAS w procesie uszczelnienia luki w podatku VAT. Dzięki anali-

tyce możliwe jest zwiększenie trafności typowania podmiotów 

do kontroli, co bezpośrednio przekłada się na podniesienie 

sprawności działania administracji publicznej oraz ograniczenie 

działań kontrolnych wobec uczciwych podatników. Dodatkowo 

automatyzacja całego procesu ma na celu skrócenie czasu nie-

zbędnego na analizy i typowanie, co przekłada się na zwiększe-

nie dynamiki reagowania na nadużycia i podniesienie stopnia 

zabezpieczenia finansów publicznych.
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UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I OPIEKA SOCJALNA

• Wykrywanie przypadków braku zgłoszenia pracowników do ZUS, mimo istnienia stosunku pracy

• Identyfikacja fikcyjnych umów o pracę, aby pracownicy mogli korzystać z wyższych ubezpieczeń społecznych

• Wykrywanie przypadków nieodprowadzania składek ZUS za pracowników oddelegowanych przez spółki krajowe 

do pracy za granicą

• Identyfikacja sfałszowanej lub nieprawdziwej dokumentacji medycznej wykorzystywanej w  celu wyłudzenia 

ubezpieczenia

• Zapobieganie przypadkom wyłudzenia rent i emerytur za zmarłych krewnych

• Blokowanie wypłaty zasiłku chorobowego pracownikowi, który jednocześnie w tym samym czasie świadczy pracę 

na rzecz innego pracodawcy

WYKORZYSTANIE ANALITYKI           W PREWENCJI NADUŻYĆ

PODATKI

• Wykrywanie karuzel VAT
• Pozorowanie wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabyć w celu osiągniecia korzyści podatkowych
• Wykrywanie nieuprawnionych zwrotów podatku VAT
• Monitorowanie wykorzystania cen transferowych
• Wykrywanie przypadków zaniżania podatku dochodowego np. poprzez ukrywanie przychodów lub zawyżanie cen 

zakupów
• Weryfikacja przypadków pozorowanej sprzedaży eksportowej w celu osiągniecia korzyści podatkowych
• Przeciwdziałanie zjawiskom fikcyjnej upadłości podatnika
• Wykrywanie nieprawidłowej kwalifikacji stawki podatkowej VAT (np. 5% lub 8% zamiast 23%)

OCHRONA ZDROWIA

• Nieprawidłowości przy wypisywaniu recept - identyfikacja niewłaściwej grupy osób np. nieuprawnionej do refun-

dacji lub recept wypisanych przez lekarza nieodpowiedniej specjalizacji, wykrywanie przypadków nieuprawnionego 

uzyskiwania  refundowanych leków i ich odsprzedaży na czarnym rynku

• Weryfikacja realizacji badań lekarskich - weryfikacja skierowań, wyszukiwanie autoryzacji badań niezgodnych ze 

specyfikacją, wykrywanie procederu fikcyjnego świadczenia usług medycznych refundowanych z NFZ

• Wyszukiwanie nieprawidłowości w działaniach lekarzy - Identyfikacja diagnostów bez prawa wykonywania zawodu, 

wykrywanie przypadków wydawania fałszywych zaświadczeń o stanie zdrowia lub nielegalnego udostępniania 

danych pacjentów

• Badania wykorzystania leków-zamienników - identyfikacja niestosowania zamienników leków przez apteki

• Wykrywanie nadużyć w placówkach ochrony zdrowia - identyfikacja przypadków wykorzystywania aparatury szpitali 

do badań prywatnych, przeciwdziałanie zjawiskom kradzieży leków i wyrobów medycznych, wykrywanie przypadków 

zmowy z dostawcami sprzętu medycznego oraz nielegalnych działań firm farmaceutycznych
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SAMORZĄDY I ADMINISTRACJA LOKALNA

• Uspójnienie procedur zakupowych - zapobieganie marnotrawstwu i błędom w Procesie Zamówień Publicznych
• Uszczelnienie procesu poboru podatków i opłat - kalkulacja prawidłowych kwot podatku od nieruchomości 

oraz zaległości podatkowych. Skrócenie czasu weryfikacji deklaracji podatkowych
• Zapobieganie nielegalnemu poborowi mediów - optymalizacja efektywności zużycia mediów. Optymalizacja 

eksploatacji sieci i układów dystrybucyjnych
• Zapobieganie nielegalnym wywozom odpadów - typowanie miejsc do kontroli pod kątem powstawania  

nielegalnych wysypisk
• Analiza ryzyka wnioskodawców i beneficjentów - ocena ryzyka wiarygodności wnioskodawcy i pożyczkobiorcy
• Kontrola dopłat i dofinansowania - typowanie do kontroli. Analiza efektywności przyznanych środków, pożyczek
• Usytuowanie reklam zgodnie z Ustawą Krajobrazową - analityka powierzchni reklamowych. Optymalizacja 

przychodów. Zgodność z wymaganiami
• Optymalizacja kontroli parkingowych - jak przygotować inwestycję infrastrukturalną, typowanie miejsc do 

kontroli, optymalizacja trasy kontrolera, dobór odpowiedniej metody kontroli

KONTRAKTY I ZAKUPY

• Identyfikacja księgowania niezasadnych faktur - wykrywanie faktur za usługi, zakupy, które nie miały miejsca 
bądź podwójnego księgowania tych samych płatności

• Identyfikacja księgowania faktur o zawyżonych kwotach - wykrywanie faktur o zawyżonej wartości w stosunku 
do zamawianych usług, produktów

• Weryfikacja danych na fakturach - identyfikacja sytuacji zafałszowania danych na zleconych płatnościach  
np. podmiana numerów kont bankowych

• Wykrywanie powiązań pomiędzy pracownikami, podwykonawcami i dostawcami - identyfikacja współpracy 
pomiędzy podmiotami, która może szkodzić organizacji poprzez łamanie procedur, zawyżanie wycen,  
przyznawanie preferencyjnych warunków cenowych

• Wykrywanie anomalii na transakcjach realizowanych z tym samym dostawcą - weryfikacja czy transakcje 
o odstających wartościach płatności są poprawne

ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA

• Identyfikacja fikcyjnych audytów gospodarstw rolnych - wykrywanie sytuacji ubiegania się zwrotu kosztów 
fikcyjnych audytów, których realizację deklarowały firmy doradcze

• Identyfikacja fikcyjnych podziałów gospodarstw domowych - wykrywanie wyłudzeń sumarycznie większej 
dotacji na kilka mniejszych, podzielonych gospodarstw 

• Wykrywanie nieprawidłowych danych na wniosku o dotacje - weryfikacja występowania zawyżania liczby 
posiadanych gruntów rolnych

• Dotacje na nieużytki - weryfikacja składanych wniosków o dotacje na obszary nieużytków rolnych 

WYKORZYSTANIE ANALITYKI           W PREWENCJI NADUŻYĆ
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DOPASOWANIE DO ZMIENNOŚCI 
ZJAWISK NIEPOŻĄDANYCH

Zmieniające się prawo, regulacje i  zasady codziennie są atakowane 
przez równie elastycznych przestępców. Rozbudowany arsenał metod 
analitycznych pozwala dopasowywać się do zmiennych warunków 
biznesowych: realizowanych zadań, prawa, procesów biznesowych 
i adaptujących się do tych zmian grup przestępczych i osób dokonu-
jących nadużyć. 
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Dopasowanie wynikające z wykorzystania metody hybrydowej to nie tylko wysoka skuteczność i efektywność realizowanych zadań. 
Dostęp do szerokiej palety metod analitycznych i kompleksowego zestawu danych daje dodatkowo możliwość prowadzenia proak-
tywnej polityki społecznej (np. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie) lub profilaktyki zdrowotnej. Analityka daje wsparcie informa-
cyjne dla planowania strategicznego, uszczelniania procedur, regulacji i obowiązującego prawa. Pozwala oceniać jakość realizacji 

zobowiązań i kontraktów.

 
 
 

Przetwarzanie reguł eksperckich (identyfikacja znanych wzorców nadużyć) w odniesieniu do napływających do orga-
nizacji danych: to fundament identyfikacji ryzyk, często nazywany „scoringiem”. Reguły mogą odzwierciedlać ekspercką 
wiedzę pracowników administracji publicznej (która jest na bardzo wysokim poziomie) oraz implementować w praktyce 
wnioski wynikające ze stosowania analityki. Metoda hybrydowa pozwala na tworzenie skomplikowanych zasad oceny 
ryzyka nieprawidłowości - także takich, które łączą data mining i statystykę w tej analizie.

Wykrywanie anomalii, czyli nowych zachowań, opierające się głównie na statystycznej analizie odchyleń. Komponent 
ten jest podstawą dla identyfikacji nowych, nieznanych dotąd zjawisk. Dzięki niemu możliwe jest wychwycenie wystę-
pujących w danych anomalii, przekazanie ich do analizy eksperckiej i do stworzenia nowych reguł.

Identyfikacja złożonych wzorców nadużyć z wykorzystaniem data miningu i uczenia maszynowego polegające na 
umiejętności uczenia się na podstawie wyników prowadzonych kontroli (trenowanie modeli analitycznych i uzyskiwanie 
nieoczywistych reguł identyfikacji nadużyć) lub wykorzystywania np. prognozowania do wcześniejszego wykrywania 
możliwości wystąpienia nadużycia. Pozwala to na podniesienie stopnia złożoności reguł eksperckich oraz na prowa-
dzenie proaktywnych działań na podstawie wcześnie uzyskiwanych alertów.

Przetwarzanie danych nieustrukturyzowanych, które w oparciu o tekst zapisany w bazach danych (np. treść pism,  
zapisy z wizyt lekarskich, treść składanych odwołań i decyzji) pozwala budować atrybuty łatwe do uwzględnienia 
w regułach eksperckich i modelach analitycznych. 

Właściwa kompozycja informacji polegająca na umiejętnym integrowaniu i łączeniu danych pochodzących z rozpro-
szonych i teoretycznie niepowiązanych źródeł. Omawiana już szerokość obrazu informacyjnego o obywatelu, podmiocie 
lub transakcji gwarantuje precyzję w celowaniu kontroli oraz umożliwia jej sprawne przeprowadzenie.

Badanie relacji i powiązań, nazywane też analizą sieci powiązań, które pozwala na identyfikowanie w danych złożonych 
wzorców nieprawidłowych zachowań wynikających ze współdziałania grup osób lub podmiotów (jak to ma miejsce 
w przestępstwach karuzelowych VAT) lub sekwencji zdarzeń dotyczących tych grup. Wykorzystanie tej techniki w połą-
czeniu z kompletnym obrazem informacyjnym daje najlepsze efekty w identyfikacji nadużyć. Pozwala także na sprawne 
realizowanie procesu wyjaśniania identyfikowanych alertów i prowadzenia działań kontrolnych.

Rozwiązanie analityczne wspierające wykrywanie nadużyć musi równocześnie wspierać 
użytkowników w adresowaniu wszystkich perspektyw ekspozycji na ryzyko nadużyć: 

Tak szeroki wachlarz zagadnień i danych powinny wspierać równie uniwersalne techniki. Ich kompozycję nazywamy „metodą hybrydo-
wą”, której właściwe wykorzystanie dostarcza nie tylko precyzję w identyfikacji pojawiających się ryzyk, ale także szybkość wykrywania 
nowych zjawisk i umiejętność uczenia się organizacji. Na „metodę hybrydową” składa się:

Relacja  
z płatnikiem

Relacja z klientem/ 
świadczeniobiorcą

Relacja z lekarzem,  
orzecznikiem  

i świadczeniodawcą

Zgodność działań  
pracowniczych  
z regulaminami

Spójność  
funkcjonowania  

zakupów/kontraktów
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ROZWIĄZANIE

Firma CZ wdrożyła SAS Fraud Framework koncentrując się na rozwiązaniach związanych z integralnością 
płatności. Te rozwiązania umożliwiają płatnikom automatyzację wykrywania nieprawidłowości. Transak-
cje są scorowane i mają nadawane priorytety w czasie rzeczywistym, co prowadzi do bardziej skuteczne-
go wykrywania oszustw i szybszego przetwarzania transakcji. Zjawiska niepożądane są wykrywane przed 
dokonaniem płatności. Wszystkie istotne informacje dotyczące danego przypadku są rejestrowane 
i udostępniane do dalszej analizy. Dzięki zastosowaniu technik sieci powiązań wykrywane są całe grupy 
podmiotów biorących udział w nieuczciwym procederze.

KORZYŚCI

Dzięki analityce SAS ubezpieczyciel może teraz wykryć więcej oszustw, niż w przypadku systemu oparte-
go wyłącznie na regułach. Główne zalety rozwiązania SAS wdrożonego w CZ to:

• Wnioski o refundacje są oceniane i priorytetyzowane w czasie rzeczywistym, co prowadzi do skuteczniejszego 
wykrywania oszustw i szybszego rozpatrywania wniosków

• Nieprawidłowości są wykrywane przed dokonaniem płatności

• Wszystkie istotne informacje dotyczące niepożądanego zjawiska są rejestrowane w celu dalszej analizy

• Powiązania pomiędzy podmiotami i grupami są identyfikowane za pomocą sieci powiązań

• Kompleksowe hybrydowe podejście SAS do wykrywania nadużyć wykorzystuje kombinację reguł eksperckich, 
wykrywania anomalii, wyników działania modeli predykcyjnych i analiz sieci powiązań

OCHRONA ZDROWIA
Wykrywanie potencjalnych nadużyć w czasie  
rzeczywistym w holenderskiej agencji ubezpieczeń 
zdrowotnych CZ 

Holendrzy mają dostęp do jednego najlepszych systemów opieki zdrowotnej na świecie. Aby zapewnić 
wysoki poziom usług, przy jednoczesnym utrzymaniu akceptowalnego poziomu kosztów, holenderskie 
firmy ubezpieczeniowe muszą konsekwentnie monitorować i wykrywać wszelkie działania niepożądane, 
które mogłyby podnieść koszty ubezpieczenia dla wszystkich. Klient potrzebował rozwiązania, które wy-
kryje potencjalne nadużycia przed dokonaniem płatności, ponieważ wydane środki są trudniejsze do 
odzyskania.
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PRZYSTĘPNOŚĆ  
WYKORZYSTYWANYCH NARZĘDZI

Doświadczenie i  wiedza merytoryczna nie zawsze idzie w  parze z  kompetencjami technicznymi 
i  statystycznymi. Przystępność i  różnorodność użytkowników, metod i  narzędzi jest przewagą 
w walce z nadużyciami. Platforma analityczna wspierająca wykrywanie nadużyć musi być zbudowa-
na w sposób pozwalający maksymalnie wykorzystać potencjał wiedzy pracowników.

Trzeba pamiętać, że nie są to dzisiaj monolityczne zespoły - każdy z nich posiada specjalizację zarówno od strony technologicznej 
(zasilanie danych, utrzymanie platformy, analiza danych), jak i procesowej. Pracownicy mogą skupiać się na budowaniu modeli 
analitycznych i identyfikacji reguł eksperckich metody hybrydowej, albo wykonywać operacyjne działania kontrolne i weryfikacyj-
ne. To wszystko może odnosić się do wybranych zagadnień merytorycznych - np. podział na zespół weryfikujący refundację leków 
i osobny zespół odpowiedzialny za kontrolę rozliczeń realizacji świadczeń w ochronie zdrowia. 

Zaawansowani analitycy  
Data Scientists

Analitycy biznesowi 
Specjaliści merytoryczni

Pracownicy operacyjni 
Użytkownicy systemu

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników rozwiązania SAS adresują różne oczekiwania swoich odbiorców. Dla najbar-
dziej zaawansowanych analityków - Data Scientists - dostarczana jest platforma SAS wraz ze zbudowanym dla analityki językiem 
4GL. Doświadczeni programiści mają możliwość tworzenia kodu w wizualnych środowiskach, a wymagający ekonometrzy mogą 
dowolnie stroić budowane modele. Data Scientist ma pełną dowolność w wyborze środowiska pracy. Polecenia dla serwera ana-
litycznego można wydawać z poziomu np. R i Pythona.

Użytkownicy oczekujący przyjaznych i intuicyjnych narzędzi wizualnej eksploracji, analizy i modelowania danych także będą mogli 
w pełni wykorzystać swoje doświadczenie i wiedzę merytoryczną. SAS Visual Analytics to eksploracja danych, tworzenie kokpitów 
i  interaktywnych raportów, SAS Visual Statistics umożliwia modelowanie predykcyjne w wizualnym i przystępnym środowisku, 
a SAS Visual Data Mining & Machine Learning dostarcza algorytmy uczenia maszynowego dla najbardziej wymagających użyt-
kowników.

Poza elementami związanymi z wykrywaniem i strojeniem działających reguł wykrywania nadużyć kompletna platforma zawierać 
musi także rozwiązania wspierające identyfikację, wyjaśnianie i obsługę wykrywanych zagrożeń (alertów). Warstwa operacyjna 
rozwiązań SAS do wykrywania nadużyć to wizualne aplikacje prezentujące dane w sposób dopasowany do oczekiwań użytkowni-
ka biznesowego. Równocześnie otrzymuje on swobodę eksploracji i kojarzenia faktów. W SAS Visual Investigator użytkownik widzi 
wyniki działania modeli, alerty i reguły oraz kompletne informacje o kontekście wykrytego ryzyka. Ułatwia to analizę i kwalifikację 
zagrożenia oraz przy wsparciu wbudowanego mechanizmu obiegu spraw może być wykorzystywanego co całościowej obsługi 
procesu biznesowego. 
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ROZWIĄZANIE

Odpowiedzią na problemy biznesowe było wdrożenie kompleksowej platformy zawierającej moduły do 
identyfikacji nadużyć (alertowanie), obsługi spraw oraz do kalibracji metod analitycznych wykorzystywa-
nych do typowania podejrzanych przypadków.

KORZYŚCI

• Zdolność do aktywnego wykrywania i zapobiegania oszustwom związanym z zakupami umożliwia podej-
mowanie działań zaradczych w odpowiednim czasie, w tym blokowanie płatności dla dostawców w trakcie 
analizy alertów

• Możliwość rozbudowy platformy o moduły do wykrywania oszustw kadrowych i płacowych, oszustw maga-
zynowych oraz nadużyć wewnętrznych 

• Wzrost efektywności personelu w organizacji

• Promocja kultury braku tolerancji dla oszustw i nadużyć w organizacji

ENERGETYKA
Wykrywanie nadużyć w obszarze kadr i płac, zamówień 
i zakupów w państwowej spółce energetycznej  
Eskom w RPA

Dążąc do tego, aby stać się organizacją wspartą zaawansowaną analityką oraz aby sprostać kluczowym 
wyzwaniom, w tym stratom finansowym, przedsiębiorstwo zdecydowało się wdrożyć platformę wykry-
wania i  monitorowania nadużyć finansowych w  celu zbadania i  uniknięcia nieuczciwych działań,  
które przyczyniają się do utraty przychodów.

Eskom jest południowoafrykańską państwową organizacją zajmującą się wytwarzaniem i  dystrybucją energii 
elektrycznej w  Republice Południowej Afryki i  znajduje się w  pierwszej trzynastce na świecie pod względem 
mocy wytwórczych i w pierwszej dziesiątce pod względem przychodów. Organizacja wytwarza około 95% ener-
gii elektrycznej zużywanej w Afryce Południowej i 45% energii elektrycznej zużywanej w Afryce w ogóle.
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MODEL WDROŻENIA DOPASOWANY 
DO POTRZEB ORGANIZACJI

Marta Prus-Wójciuk 
Lider Praktyki Fraud Intelligence 
SAS Institute Polska

W Polsce zlokalizowane jest jedno z kilku centrów kompetencyjnych SAS w zakresie 

zagadnień związanych z wykrywaniem nadużyć, kontrolą jakości procesów i praniem 

brudnych pieniędzy.  Dedykowany zespół ekspertów merytorycznych, analityków 

i konsultantów technicznych zdobywa doświadczenie realizując wdrożenia w Polsce 

i na świecie. Zapewnia to ciągły rozwój ich wiedzy oraz udział w najbardziej innowa-

cyjnych projektach w różnych obszarach biznesowych w wielu branżach, m.in. w ban-

kowości, ubezpieczeniach, ochronie zdrowia, instytucjach finansowych. Dodatkowo 

globalne struktury SAS umożliwiają także angażowanie zagranicznych ekspertów 

w polskie inicjatywy.

Model wdrażania systemu jest zawsze dopasowywany do potrzeb organizacji.  

Główny aspekt to zdefiniowanie zadań realizowanych przez wszystkie zaangażowane 

strony. Najczęściej zespół projektowy uczestniczy w całym wdrożeniu, które dzielo-

ne jest na poszczególne fazy i etapy – analiza, projektowanie, implementacja, testy 

i wdrożenie produkcyjne. W większości etapów niezwykle istotne jest zaangażowanie 

głównych interesariuszy z  organizacji, którzy współdefiniują wymagania biznesowe 

i  techniczne i  weryfikują poprawność stworzonego rozwiązania przed jego wdro-

żeniem na środowisko produkcyjne. Dalsze możliwości współpracy są definiowane  

w  zależności od potrzeb danej organizacji. Możliwe jest samodzielne utrzymanie  

systemu przez zespoły IT lub skorzystanie z asysty i rozwoju systemu przez zespół SAS.
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PROCESOWE PODEJŚCIE  
DO WYKRYWANIA NADUŻYĆ

Identyfikacja nadużyć jest procesem, który stosowany na wielką skalę wymaga odpowiedniego 
zaprojektowania i wsparcia. Integracja, automatyzacja, raportowanie, kontrola i współpraca anali-
tyków są kluczowymi aspektami systemów wykrywania nadużyć. 

Sam proces wykrywania nadużyć w złożonej organizacji może dotyczyć wielu aspektów jej funkcjonowania, co przekłada się na 
zaangażowanie kilku równoległych zespołów, a każdy z nich może mieć swoją specjalizację i określone zadania - np. podzielone 
ze względu na klasy podatków lub wypłacanych zasiłków.

Budując fundament wdrożenia systemu klasy Fraud Management określamy 3 poziomy kwalifikacji identyfikowanych nadużyć:

Ryzyko
wynik działania reguły analizy danych (metoda hybrydowa) w określonym merytorycznym aspekcie (składo-
wa występowania ryzyka nadużyć). Reguła określa siłę oddziaływania danego ryzyka (wagę). Dostarcza także 
informacji wspomagających potwierdzanie alertów. Reguły ryzyk też mogą wspierać monitorowanie zjawisk, 
windykację i inne procesy.

Alert
Suma wag ryzyk dla danego obiektu (klient, pracownik, podmiot) lub transakcji (wniosek, świadczenie) prze-
kraczająca określony poziom. Alerty podlegają analizie przez operatora i mogą być potwierdzane do dalszej 
analizy lub wykluczane.

Postępowanie

Potwierdzony przez operatora alert tworzy podejrzenie nadużycia. Jest podstawą rozpoczęcia procesu kom-
pletowania dokumentacji i prowadzenia kontroli zewnętrznej lub wewnętrznej. Wyniki kontroli mogą powo-
dować rekomendacje zmian procedur lub regulaminów, rozpoczynać postępowanie dyscyplinarne, kierować 
sprawy do prokuratury i wyciągać konsekwencje kadrowe i prawne.

Na tej podstawie budowany jest proces biznesowy, którego przebieg w uproszczeniu 
wygląda następująco:

AUTOMATYZACJA PRACA MANUALNA
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Należy zwrócić tutaj uwagę na 2 aspekty:

• Automatyzacja vs praca manualna - idealnym wdrożeniem jest zbudowanie w pełni autonomicznego systemu. O ile mecha-
nizmy uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji pozwalają na maksymalizowanie automatyzacji działania systemu, o tyle 
na ostatnim etapie potwierdzania i wyjaśniania ryzyk występowania nadużyć kluczowa jest praca eksperta dziedzinowego. 
Wysoki stopień automatyzacji pozwala na zwiększenie precyzji identyfikacji zagrożeń, objęcie analizą wszystkich transakcji 
i działań rejestrowanych w danych oraz umożliwia aplikowanie dowolnie dużej liczby złożonych reguł eksperckich. Tak zbudo-
wany system pozwala użytkownikom odejść od żmudnego przetwarzania danych, a skupić się na identyfikacji nowych reguł, 
utrzymywaniu istniejących i wyjaśnianiu najważniejszych alertów.

• Pętle zwrotne doskonalenia systemu i reguł składające się zarówno z identyfikowania i wyliczania nowych cech dla mode-
li analitycznych, jak i wyciągania wniosków w odniesieniu do skuteczności i strojenia wykorzystywanych reguł i elementów 
metody hybrydowej.

W złożonych środowiskach organizacyjnych, jak już wspomniano powyżej, możliwe jest określanie specjalizacji zespołów zajmu-
jących się powyższym procesem. Modelowo zagadnienia identyfikacji ryzyka realizowane są równolegle do przebiegu procesów 
biznesowych będąc z  jednej strony odbiorcą przetwarzanych tam danych, a z drugiej dostarczając w kluczowych momentach 
decyzji o zatrzymaniu procesu np. przyznawania zasiłku. Sama organizacja może zostać zbudowana w sposób przedstawiony na 
rysunku poniżej:

 

 
 
Zespoły analityków i programistów współdziałają na rzecz właściwego zasilania systemu w dane oraz ich przetwarzania i wykorzy-
stywania technik dostępnych w metodzie hybrydowej. Monitoring operacyjny i zespół wyjaśniająco-kontrolny to praca operacyjna 
badająca zidentyfikowane alerty i prowadząca postępowania wyjaśniające.

W trakcie wdrożenia systemu wykrywania nadużyć kluczowe jest określenie odpowiedzialności i ról dla poszczególnych zespo-
łów, nakreślenie ich struktury i zasad współpracy. Ostatecznie przełoży się to na wzmocnienie korzyści wynikających ze specja-
lizacji (także merytorycznej), umożliwienie efektywnej współpracy pomiędzy zespołami i optymalizowanie działań operacyjnych  
dzięki umiejętności skupienia się na najważniejszy zagrożeniach oraz dopasowywania podejmowanych działań do możliwości 
kadrowych. 

Dyrektor
ds. bezpieczeństwa

Zespół analityków
Zespół monitoringu 

operacyjnegoZespół programistów
Zespół postępowań 

wyjaśniających 
i kontroli

Reguły oceny ryzyka

Listy podejrzeń

Wyniki analizy alertów i kontroli

Postępowanie

Wyniki kontroli
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ROZWIĄZANIE

• Wykorzystanie modeli predykcyjnych w celu oceny ryzyka wniosków i skierowania najbardziej ryzykownych 
podmiotów do kontroli

• Zastosowanie zaawansowanej analityki do optymalizacji sposobu przeprowadzenia kontroli poprzez typowanie 
okien do wykonania zdalnych zdjęć satelitarnych w celu uzyskania jak największego pokrycia ryzykownych 
obszarów przeznaczonych do kontroli

• Budowa platformy analityczno-raportowej umożliwiającej:

• Skuteczniejsze typowanie wniosków do kontroli

• Usprawnienie zarządzania kontrolami

• Raportowanie procesu kontrolnego

• Pełna audytowalność i transparentność procesu kontroli

• Planowane rozszerzenia systemu m in. o:

• Narzędzia do prowadzenia spraw i inwestygacji

• Wykorzystanie analityki w obszarze oceny ryzyka nadużycia dla innych typów dotacji

KORZYŚCI

• Ponad 3,5-krotne zwiększenie efektywności realizacji zadań kontrolnych

• Poprawa skuteczności analizy ryzyka o 50%

ROLNICTWO
Analiza ryzyka wystąpienia nieprawidłowości  
we wnioskach o dopłaty UE w słowackiej agencji rolnej 
Pôdohospodárska platobná agentura

Organizacja stanęła przed koniecznością wdrożenia wymogów UE z zakresie wyboru próby wniosków 
do kontroli oraz sposobu jej przeprowadzenia. Zgodnie z zasadami, wymagana jest kontrola na mini-
mum 5% wszystkich wniosków, z czego 75-80% próby wybrane jest celowo wg. przeprowadzonej oceny 
ryzyka, natomiast 20-25% próby stanowi próba kontrolna. Dla każdego z wytypowanych wniosków po-
winna też zostać dopasowana optymalna metody kontroli: miejscowa inspekcja obszaru z wykorzysta-
niem technologii GPS lub wykorzystanie teledetekcji satelitarnej, czyli zdjęć satelitarnych w wysokiej 
rozdzielczości w podczerwieni.
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WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Dynamika reagowania na podejrzenia nadużyć powinna być dopasowana do ich charak-
teru i  adresować cele biznesowe, równoważąc je z  satysfakcją obywatela i  sprawnością 
procesów biznesowych. Architektura przetwarzania danych powinna także adresować ich 
wolumen. Te zagadnienia są kluczowe z perspektywy budowania sprawnej cyfrowej admi-
nistracji publicznej. 

Potrzeba przeprowadzenia analizy ryzyka nie może wstrzymywać realizacji obowiązków wobec obywatela, czy też 
podatnika. Przykładowo niewykonanie zwrotu VAT najszybciej jak to jest możliwe przekłada się na zmniejszenie płyn-
ności podatnika, wpływa na jego zdolność konkurowania na rynku i prowadzenia biznesu. Po przeciwnej stronie stoi tu 
potrzeba jak najbardziej rzetelnego realizowania ustawowych zadań i odpowiedzialność wobec uczciwych uczestników 
rynku.

Doprowadza nas to do wniosku, że budowa rozwiązań wykrywania nadużyć musi wykorzystywać takie technologie 
i mechanizmy, które będą w stanie połączyć i równocześnie adresować obie powyższe ambicje. Architektura i narzę-
dzia muszą być gotowe na Big Data - pod kątem dynamiki napływania danych, wolumenu danych poddawanych anali-
zie i zaawansowania stosowanych algorytmów. Rozwiązania dostarczane przez SAS wykorzystują tutaj serwer analitycz-
ny SAS Viya – Cloud Analytics Server, który zbudowany został z przeznaczeniem do przetwarzania i zaawansowanej 
analizy wielkich zbiorów danych. CAS pozwala na dynamiczne skalowanie w zależności od chwilowego zapotrzebo-
wania na moc obliczeniową oraz zawiera najnowsze algorytmy data mining, uczenia maszynowego i deep learningu. 
Automatyzacja zarządzania ich cyklem życia zwiększa skuteczność i pojemność procesów.

Jest jeszcze dodatkowa cecha istotna dla rozwiązań wykrywania nadużyć związana ze sposobem ich umieszczenia 
w  infrastrukturze IT. W  rozdziale dotyczącym procesowego podejścia do wykrywania nadużyć wskazane zostało,  
iż rozwiązania te funkcjonują równolegle do systemów IT wspierających samą działalność jednostki publicznej. Oznacza 
to konieczność łatwej i wydajnej integracji.

Rozwiązania SAS można włączyć w istniejące procesy biznesowe przez usługi SOA/WSDL lub przetwarzanie wsadowe 
a złożony scoring analityczny może być realizowany bezpośrednio na danych źródłowych (SAS Scoring Accelerator). 
Automatyzacja zarządzania regułami i alertami pozwala na budowanie strategii bezpośredniego reagowania na zda-
rzenia biznesowe, co w połączeniu z możliwością przetwarzania strumieni danych umożliwia realizowanie najbardziej 
agresywnych strategii zabezpieczających przed nadużyciami. Z perspektywy zarządczej przekłada się to np. na możli-
wość uzyskania równowagi pomiędzy ekspozycją na ryzyko a wypełnianiem zobowiązań wypłaty świadczeń lub zwrotu 
podatku. 
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Diagram przedstawia sposób gromadzenia i integracji danych, aplikowania analityki hybrydowej i możliwości uruchamiania reguł 
detekcji zagrożeń w odniesieniu do danych transakcyjnych. Po prawej stronie widać możliwości i paletę interfejsów użytkownika 
wspierających aspekty „przystępności” samego systemu.

Wdrożenie takiej architektury może być realizowane etapami, wybierając poszczególne elementy zarówno od strony interfej-
sów użytkownika, jak i komponentów metody hybrydowej. Kluczowe jest tu zidentyfikowanie miejsc największych oszczędności 
i zagrożeń w realizowanych działaniach. Według nich powinien być układany proces, za to nie powinien zakończyć się na pierw-
szych krokach. Osoby i podmioty odpowiedzialne za nadużycia uczą się i rozwijają wraz z naszymi umiejętnościami przeciwdziała-
nia, co bezpośrednio wymaga od nas sukcesywnego stosowania coraz bardziej wyrafinowanych metod - wszystkich komponen-
tów metody hybrydowej. 

Kompletna architektura logiczna rozwiązania, adresująca wszystkie wskazane w tym 
opracowaniu cechy, przedstawiona została na rysunku poniżej:



21

ROZWIĄZANIE

Ze względu na ograniczone zasoby ludzkie, Fundusz zdecydował się na większą automatyzację proce-
sów wykrywania i eliminowania nadużyć. SAS we współpracy ze specjalistami CNAF przygotował spe-
cjalne panele analityczne do wsparcia aktywności kontrolnej o nazwie „Evolutive”. Narzędzie składa się 
z trzech warstw, z rosnącą ziarnistością analiz oraz tabele operacyjne dla inspektorów odpowiedzial-
nych za typowanie przypadków do kontroli Natomiast do wykrywania zorganizowanych sieci przestęp-
czych CNAF wykorzystuje przygotowane przez SAS analityczne łączenie danych z wielu źródeł, w wy-
niku którego budowane są analityczne sieci powiązań, możliwe do wizualizacji i  śledzenia w czasie 
przez inspektorów. 

KORZYŚCI

Dzięki zastosowaniu rozwiązania analitycznego SAS, trafność typowania przypadków do kontroli wzro-
sła o 46% a oszczędności finansowe z tego tytułu wzrosły rok do roku o 75% (ze 150 do 263 milionów 
euro).

OPIEKA SPOŁECZNA
Automatyzacja procesu wykrywania nadużyć  
we Francuskim Narodowym Funduszu Świadczeń  
Rodzinnych

Francuski Narodowy Fundusz Świadczeń Rodzinnych (Caisse Nationale d’Allocations Familiales - CNAF) 
wypłaca 70 miliardów euro rocznie 11 milionom beneficjentów we Francji: zasiłki aktywizacyjne (RSA), 
zasiłki rodzinne, zasiłki mieszkaniowe, w sumie prawie trzydzieści różnych świadczeń. Walcząc z nieuza-
sadnionymi wypłatami świadczeń wynikającymi z błędnie wypełnionych lub niepoprawnych aplikacji, 
a także zorganizowanymi oszustwami, CNAF przeprowadza każdego roku 70 milionów operacji jed-
nostkowych kontroli. Większość odbywa się poprzez wymianę danych z administracją podatkową lub 
Centrum Zatrudnienia. Część oszustw dokonywanych jest przez zorganizowane sieci. Są one stosunko-
wo rzadkie, ale ich efekty są bardzo poważne - zarówno pod względem finansowym, jak i pod wzglę-
dem wizerunkowym.
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SAS oferuje zaawansowane narzędzie analityczne umożliwiające integrację i  analizę danych pochodzących z  różnych źródeł.  
Jest ono przeznaczone dla organizacji, w  których wymagane jest szybkie podejmowanie decyzji na podstawie skutecznej  
analizy danych. Zaliczamy do nich przede wszystkim instytucje stojące na straży porządku publicznego, ochrony granic, zakłady 
ubezpieczeń oraz banki.

Rozwiązanie inne niż wszystkie

W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi, które do rozpoczęcia analizy wymagają identyfikacji punktu zaczepienia i oferu-
ją na tym etapie jedynie możliwość wyszukiwania, narzędzia SAS – obok możliwości stosowania metody tradycyjnej – wykorzy-
stują zaawansowaną analitykę, umożliwiającą automatyczne wykrywanie nieznanych wcześniej związków. Alert wskazuje obiekt 
o podejrzanej charakterystyce, na którą wpływają cechy danego obiektu oraz cechy sieci obiektów z nim powiązanych. Alerty są 
kategoryzowane i, w zależności od kategorii, przesyłane do grup wyspecjalizowanych analityków, dla których są inicjalnie widocz-
ne jako lista uporządkowana w zależności od ważności alertów.  

Korzyści

• Wzrost efektywności 

• Możliwość adaptacji narzędzia do specyficznych wyzwań   
biznesowych. Dzięki konfigurowalnemu modelowi danych

• Elastyczność rozwiązania 

• Łatwe wykorzystanie wszystkich danych

• Minimalizacja całkowitego kosztu eksploatacji dzięki   
opcji instalacji w chmurze oraz możliwościom konfiguracyjnym 

• Komunikatywność narzędzia 

 
Przegląd funkcjonalności

Alerty - zapewniono funkcjonalność umożliwiającą wykrywanie podejrzanych zjawisk i generowanie alertów dzięki wykorzystaniu 
reguł biznesowych i scenariuszy. Alerty generowane są automatycznie na podstawie aktualnych danych. 

Widok alertu - narzędzie pozwala na modyfikowanie widoku alertu, jak i widoków innych encji (np. klienta). Wewnątrz widoku 
można w różnych postaciach (wykresy, tabele, mapy, sieci powiązań) przedstawić wszystkie powiązane z alertem informacje. 

Silnik reguł - silnik reguł pozwala na administrację scenariuszami, regułami i  procesem generowania alertów. Silnik nie tylko 
pozwala na definiowanie własnych reguł i scenariuszy wykrywania nadużyć, ale zawiera również predefiniowane reguły oparte na 
wiedzy zdobytej przez SAS w szeregu projektach wdrażania. 

Zarządzanie użytkownikami systemu - rozwiązanie SAS pozwala w  swobodny sposób zarządzać użytkownikami narzędzi.  
Administratorzy w prosty sposób mogą tworzyć grupy użytkowników, nadawać im uprawnienia, zmieniać hasła czy usuwać użytkowników. 

Zarządzanie alertami i przepływem pracy - menedżerowie mogą nadawać priorytet działaniom analitycznym, monitorować produk-
tywność i skuteczność analityków oraz dostosowywać strategie analityczne do nowych, pojawiających się wzorców nadużyć i przestępstw. 

Wyszukiwanie - dostępne jest wyszukiwanie pełnotekstowe (w tym ze wsparciem technologii Elastic Search) oraz wyszukiwanie na 
mapach. 

Przestrzeń robocza i  moduł dokumentacji wyników - przestrzeń robocza, gdzie analitycy mogą gromadzić dane istotne dla 
śledztwa i prowadzić bieżącą analizę. Przestrzeń robocza udostępnia funkcjonalność analityczną w interaktywnych widokach ana-
lizowanych danych (widok diagramu powiązań, chronologiczny, geoprzestrzenny, tabelaryczny). 

Wizualizacja, przeglądanie i analiza sieci powiązań - kluczowym interfejsem wspierającym analizę wykrytych sieci powiązań,  
oraz pozwalającym na ich dogłębną eksplorację jest interaktywny interfejs śledczego. Narzędzie pozwala na wizualizację i interak-
tywną eksplorację sieci powiązań w celu szybkiej identyfikacji związków ukrytych w danych. 

SAS VISUAL INVESTIGATOR
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Domeną SAS jest przetwarzanie ogromnych zbiorów danych w  wiedzę niezbędną do podejmowania 
strategicznych decyzji biznesowych. SAS jest liderem w dziedzinie oprogramowania do analizy danych 
oraz związanych z tym usług i dostarcza klientom zintegrowaną platformę analityczną, która zapewnia 
kompleksowy i bezpieczny proces zarządzania informacją w organizacji.

Zaawansowana technologia

Technologia SAS odpowiada na wyzwania rynkowe i  rosnące potrzeby klientów w zakresie funkcjonalności, wydajności 
i skalowalności rozwiązań. Ta zintegrowana i kompleksowa platforma analityczna zawiera pakiet rozwiązań do zarządzania 
danymi, wizualizacji danych i raportowania oraz zaawansowanej analityki. Szczególnie istotne są dziś wyjątkowe funkcjonal-
ności oprogramowania w  zakresie data mining i  machine learning, jego łatwa integracja z  rozwiązaniami open source, 
współpraca ze środowiskiem Hadoop, dostępność przetwarzania in-memory oraz możliwość uruchamiania narzędzi 
w chmurze. 

Rozwiązania

Oprogramowanie SAS jest fundamentem dla gotowych rozwiązań biznesowych dedykowanych do wsparcia takich obsza-
rów jak: zarządzanie relacjami z klientem, wsparcie sprzedaży i marketingu, zarządzanie finansami, zarządzanie ryzykiem, 
wykrywanie nadużyć, zarządzanie łańcuchem dostaw, prognozowanie popytu oraz wielu innych. Rozwiązania branżowe, 
dedykowane dla głównych sektorów gospodarki oraz instytucji publicznych, są dopasowane do ich specyfiki biznesowej 
i zapewniają kompleksowe wsparcie procesów i operacji.

Wiedza i kompetencje

 SAS w Polsce to zespół najwyższej klasy ekspertów, którzy doskonale rozumieją rolę informacji we współczesnym biznesie. 
To także gwarancja jakości zaawansowanych rozwiązań technologicznych poparta wiedzą biznesową i ekspertyzą branżo-
wą, dopasowaną do potrzeb polskich przedsiębiorstw i instytucji. To pasja, dzięki której zespół SAS nie ustaje w poszukiwa-
niu innowacji. To wreszcie ogromny bagaż doświadczeń i kompetencji zdobytych przy realizacji projektów, które w ciągu 
dwóch ostatnich dekad przyspieszyły transformację polskiej gospodarki.

INFORMACJA O SAS

Uzasadnienie Kapituły Konkursu: Najlepszy Partner w Biznesie 2017

Rozwiązania SAS znalazły trwałe zastosowanie w różnych sektorach polskiej gos-

podarki i przyczyniły się do zmiany jakości zarządzania informacją i transformacji 

procesów w wielu polskich przedsiębiorstwach, a tym samym wzrostu ich wartości. 

Dzisiaj wspólnie z klientami SAS tworzy rozwiązania, które stanowią innowacje  

w analityce na skalę globalną. 
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