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JAK POLACY POSZUKUJĄ PRACY? – ANALIZA LOGITOWA

(Streszczenie)

Modele poszukiwań na rynku pracy traktują proces poszukiwania pracy jako inwestycję w zdo-
bywanie informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia. Podejmowane działania wymagają 
ponoszenia określonych kosztów i nakładów w celu znalezienia najlepszych warunków zatrudnienia. 
W artykule podejmuję próbę identyfikacji czynników mających wpływ na prawdopodobieństwo 
znalezienia pracy przez osoby bezrobotne. Badanie przeprowadzam w oparciu o dane jednostkowe 
pochodzące z BAEL. Tworzę panel, w którym każda jednostka obserwowana jest w czterech mo-
mentach. Zabieg taki pozwala określić wpływ wybranych czynników na poszukiwania pracy oraz 
ustalić, jak zmienia się ich znaczenie wraz z wydłużaniem się okresu poszukiwań. Wyniki badań 
wskazują, że takie cechy respondentów, jak płeć, wiek, stan cywilny, wykształcenie, posiadane 
doświadczenie zawodowe aproksymowane stażem pracy i zawodem wykonywanym w przeszłości, 
miejsce zamieszkania oraz podejmowane działania w celu znalezienia zatrudnienia istotnie różnicują 
prawdopodobieństwo znalezienia pracy przez osoby bezrobotne, a siła ich oddziaływania zmienia 
się wraz z wydłużaniem się okresu poszukiwań. 

Słowa kluczowe: bezrobocie; poszukiwania pracy; metody poszukiwań pracy
Klasyfikacja JEL: J20, J64

1. Wstęp
Modele poszukiwań traktują proces poszukiwania pracy jako inwestycję w zdo-
bywanie informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia. Podejmowane dzia-
łania wymagają ponoszenia określonych kosztów i nakładów w celu znalezienia 
najlepszych warunków zatrudnienia. Indywidualne efekty poszukiwań pracy 
zależą od wyboru metody poszukiwań pracy; wysiłku włożonego w poszukiwania; 
wyboru pierwszego pracodawcy i kryteriów akceptacji oferty1.
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1 D.M. Blau, P.K. Robins, Job Search Outcomes for the Employed and Unemployed, Journal  
of Political Economy 1990/98/3 (Jun.), s. 637–655. 
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W artykule podjęto problem wpływu cech jednostek i wyboru metod poszu-
kiwań pracy na prawdopodobieństwo znalezienia pracy. Zbiór działań objęty 
badaniem oparto na liście metod poszukiwań uwzględnionych w kwartalnym 
badaniu aktywności ekonomicznej ludności BAEL. Specyfiką przeprowadzo-
nego badania jest to, że określono, jak zmienia się wpływ zidentyfikowanych 
czynników na szanse zatrudnienia, wraz z wydłużaniem się czasu poszukiwań.

Struktura artykułu jest następująca. Po wstępie, w części drugiej przedsta-
wiono krótko wyniki wcześniejszych badań. W części trzeciej opisano dane 
statystyczne wykorzystane w badaniu. Część czwarta zawiera wyniki estymacji 
modeli logitowych. Część piąta przedstawia podsumowanie i główne wnioski.

2. Przegląd literatury

Zastosowanie wyników badań ankietowych do identyfikacji czynników wpływa-
jących na proces poszukiwań pracy jest dosyć powszechne w literaturze. Holzer 
bada proces poszukiwań pracy wśród młodych, bezrobotnych mężczyzn2. W ba-
daniu wyodrębnia 5 metod poszukiwań pracy. Obserwowanym efektem podjętych 
działań jest to, czy bezrobotny uzyskał ofertę zatrudnienia i czy ofertę tę zaak-
ceptował. Dodatkowo bada on czas przeznaczony na poszukiwanie pracy daną 
metodą. Weber i Mahringer przeprowadzili badanie na specjalnie przygotowanej 
próbie obejmującej wszystkie typy osób poszukujących pracy, tj. bezrobotnych, 
pracujących poszukujących innej pracy i osoby poszukujące pierwszej pracy3. 
W swoim badaniu również wyodrębnili 5 głównych metod poszukiwań pracy. 
Obserwowanym efektem prowadzonych poszukiwań jest tutaj znalezienie za-
trudnienia, a także badane są płace uzyskane w nowym miejscu pracy oraz czas 
trwania tego zatrudnienia. Przykład tych dwóch badań ilustruje, jak ważną rolę 
dla zakresu analizy odgrywają dostępne zbiory danych.

W wielu badaniach próbuje się określić znaczenie publicznego pośrednictwa 
pracy w procesie poszukiwań. Bachman i Baumgarten przeprowadzili badanie, 
wykorzystując dane indywidualne obejmujące swym zasięgiem kraje człon-
kowskie UE oraz Islandię, Norwegię i Szwajcarię4. Badanie potwierdza wpływ 
indywidualnych cech jednostek i ich gospodarstw domowych na intensywność 

2 H. Holzer, Search method use by unemployed youth, Journal of Labor Economics 1988/6, 
s. 1–20.

3 A. Weber, H. Mahringer, Choice and Success of Job Search Methods, IZA, 2006, DP No 1939.
4 R. Bachman, D. Baumgarten, How Do the Unemployed Search for a Job? Evidence from the 

EU Labour Force Survey, IZA, 2012, DP No 6753.
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poszukiwań pracy. Poszukiwanie pracy poprzez publiczne służby zatrudnienia 
jest najczęściej alternatywą dla innych metod poszukiwania pracy. Potwierdzają 
również wpływ takich instytucji, jak płaca minimalna i system zasiłkowy na 
różnice w sposobach poszukiwania pracy między krajami. Na wpływ dostępu 
do określonych instytucji rynku pracy, np. zasiłków dla bezrobotnych, na wybór 
metod poszukiwań pracy wskazuje Heath5. Weber i Mahringer wskazują, że pu-
bliczne służby zatrudnienia jako formalny pośrednik pracy są komplementarne 
względem sieci kontaktów. Pośrednictwo pracy przez nie świadczone zastępuje 
w pewnym sensie sieć kontaktów osobistych6.

W literaturze polskiej temat poszukiwań pracy jest również obecny. Cichocki 
i inni badają proces poszukiwań pracy w oparciu o wyniki własnych badań ankie-
towych oraz badań BAEL7. Na ich podstawie wskazują, że wraz z pogorszeniem 
sytuacji na rynku pracy osoby bezrobotne częściej korzystają z bardziej wyma-
gających metod poszukiwań pracy. Przeciętny czas poszukiwań pracy w Polsce 
jest znacznie dłuższy w porównaniu do przeciętnej w krajach UE, a znaczenie 
publicznego pośrednictwa pracy jest niewielkie. Gałecka-Burdziak i Kubiak 
przeprowadzili badanie w oparciu o dane indywidualne BAEL8. Wskazują, że 
w procesie poszukiwań stosowane są określone kombinacje dostępnych metod. 
Badanie pokazało, że osoby pobierające zasiłek częściej niż pozostali bezrobotni 
podejmowali działania charakteryzujące się przeciętnie niższą skutecznością 
poszukiwań. W tym zachowaniu można dostrzec dążenie do utrzymania statusu 
osoby bezrobotnej, niezbędnego do pobierania zasiłku. 

3. Dane statystyczne

Dane użyte w analizie empirycznej pochodzą z badania aktywności ekonomicznej 
ludności (BAEL) przeprowadzonego w latach 2004–2010. Do analiz przygo-
towano próbę obejmującą osoby klasyfikowane jako bezrobotne (wg definicji 
BAEL) w momencie pierwszego badania, poszukujące pracy z powodu jej utraty, 

5 A. Heath, Job-search Methods, Neighbourhood Effects and the Youth Labour Market, RBA 
Research Discussion Papers, Reserve Bank of Australia, 1999.

6 A. Weber, H. Mahringer, op. cit., s. 15–17.
7 S. Cichocki, K. Saczuk, P. Strzelecki, R. Wyszyński, J. Tyrowicz, Badanie ankietowe rynku 

pracy, Raport 2013, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2013; S. Cichocki, K. Saczuk, P. Strze-
lecki, R. Wyszyński, J. Tyrowicz, Badanie ankietowe rynku pracy, Raport 2012, Narodowy 
Bank Polski, Warszawa 2012.

8 E. Gałecka-Burdziak, P. Kubiak, Skuteczność poszukiwania zatrudnienia a prawo do zasiłku 
dla bezrobotnych w Polsce przed i po 2010 r., Polityka Społeczna 2012/10, s. 26–32.
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rezygnacji z niej lub chęci powrotu do pracy. Każda z tych osób obserwowana jest 
w czterech kolejnych badaniach. Konstrukcja próby pozwala na obserwowanie 
procesu poszukiwań pracy przez maksymalnie 6 kwartałów. 

Próba zawiera dane indywidualne charakteryzujące jednostki oraz opisujące 
działania podejmowane przez nie w trakcie poszukiwań pracy. Jako potencjalnie 
istotne w procesie poszukiwań przyjęto zbiór cech społeczno-demograficznych, 
tj. płeć, poziom wykształcenia, wiek, stan cywilny oraz województwo zamiesz-
kania. Posiadane doświadczenie zawodowe respondentów opisano trzema zmien-
nymi. Pierwsza z nich jest zmienną ciągłą, określającą staż pracy respondentów 
w ostatnim miejscu pracy. Długość tego stażu brana jest pod uwagę tylko wtedy, 
gdy od zakończenia pracy do pierwszego badania respondenta nie minęło więcej 
niż trzy lata. W innym przypadku zmienna otrzymuje wartość 0. Druga zmienna 
określa ogólny staż pracy posiadany przez respondenta. Gdy staż pracy w ostatnim 
miejscu pracy jest określony dodatnio, to całkowity staż pracy jest pomniejsza-
ny o tę wielkość. Trzecia zmienna określa zawód wykonywany w przeszłości, 
pogrupowany wg poziomu kwalifikacji. Zmiennej tej przypisano wartość 0, gdy 
czas od utraty pracy jest dłuższy niż trzy lata. Osobną grupę tworzą zmienne 
opisujące działania podejmowane przez respondentów w trakcie poszukiwań 
pracy. W badaniu rozróżniamy 11 metod poszukiwania pracy. 

4. Analiza empiryczna

Estymowano kolejno trzy modele logitowe. We wszystkich modelach objaśniana 
jest zmienna dwumianowa przyjmująca wartość 1 lub 0. Wartości 1 oznacza, 
że respondent znalazł pracę najemną albo rozpoczął pracę na własny rachunek 
w pełnym wymiarze czasu pracy. Wartość 0 oznacza, że nadal pozostaje bez 
pracy. W pierwszym modelu do estymacji wykorzystano pełną próbę obejmują-
cą wszystkie osoby poszukujące pracy w pierwszym obserwowanym kwartale. 
Efekty tych poszukiwań kontrolowane są w drugim kwartale. Osoby, które podjęły 
pracę w drugim kwartale, zostały wyłączone z próby wykorzystanej do estymacji 
drugiego modelu. W ten sposób dalszej analizie poddano tylko respondentów 
kontynuujących proces poszukiwań pracy. Efekt tych poszukiwań skontrolowano 
w kolejnym momencie obserwacji, tj. po upływie roku, czyli w piątym kwar-
tale. Osoby posiadające wówczas pracę są wyłączane z próby, a kontynuujący 
poszukiwania pracy tworzą próbę wykorzystaną w estymacji modelu trzeciego.
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TABELA 1: Przepływ do zatrudnienia, regresja logistyczna

Zatrudniony w 2 kw. Zatrudniony w 5 kw. Zatrudniony w 6 kw.
ZMIENNE iloraz szans iloraz szans iloraz szans
metoda 1 0.785*** 1.362*** 1.349**
metoda 2 0.986 0.907 1.706***
metoda 3 0.826** 1.050 0.918
metoda 4 1.256*** 1.295*** 1.124
metoda 5 0.841* 0.986 1.099
metoda 6 1.177 1.468** 1.944***
metoda 7 0.908 0.960 1.038
metoda 8 1.304*** 1.277** 1.469**
metoda 9 1.130 1.134 1.014
metoda 10 1.491*** 1.181** 0.845
metoda 11 0.584* 0.806 0.781

Rodzaj uprzednio wykonywanego zawodu wg wielkich grup zawodowych  
(kategoria bazowa: nie wykonuje żadnego zawodu od ponad 3 lat)

9 grupa – pracownicy wykonują-
cy prace proste 2.793*** 1.702*** 2.014***
6, 7 i 8 grupa – rolnicy, ogrod-
nicy, leśnicy i rybacy, robotnicy 
przemysłowi i rzemieślnicy, 
operatorzy i monterzy maszyn 
i urządzeń

3.057*** 2.121*** 2.381***

4 i 5 grupa – pracownicy biuro-
wi, pracownicy usług i sprze-
dawcy

1.965*** 1.867*** 1.569**

3 grupa – technicy i inny średni 
personel 2.118*** 1.711*** 2.630***
1 i 2 grupa – przedstawiciele 
władz publicznych, wyżsi urzęd-
nicy i kierownicy; specjaliści 

2.135*** 1.845*** 1.262

staż pracy w ostatnim miejscu 
jej wykonywania (w latach) 1.017* 1.017** 1.000

Wykształcenie (kategoria bazowa: wyższe)
policealne i średnie zawodowe 0.703** 0.756** 0.580***
średnie ogólnokształcące 0.603*** 0.734** 0.749
zasadnicze zawodowe 0.710** 0.653*** 0.700*
gimnazjalne i niższe 0.569*** 0.588*** 0.521***
kobieta 0.876 0.774*** 0.660***

Stan cywilny (kategoria bazowa: singiel)
żonaty/zamężna 1.251** 1.437*** 1.445***
rozwiedziony(a), wdowiec(a) 1.020 1.042 1.202
wiek (w latach) 0.956*** 0.950*** 0.967***
całkowity staż pracy (w latach) 1.038*** 1.035*** 1.012

Rok pierwszego badania (kategoria bazowa: 2004)
2005 1.151 1.492*** 1.266*
2006 1.566*** 2.053*** 1.985***
2007 2.001*** 2.470*** 1.211
2008 2.086*** 1.705*** 1.501**
2009 1.852*** 2.000*** 1.603***
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Zatrudniony w 2 kw. Zatrudniony w 5 kw. Zatrudniony w 6 kw.
ZMIENNE iloraz szans iloraz szans iloraz szans

Województwo (kategoria bazowa: woj dolnośląskie)
kujawsko-pomorskie 0.952 1.137 0.836
lubelskie 1.200 1.071 1.064
lubuskie 1.177 1.160 1.165
łódzkie 1.183 1.019 0.748
małopolskie 0.689* 0.933 1.285
mazowieckie 0.816 1.040 0.821
opolskie 0.948 1.439** 0.886
podkarpackie 0.788 0.885 0.878
podlaskie 0.756 0.992 0.929
pomorskie 0.870 1.043 0.858
śląskie 0.953 0.867 0.928
świętokrzyskie 0.926 0.814 1.026
warmińsko-mazurskie 0.697* 0.789 0.969
wielkopolskie 0.808 0.987 0.984
zachodniopomorskie 0.844 1.063 0.891
Liczba obserwacji 9.846 8.692 7.051
Pseudo R-squared 0.0926 0.0919 0.0734

Objaśn ien ia: poziom istotności oszacowanych parametrów: *** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1; 
Metody poszukiwań pracy: 1) poszukiwanie przez Powiatowy Urząd Pracy lub oczekiwanie na 
wiadomość z PUP, 2) poszukiwanie przez prywatne biuro pośrednictwa pracy, 3) zamieszczanie 
i odpowiadanie na ogłoszenia o pracy, 4) poszukiwanie bezpośrednio w zakładach pracy, 5) po-
szukiwanie poprzez krewnych i znajomych, 6) podejmowanie działań w celu rozpoczęcia własnej 
działalności gospodarczej, 7) przeglądanie ogłoszeń, 8) uczestniczenie w testach i rozmowach 
kwalifikacyjnych, 9) inne, 10) oczekiwanie na wyniki zgłoszenia, 11) oczekiwanie na wyniki naboru.

Źródło: obliczenia własne na podstawie BAEL 2005–2010.

Wyniki estymacji modeli zestawiono w tabeli 1 w kolejnych kolumnach. Na 
badane prawdopodobieństwo znalezienia pracy w 2 kw. istotnie wpływały takie 
cechy jednostek, jak wiek, wykształcenie i stan cywilny. Szanse znalezienia pracy 
malały o 4,4% wraz z wiekiem respondentów. Szanse te rosły natomiast wraz 
z poziomem wykształcenia. Wyższe szanse podjęcia pracy miały osoby pozo-
stające w związkach małżeńskich. Wyniki estymacji modelu 1. nie potwierdziły 
wpływu płci na badane prawdopodobieństwo. Posiadane doświadczenie zawo-
dowe odgrywało istotną rolę w kształtowaniu szans podjęcia pracy. Najwyższe 
szanse miały osoby, które w przeszłości wykonywały zawody z grupy 6, 7 i 8. 
Najmniej szanse znalezienia pracy zwiększało posiadane doświadczenie zawo-
dowe w zawodach z grupy 4 i 5. Wydłużenie stażu pracy w ostatnim miejscu 
pracy zwiększało szanse znalezienia nowej pracy o 1,7%, a ogólnego stażu pracy 
zwiększało te szanse o 3,8%. Ocena skuteczności stosowania poszczególnych 
metod poszukiwań pracy jest silnie zróżnicowana. Metody takie jak: poszukiwanie 
przez Powiatowy Urząd Pracy lub oczekiwanie na wiadomość z PUP (metoda 1), 
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zamieszczanie i odpowiadanie na ogłoszenia o pracy (3), poszukiwanie poprzez 
krewnych i znajomych (5) czy oczekiwanie na wyniki naboru (11) okazały się 
nieskuteczne, a wręcz zmniejszały szanse znalezienia pracy w 2. kw. Skuteczne 
metody poszukiwania pracy to: poszukiwanie bezpośrednio w zakładach pra-
cy (4), uczestniczenie w testach i rozmowach kwalifikacyjnych (8) i oczekiwanie 
na wyniki zgłoszenia (10).

Na badane prawdopodobieństwo znalezienia pracy wśród osób kontynuują-
cych poszukiwania między 2. a 5. kw. istotnie wpływały takie cechy jednostek, 
jak wiek, wykształcenie, płeć i stan cywilny. Szanse znalezienia pracy malały 
o 5% wraz z każdym kolejnym ukończonym rokiem życia respondentów. Szanse te 
rosły natomiast wraz z poziomem wykształcenia. Osoby z wykształceniem gimna-
zjalnym, podstawowym i niższym miały o 41,2% niższe szanse znalezienia pracy 
niż osoby z wykształceniem wyższym. Osoby z wykształceniem policealnym lub 
technicznym zawodowym miały te szanse niższe o 24,4%. Osoby pozostające 
w związkach małżeńskich charakteryzowały się wyższymi o 43,7% szansami 
znalezienia pracy niż osoby wolne. Istotną cechą wpływającą na szanse znalezienia 
pracy w tym modelu okazała się płeć. Kobiety miały o 22,6% niższe szanse osią-
gnięcia celu poszukiwań. Posiadane doświadczenie zawodowe również odgrywa 
istotną rolę. Przeszło 2 razy wyższe szanse znalezienia pracy miały osoby, które 
w przeszłości wykonywały zawody z grupy 6, 7 i 8. Posiadane doświadczenie 
zawodowe w zawodach z pozostałych grup zwiększało szanse w porównaniu 
z kategorią bazową od 70 do 86%. Każde wydłużenie czasu trwania zatrudnienia 
w ostatnim miejscu pracy zwiększało szanse znalezienia nowej pracy o 1,7%, 
a każde wydłużenie ogólnego stażu pracy zwiększało te szanse o 3,5%.

Ocena wpływu stosowania poszczególnych metod poszukiwań tym razem 
pozwala wskazać te, które zwiększały szanse znalezienia zatrudnienia. Poszu-
kiwanie przez PUP lub oczekiwanie na wiadomość z niego (1) zwiększało te 
szanse o 36,2%. Poszukiwanie pracy bezpośrednio w zakładach pracy (4) lub 
uczestniczenie w testach i rozmowach kwalifikacyjnych (8) zwiększało te szanse 
o niespełna 30%. Podejmowanie działań w celu rozpoczęcia własnej działalności 
gospodarczej (6) dawało wzrost szans o 46,8%, a oczekiwanie na wyniki zgło-
szenia (10) o 18,1%.

Trzeci szacowany model obejmuje osoby o długim okresie poszukiwań, trwa-
jącym już co najmniej 5 kolejnych kwartałów. Szanse znalezienia pracy malały 
o 3,3% wraz z wiekiem. Szanse te malały również wraz ze spadkiem poziomu 
wykształcenia. Osoby z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niższym 
miały o 47,9% niższe szanse znalezienia pracy niż osoby z wykształceniem 
wyższym. Osoby z wykształceniem policealnym lub technicznym zawodowym 
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miały te szanse niższe o 42%. Osoby pozostające w związkach małżeńskich 
charakteryzowały się o 44,5% wyższymi szansami znalezienia pracy niż osoby 
wolne. Kobiety miały o 34% niższe szanse osiągnięcia celu poszukiwań niż 
mężczyźni. Posiadane doświadczenie zawodowe odgrywało już mniejszą rolę 
w kształtowaniu szans podjęcia pracy. Staż pracy zarówno w ostatnim miejscu 
pracy, jak i całkowity nie wpływał na szanse znalezienia pracy. Przeszło 2,5 raza 
wyższe szanse znalezienia pracy miały osoby, które w przeszłości wykonywały 
zawody z grupy 3, a 2,4 raza wyższe – osoby wykonujące zawody z grupy 6, 7 i 8. 
Posiadane doświadczenie zawodowe z pozostałych grup zawodowych zwiększało 
te szanse w porównaniu z kategorią bazową od 70 do 86%. 

Wśród metod poszukiwań stosowanych przez osoby najdłużej poszukujące 
pracy istotnie zwiększały szanse sukcesu cztery z nich. Były to poszukiwania 
oparte na kontakcie z PUP (1) – wzrost szans o 34,9%, podejmowanie dzia-
łań w celu rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej (6) – wzrost o 94% 
i uczestniczenie w testach i rozmowach kwalifikacyjnych (8) – wzrost o 46,9%. 
Dla osób poszukujących pracy przez długi czas skuteczną metodą okazały się 
poszukiwania poprzez prywatne biura pośrednictwa pracy (2). Metoda ta zwięk-
szała szanse zatrudnienia o 70%.

5. Zakończenie

Przeprowadzone badanie wskazało istotny wpływ wielu charakterystyk jednostek 
na prawdopodobieństwo znalezienia pracy oraz pozwoliło określić, jak zmienia 
się ich wpływ wraz z wydłużaniem się czasu poszukiwań.

Na szanse znalezienia pracy wpływały takie cechy jednostek, jak wiek, 
stan cywilny i wykształcenie. Wpływ wieku i stanu cywilnego nie zmieniał się 
istotnie wraz z wydłużaniem się czasu poszukiwań. W przypadku wykształcenia 
wraz z czasem malały szanse znalezienia pracy przez osoby gorzej wykształcone 
w porównaniu z osobami legitymującymi się wykształceniem wyższym. Płeć 
nie była istotną determinantą szans znalezienia pracy w pierwszych miesiącach 
poszukiwań, ale coraz silniej różnicowała to prawdopodobieństwo wraz z czasem. 

Posiadane doświadczenie zawodowe było bardzo ważnym czynnikiem wpły-
wającym na szanse znalezienia pracy w pierwszych miesiącach poszukiwań. Wraz 
z wydłużaniem się tego procesu zmienne te nie odgrywały już tak silnej roli.

Wyniki uzyskane dla zmiennych opisujących metody poszukiwań pracy 
wskazują na znaczne różnice w ich wpływie. Oszacowania nie potwierdzają 
jakiegokolwiek wpływu na szanse znalezienia pracy takich metod ich szukania, 



Jak Polacy	poszukują	pracy?	–	analiza	logitowa	 201

jak: zamieszczanie i odpowiadanie na ogłoszenia o pracy (3), poszukiwanie 
poprzez krewnych i znajomych (5), przeglądanie ogłoszeń (7) czy oczekiwanie 
na wyniki naboru (11). Zawsze dodatnio na szanse znalezienia pracy wpływały 
dwie metody: poszukiwanie bezpośrednio w zakładach pracy (4) i uczestniczenie 
w testach i rozmowach kwalifikacyjnych (8). W przypadku osób dłużej poszuku-
jących pracy szanse sukcesu podnosiły takie metody, jak podejmowanie działań 
w celu rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej (6) czy poszukiwanie pracy 
poprzez PUP (1) i prywatne biura pośrednictwa pracy (2).

Bardzo ciekawie wygląda ocena wpływu pośrednictwa publicznych służb 
zatrudnienia. Badanie potwierdza, że poszukiwanie pracy poprzez publiczne 
pośrednictwo pracy jest skuteczną metodą dla osób długo poszukujących za-
trudnienia. Negatywny wpływ tej formy poszukiwań pracy w pierwszym okresie 
może być wynikiem chęci wykorzystania przez bezrobotnych w całości okresu 
zasiłkowego. Wyniki potwierdzają więc, że ta forma poszukiwań pracy jest za-
mienna w stosunku do poszukiwań przez sieć własnych kontaktów. 
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HOW DO THE POLISH PEOPLE SEEK WORK? – LOGISTIC REGRESSION ANALYSIS 

( S u m m a r y )

The job search models treat the search process as the way to collect information about the job 
offers. The search process is time and resource consuming. The agents bear theses costs to find 
the most suitable job postings. In this study, I try to identify factors that determine the probability 
of the job offer encountering by the unemployed individuals. I use individual LFS data and create 
a panel in which each individual is observed 4 times. I analyse the impact of particular factor and 
test whether their importance is time varying. The results prove that sex, age, marital status, place 
of residence and applied search methods diversify likelihood of a job match. Moreover, the impact 
of particular factors changes long the unemployment duration.
Keywords: unemployment; job search; job search methods


