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SKORING JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE SPÓŁDZIELCZE KASY 

OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWE W SPEŁNIENIU NOWYCH 

WYMAGAŃ NADZORCZYCH 

Katarzyna Cioch, Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. SKA 

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo–kredytowe, funkcjonujące w nowym otoczeniu 

prawnym, obligującym je do spełnienia szeregu nowych wymagań nadzorczych, stanęły 

przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest automatyzacja i standaryzacja procesu 

kredytowego oraz zastosowanie w nim oceny ryzyka klienta. Ocena wiarygodności klienta 

ubiegającego się o pożyczkę jest najczęstszym zastosowaniem skoringu w Kasach.  

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zastosowań modeli skoringowych 

do kontroli ryzyka kredytowego w spółdzielczych kasach oszczędnościowo–kredytowych 

w Grupie Kas Stefczyka oraz prezentacja procesu budowy i funkcjonowania modeli skorin-

gowych, służących do oceny wiarygodności kredytowej klienta detalicznego. Powyższe 

poprzedzono krótkim opisem otoczenia prawnego spółdzielczych kas oszczędnościowo–

kredytowych oraz roli Towarzystwa Zarządzającego SKOK we wdrażaniu modeli 

skoringowych w niektórych Kasach.  

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo–kredytowe pod nadzorem KNF  

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo–kredytowe zostały objęte państwowym nadzorem, 

sprawowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego, w dniu 27 października 2012 roku, 

na podstawie nowej ustawy o SKOK6. Wcześniej obowiązująca ustawa o SKOK7 wska-

zywała Kasę Krajową8 jako organ sprawujący nadzór nad Kasami. Prace nad nową ustawą 

o SKOK rozpoczęły się już w 2009 roku. Długa droga legislacyjna nowej ustawy o SKOK, 

spowodowana między innymi skierowaniem projektu ustawy do Trybunału Konstytucyj-

nego, dała Kasom czas na dostosowanie swoich standardów zarządzania do potencjalnych 

wymagań KNF. Zarządy Kas, świadome konieczności budowania i wdrażania bardziej 

                                                      

6 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo–kredytowych (Dz. U. 2012 

poz. 855). 
7 Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo–kredytowych (Dz. U. 1996 

nr 1 poz. 2 z późn. zm.). 
8 Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo–Kredytową. 



 
 

www.statsoft.pl/czytelnia.html Copyright © StatSoft Polska 2013 

 

68 

StatSoft Polska, tel. 12 428 43 00, 601 41 41 51, info@statsoft.pl, www.StatSoft.pl 

zaawansowanych i zautomatyzowanych systemów zarządzania ryzykiem, uznały rozwój 

w tym zakresie za priorytetowy.  

Obecna9 sytuacja Kas jest trudna z uwagi na dużą niepewność i zmienność ich otoczenia 

prawnego oraz brak szczegółowych wytycznych i rozporządzeń, określających sposoby 

spełnienia niektórych wymagań nadzorczych. Dziś Kasy koncentrują swoje działania na 

spełnieniu zapisów: 

 projektu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji sprawozdawczych10;  

 projektu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm dopuszczalnego ryzyka11; 

 projektu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obliczania współczynnika 

wypłacalności12.  

Wsparcie Kas przez TZ SKOK 

W celu automatyzacji i standaryzacji usług, podniesienia ich jakości oraz obniżenia cen, 

realizowanych poprzez wspólne działania marketingowe oraz wzajemne dzielenie się 

wiedzą, doświadczeniem oraz wypracowanymi przez poszczególne Kasy metodami 

i narzędziami pracy, Zarządy części spółdzielczych kas oszczędnościowo–kredytowych 

podjęły decyzję o przystąpieniu do porozumienia. W 2009 roku powstała Grupa Kas 

Stefczyka oraz Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. SKA. W przyjętym modelu 

struktury TZ SKOK realizuje między innymi usługi wsparcia procesu kredytowego, w tym 

windykacji i restrukturyzacji, usługi analiz finansowych i wspomagania zarządzania ryzy-

kiem, w tym w szczególności obsługi modeli skoringowych.  

Należy pamiętać, że każda spółdzielcza kasa oszczędnościowo–kredytowa jest niezależ-

nym podmiotem i ma odrębny system zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem, strategię 

biznesową oraz politykę cenową. 

Skoring jako narzędzie kontroli ryzyka kredytowego 

TZ SKOK od momentu rozpoczęcia działalności świadczy usługi: 

 budowy i wdrożenia modelu skoringowego;  

 utrzymania i rozwoju modeli skoringowych i narzędzi informatycznych, wspierających 

proces obsługi modeli skoringowych; 

                                                      

9 Opisywana na dzień sporządzenia niniejszego opracowania – 8 lutego 2013 roku. 
10 Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie zakresu, terminów i trybu 

przekazywania przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo–kredytowe oraz Krajową Spółdzielczą Kasę 

Oszczędnościowo–Kredytową informacji sprawozdawczych do Komisji Nadzoru Finansowego.  
11 Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 października 2012 roku w sprawie norm dopuszczal-

nego ryzyka w działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo–kredytowych.  
12 Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie sposobu i szczegółowych 

zasad obliczania współczynnika wypłacalności spółdzielczych kas oszczędnościowo–kredytowych. 
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 monitorowania i walidacji modeli skoringowych; 

 prowadzenia szkoleń i konsultacji w zakresie funkcjonowania skoringu w organizacji. 

Narzędziem pracy analityków i statystyków w TZ SKOK jest STATISTICA firmy StatSoft 

Polska. Do budowy, monitorowania i walidacji modeli skoringowych TZ SKOK wykorzys-

tuje Zestaw Skoringowy oraz Trees – dodatki do oprogramowania STATISTICA. Funkcjo-

nalność Zestawu Skoringowego pozwala na rozwiązywanie problemów, które spotyka się 

podczas budowy modeli skoringowych, dedykowanych Kasom o małej skali działania lub 

jednorodnym portfelu, w szczególności dotyczy to analizy małych zbiorów danych lub 

zbiorów z małą liczbą „złych” klientów. Drzewa klasyfikacyjne (dodatek Trees) stosowane 

są między innymi w celu przeprowadzenia segmentacji klientów. 

Kasy z Grupy Kas Stefczyka wykorzystują skoring przede wszystkim jako narzędzie 

do oceny ryzyka kredytowego pojedynczej transakcji. To zastosowanie wynika z obo-

wiązujących Kasy regulacji13, na podstawie których Kasy są zobligowane do oceny ryzyka 

klienta, w tym do oceny jego wiarygodności kredytowej w sposób wystandaryzowany 

i zautomatyzowany. Duża skala działalności niektórych Kas, praktyki rynkowe mini-

malizujące czas wydania decyzji kredytowej oraz obowiązki informacyjne względem 

klienta w praktyce wykluczają ocenę wniosku kredytowego jedynie przez analityka, bez 

wsparcia przez narzędzia informatyczne, w tym mniej lub bardziej zaawansowane modele 

skoringowe. 

Etapy budowy modelu skoringowego 

Diagram na rys. 1 przedstawia proces budowy modelu skoringowego.  

Pierwszym etapem budowy modelu jest analiza danych pozyskanych z systemów informa-

tycznych Kasy (analiza struktury portfela i klientów Kasy, analiza jakości danych) oraz 

informacji o wymaganiach biznesowych Kasy i funkcjonowaniu dotychczas stosowanych 

modeli. W przypadku, gdy nie jest możliwe oszacowanie modelu na danych własnych 

Kasy, stosuje się modele generyczne.  

Kolejnym etapem procesu jest przygotowanie danych do budowy modelu i jeśli jest to za-

sadne, przeprowadzenie segmentacji klientów.  

Rys. 2 przedstawia przykładowe drzewo decyzyjne, zastosowane w procesie segmentacji 

klientów. 

                                                      

13 Są to między innymi: Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2011 nr 126 poz. 

715) oraz Zalecenia dotyczące dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kre-

dytowych - Uchwała nr 1 Zarządu Kasy Krajowej z dnia 28 marca 2011 roku, implementująca w spółdziel-

czych kasach oszczędnościowo–kredytowych zapisy Rekomendacji T dotyczącej dobrych praktyk w zakresie 

zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych (Uchwała KNF z dnia 23 października 2012 roku 

nr 52/2010). 
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Rys. 1. Schemat budowy modelu skoringowego. 

 

Rys. 2. Schemat budowy modelu skoringowego - segmentacja. 
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Każdorazowo określa się definicję „złego” klienta oraz okres obserwacji. Modelowana 

wiarygodność klienta, czyli jego skłonność do spłaty zobowiązania, rozumiana jest jako 

prawdopodobieństwo braku spłaty pożyczki (PD14). Standardowo brak spłaty pożyczki 

określany jest jako przeterminowanie powyżej 90 dni, pojawiające się w ciągu pierwszych 

12 miesięcy trwania pożyczki – to najczęściej stosowana w modelach skoringowych 

definicja „złego” klienta. 

W dalszych krokach dokonuje się wyboru i podziału zmiennych na kategorie oraz tworzy 

tablicę skoringową. Poniższe rysunki przedstawiają przykładowy wykres WoE15 oraz 

fragment przykładowej tablicy skoringowej. 

 

Rys. 3. Schemat budowy modelu skoringowego – wybór i podział zmiennych. 

                                                      

14 Probability of default. 
15 Współczynnik WoE (Weight of Evidence) – miara informująca o sile predykcyjnej poszczególnych kategorii 

danej zmiennej. Współczynnik WoE jest miarą badającą różnicę w proporcjach złych i dobrych klientów 

w poszczególnej kategorii danej zmiennej. 
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Rys. 4. Schemat budowy modelu skoringowego – utworzenie tablicy skoringowej. 

 

Rys. 5. Schemat budowy modelu skoringowego – ocena modelu. 
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W stosowanym narzędziu możliwe jest też przeprowadzenie oceny modelu. Rys. 5 przed-

stawia przykładowe wartości oceny modelu: wykres Giniego16, wykres K-S17, wykres 

ODDS18. 

Parametrem wyjściowym zastosowania obliczeń skoringowych dla poszczególnych 

klientów jest wartość PD oraz punktacja skoringowa. 

Skoring w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym 

Klienci otrzymujący w wyniku zastosowania obliczeń skoringowych wartości PD trafiają 

do (zdefiniowanych uprzednio przez Kasę) grup ryzyka.  

Celem zastosowania grup ryzyka jest segmentacja klientów w zależności od poziomu 

ryzyka kredytowego oraz zastosowanie odpowiedniej, zdefiniowanej wcześniej strategii 

postępowania dla poszczególnych segmentów. 

Poziom ryzyka klienta może wpływać na następujące parametry transakcji: 

 fakt udzielenia pożyczki; 

 dostępność określonego produktu; 

 cenę (wysokość prowizji lub oprocentowania); 

 kwotę pożyczki (maksymalną kwotę udzieloną, maksymalną kwotę udzieloną bez 

zabezpieczeń); 

 liczba i jakość wymaganych zabezpieczeń. 

Poniżej przedstawiono diagram ilustrujący przykładowe zastosowanie wartości parametru 

PD w segmentacji klientów pod względem ryzyka. 

 

Rys. 6. Zastosowanie oceny ryzyka klienta w procesie decyzyjnym. 

                                                      

16 Współczynnik Giniego - miara efektywności modelu oceniająca zdolność modelu do poprawnej klasyfikacji 

klientów według poziomu ryzyka. 
17 Statystyka K-S (Kołmogorowa–Smirnowa) – miara efektywności modelu oceniająca zdolność modelu 

do odróżniania „dobrych” klientów od „złych”. 
18 Wskaźnik ODDS (odds ratio, iloraz szans) – miara efektywności modelu służąca do oceny, czy wraz 

ze wzrostem punktacji skoringowej bądź spadkiem PD zmniejsza się udział „złych” klientów. 
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Proces decyzyjny jest zautomatyzowany – wszelkie przyjęte do stosowania reguły są 

zaimplementowane w systemie informatycznym, co obniża również ryzyko operacyjne, 

towarzyszące realizacji procesu.  

Kasa określa swój apetyt na ryzyko, wskazując: 

 oczekiwaną strukturę portfela i poszczególnych segmentów z uwzględnieniem grup 

ryzyka; 

 limity odchyleń dla oczekiwanej struktury; 

 maksymalny udział „złego” klienta w poszczególnych segmentach i grupach ryzyka. 

Kasa określa strategię postępowania w przypadku przekroczenia przyjętych limitów ryzyka. 

Proces zarządzania ryzykiem kredytowym uwzględnia monitorowanie i raportowanie 

w zakresie: 

 jakości modeli; 

 jakości portfela; 

 limitów. 

Inne zastosowania skoringu 

Obecnie w TZ SKOK trwa analiza możliwości zastosowania w Grupie Kas Stefczyka sko-

ringu fraudowego, w celu przeciwdziałania wyłudzeniom kredytowym, a w konsekwencji 

minimalizacji poziomu ryzyka kredytowego i operacyjnego w procesie kredytowym. Naj-

większym wyzwaniem dla tego projektu jest dostosowanie jego wymagań do otoczenia 

prawnego, które daje spółdzielczym kasom oszczędnościowo–kredytowym zdecydowanie 

mniejsze niż bankom możliwości wzajemnej wymiany informacji. 

W najbliższym czasie w TZ SKOK planuje się rozważenie: 

 zastosowania modeli skoringowych do segmentacji klientów w procesie sprzedaży, 

w celu zwiększenia efektywności strategii sprzedażowych (poprawy skuteczności 

i obniżenia kosztów); 

 zwiększenia znaczenia kosztów ryzyka (kosztów oczekiwanych strat) w cenach 

produktów, w celu optymalizacji polityki cenowej. 

Podsumowanie 

Obecnie w spółdzielczych kasach oszczędnościowo–kredytowych skoring wykorzystuje się 

głównie do oceny wiarygodności kredytowej klienta detalicznego jako narzędzie wspiera-

jące proces zarządzania ryzykiem kredytowym. W przyszłości należy się spodziewać, 

zwłaszcza w dużych organizacjach, rozwoju metod skoringowych i znajdowania nowych 

zastosowań dla zaawansowanych modeli matematycznych, których wykorzystanie mo-

głoby przynieść Kasom korzyści biznesowe.  


