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Szybki start 
1. Pierwszym krokiem w konstruowaniu prognozy jest wybór zmiennych informacyjnych (możesz wybrać wyłącznie zmienne pisane podkreśloną 

czcionką).  Wybierasz je z okna Lista zmiennych przeciągając do okna Informacje. 

2. Następnie wybierasz zmienne prognozowane. Znajdujesz interesującą Cię zmienną na Liście zmiennych a następnie przeciągasz ją do okna 

Przewidywane zmienne. 

3.  Po wybraniu zmiennych zbioru informacyjnego oraz zmiennych przewidywanych pozostaje wygenerowanie prognozy. Prognozę tworzymy za 

pomocą funkcji Oblicz scenariusz.  

4. W oknie Wartości zmiennych otrzymasz prognozowane wartości. 

 

Szczegółowe informacje w Tworzenie prognozy – pierwsze kroki.  



Rysunek 1 - Szybki start 

 



Podstawowe informacje – opis okien 
W tym rozdziale poznasz podstawowe funkcje programu, dowiesz się, do czego służą poszczególne okna i karty oraz jak poruszać się pomiędzy nimi 



Plik 
Wybierając kartę Plik możesz stworzyć nowy, otworzyć bądź zapisać plik. W pliku znajdują się wyniki Twojej pracy z programem. Listy wybranych zmiennych 

informacyjnych i przewidywanych oraz wartości ostatniej wygenerowanej prognozy. Możesz w nim również zapisać wiele scenariuszy. Więcej informacji w 

rozdziale Tworzenie, zapisywanie oraz otwieranie nowego pliku. 

Rysunek 2 - Plik 

 



Okna 
Karta Okna ułatwia poruszanie się pomiędzy poszczególnymi oknami programu, takimi jak: Lista zmiennych, Informacje, Przewidywania, Wartości 

zmiennych, Lista danych, Lista wykresów, Lista scenariuszy.  

Rysunek 3 - Okna 

 



Aktywny scenariusz 
Funkcja Aktywny scenariusz wyświetla nazwę scenariusza, na podstawie którego aktualnie pracujesz (szczególnie przydatne przy pracy na kilku 

scenariuszach w jednym pliku – więcej informacji w rozdziale Wiele scenariuszy) 

Rysunek 4 - Aktywny scenariusz 

 



Oblicz scenariusz 
Funkcja Oblicz scenariusz służy do wygenerowania prognozy (najpierw należy wybrać zmienne informacyjne oraz przewidywane zmienne) 

Rysunek 5 - Oblicz scenariusz 

 

  



Lista zmiennych 
W oknie lista zmiennych umieszczone są wszystkie zmienne, które możesz wykorzystać do stworzenia prognozy (zarówno zmienne informacyjne jak i 

przewidywane). U góry okna umieszczona jest wyszukiwarka ułatwiająca znalezienie pożądanej zmiennej. Więcej informacji w Tworzenie prognozy – 

pierwsze kroki. 

Rysunek 6 - Lista zmiennych 

 



Wartości zmiennych 
Okno wartości zmiennych służy do wyświetlania wartości poszczególnych wybranych do prognozy zmiennych w poszczególnych latach. Zmienne 

informacyjne i zmienne przewidywane podkreślają tytuł tabeli w odmiennych kolorach. Zmienne informacyjne na niebiesko… 

Rysunek 7 - Wartości zmiennych informacyjnych 

 



… natomiast zmienne przewidywane na zielono. 

Rysunek 8 - Wartości zmiennych przewidywanych 

 



Dokładność wyświetlanych danych (ilość miejsc po przecinku) można zmieniać wpisując w Maska żądaną wartość. Możesz również wyczyścić Maskę – wtedy 

program wyświetli dokładną wpisaną wartość 

Rysunek 9 - Wartości zmiennych Maska 

 



Obok funkcji Maska znajduje się karta Wartość. Możesz z niej wybrać wartości, jakie mają być wyświetlane w tabeli. 

Rysunek 10 - Wartości zmiennych Wartość 

 



Np. zamiast wartości absolutnych tabela może zawierać odchylenia standardowe zmiennych w tabeli.  

Rysunek 11 - Wartości zmiennych Wartość 2 

 



Lista scenariuszy/lista wykresów 
Okno z prawej strony służy wymiennie, jako Lista scenariuszy bądź Lista wykresów. Pomiędzy oknami poruszasz się dzięki ikonom umieszczonym na dole 

okna. 

Rysunek 12 - Lista scenariuszy/Lista wykresów 

 



Lista scenariuszy służy do szybkiego poruszania się pomiędzy scenariuszami zapisanymi w jednym pliku. Więcej informacji w Wiele scenariuszy.  

Rysunek 13 - Lista scenariuszy 

 



Podobną funkcję spełnia Lista wykresów. Ułatwia ona zarządzanie i poruszanie się pomiędzy wygenerowanymi wykresami. Więcej informacji w Tworzenie 

wykresów.  

Rysunek 14 - Lista wykresów 

 



Informacje 
Okno Informacje zawiera zmienne, które uwzględniłeś, jako zmienne informacyjne w modelu, wraz z przypisanymi do nich szokami. Więcej informacji w 

Tworzenie prognozy – pierwsze kroki.  

Rysunek 15 - Informacje 

 



Przewidywane zmienne 
Okno Przewidywane zmienne zawiera zmienne, które uwzględniłeś, jako zmienne prognozowane w modelu. Możesz również porównać je z danymi 

historycznymi. Więcej informacji w Tworzenie prognozy – pierwsze kroki oraz w Dane historyczne.  

Rysunek 16 - Przewidywane zmienne 

 



Zmiana wyglądu okien 
Możesz zmienić ułożenie okien, trzymając tytuł okna lewym przyciskiem myszy i przesuwając w żądane miejsce. Wybierając ikonę u dołu ekranu możesz 

powrócić do początkowego ustawienia okien.  

Rysunek 17 – Powrót do początkowego ustawienia okien 

 



Tworzenie, zapisywanie oraz otwieranie pliku 

Tworzenie nowego pliku 
Chcąc rozpocząć nową sesję z programem Model Małopolska należy utworzyć nowy plik.  

W celu utworzenia nowego pliku kliknij kartę Plik a następnie polecenie Nowy. 

Rysunek 18 - Nowy plik 

 



Zapisywanie pliku 
Jeśli chcesz, zachować wyniki pracy lub powrócić do nich w przyszłości należy zapisać plik.  

1. W celu zapisania pliku kliknij kartę Plik a następnie polecenie Zapisz. 

Rysunek 19 - Zapisz plik 

 



2. Jeśli zapisujesz plik po raz pierwszy należy podać jego nazwę w polu nazwa pliku, np. plik1 

Rysunek 20 - Zapisz plik 2 

 



Otwieranie pliku 1 
1. W celu otworzenia istniejącego pliku kliknij kartę Plik a następnie Otwórz 

Rysunek 21 - Otwórz plik 

 



2. Wybierz plik, który chcesz otworzyć klikając dwukrotnie myszką bądź zaznaczając plik oraz klikając Otwórz. 

Rysunek 22 - Otwórz plik 2 

 

 



  

Tworzenie prognozy – pierwsze kroki 
Aby stworzyć prognozę należy najpierw określić zmienne, na których dany model ma się opierać (zbiór informacyjny) oraz zmienne, które model ma 

prognozować (przewidywane zmienne) 

Zbiór informacyjny 
Pierwszym krokiem w konstruowaniu prognozy jest wybór zmiennych, na podstawie, których otrzymasz prognozowane wartości. Zmienne te to zbiór 

informacyjny. Wybierasz je z okna Lista zmiennych (możesz wybrać wyłącznie zmienne pisane podkreśloną czcionką) przeciągając do okna Informacje. 

Możesz opierać prognozy na jednej zmiennej (przykład 1.) jak również na grupie zmiennych - wybierając po kolei poszczególne zmienne (przykład 2.) bądź 

całe foldery (przykład 3.) 

 



Przykład 1.  

Chcę zbadać jak transfery europejskie dotyczące aktywnej polityki rynku pracy wpłyną na stopę bezrobocia 

1. Szukam w oknie lista zmiennych transferów europejskich dotyczących aktywnej polityki rynku pracy. Mogę tego dokonać na dwa sposoby: 

i) Rozwijam listę zmiennych i znajduję zmienną Transfery europejskie Aktywne polityki rynku pracy 

Rysunek 23 – Zbiór informacyjny – Przykład 1 

 



ii) Bądź szybciej, wyszukuję zmienną w polu wyszukiwarki wpisując Transfery europejskie Aktywne polityki rynku pracy 

Rysunek 24 - Zbiór informacyjny - Przykład 1 

 



2. Wybieram daną zmienną zaznaczając ją lewym przyciskiem myszy oraz przeciągam kursorem do okna Informacje 

 

Rysunek 25 - Zbiór Informacyjny - Przykład 1 

 
 



Przykład 2.  

Chcę zbadać jak transfery europejskie dotyczące aktywnej polityki rynku pracy oraz transfery dotyczące kapitału ludzkiego wpłyną na stopę bezrobocia 

(ogółem)  

1. Wybieram zmienną Transfery europejskie Aktywna polityka rynku pracy i przeciągam ją do okna Informacje 

2. Następnie wybieram zmienną Transfery europejskie Kapitał ludzki i również przeciągam ją do okna Informacje 

Rysunek 26 - Zbiór informacyjny - Przykład 2 

 



Przykład 3. 

Chcę zbadać jak transfery europejskie wpłyną na stopę bezrobocia. 

a) Wybieram folder Wielkość środków europejskich a następnie przeciągam do okna Informacje 

Rysunek 27 - Zbiór informacyjny - Przykład 3 

 
 



Przewidywane zmienne 
Zmienne prognozowane wybierasz analogicznie jak zmienne informacyjne. Znajdujesz interesującą Cię zmienną na Liście zmiennych a następnie przeciągasz 

ją do okna Przewidywane zmienne 



Przykład 1 ciąg dalszy 

Przypominam, że chcę zbadać jak transfery europejskie dotyczące aktywnej polityki rynku pracy wpłyną na stopę bezrobocia.  

Wyszukuję zmienną określającą stopę bezrobocia (wskaźnik bezrobocia) i przeciągam ją do okna Przewidywane zmienne 

Rysunek 28 – Przewidywane zmienne - Przykład 1 

 

Analogicznie postępujesz w przypadku wielu zmiennych bądź folderów zmiennych. 



Obliczanie scenariusza 
Po wybraniu zmiennych zbioru informacyjnego oraz zmiennych przewidywanych pozostaje wygenerowanie prognozy. Prognozę tworzymy za pomocą funkcji 

Oblicz scenariusz 

Rysunek 29 - Oblicz scenariusz 

 



W oknie Wartości zmiennych otrzymasz prognozowane wartości.  

Rysunek 30 - Wartości zmiennych 

 

 

 



Zmiana wartości zmiennych 
Jeśli chcesz zmienić wartości zmiennych informacyjnych w danym roku wpisujesz nową wartość w polu Wartości zmiennych 



Przykład 4. 

Chcę sprawdzić jak wzrost transferów europejskich na aktywną politykę rynku pracy o 10 mln PLN w latach 2012-2013 wpłynie na prognozowaną stopę 

bezrobocia 

W oknie wartości zmiennych informacyjnych wpisuję nowe wartości, czyli  odpowiednio 308,84 w 2012 r, oraz 284,69 w 2013 r.  

Rysunek 31 - Zmiana wartości zmiennych 

 

Następnie obliczam scenariusz dla nowych wartości zmiennych (Oblicz scenariusz) 



Dane Historyczne 
Jeśli chcesz porównać otrzymaną prognozę z danymi z lat poprzednich kliknij Pokaż dane historyczne w oknie Przewidywane zmienne 

Rysunek 32 - Dane historyczne 

 



W oknie Wartości zmiennych pojawią się dodatkowe kolumny z danymi z lat poprzednich 

Rysunek 33 - Dane historyczne 2 

 



Eksportowanie danych do MS Excel 
Program Model Małopolska umożliwia wyeksportowanie uzyskanych danych do Excela. Możliwy jest eksport poszczególnych folderów danych do 

poszczególnych arkuszy w pliku bądź eksport poszczególnych folderów do jednego arkusza w zeszycie. 

 



Eksport do zeszytu z arkuszami 
Jeśli chcesz zapisać dane jako plik xls, w którym poszczególne foldery będą odpowiadały kolejnym arkuszom, kliknij prawym przyciskiem myszy na wybrane 

foldery a następnie wybierz Eksportuj do zeszytu z arkuszami. 

Rysunek 34 - Eksport do zeszytu z arkuszami 

 



Eksport do jednego arkusza 
Jeśli chcesz zapisać dane jako plik xls, w którym wybrane foldery z danymi znajdą się w jednym arkuszu, kliknij na nie prawym przyciskiem myszy a następnie 

wybierz Eksportuj do jednego arkusza.  

Rysunek 35 - Eksport do jednego arkusza 

 



Otwieranie jako zeszyt z arkuszami 
Jeśli chcesz otworzyć dane w zeszycie Excel, w którym poszczególne foldery będą odpowiadały kolejnym arkuszom, kliknij prawym przyciskiem myszy na 

wybrane foldery a następnie wybierz Otwórz jako zeszyt z arkuszami. 

Rysunek 36 - Otwieranie jako zeszyt z arkuszami 1 

 



Otrzymasz  dane w pliku z wieloma arkuszami… 

Rysunek 37 - Otwieranie jako zeszyt z arkuszami 2 

 

 



… gdzie poszczególne nazwy folderów będą odpowiadały nazwom arkuszy. 

Rysunek 38 - Otwieranie jako zeszyt z arkuszami 3 

 



Otwieranie jako jeden arkusz 
Jeśli chcesz otworzyć dane w zeszycie Excel, w którym wybrane foldery z danymi znajdą się w jednym arkuszu, kliknij na nie prawym przyciskiem myszy a 

następnie wybierz Otwórz jako jeden arkusz. 

Rysunek 39 - Otwieranie jako jeden arkusz 1 

 

Otrzymasz dane w pliku z jednym arkuszem, w którym poszczególne foldery umieszczone są w jednej kolumnie. 



Rysunek 40 - Otwieranie jako jeden arkusz 2 

 



Wiele scenariuszy 

Nowy scenariusz 
Dla łatwiejszego porównywania scenariuszy wygodniej jest, gdy są one w jednym pliku. Do tego celu służy lista scenariuszy. Możesz dzięki niej zarządzać 

stworzonymi scenariuszami, tworząc nowe, zmieniając ich nazwy, kopiując bądź usuwając je.  



Przykład 5.  

Chcę stworzyć nowy scenariusz. 

Klikam Nowy w oknie Lista scenariuszy.  

Rysunek 41 – Nowy scenariusz 

 



Otrzymuję nowy scenariusz. Między scenariuszami poruszam się klikając na wybrany z nich prawym przyciskiem myszy oraz wybierając Wybierz scenariusz 

Rysunek 42 - Wybierz scenariusz 

 

 



Opis scenariusza 
Otrzymany scenariusz możesz dowolnie opisać, np. żeby łatwiej znajdować interesujący Cię przypadek. Opis scenariusza znajduje się obok jego nazwy w polu 

Lista scenariuszy.  

Opis scenariusza tworzysz klikając prawym przyciskiem myszy w jego nazwę, następnie wybierając Modyfikuj opis scenariusza. 

Rysunek 43 - Opis scenariusza 1 

 



Otrzymasz okno w którym wpisujesz treść opisu. Potwierdzasz go klikając OK. 

Rysunek 44 - Opis scenariusza 2 

 

 



Wpisany przez Ciebie opis pojawi się w oknie Opis obok nazwy scenariusza. 

Rysunek 45 - Opis scenariusza 3 

 



Tworzenie wykresów 

Model Małopolska umożliwia tworzenie wykresów w oparciu o uzyskane dane dotyczące zarówno zmiennych informacyjnych jak również zmiennych 

prognozowanych. W celu narysowania wykresu danej zmiennej kliknij na nią prawym przyciskiem myszy w oknie Wartości zmiennych. Następnie wybierz 

Rysuj.  

Rysunek 46 - Rysuj wykres 

 



W osobnym oknie otrzymasz wykres.  

Rysunek 47 - Wykres 1 

 



Na otrzymanym wykresie możesz wykonać szereg działań: 

a) Zapisać wykres (jeśli np. chcesz go wykorzystać w innym programie) 

Rysunek 48 - Wykres 2 

 



b) Włączyć/wyłączyć uwzględnianie odchyleń standardowych 

Rysunek 49 - Wykres 3 

 



c) Włączyć/wyłączyć pokazywanie wartości 

Rysunek 50 - Wykres 4 

 



d) Włączyć/wyłączyć odniesienie do wartości 0 

Rysunek 51 - Wykres 5 

 



e) Włączyć wyłączyć linie siatki 

Rysunek 52 - Wykres 6 

 



Do zarządzania wygenerowanymi wykresami służy okno Lista wykresów. 

Rysunek 53 - Lista wykresów 

 

 


