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Model regresji nieciągłej 
do oceny skuteczności programu 
aktywizacji bezrobotnych w wieku 45/50+ 

 

 W celu łagodzenia skutków bezrobocia stosowane są różnorodne narzędzia 
wpływające na czas trwania bezrobocia. Badania rynku pracy wskazują, że 
podwyższanie świadczeń dla osób bezrobotnych i wydłużanie czasu ich pobiera-
nia ma wpływ na wydłużanie czasu poszukiwania zatrudnienia (Moffitt, 1985; 
Katz, Meyer, 1990; Hunt, 1995; Card, Levine, 2000; Hahn i in., 2001; Lalive, 
2007). To z kolei może prowadzić do występowania zjawiska długotrwałego 
bezrobocia. Stąd też wprowadza się różnorodne programy zwiększające aktyw-
ność zawodową osób poszukujących zatrudnienia. Są one często skierowane do 
grup osób wyodrębnionych ze względu na wiek lub czas trwania bezrobocia. 
 Jednocześnie prowadzi się badania nad skutecznością stosowanych form 
wsparcia i aktywizacji osób pozostających bez pracy. Wiele ze środków prze-
znaczonych na te działania pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS). Rosnące obawy o skuteczność wykorzystania funduszy strukturalnych 
Unii Europejskiej oraz konieczność coraz bardziej oszczędnego wydatkowania 
środków publicznych sprawiły, że Komisja Europejska zachęca państwa człon-
kowskie do zwiększenia wysiłków dotyczących dostarczania wiarygodnych 
dowodów na efekty programów z EFS. 
 W wyniku pracy ekspertów Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Spo-
łecznych i Wyrównywania Szans opublikowano zbiór wytycznych Design… 
(2013) umożliwiających porównanie osiągniętych rezultatów z sytuacją, gdy nie 
było interwencji ze strony państwa. W latach 2014—2020 na wyniki owych 
działań zostanie zwrócona jeszcze większa uwaga. Będzie to wymagało przeglą-
du obecnych sposobów monitorowania i ewaluacji, w tym dostępu do systemu 
gromadzenia danych. Obowiązkowe stanie się przygotowywanie planów ewalu-
acji na cały okres programowania i większy nacisk będzie położony na ocenę 
wpływu funduszy strukturalnych na sytuację odbiorców wsparcia1.  
 Celem artykułu jest ocena realizacji programu skierowanego do bezrobotnych 
w wieku 45/50+. W latach 2009 i 2010 w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP)  
w Szczecinie prowadzono Program 45/50+, którego celem były działania ak-
tywizujące oraz stworzenie warunków ułatwiających podjęcie działalności go-
spodarczej, a także umożliwienie podjęcia i utrzymania zatrudnienia przez osoby 
bezrobotne powyżej 45 roku życia. Program ten objął łącznie 728 osób (362 — 
w 2009 r., 366 — w 2010 r.) i był skierowany do osób bezrobotnych oraz do 
                      

1 Design…. (2013), s. 2. 
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przedsiębiorców. Przeprowadzone szkolenia miały przyczynić się do podniesie-
nia lub uaktualnienia kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Osoby przedsię-
biorcze z własnym pomysłem na biznes mogły zgłębić wiedzę z zakresu zakła-
dania, prowadzenia działalności gospodarczej, w kwestii zarządzania i uzyskania 
nakładów finansowych na prowadzenie i rozwój firmy. Osobom takim umożli-
wiono otrzymywanie środków finansowych na uruchomienie i prowadzanie 
działalności gospodarczej. Bezrobotni mogli też korzystać z proponowanego im 
stażu. 
 Projekt przewidywał również pomoc małym i średnim przedsiębiorcom zain-
teresowanym przyjęciem do firmy osób powyżej 45 roku życia. Obejmowała 
ona wsparcie w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz refundacji 
kosztów wyposażenia stanowiska pracy. Kwota przeznaczona na realizację całe-
go programu wyniosła 1705600 zł w 2009 r. i 2204700 zł w 2010 r. Badanie 
przeprowadzono w trzech etapach. W pierwszym dokonano oceny prawdopodo-
bieństwa niepodjęcia zatrudnienia przez osoby bezrobotne przed i po realizacji 
projektu. W drugim etapie wyznaczono średnią intensywność podejmowania 
pracy w analizowanych grupach. Trzeci etap polegał na ocenie skuteczności 
wdrażania projektu. 
 Dostępnych jest wiele metod pomiaru skutków interwencji objętych wspar-
ciem w ramach EFS. Wśród nich jest model wykorzystujący nieciągłą funkcję 
regresji (RDD — Regression Discontinuity Design), który w naukach społecz-
nych po raz pierwszy wprowadzili Thistlethwaite i Campbell w 1960 r. (Thi-
stlethwaite, Campbell, 1960). Badali oni wpływ nagród za zasługi na przyszłe 
osiągnięcia studentów (aspiracje zawodowe, rejestrację na studia podyplomowe, 
osiągnięcia naukowe itp.). Badanie przeprowadzono dzięki nagrodzie, która była 
przyznawana na podstawie obserwowanego wyniku testu. Nagrodę National 
Merit Award wręczano studentom, którzy osiągnęli określony minimalny wynik. 
Różnice w sukcesach studentów, którzy uzyskali rezultat powyżej i poniżej tego 
wyniku przypisano wpływowi nagrody. Okazało się, że jej prestiż miał wpływ 
na polepszenie się wyników testów, co zwiększało prawdopodobieństwo jej 
otrzymania, jednak nie potwierdzono hipotezy, że otrzymana nagroda wpłynęła 
na późniejsze postawy i plany zawodowe studentów. 
 Pomimo że model regresji nieciągłej znany jest od kilkudziesięciu lat, jego 
wykorzystanie w badaniach było dość rzadkie (Cook, 2008). W analizach spo-
łeczno-ekonomicznych zaczęto go stosować coraz częściej począwszy od końca 
1990 r. Pojawiło się wiele artykułów z zakresu edukacji, rynku pracy, kryminali-
styki, ochrony środowiska czy ochrony zdrowia (Lee, Lemieux, 2010). 
 Przykładem może być ocena wpływu na rynek pracy podatku (wprowadzone-
go w 1987 r. i zmodyfikowanego w 1992 r. we Francji), nazywanego podatkiem 
Delalande, dokonana przez Behaghela, Crépona i Sédillot w 2008 r. (Behaghel 
i in., 2008). Był to podatek płacony przez pracodawców zwalniających pracow-
ników w wieku 50 lat i więcej. W rzeczywistości stał się przyczyną częstego 
zwalniania pracowników przed osiągnięciem 50 roku życia i niechęci do zatrud-
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niania starszych pracowników. W roku 1992 wprowadzono zmianę polegającą 
na zwolnieniach podatkowych dla firm zatrudniających osoby w wieku 50 lat 
i więcej. Po tej zmianie stopa przejścia z bezrobocia do zatrudnienia dla pracow-
ników starszych znacząco wzrosła. Wykorzystanie modelu RDD pozwoliło rów-
nież na ocenę stopy przejścia z bezrobocia osób w wieku 50 lat. Okazało się, że 
ustawa z 1987 r. spowodowała, że stopy te dla osób poniżej 50 lat oraz w wieku 
50 lat i więcej statystycznie nie różniły się od siebie, chociaż pracownicy młodsi 
znajdowali pracę nieco szybciej. Zmiany legislacyjne w 1992 r. skutkowały 
znaczącą zmianą. Okazało się, że szanse na znalezienie pracy dla bezrobotnych 
osób starszych istotnie wzrosły w stosunku do młodszych. 
 Wiele artykułów dotyczących zastosowania modelu RDD w ekonomii napisał 
Lalive. W 1988 r. rząd austriacki wprowadził rozszerzenie czasu trwania zasiłku 
dla bezrobotnych z 30 do 209 tygodni. Dotyczyło ono bezrobotnych w wieku 
50 lat i więcej, mieszkających w niektórych rejonach Austrii od co najmniej 
6 miesięcy i wcześniej pracujących. Tak duża zmiana w pobieraniu zasiłku 
wpłynęła na wydłużenie czasu trwania bezrobocia, szczególnie w przypadku 
kobiet, ze względu na bliskość okresu emerytalnego (Lalive, 2007). Lalive 
w badaniach wykorzystuje model RDD w postaci ostrej z progiem kwalifikacji 
dotyczącym wieku oraz odległości od granicy regionów zagrożonych. 
 Brügger, Lalive i Zweimüller (2009) postawili hipotezę, że różnice kulturowe 
mogą wpływać na wielkość bezrobocia. Analiza, którą przeprowadzili, opierała 
się na porównaniu społeczności w Szwajcarii oddzielonych barierą lingwistycz-
ną i mentalnościową, pomiędzy częścią kraju z językiem francuskim, włoskim 
i retroromańskim a częścią niemieckojęzyczną. Publiczne służby zatrudnienia 
działają w taki sam sposób w całej Szwajcarii. Jednak osoby mieszkające  
w części łacińskojęzycznej (na umownym terenie przygranicznym) o ok. 18% 
dłużej poszukiwali pracy niż ich sąsiedzi i o ok. 40% rzadziej znajdowali miej-
sce pracy. Autorzy wykazali, że w poszukiwaniu pracy różnice kulturowe są 
ekonomicznie tak samo ważne, jak czas trwania świadczenia czy zmiany jego 
wysokości. 
 Modele ostrej regresji nieciągłej z wieloma progami wieku zastosowali 
Szmieder, von Wachter i Bender (2012) do badania wpływu potencjalnego czasu 
trwania świadczenia na trwanie bezrobocia w Niemczech w latach 1980—2008. 
Autorzy ci podkreślają, że badania zostały oparte na modelu poszukiwania pracy 
z ograniczeniami płynności oraz na założeniu, że niemiecki system świadczeń 
dla bezrobotnych jest idealny i dlatego wykorzystano go do tego typu badań. Za 
progi nieciągłości przyjmują te dotyczące wieku i określające potencjalną dłu-
gość okresu pobierania zasiłku (w wieku 42, 44 i 49 lat). Potwierdzili oni  
hipotezę, że czas pobierania zasiłku wydłużył w sposób istotny okres poszuki-
wania pracy. Badanie wykazało również nieciągłość w czasie pobierania zasiłku  
w zależności od wieku osoby bezrobotnej. Autorzy ci postawili hipotezę, że 
firmy w przypadku zwolnień pracowników brały pod uwagę korzystniejsze dla 
nich progi wieku uprawniające do wydłużania czasu pobierania zasiłku. 
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DANE WYKORZYSTANE W BADANIU 
 
 Materiał badawczy stanowiły dane indywidualne 54427 osób bezrobotnych wy-
rejestrowanych z PUP w Szczecinie w latach 2008—2010 (17236 w 2008 r., 19398 
w 2009 r. i 17793 w 2010 r.). W badaniu ograniczono się do analizy bezrobocia 
rejestrowanego, gdyż zastosowane modele wymagają dostępu do danych indywi-
dualnych, opisujących historię zarejestrowania osoby bezrobotnej, a takimi danymi 
dysponują w Polsce jedynie urzędy pracy. Należy jednak wspomnieć, że osoby 
bezrobotne korzystają na ogół z kilku metod poszukiwania pracy. Najczęściej przez 
nich wykorzystywane jest pośrednictwo urzędów pracy (72,2% w 2012 r.,  
73,8% w 2013 r.) oraz informacje uzyskiwane od krewnych i znajomych (78,8%  
w 2012 r., 70,8% w 2013 r.). Najmniej popularną metodą wychodzenia z bezrobo-
cia jest organizacja własnego miejsca pracy (3% w 2012 r., 2,5% w 2013 r.)2. 
 Korzystając z danych indywidualnych wyznaczono czas zarejestrowania osób 
bezrobotnych w urzędzie. Obserwację uznano za pełną, jeżeli zakończyła się wy-
rejestrowaniem z powodu podjęcia pracy. W przeciwnym razie uznano ją za ucię-
tą3. Realizowany program wsparcia proponował różne dodatkowe formy pracy  
(w tym prace interwencyjne i roboty publiczne), dlatego jest ona w tym ujęciu 
traktowana jako pojęcie szersze. Wpływ programu realizowanego powinien prze-
jawiać się w zwiększonym podejmowaniu różnych form pracy osób w wieku  
45 lat i więcej. Bezrobotnych podzielono na trzy grupy, wyodrębnione ze względu 
na rok wyrejestrowania. Grupy te stanowiły osoby wyrejestrowane w latach 2009  
i 2010, przy czym grupę kontrolną wyrejestrowane w 2008 r. (kiedy to program 
nie był realizowany). Ze względu na specyfikę stosowanego modelu RDD w po-
staci ostrej (przy pomocy którego bada się zmiany w progu kwalifikowalności 
jednostek do programu — wiek 45 lat) analizę ogranicza się do niewielkiego 
przedziału wieku. W badaniu z całej zbiorowości wybrano dwie podgrupy osób 
bezrobotnych w wieku 40—45 lat i 45—50 lat. Wielkość tych grup przedstawiono 
w tabl. 1. Z powodu podjęcia pracy w kolejnych latach wyrejestrowano w: 2008 r. 
— 31,53% osób, 2009 r. — 36,05%, 2010 r. — 41,79% osób. 

 
TABL. 1. LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH WEDŁUG OBSERWOWANYCH GRUP 

(w tym wyrejestrowani z powodu podjęcia pracy) 

Wyrejestrowani 2008 2009 2010 
 

O g ó ł e m  ................................................... 17236 (5434) 19398 (6993) 17793 (7435)
40—45 lat  ..................................................... 1192 (369) 1351 (501) 1298 (600)
45—50 lat  ..................................................... 1644 (460) 1574 (593) 1281 (579)

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Szczecinie. 

                      
2 Opracowano na podstawie danych zawartych w opracowaniu Aktywność… (2013, 2014) doty-

czących uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności 
(BAEL), przeprowadzonego przez GUS. 

3 Szerzej na temat danych cenzurowanych w opracowaniach Bieszk-Stolorz, Markowicz (2012) 
i Bieszk-Stolorz (2013). 
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METODY BADAWCZE 
 
 Badanie przeprowadzono w trzech etapach. Pierwszy polegał na ocenie praw-
dopodobieństwa niepodjęcia pracy przez osoby wyrejestrowane z urzędu pracy. 
W tym celu oszacowano estymator Kaplana-Meiera określony następującym 
wzorem: 
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gdzie: 
 
ti — moment, w którym wystąpiło zdarzenie (wyrejestrowanie), 
dj — liczba zdarzeń w j-tym przedziale czasu, 
nj — liczba jednostek objętych obserwacją w j-tym przedziale czasu. 

 
 Do zbadania różnic w przebiegu krzywych trwania wykorzystano test log- 
-rank (Mantel, 1966). Hipoteza zerowa dla tego testu zakłada brak różnic 
w rozkładzie czasu przeżycia w obu grupach. Statystyka testowa jest porówny-
wana przy danym poziomie istotności z rozkładem chi-kwadrat o jednym stop-
niu swobody (w przypadku dwóch grup). Jeżeli jako d1i i d2i oznaczymy liczbę 
zdarzeń w grupach pierwszej i drugiej w i-tym przedziale czasu, n1i i n2i  — licz-
bę przypadków z każdej z grup, która dożyła przedziału i oraz jako w1i i w2i licz-
bę obserwacji cenzurowanych w i-tym przedziale, to statystykę testową oblicza 
się ze wzoru: 
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 W drugim etapie analizy dokonano oceny średniej intensywności wychodze-
nia z bezrobocia. Skorzystano ze wzoru na hazard średni: 
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gdzie: 
 
t — czas, 
 tH  — skumulowana funkcja hazardu. 

 
 Do wyznaczenia skumulowanej funkcji hazardu wykorzystano estymator 
Nelsona-Aalena o postaci: 
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gdzie ti, dj, nj  mają takie samo znaczenie, jak we wzorze (1). 
 
 Trzeci etap badania to ocena wpływu realizacji projektu na średni czas trwa-
nia bezrobocia, w którym wykorzystano RDD. W literaturze wymienia się dwa 
rodzaje tego modelu — postać ostrą i rozmytą (Trochim, 1984; Hahn i in., 
2001). Postać ostrą można zastosować wtedy, gdy punkt odcięcia całkowicie 
identyfikuje grupę eksperymentalną. Jeżeli nie wszystkie jednostki po danej 
stronie punktu odcięcia można przyporządkować do grupy eksperymentalnej, to 
należy zastosować postać rozmytą modelu (nieciągłość nieostra). Zatem postać 
rozmyta różni się od ostrej tym, że objęcie jednostki realizowanym projektem 
nie jest deterministyczne, ale istnieją dodatkowe zmienne, które wpływają na 
przypisanie jednostki do projektu lub nie. 
 W przypadku przeprowadzonego badania, ze względu na ustalony jeden wa-
runek (tylko granica wieku) zastosowano postać ostrą modelu. Polega ona na 
oszacowaniu parametrów dla dwóch oddzielnych funkcji regresji, po każdej 
stronie punktu odcięcia c. Po lewej stronie punktu odcięcia funkcja regresji ma 
postać (Lee, Lemieux, 2010):  
 
     cXfY ll  (7)
 
po prawej zaś:  
 
     cXfY rr  (8)
 
 Obydwa modele (7) i (8) można zapisać w postaci jednego: 
 
     cXfDY l   (9)
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gdzie:  
 
 lr    (10)

 
         cXfcXfDcXfcXf lrl   (11)

 
 D jest zmienną binarną, która może być określona w dwojaki sposób. Postać 
tej zmiennej zależy od położenia grupy eksperymentalnej względem zdefinio-
wanego progu kwalifikowalności. Badane jednostki są przyporządkowane do 
grupy eksperymentalnej, jeśli wartość analizowanej zmiennej jest na poziomie 
lub powyżej wartości granicznej c, a pozostałe do grupy kontrolnej, lub na od-
wrót (Lee, Munk, 2008). W przypadku gdy przynależność do grupy ekspery-
mentalnej określona jest przez warunek X ≥ c, to zmienna D jest określona na-
stępująco: 
 
 








  dla1
  dla0

cX
cX

D  (12)

 
 Jeżeli funkcje fi i fr są liniowe, to mają postać: 

 
    cXcXf ll    (13)

 
    cXcXf rr    (14)

 
a model (9): 
 
       cXDcXDY ll  (15)

 
gdzie .lr    

 
 W modelu (15) parametr τ informuje o zmianie wartości zmiennej Y przy 
przejściu przez próg. Jeżeli jest on dodatni, to nastąpił wzrost w progu, jeżeli 
ujemny — spadek wartości zmiennej zależnej. 

 
OCENA EFEKTU WPŁYWU REALIZOWANEGO PROGRAMU 

 
 Estymatory Kaplana-Meiera wyznaczone w pierwszym etapie analizy pozwo-
liły na ocenę prawdopodobieństwa niepodjęcia pracy przez bezrobotnych 
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w latach 2008—2010 w zależności od długości czasu zarejestrowania wyrażo-
nego w miesiącach. Przebieg krzywych trwania wyznaczonych dla danych 
z 2008 r. (wykr. 1), czyli przed wprowadzeniem projektu do realizacji, wskazuje 
na to, że osoby znajdujące się w młodszej grupie wieku szybciej niż starsze wy-
chodziły z bezrobocia. Istotność różnic w ich przebiegu potwierdzono przy po-
mocy testu log-rank (p = 0,0010). W latach 2009 i 2010 prawdopodobieństwo 
niepodjęcia pracy było mniejsze w obu grupach wieku w porównaniu z 2008 r., 
a przebieg krzywych trwania dla tych grup był zbliżony (wykr. 2 i 3). Przepro-
wadzony test log-rank potwierdził brak istotnych różnic w przebiegu krzywych 
trwania w bezrobociu dla osób w wieku 40—45 lat oraz 45—50 lat (p = 0,8960 
w 2009 r., p = 0,8505 w 2010 r.). 
 Drugi etap analizy polegał na wyznaczeniu średniej intensywności wychodze-
nia z bezrobocia w latach 2008—2010. Wyznaczono ją korzystając ze wzorów 
(5) i (6) dla każdej z badanych grup wyodrębnionych ze względu na wiek 
(wykr. 4). W roku 2008 osoby w wieku 40—45 lat intensywniej o 26% podej-
mowały pracę niż osoby w wieku 45—50. W 2009 r. sytuacja uległa odwróce-
niu. Osoby ze starszej grupy wieku intensywniej o 71% wychodziły z bezrobo-
cia niż osoby młodsze. W drugim roku realizacji projektu (2010 r.) intensywność 
w obu grupach była na zbliżonym poziomie. 
 W celu oceny skuteczności programu skierowanego do osób bezrobotnych 
w wieku 45/50+ zarejestrowanych w PUP w Szczecinie zastosowano model 
regresji nieciągłej w postaci ostrej. Jest to trzeci etap prowadzonego badania. 
Jako próg nieciągłości przyjęto granicę wieku, która uprawniała do udziału 
w projekcie, czyli W0 = 45. Model ten ma postać (Lalive, 2007): 

 
    00

ˆ WWDWWDY iiilili    (16)

 
gdzie: 

 
Yi — średni czas oczekiwania na pracę w tygodniach, 
Wi — wiek osoby bezrobotnej w latach, 
τ — średni efekt wpływu świadczeń na czas bezrobocia w progu W0. 
 
 Sztuczną zmienną dychotomiczną iD  zdefiniowano następująco: 

 
 








  45dla1
  45dla0

i

i
i X

X
D  (17)

 
 Ze względu na to, że wiek badanych osób powinien zawierać się w niedużym 
otoczeniu progu, do badania przyjęto, że .50,40iW  
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Wykr. 1. PRAWDOPODOBIEŃSTWO NIEPODJĘCIA PRACY PRZEZ BEZROBOTNYCH
WYREJESTROWANYCH W WIEKU 40—50 LAT W 2008 R.

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Szczecinie.
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Ź r ó d ł o: jak przy wykr. 1.

Wykr. 2. PRAWDOPODOBIEŃSTWO NIEPODJĘCIA PRACY PRZEZ
W WIEKU 40—50 LAT W 2009 R.
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Ź r ó d ł o: jak przy wykr. 1.

Wykr. 4. ŚREDNIA INTENSYWNOŚĆ PODEJMOWANIA PRACY PRZEZ OSOBY
W WIEKU 40—50 LAT WYREJESTROWANE Z PUP W SZCZECINIE
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Ź r ó d ł o: jak przy wykr. 1.

Wykr. 3. PRAWDOPODOBIEŃSTWO NIEPODJĘCIA PRACY PRZEZ BEZROBOTNYCH
W WIEKUWYREJESTROWANYCH 40—50 LAT W 2010 R.
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 Model (16) oszacowano dla lat 2008—2010. Wyniki zawarto w tabl. 2. 
 
 

TABL. 2. WYNIKI ESTYMACJI MODELI REGRESJI NIECIĄGŁEJ 

Parametry Oceny parametrów Błąd standardowy Wartość p 

2008 

αl  .............................................. 47,3980 4,6383 0,0000

τ  ............................................... 13,5069 6,5596 0,0468

βl  .............................................. –1,7254 1,6073 0,2902

β  ............................................... 1,9360 2,2730 0,4000

2009 

αl  .............................................. 13,8145 1,8778 0,0000

τ  ............................................... –5,5490 2,6557 0,0438

βl  .............................................. –1,3236 0,6507 0,0494

β  ............................................... 5,4608 0,9202 0,0000

2010 

αl  .............................................. 25,0088 1,9790 0,0000

τ  ............................................... 1,2868 2,7987 0,6484

βl  .............................................. –0,8342 0,6858 0,2317

β  ............................................... 0,2588 0,9698 0,7911

Ź r ó d ł o: opracowanie własne. 

 
 
 W 2008 r. w przypadku osób w wieku 40—45 lat wraz ze wzrostem wieku 
średni czas pozostawania w bezrobociu malał w sposób nieistotny statystycznie 
do 47,4 tygodnia, a w progu równym 45 lat nastąpił jego wzrost o 13,5 tygo-
dnia. Następnie dla osób w wieku 45—50 lat średni czas bezrobocia był podob-
ny i wynosił 61 tygodni. Szczególnie ważna jest istotność parametru   (na 
przyjętym poziomie p = 0,05). Wskazuje to na istotną różnicę w przyroście cza-
su bezrobocia między obiema grupami. W latach 2009 i 2010 ogólnie obniżył 
się średni czas pozostawania bez pracy, ale szczególną zmianę obserwowano w 
grupie osób starszych. W 2009 r. nadal dla osób w wieku 40—45 lat czas po-
szukiwania pracy malał w sposób nieistotny statystycznie, tym razem do 13,8 
tygodnia, ale w progu 45 lat nastąpił jego spadek o 5,5 tygodnia. Nastąpiła 
również istotna zmiana w kącie nachylenia linii regresji wyznaczonej dla osób 
w wieku 45—50 lat. Nastąpił też szybki wzrost średniego czasu wychodzenia  

Wiadomości Statystyczne nr 10/2015



40 

z bezrobocia. W roku 2010 obserwowano wyraźne wyrównanie średniego czasu 
poszukiwania pracy w obu grupach. Wskazuje na to brak istotności parametrów 
modelu. Nie było zarówno istotnej zmiany w progu, jak i również istotnej 
zmiany kąta nachylenia linii regresji. Można zatem wyznaczyć RDD, który ma 
postać: 

 
  

[0,2367]    0,6831][       

450,511725,9757ˆ  ii WY
 (18)

 
 Oba parametry w modelu (18) są istotne statystycznie (odpowiednio 
p = 0,0000, p = 0,0370). Pierwszy z parametrów informuje o tym, że w progu 
równym 45 lat średni czas trwania w bezrobociu, zarówno dla osób z grupy wie-
ku 40—45 lat jak i z grupy osób starszych 45—50 lat, wynosił ok. 26 tygodni. 
Wartość drugiego parametru świadczy o tym, że średni czas poszukiwania pracy 
osób w wieku 40—50 lat w niewielkim stopniu malał wraz ze wzrostem wieku 
osób bezrobotnych. 
 Na wykr. 5—7 zaprezentowano nieciągłości w progu kwalifikowalności 
W0 = 45 dla osób wyrejestrowanych z powodu podjęcia pracy w latach 2008, 
2009 i 2010. 
 
 

 Ź r ó d ł o: jak przy wykr. 1.

Wykr. 5. WIZUALNA PREZENTACJA NIECIĄGŁOŚCI
W PROGU KWALIFIKOWALNOŚCI W 2008 R.
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Ź r ó d ł o: jak przy wykr. 1.
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Wykr. 6. WIZUALNA PREZENTACJA NIECIĄGŁOŚCI

KWALIFIKOWALNOŚCI W 2009 R.W PROGU
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Wykr. 7. WIZUALNA PREZENTACJA NIECIĄGŁOŚCI
KWALIFIKOWALNOŚCI W 2010 R.W PROGU
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Podsumowanie 
 
 Zastosowanie modeli przeżycia pozwoliło na wstępną ocenę wpływu projektu 
realizowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie na poprawę sytuacji 
osób bezrobotnych w wieku powyżej 45 lat na rynku pracy. Wykorzystanie mo-
delu RDD umożliwiło identyfikację wpływu programu zwiększającego efektyw-
ność zawodową, skierowanego do wybranej grupy bezrobotnych na czas trwania 
bezrobocia. 
 W 2008 r. osoby w wieku 45—50 lat miały wyraźnie gorsze szanse na podję-
cie zatrudnienia niż osoby w wieku 40—45 lat. Potwierdzają to wszystkie za-
proponowane w analizie modele: estymator Kaplana-Meiera, hazard średni oraz 
modelu regresji nieciągłej. Pomimo spadku średniego czasu bezrobocia w latach 
2009 i 2010 w porównaniu z 2008 r., widoczny jest efekt wpływu realizowanego 
projektu w progu równym 45 lat. Parametr τ w 2008 r. wynosił 13,5 (tygodnia), 
a w latach 2009 i 2010 obniżył się do poziomu odpowiednio 5,5 oraz 1,3 (tygo-
dnia). W latach 2009 i 2010 nastąpiła zatem na szczecińskim rynku pracy po-
prawa sytuacji osób w wieku 45—50 lat. Brak istotności parametrów τ, β

l
 i β  

w modelu dla 2010 r. świadczy o wyrównaniu średniego czasu wychodzenia  
z bezrobocia dla osób w wieku 40—50 lat (26 tygodni). 
 Otrzymane wyniki świadczą o poprawie sytuacji osób w wieku powyżej 45 lat 
na rynku pracy, a tym samym skuteczności realizowanego programu. 
 
dr Beata Bieszk-Stolorz — Uniwersytet Szczeciński 
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SUMMARY 
 
 The aim of the article is to describe the impact of the implementation of  
a program to increase the efficiency of persons aged 45/50+. The author ana-
lyzes program implemented by the Labour Office in Szczecin in 2009 and 2010. 
Implementation of this program was to encourage the employment of people 
aged 45/50+, as well as to acquire or upgrade skills and qualifications of these 
people to work. These tasks are implemented through: training, internships, the 
provision of one-off financial support for starting a business, intervention works 
and public works. The aim of the study is to determine whether the proposed 
program contributed to the shortening of the job search. To examine the differ-
ences in the duration of unemployment is used survival analysis models and 
acute form of  the Regression Discontinuity Design (RDD). RDD parameters 
enabled the evaluation of the effectiveness of the implemented program. The 
analysis was conducted based on data from individuals deregistered from the 
Office in years 2009 and 2010. 
 

РЕЗЮМЕ 
 
 Целью статьи является представление реализации программы име-
ющей цель повышения профессиональной эффективности лиц в возрасте 
45/50 плюс. Была проанализирована программа осуществляемая Повя-
товым управлением труда в г. Щецин в 2009 и 2010 гг. Реализация 
программы предполагала меры стимулирования занятости лиц в возрасте 
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45/50 плюс, а также содействие приобретения или обновления квали-
фикаций и умения этих лиц к работе. Эти задачи выполнились с помощью 
обучения, стажировок, предоставления одноразовой финансовой под-
держки для начала экономической деятельности и общественных работ. 
Целью статьи является проверка повлияла ли предлагаемая программа на 
сокращение периода поиска работы. Для изучения различий в про-
должительности безработицы были использованы модели анализа 
выживания и острая форма модели разрывной регрессии (RDD). 
Параметры модели RDD позволили оценить эффективность реали-
зированной программы. Анализ проводился на основе данных от 
физических лиц отмененых из Управления труда в 2009 и 2010 гг. 
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