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1. Opracowanie stosowanego na całym świecie oryginalnego oprogramowania 
SilverDecisions 
 
Oprogramowanie SilverDecisions (http://silverdecisions.pl/) zostało opracowane w 
projekcie ROUTE-TO-PA realizowanym w ramach programu ramowego UE Horizon 
2020. Jest ono typu open-source i dostępne darmowo w formie SaaS. Służy modelowaniu 
drzew decyzyjnych i jest wykorzystywane w administracji publicznej, przedsiębiorstwach 
i na uczelniach w celach naukowych i dydaktycznych na całym świecie. Według wiedzy 
autorów jest to jedyne na świecie w pełni darmowe i otwarte oprogramowanie tego typu o 
tak zaawansowanej funkcjonalności. Oprogramowanie jest dostępne w językach: angielski, 
niemiecki, francuski, włoski, polski. W okresie od sierpnia 2014 (pierwsze wydanie 
oprogramowania) do grudnia 2016 (koniec okresu sprawozdawczego) oprogramowanie 
miało 26960 użytkowników z 159 krajów (niemal 8 tys. z USA) oraz 76385 odsłon (dane 
według Google Analytics). Ze względu na to, że jest ono dostępne za darmo przez Internet, 
nie wymaga zakupu licencji czy podpisywania umowy wdrożeniowej przez KAE (założenia 
programu H2020: udostępnianie tworzonych rozwiązań w ww. modelu biznesowym). 
Posiadamy jednak informację o przykładowych potwierdzonych użytkownikach aplikacji:  
Universita Delgi Studi di Salerno, Centre National de la Recherche Scientifique, Wise & 
Munro, National University of Ireland Galway, Universiteit Utrecht,  Ancitel Spa, Ortelio 
Ltd, Gementee den Haag, Dublin City Council, Comune di Prato, Open Knowledge 
Foundation Lbg, Audacy Space, Loyola University Chicago, Decision Nodes. 
Potwierdzeniem faktu wykorzystania oprogramowania SilverDecisions jest umowa 
konsorcjalna projektu ROUTE-TO-PA w ramach programu H2020 oraz informacje 
przekazane w korespondencji e-mail przez użytkowników do autorów oprogramowania. 
 
 

2. Innowacyjny projekt z programu UE Horyzont 2020 we współpracy międzynarodowej 
 
ROUTE-TO-PA - projekt innowacyjny (Innovation Actions–IA) realizowany w ramach 
programu ramowego UE Horizon 2020. Jego cel to stworzenie technologii i narzędzi 
informatycznych pozwalających na: 1) zwiększenie udziału społeczeństwa w kształtowaniu 
decyzji administracji publicznej, 2) zwiększenie przejrzystości procesów w administracji, 
3) wprowadzenie publicznej kontroli tych procesów. Cel ten zostanie zrealizowany przez 
stworzenie platformy SPOD (Social Platform for Open Data), która umożliwi organom 
administracji upublicznianie informacji wg paradygmatu Open Data i będzie wspierać 
powstawanie społeczności obywateli wokół tych informacji. Społeczności te będą następnie 
przekazywały informację zwrotną organom publicznym, które z kolei będą mogły ją 
uwzględniać w swoich procesach decyzyjnych i w procesie stanowienia prawa. Zostanie 
także stworzony zestaw narzędzi ułatwiający obywatelom zrozumienie i analizę 
udostępnianych danych. Celem pracowników KAE jest wyznaczenie optymalnego sposobu 
wyłaniania preferencji społecznych na podstawie informacji zwrotnej przekazywanej przez 
obywateli przez SPOD. W tym celu zostanie skonstruowany wieloagentowy model obiegu 
informacji w sieciach społecznych uwzględniający heterogeniczność podmiotów oraz 
zróżnicowanie ich lokalizacji geograficznej. Model ten zostanie następnie skalibrowany na 
podstawie danych publicznie dostępnych i pozyskanych z pilotażowych wdrożeń SPOD w 
instytucjach administracji publicznej w różnych krajach UE. Pozwoli to na uwzględnianie 
przez administrację publiczną preferencji ujawnionych przez obywateli. Skonstruowano też 
oprogramowanie SilverDecisions.pl pozwalające administracji na komunikowanie 
lokalnym społecznościom rozważanych problemów decyzyjnych (zintegrowane ze SPOD i 
dostępne jako samodzielny produkt). 
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3. Badania naukowe o znaczeniu międzynarodowym, w efekcie których opracowano 
narzędzia wspomagania decyzji na rynku ochrony zdrowia  
 
Badania naukowe, które doprowadziły do opracowania narzędzi wspomagania decyzji na 
rynku ochrony zdrowia i wykorzystania metod ilościowych do wspomagania takich decyzji, 
w kontekście tzw. oceny technologii medycznych (HTA, ang. health technology 
assessment). Badania te obejmowały przede wszystkim:  

(1) Studia możliwości i korzyści wykorzystania nieklasycznych metod opisu i analizy 
preferencji, np. z wykorzystaniem modelowania rozmytego lub uwzględniając 
światopogląd respondentów; efekty opublikowano w pracach z listy A z wysokim 
współczynnikiem impact factor (IF): (M. Jakubczyk i 2 współautorów spoza KAE, 
2016, IF=2,43); (M. Jakubczyk, B. Kamiński, 2015, IF=1,41). 

(2) Metody ekonometryczne (np. meta-analizy wyników badań z wykorzystaniem 
hierarchicznego modelowania bayesowskiego) zastosowane do oceny konsekwencji 
choroby i różnych metod leczenia/diagnostyki; wyniki zaprezentowano w publikacjach 
z listy A z wysokim IF: (M. Jakubczyk i 11 autorów spoza KAE, 2015, IF=7,81); (M. 
Jakubczyk i 14 współautorów spoza KAE, 2015, IF=7,63); (M. Jakubczyk i 5 
współautorów spoza KAE, 2015, IF: 1,74); (M. Jakubczyk i 3 współautorów spoza 
KAE, 2015, IF=1,63). 

(3) Analizę związków zjawisk z obszaru ochrony zdrowia z klasycznymi rynkami produktu 
lub pracy w kontekście tzw. kosztów utraconej produktywności; publikacja na liście A 
(M. Jakubczyk i 2 autorów spoza KAE, 2013, IF=1,95).  

Wyniki badań mogą być wykorzystane przy podejmowaniu decyzji o finansowaniu 
technologii medycznych ze środków publicznych przez Ministerstwo Zdrowia lub przy 
wspomaganiu takich decyzji przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 
(pkt. 1 i 3 powyżej) oraz przy podejmowaniu decyzji dot. leczenia przez lekarzy (pkt. 2), 
pozwalając na bardziej efektywne wykorzystanie środków publicznych.  

 
 
4. Badania naukowe o znaczeniu międzynarodowym, w efekcie których opracowano 

unikalne narzędzia oceny zmian w gospodarce polskiej 
  

Efekty badań w zakresie modeli polityki pieniężnej i makroostrożnościowej. Rezultaty w 
czasopismach z listy A:  
(1) Identyfikacja roli zaburzeń na rynkach finansowych w cyklu koniunkturalnym: 

(M.Brzoza-Brzezina, 2016, IF=0.378); (M.Brzoza-Brzezina, M.Kolasa, K.Makarski, 
2015, IF=0.997); (M.Brzoza-Brzezina, 2014, IF=1.253); (M.Kolasa, 1 aut.zewn., 
2014, IF=1.253); (M.Kolasa, K.Makarski, 6 aut.zewn., 2013, IF=0.997); (M.Brzoza-
Brzezina, M.Kolasa, K.Makarski, 2013, IF=0.879); (M.Brzoza-Brzezina, M.Kolasa, 
G.Koloch, K.Makarski, M.Rubaszek, 2013, IF=2.091),  

(2) Kwantyfikacja spodziewanych konsekwencji wejścia Polski do strefy euro: 
(M.Brzoza-Brzezina, J.Kotłowski, 1 aut.zewn., 2015, IF=0.586); (M.Brzoza-Brzezina, 
M.Kolasa, 1 aut.zewn., 2014, IF=0.772); (M.Brzoza-Brzezina, K.Makarski, 
G.Wesołowski, 2014, IF=0.997); (M.Kolasa, 2014, IF=0.997); (K.Makarski, 1 
aut.zewn., 2013, IF=0.586); (P.Ciżkowicz, A.Rzońca, R.Trzeciakowski, 2015, 
IF=0,835).  

(3) Ocena związków między polityką pieniężną a makroostrożnościową: (M.Brzoza-
Brzezina, M.Kolasa, K.Makarski, 2015, 35 pkt, IF=1.524); (M.Brzoza-Brzezina, 2014, 
IF=1.253) 
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(4) Charakterystyka własności prognostycznych modeli makroekonomicznych, w tym 
DSGE: (J.Mućk, M.Rubaszek, 1 aut.zewn., 2016, IF=0.772); (M.Kolasa, M.Rubaszek, 
2015, IF=1.253); (M.Kolasa, M.Rubaszek, 2015, IF=1.626); (M.Brzoza-Brzezina, 
J.Kotłowski, 1 aut.zewn., 15 pkt, IF=0.378), wybitna monografia: A. Rzońca, Kryzys 
banków centralnych. Skutki stopy procentowej bliskiej zera, 2014. 

Rozwijane w KAE modele DSGE, zawierające frykcje finansowe i estymowane 
metodami bayesowskimi, są dostrzegane jako część międzynarodowego kanonu 
literatury (np. M.Kolasa: >1000 cytowań wg PoP, 119 cytowań wg WoS) oraz stanowią 
unikalne narzędzia oceny zmian w gospodarce polskiej. 

 
 
5. Badania naukowe we współpracy międzynarodowej, w efekcie których dokonano 

analizy i oceny zachodzących na świecie i w Polsce procesów demograficznych i ich 
skutków oraz opracowano narzędzia dla analizy problemów gerontologicznych 

 
Efekty badań dotyczących procesu starzenia się ludności i jego skutków ekonomicznych 
(lista A): 

(1) Zmiany procesu odtwarzania pokoleń, starzenie się ludności i ich skutki 
ekonomiczne/społeczne. Badania, prowadzone we współpracy międzynarodowej 
(University of Groningen; Global Burden of Disease Study, USA; Norwegian 
Research Council; projekt FP7) skupiały się na umieralności i starzeniu się ludności 
oraz ich skutkach dla systemów emerytalnych. Obok publikacji dotyczących Polski 
korzystano z perspektywy porównawczej. W badaniach zwracano uwagę na 
regionalne zróżnicowanie umieralności w krajach rozwiniętych i globalnie (M. 
Muszyńska i 2 autorów spoza KAE, 2014, IF=4,738); (M. Muszyńska i inni autorzy 
spoza KAE, 2014, IF=44,002),  reformy systemów emerytalnych w Polsce i krajach 
Europy Śr.-Wsch. oraz ich wpływ na sytuację osób starszych,  w tym zagrożenie 
ubóstwem (A. Chłoń-Domińczak, 2016, IF=0,758); (A. Chłoń-Domińczak, P. 
Strzelecki, 2013, IF=0,758); (K. Makarski i 2 autorów spoza KAE, 2015, IF=0,586); 
(K. Makarski i 4 autorów spoza KAE, 2015, IF=0,997), postrzeganie starszych 
pracowników przez pracodawców (J. Perek-Białas i 1 autor spoza KAE, 2013, 
IF=0,406) oraz transfery opieki do osób starszych (J. Perek-Białas  i 1 autor spoza 
KAE, 2013, IF=0,543).   

(2) Wykorzystanie metod ilościowych w analizie problemów gerontologicznych, w 
tym predykcji oczekiwanej długości życia oraz wybranych miar dobrostanu osób 
najstarszych (K. Bień-Barkowska i 4 autorów spoza KAE, 2015, IF=3,199; K. Bień-
Barkowska i autor spoza KAE, 2016, IF=2,429). Wyniki interdyscyplinarnych 
badań mogą być wykorzystane w praktyce klinicznej i przez organizacje publiczne 
i pozarządowe do wdrażania polityki społecznej wobec osób starszych w Polsce.  

 
 
6. Projekty demograficzne we współpracy międzynarodowej finansowane z 7. Programu 

Ramowego UE 
 

Udział pracowników KAE w 2 projektach demograficznych finansowanych z 7. Programu 
Ramowego KE: 
1) Projekt „AGENTA – Ageing Europe – An Application of national Transfer Accounts 

for Explaining and Projecting Trends in Public Finances”, który jest realizowany przez 
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konsorcjum składające się z 9 wiodących instytucji badawczych z 8 krajów 
europejskich (2013-2017). Prace konsorcjum koordynowane są przez Oesterrieichische 
Akademie der Wissenshaften (Austriacką Akademię Nauk – OEAW). Projekt jest 
szeroko zakrojonym interdyscyplinarnym przedsięwzięciem naukowym dotyczącym 
wpływu zachodzących zmian demograficznych na finanse publiczne w Europie, które 
rozpatrywane są w kontekście zachodzących zmian w obszarze polityki gospodarczej i 
społecznej zachodzących w Europie.  

2) Projekt “FamiliesAndSocieties - Changing families and sustainable societies: Policy 
contexts and diversity over the life course and across generations”, realizowany przez 
konsorcjum składające się z 25 wiodących instytucji badawczych z 15 krajów 
europejskich oraz 3 międzynarodowych  organizacji (International Federation for 
Family Development, Age Platform Europe, Coordinadora Europea de Familias 
Numerosas) (2013-2017). Prace konsorcjum są koordynowane przez  Stockholm 
University Demography Unit (SUDA).  Badania integrowały odmienne perspektywy 
badawcze, właściwe różnym dyscyplinom naukowym, we wspólnym podejściu do 
analizy głębokich przemian procesów tworzenia, rozwoju i rozpadu rodzin w różnych 
krajach europejskich rozpatrywanych w ścisłym powiązaniu ze zmianami polityki 
rodzinnej w Europie od 1957 r. Podejście zastosowane w badaniach połączyło 
podstawowe  wymiary przemian rodzin: demograficzny, społeczny i kulturowy, 
uwzględniając zasoby ekonomiczne i społeczne na różnych etapach przebiegu życia.  
 
 

7. Unikatowa baza danych o kondycji gospodarki polskiej od momentu transformacji 
systemowej  
 
Utworzenie unikatowej bazy danych, opisującej kondycję gospodarki polskiej od momentu 
transformacji systemowej. Baza zawiera wyniki ciągłych badań koniunktury, 
prowadzonych według zharmonizowanych metod wypracowanych w ramach Centre for 
International Research on Economic Tendency Surveys (CIRET) z siedzibą w Zurychu i 
rekomendowanych przez Komisję Europejską. Wyniki badań są regularnie publikowane 
zarówno w serii raportów udostępnianych elektronicznie, jak i opracowań kwartalnych, 
publikowanych w serii Zeszytów Koniunktury IRG SGH. W 2015 r. unowocześniono 
prezentację wyników (Zeszyty Koniunktury IRG SGH, nr 23-31). Są one na bieżąco 
przekazywane uczestnikom działalności gospodarczej: przedsiębiorcom, przedstawicielom 
administracji centralnej i samorządowej, bankom, instytucjom finansowym, analitykom i 
badaczom procesów gospodarczych (liczba odbiorców dochodzi do 2 tys.). Dostęp do 
bieżącej informacji o kondycji gospodarki polskiej zmniejsza ryzyko prowadzenia 
działalności gospodarczej, przyczyniając się do optymalizacji  decyzji, podejmowanych na 
różnych szczeblach. Wyniki są także wykorzystywane w pracach naukowych, 
powstających nie tylko w Kolegium. Dzięki aktywności popularyzatorskiej wyniki badań 
koniunktury należą do najczęściej cytowanych i omawianych w mediach. Jesteśmy 
aktywnym członkiem CIRETu. Uczestniczymy w pracach nad doskonaleniem metod i 
narzędzi badawczych, wprowadzając wypracowane  standardy do analizy wahań 
cyklicznych w Polsce. Ostatni workshop  CIRET, Economic Cycles and Uncertainty, 
współorganizowany przez KAE, odbył się w październiku 2015 r. w Warszawie. 
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8. Systematyczne czołowe lokaty w prestiżowym konkursie międzynarodowym 
Econometric Game (tzw. Mistrzostwa Świata w ekonometrii) 

 
Najwyższe lokaty w prestiżowym konkursie międzynarodowym Econometric Game (tzw. 
Mistrzostwa Świata w ekonometrii) systematycznie osiągane przez zespół SGH składający 
się z doktorantów KAE i studentów kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy 
informacyjne, przygotowywanych przez pracowników KAE. W 2016 r. zespół SGH pod 
opieką dr. Andrzeja Torója (KAE) zajął II miejsce na świecie, przegrywając tylko z Harvard 
University. Z kolei w 2013 r. zespół SGH zajął III miejsce, a w 2014 r. zakwalifikował się 
do ścisłego finału (miejsca 4-10). Econometric Game jest konkursem organizowanym w 
University of Amsterdam przez Study Association for Actuarial Science, Econometrics and 
Operational Research Management (VSAE), do którego zapraszanych jest 30 reprezentacji 
ośrodków akademickich z całego świata. W konkursie systematycznie uczestniczą 
przedstawiciele najlepszych uniwersytetów świata, jak np. Harvard, Oxford, Cambridge, 
London School of Economics, University College London, University Carlos III Madrid, 
Tilburg, Erasmus University Rotterdam czy KU Leuven. Ze względu na dużą liczbę 
zgłoszeń reprezentacji z całego świata, już sama systematyczna kwalifikacja zespołu SGH 
do konkursu – a tym bardziej zajmowane w nim wysokie miejsca – jest unikatowa, 
świadczy o prestiżu jednostki i buduje jej międzynarodową rozpoznawalność. Kilkudniowa 
rywalizacja polega na rozwiązaniu przez każdy zespół studium przypadku, przygotowanego 
przez czołowych badaczy w dziedzinie nauk ekonomicznych. W celu rozwiązania studium 
przypadku konieczne jest zastosowanie formalnych metod naukowych (tj. metod 
ekonometrycznych i statystycznych), a wyniki takiego rozwiązania są przedstawiane w 
formie artykułu naukowego oraz są prezentowane podczas gali finałowej. 
 
 

9. Prestiżowe międzynarodowe informatyczne konferencje naukowe ze znaczną 
przewagą prelegentów z zagranicy 
 
Zorganizowanie prestiżowych informatycznych międzynarodowych konferencji 
naukowych: 

(1) Seria corocznych (od 2013 r) konferencji Advanced Analytics and Data Science dla 
przedstawicieli świata nauki i biznesu. Problematyka podejmowana na kolejnych 
konferencjach dotyczyła wyzwań związanych z  kształceniem specjalistów 
posiadających odpowiednie kompetencje analityczne, informatyczne i biznesowe, a 
także  analityki finansowej czy roli zaawansowanych technologii analitycznych w 
rozwoju medycyny i badań klinicznych w dobie Big Data. 

(2) IWSM-Mensura 2015 - przy współpracy z Common Software Measurement 
International Consortium (COSMIC) i PSMO. Konferencja światowych badaczy 
zajmujących się pomiarami oprogramowania. Była to jubileuszowa edycja konferencji: 
25. International Workshop on Software Measurement (IWSM) oraz 10. Mensura. 
Konferencję po raz pierwszy zorganizowano w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 
Dotychczas gościła w Niemczech, Kanadzie, Holandii, Japonii, Hiszpanii, Włoszech i 
Turcji. Zgromadziła 85 uczestników, w tym 75 z zagranicy z 15 krajów. 
Zaprezentowano 35 referatów, w tym 28 pochodziło z zagranicy. Referaty 
opublikowane zostały w 2 tomach: Lecture Notes on Business Information Processing 
no. 230 (Springer) i Roczniki KAE.  
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(3) 12th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research (BIR). 
Konferencja ta gromadzi naukowców głównie z Europy Zachodniej, Północnej i 
Środkowo-Wschodniej, zajmujących się informatyką gospodarczą. W konferencji 
uczestniczyło 56 naukowców z 23 jednostek naukowych z całej Europy, w tym 30 osób 
z zagranicy. Na konferencji zaprezentowano 37 referatów (udział referatów z zagranicy 
ponad 80%). Referaty opublikowane zostały w: Lecture Notes on Business Information 
Processing no. 158 (Springer) i Roczniki KAE.  
 
 

10. Prestiżowe międzynarodowe konferencje naukowe z zakresu wspomagania decyzji, 
negocjacji i symulacji w naukach społecznych ze znaczną przewagą prelegentów z 
zagranicy 

 
Zorganizowanie międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu wspomagania 
decyzji, negocjacji i symulacji w naukach społecznych: 
1) International Conference on Group Decision & Negotiation (GDN), 2015 – ok. 100 

referatów, 6 z Polski. GDN to prestiżowa organizacja naukowa - prowadzi periodyk 
naukowy klasyfikowany w JCR; jest częścią INFORMS (The Institute for Operations 
Research and the Management Sciences) – największego w świecie stowarzyszenia 
profesjonalistów w dziedzinie badań operacyjnych, wspomagania i analizy decyzji. 
Swój dorobek prezentuje od 15 lat na dorocznych konferencjach. Ostateczna decyzja o 
miejscu konferencji musi być podjęta w trakcie spotkania władz GDN w trakcie takiej 
konferencji. Organizacja konferencji w 2015 w Warszawie ma istotne znaczenie dla 
rozpoznawalności Polski jako centrum naukowego w tym bardzo ważnym dla 
społeczeństwa i gospodarki obszarze badań. Uzyskanie akceptacji dla KAE jako 
gospodarza konferencji jest efektem wieloletniej aktywności w GDN pracowników 
KAE. 

2) 9th Conference of the European Social Simulation Association (ESSA), 2013 - 114 
wystąpień, 20 z Polski. Konferencje ESSA to międzynarodowa platforma służąca 
prezentacji i dyskusji najnowszych wyników badań z zakresu teorii i zastosowań metod 
symulacyjnych w naukach społecznych. Prezentowane tu artykuły wyznaczają kierunki 
badań w tej dziedzinie, dlatego ESSA stanowi jeden z ważniejszych punktów na 
światowej mapie wydarzeń naukowych dot. symulacji. Wykłady otwarte wygłosili prof. 
Robert Axtell z Uniwersytetu George’a Masona w Waszyngtonie, prof. Dirk Helbing z 
Politechniki w Zurychu i prof. Andrzej Nowak z UW. Dodatkowo we współpracy z 
polską sekcją INFORMS zorganizowano specjalną sesję poświęconą aktualnym 
problemom regulacji rynku telekomunikacyjnego w Polsce. 


