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Plan prezentacji produktów iSWORD 

1. o projekcie iSWORD 
• cele i zakres projektu 

• działania upowszechniające  i włączające 

• harmonogram wdrażania 

2. produkty 
• iSWORD Zdrowie i Infrastruktura  - Maciej Lis 

• iSWORD Środowisko i Bioróżnorodność – Jan Gąska 

• iSWORD Emerytury – Kamil Wierus 
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Projekt realizowany w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, 
Działania 5.6 Projekty innowacyjne  Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki.  

Cel: 

-  poprawa jakości 
stanowionego prawa; 

- budowa narzędzi 
wspierających 

uprawianie polityki w 
oparciu o dowody. 

Adresaci: 

- pracownicy 
administracji publicznej 
zaangażowani w proces 

legislacyjny i 
planowanie inwestycji  

Produkt: 

-zestaw narzędzi 
ilościowej analizy 
kosztów i korzyści 

projektów 
inwestycyjnych i zmian 

regulacyjnych 
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iSWORD – o projekcie 



Zakres projektu iSWORD 

iSWORD 

Infrastruktura 
Środowisko i 

Bioróżnorodność 
Emerytury Zdrowie 

Planowana realizacja w latach 2010-2013 
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Działania upowszechniające i włączające 

• portal iSWORD – www.isword.pl  

• podręczniki multimedialne i zwykłe 

• seminaria konsultacyjne 

• spotkania szkolno-wdrożeniowe 

• szkolenia 

• komitet sterujący 

• konferencja kończąca projekt 
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Działania promocyjne 

• wysyłka materiałów promocyjnych 

• informacje w portalu samorządowym PAP 

• udział w  konferencjach organizowanych prze KIW 

• prezentacja – stoisko – w projekcie „Dobry klimat dla 

powiatów” organizacji współpracującej  
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Liczby 
LP. Instytucja liczba osób przeszkolonych 

1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych (szkolenie) 10 

2 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (szkolenie) 5 

3 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (szkolenie) 5 

4 Ministerstwo Finansów (szkolenie) 5 

5 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (szkolenie) 5 

6 Ministerstwo Zdrowia (szkolenie) 7 

7 Ministerstwo Gospodarki (szkolenie) 5 

8 Ministerstwo Środowiska (szkolenie) 5 

9 Agencja Oceny Technologii Medycznych (szkolenie) 8 

10 Ministerstwo Infrastruktury (szkolenie) 3 

11 JST (szkolenie) 94 

12 warsztaty szkolno-informacyjne oraz konferencja 

końcowa 

480 

  RAZEM: 632 
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Gdzie jesteśmy, czyli harmonogram 

• Listopad – grudzień 2012 – przerwa na walidację przez KST; 

• Styczeń 2013 - rekrutacja uczestników szkoleń/ seminaria; 

• Luty – wrzesień 2013 – szkolenia; 

• Październik 2013 – Konferencja kończąca projekt. 
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Dziękuję za uwagę i zapraszam do prezentacji 

narzędzi iSWORD 

Joanna Pospieszyńska-Burzyńska 

 



iSWORD Zdrowie 



Cel narzędzia 

• Ilościowe ujęcie zakładanych efektów ocenianych polityk i 

programów zdrowotnych w obszarze dowolnie wybranego 

problemu zdrowotnego 

• Ocena wpływu interwencji na umieralność oraz utracone 

lata życia  

• Wspieranie decyzji w obszarze zdrowia publicznego i 

wyboru najefektywniejszych interwencji 
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Metodologia 

• Analiza utraconych lat życia (YLL – years of life lost due to premature 

mortality), zgodnie z zaleceniami WHO 

• Umożliwia szeroką analizę wpływu zmian w umieralności według przyczyn 

(klasyfikacja ICD 10) 

• Dostarcza szczegółowej bazy danych do przeprowadzenia analizy 

• Przelicza zakładane spadki umieralności na utracone lata życia całej 

populacji 

• Uwzględnia różnice w umieralności według płci, wieku i województwa – 

wysoka precyzja prognoz 

 

 

 

2012-12-12 12 



Metodologia – c.d. 

Zakładane zmniejszenie wskaźnika umieralności dla poszczególnych przyczyn 

 

Obliczenia modelu  

 

Zmiana liczby utraconych lat życia w społeczeństwie  - skumulowana miara 

skuteczność danej polityki dla zdrowia publicznego 
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Potencjalni użytkownicy 

• Pracownicy administracji publicznej zajmujący się 

przygotowaniem i ewaluacją krajowych 

programów i polityk zdrowotnych 

– centralnej  

– samorządowej (dane o umieralności na poziomie 

wojewódzkim). 

 

2012-12-12 14 



Przykładowa analiza – „Piłeś nie jedź” 

• W województwie lubelskim w latach 2000-2006 

zaobserwowano najwyższą liczbę wypadków drogowych 

z udziałem osób nietrzeźwych – 27,5 na 100 000 

mieszkańców (średnia z 7 lat), dla porównania w 

województwie warmińsko mazurskim liczba ta wyniosła– 

25,3 / 100 000 mieszkańców; w mazowieckim – 14,3 / 

100 000 mieszkańców (Kin-Dittmann 2007) 
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Przykładowa analiza - specyfikacja 

• Klasyfikacja ICD-10 nie wyróżnia nietrzeźwości jako odrębnej przyczyny śmiertelnych wypadków 

drogowych, istnieje szeroka kategoria zgonów w wyniku wypadków komunikacyjnych w ruchu 

lądowym 

• W roku 2010 odsetek zabitych w wypadkach drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych 

kierowców w ogóle wypadków drogowych wyniósł 9 % (KGP) 

• Odsetek wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców wynosi 22 % w woj. lubelskim 

przy 14,3% dla Polski 

• Zgony spowodowane przez nietrzeźwych kierowców stanowią w woj. lubelskim ok. 15 proc. zgonów 

w wypadkach komunikacyjnych 

• Założono, że efekty programu obserwowane będą w latach 2011-2020, redukcja zgonów 

spowodowanych przez nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego będzie rosła liniowo (do 30% w 

2020 r.). 
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Przykładowa analiza (1) 
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Przykładowa analiza (2) 
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Przykładowa analiza (3) 
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Przykładowa analiza (4) 
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Przykładowa analiza (5) 
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Przykładowa analiza (6) 

 

 

2012-12-12 22 



Przykładowa analiza (7) 
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iSWORD Infrastruktura 



Cel modułu 

• Wspomaga ocenę skutków inwestycji w infrastrukturę 

• Operacjonalizuje metodologię  oceny efektywności ekonomicznej inwestycji wypracowanej przez  Instytutu 

Badawczego Dróg i Mostów Umożliwia wycenę pieniężną następujących kosztów: 

– Czasu użytkowników (przewozy towarowe i pasażerskie) 

– Emisji spalin 

– Eksploatacji pojazdów 

– Remontów i utrzymania bieżącego 

– Wypadków drogowych (w tym koszty materialne, utrata zdrowia i życia) 

• Wykorzystanie :  

– administracja szczebla samorządowego, 

– ocena lokalnych projektów infrastrukturalnych współfinansowanych z UE (zalecana metodologia) 
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• Analiza wymaga podania następujących danych: 

– Ranga drogi (np. powiatowa, gminna) 

– Położenie (miejska czy zamiejska) 

– Charakter ruchu (gospodarczy, turystyczny, rekreacyjny) 

– Ukształtowanie terenu (płaski, falisty, górski) 

– Krętość drogi i/lub widoczność na wyprzedzanie 

– Długość i szerokość jezdni 

– Stan nawierzchni wg. SOSN (A, B, C, D) 

– SDR na drodze dla wszystkich typów pojazdów 

DANE 
WEJŚCIOWE 

DANE 
OSZACOWANE 

WYLICZENIE 
KOSZTÓW 

Założenia 



Przykładowa analiza – założenia (1) 
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Przykładowa analiza – założenia (2) 

Przebudowa ul. Sobieskiego w Poddębicach w 2008 roku 

• Wymiana nawierzchni 

• Frezowanie nawierzchni  

• Rozbiórka chodników z płyt betonowych   

• Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej  

• Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych  

• Długość około 400m 

• Szerokość ok. 6 m, 

• Cena:  421 tys. zł 

• Przyjmujemy, że na remont nawierzchni przeznaczono 300 tys.  
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Przykładowa analiza (1) 
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Przykładowa analiza (2) 
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Przykładowa analiza (3) 
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Przykładowa analiza (4) 
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Przykładowa analiza - wyniki (1) 
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Przykładowa analiza - wyniki (2) 
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Dziękuję za uwagę! 

 

Maciej Lis 



iSWORD Środowisko 



Cel narzędzia i podstawowe informacje 

• Analiza polityk prowadzących do zmian emisji gazów cieplarnianych 

na poziomie sektorów, w poszczególnych latach, a także na 

przecięciu wymiaru sektorowego i czasowego; 

• Analiza polityk prowadzących do zmian zużycia energii na poziomie 

sektorów i w ujęciu czasowym; 

• Analiza zmian struktury wytwarzania energii i ich następstw; 

• Ocena finansowa następstw regulacji z zakresu redukcji emisji 

dwutlenku węgla i gazów cieplarnianych; 
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Możliwości 

• Możliwość wyboru scenariuszy (różne ceny węgla, ETS, 

bez ETS), a także możliwość wyboru stopy dyskontowej; 

• Możliwość prowadzenia analiz na poziomie 

powiatowym/wojewódzkim bądź krajowym; 

• Możliwość redefiniowania założeń, takich jak kurs 

walutowy, inflacja, stopa dyskontowa. 
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Potencjalni użytkownicy 
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• Pracownicy administracji publicznej (centralnej i 

samorządowej) zajmujący się przygotowaniem i 

ewaluacją polityk oddziałujących na emisje 

dwutlenku węgla; 

• Naukowcy badający i opisujący współzależności 

pomiędzy emisjami gazów cieplarnianych, a polityką. 



Przykładowa analiza - wprowadzenie 

• Przykład: Program Budowy Dróg i Autostrad. Konsekwencje dla 

emisji pojawią się w 2 sektorach – transportu i przemysłu.  

• 4 kroki analizy: 

– Krok 0 – wybór scenariuszy; 

– Krok 1 – analiza zmian emisji; 

– Krok 2 – analiza zmian efektywności; 

– Krok 3 – analiza źródeł energii; 

– Krok 4 – podsumowanie analiz, zapisywanie wyników, eksport danych. 
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Przykładowa analiza (1) 
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Przykładowa analiza (2) 
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Przykładowa analiza (3) 
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Przykładowa analiza (4) 
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Przykładowa analiza (5) 
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Przykładowa analiza (6) 
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Przykładowa analiza (7) 
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Przykładowa analiza (8) 

2012-12-12 50 



iSWORD Bioróżnorodność 



Cel narzędzia i podstawowe informacje 

• Analiza polityk prowadzących do zmian w zakresie 

bioróżnorodności; 

• Ocena oparta o liczne badania naukowe z zakresu ekonomii; 

• Analiza oparta o dane z badań prowadzonych w wielu krajach 

dotyczących waluacji bioróżnorodności przez społeczeństwo. 
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Potencjalni użytkownicy 

• Pracownicy administracji publicznej (centralnej i 

samorządowej) zajmujący się projektowaniem polityk i 

analizowaniem inwestycji wpływających na bioróżnorodność; 

• Narzędzie umożliwia jedynie wstępną wycenę bądź 

porównywanie różnych rodzajów polityk wpływających na 

środowisko – dokładna analiza wymaga precyzyjnego 

przyjrzenia się polityce bądź inwestycji przez ekspertów. 
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Możliwości 

• Możliwość wyboru różnych wycen bioróżnorodności, 

na podstawie różnych badań i wycen w różnych 

krajach; 

• Możliwość wyboru różnych mierników 

odzwierciedlających bioróżnorodność, dodawania ich 

do raportu oraz generowania wykresów i map. 
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Wygląd narzędzia 
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Dziękuję za uwagę! 

Jan Gąska 



iSWORD Emerytury 



Podstawowe informacje 
• Mikrosymulacyjny model kohortowy 

Wykorzystuje i przetwarza informacje o populacji w podziale na wiek, płeć i 

wykształcenie (łącznie 12*2*5 =120 profili). 

• Aplikacja MS Excel wyposażona w przyjazny interfejs użytkownika. Obsługa „krok po 

kroku” za pomocą przycisków nawigacyjnych. 

• Elastyczność wyboru scenariuszy i parametrów oraz możliwość wprowadzenia 

własnego scenariusza. Ponadto dodatkowy moduł rynku pracy pozwala na szybkie 

stworzenie prognozy wskaźników rynku pracy. 

• Możliwość szybkiego wykonywania wielokrotnych symulacji oraz łatwość 

przekształcenia, rozbudowy i wykorzystania do analizy innych obszarów zabezpieczenia 

społecznego i rynku pracy. 

2012-12-12 58 



Założenia 

• Demografia: do wyboru 3 scenariusze dzietności i 3 scenariusze umieralności. 

Scenariusze demograficzne pochodzą z opracowanego w IBS modelu SYMDEM. 

• Wiek emerytalny: do ustalenia osobno dla płci i roczników  

(z dokładnością do 1 miesiąca). 

• Prognoza makroekonomiczna i rynku pracy: 

Wybór jednego z czterech zaimplementowanych scenariuszy lub wprowadzenie 

własnego scenariusza. W tworzeniu scenariuszy zatrudnienia pomaga aplikacja 

pomocnicza iSWORD Moduł Rynku Pracy. 

• Scenariusz instytucjonalny: do wyboru jeden z czterech scenariuszy 

rozdysponowania składki, opłat w OFE, limitu na akcje w OFE, ściągalności składek 

itd. lub własny scenariusz. 
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Możliwości 

• Model umożliwia oszacowanie: 

– wysokości emerytur dla osób urodzonych po 1949 r.; 

– stóp zastąpienia; 

– udziału poszczególnych filarów w tworzeniu kapitału emerytalnego; 

– liczby i struktury emerytów oraz wysokości świadczeń; 

– całkowitych wpływów i wydatków Funduszu Emerytalnego FUS; 

– wpływu zobowiązań emerytalnych na stan finansów publicznych. 

• Wyniki dla jednostek są dostępne w podziale wg wieku, płci i 

wykształcenia. 
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Dotychczasowe wykorzystanie 

• Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju (KPRM/MAC) oraz 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 (MRR). 

• Emerytury częściowe: przekształcenie modelu pozwalające na obliczenie 

wysokości emerytur częściowych (projekt dla Kancelarii Prezydenta RP). 

• Modelowe rozwiązania Flexicurity: rozbudowa pozwalająca na analizę 

wydatków Funduszu Pracy na zasiłki dla bezrobotnych. 

• Wsparcie merytoryczne dla Komisji Trójstronnej: w czasie negocjacji dot. 

przesunięcie części składki z OFE na subkonta. 

• Szereg publikacji IBS oraz artykuły prasowe i prezentacje. 
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Przykładowa analiza 

• Powtórzmy symulację wpływu podniesienia wieku 

emerytalnego zgodnie z harmonogramem przyjętym przez 

Sejm, aby sprawdzić, jak na wysokość nowoprzyznanych 

emerytur wpłynie reforma. Scenariusz bazowy zakłada brak 

zmian; scenariusz „z interwencją” jest zgodny z przyjętym 

harmonogramem podwyższenia wieku. 

• Wykorzystamy iSWORD Moduł Rynku Pracy, iSWORD 

Emerytury oraz założenia zapisane w ustawie. 
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Przykładowa analiza (1) 

1) Obliczmy wskaźniki zatrudnienia w scenariuszu bazowym i z 

interwencją za pomocą iSWORD Moduł Rynku Pracy. 
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Przykładowa analiza (1) 

1) Otrzymujemy gotową tabelę z prognozą zatrudnienia wg wieku, 

płci i wykształcenia. 
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Przykładowa analiza (2) 

2) Do iSWORD Emerytury wprowadzimy założenia z uzasadnienia do 

ustawy… 
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Przykładowa analiza (2) 

2) Wybieramy  opcję „Stwórz nowy scenariusz”… 
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Przykładowa analiza (2) 

2) …wklejamy prognozę makroekonomiczną z ustawy i klikamy „Dalej” 
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Przykładowa analiza (3) 

3) Wybieramy rzeczywisty scenariusz instytucjonalny, dla uproszczenia 

przyjmujemy domyślne wartości pozostałych parametrów i klikamy 

„Dalej” 
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Przykładowa analiza (4) 

4) Wklejamy wsk. zatrudnienia z Modułu Rynku Pracy i klikamy 

„Dalej” 
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Przykładowa analiza (5) 

5) Pozostaje nam wybór scenariusza demograficznego i struktury płac 

oraz wieku emerytalnego. 
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Przykładowa analiza (6) 

6) Wiek emerytalny wybieramy w zależności od scenariusza 

(bazowy/z interwencją) i klikamy „Zastosuj” 
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Przykładowa analiza (7) 

7) Teraz klikamy „Przelicz model”… 
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Przykładowa analiza (7) 

7) …i możemy wybrać interesujące nas wyniki. 
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Przykładowa analiza (7) 

7) Wyniki prezentowane są w formie tabel i wykresów. Aby uzyskać 

objaśnienia wyników, wystarczy kliknąć na ikonę Pomocy. 
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Przykładowa analiza (7) 

7) Wyniki prezentowane są w formie tabel i wykresów. 
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Przykładowa analiza (8) 
8) Interesujące nas wskaźniki możemy skopiować i porównywać ich 

wartości w zależności od analizowanego scenariusza. 

 
Rysunek 1. Wysokości emerytur nowoprzyznanych dla 
scenariusza bazowego 

Rysunek 2. Wysokości emerytur nowoprzyznanych dla 
scenariusza z interwencją 

  
Źródło: opracowanie własne IBS Źródło: opracowanie własne IBS 
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Przykładowa analiza- podsumowanie 

• Interwencja publiczna polegająca na podwyższeniu wieku emerytalnego będzie 

skutkować istotnym zwiększeniem stóp zastąpienia (tu: w odniesieniu do 

średniej płacy), nawet o 10 p.p. (nowoprzyznane emerytury już w 2025-2030 r. 

będą wyższe o ok. 350-400 zł, czyli o ok. 20%). 

• Przyczyną tego jest zarówno krótszy oczekiwany czas pobierania świadczenia, 

jak i (w przynajmniej równym stopniu) wyższe zatrudnienie i wzrost PKB.  

• Przekłada się to na dłuższy staż pracy i wyższe wskaźniki waloryzacji składek- a 

zatem większa liczba składek będzie waloryzowana dłużej i na 

korzystniejszych zasadach. 
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Przykładowa analiza- podsumowanie 

• W ciągu 15 minut udało nam się przeprowadzić analizę, której wyniki są 

zbieżne z wynikami OSR, przygotowanego m.in. przez ZUS. 

• Na wykresie porównano prognozę wpływów i wydatków Funduszu 

Emerytalnego w FUS modelu iSWORD i rządową (OSR=100%). 
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Dziękuję za uwagę! 

Kamil Wierus 
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