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Wstęp
Liczne badania potwierdzają zróżnicowaną sytuację kobiet i mężczyzn 

na rynku pracy. Według danych BAEL w Polsce w IV kwartale 2016 r. 
kobiety charakteryzowały się niższym współczynnikiem aktywności zawo-
dowej osób w wieku 15 lat i więcej, niższym wskaźnikiem zatrudnienia 
i wyższą stopą bezrobocia. Kobiety przeważały również wśród biernych 
zawodowo (61,8%), a odsetek kobiet wśród ogółu zarejestrowanych w urzę-
dach pracy wyniósł 53,3%. Przemiany dokonujące się na współczesnym 
rynku pracy powodują, że sytuacja kobiet w ostatnich latach ulega stopnio-
wej zmianie. Jest to wynik upowszechniania elastycznych form zatrudnie-
nia, wzrostu wykształcenia oraz przemian społecznych. Przechodzenie od 
tradycyjnego do partnerskiego modelu rodziny może wpływać na polep-
szenie sytuacji kobiet na rynku pracy, gdyż trudniejsza sytuacja kobiet 
wynika głównie z podwójnej roli, jaką pełnią, czyli aktywnych zawodowo 
matek lub opiekunek [Kotowska i inni, 2007].

Głównym zadaniem urzędów pracy jest pomoc w znalezieniu zatrud-
nienia oraz podejmowanie działań związanych z aktywizacją osób bez-
robotnych. Podjęcie pracy nie jest jednak jedynym powodem wyreje-
strowania. Bezrobotni przechodzą na rentę lub emeryturę, otrzymują 
zasiłki przedemerytalne, decydują się na kontynuację nauki w systemie 
dziennym. Jednym z częstszych powodów wyrejestrowań z urzędu jest 
odmówienie bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowied-
niego zatrudnienia. Wszystkie te przyczyny stanowią różnego rodzaju 
zdarzenia konkurujące. Do ich zbadania można zastosować modele regresji 
z obszaru analizy trwania. Celem artykułu jest wykorzystanie modelu 
Lunna-McNeila i wielomianowego modelu logitowego do oceny wpływu 
płci na szansę i intensywność wychodzenia z bezrobocia rejestrowanego 
z powodu podjęcia pracy, wykreślenia lub pozostałych przyczyn. Przy-
czyny te wyodrębniono, korzystając z funkcji skumulowanej częstości CIF. 
W badaniu wykorzystano dane indywidualne 22 078 osób bezrobotnych 
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zarejestrowanych w 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie 
(PUP) i obserwowanych do końca 2014 r.

1. Metodyka badania
Wraz z rozwojem demografii wyodrębniła się grupa metod pozwala-

jąca na analizę czasu trwania życia ludzkiego, nazywana analizą trwania 
(przeżycia). Metody te od wielu lat stosuje się również do badania czasu 
trwania zjawisk społeczno-ekonomicznych. Przyjmuje się, że czas trwa-
nia jednostki w danym stanie, aż do momentu wystąpienia określonego 
zdarzenia kończącego obserwację, jest zmienną losową T. Ponieważ okres 
obserwacji jest ograniczony, część jednostek może nie zaznać zdarzenia 
przed jego końcem. W takich przypadkach czas trwania dla badanej jed-
nostki jest znany jedynie częściowo. Są to obserwacje cenzurowane pra-
wostronnie. Zdarzeniami kończącymi obserwację mogą być: zakończenie 
działalności firmy, podjęcie zatrudnienia, zaprzestanie spłaty kredytu. 
Metodami analizy trwania można badać żywotność firm [Markowicz, 
2012], aktywność ekonomiczną ludności [Landmesser, 2013], dynamikę 
ubóstwa w miejskich i wiejskich gospodarstwach domowych [Sączewska-
-Piotrowska, 2016], ryzyko kredytowe [Wycinka, 2015], czas trwania bez-
robocia [Bieszk-Stolorz, Markowicz, 2012a; Bieszk-Stolorz, 2013].

Podstawowym pojęciem analizy trwania jest funkcja trwania, nazywana 
również funkcją przeżycia, zdefiniowana następująco:

 S(t) = P(t > T) = 1 – F(t) (1)

gdzie: T – czas trwania zjawiska, F(T) – dystrybuanta rozkładu zmiennej 
losowej T.

Funkcja ta pozwala na wyznaczenie prawdopodobieństwa niezajścia 
zdarzenia co najmniej do czasu t. Dystrybuanta F(T) wyraża prawdopo-
dobieństwo, że zdarzenie zajdzie najpóźniej do czasu t. W przypadku 
badania czasu trwania w bezrobociu, jeżeli zdarzeniem jest podjęcie pracy 
przez osobę zarejestrowaną w urzędzie pracy, to estymator funkcji trwania 
informuje o tym, jakie jest prawdopodobieństwo pozostania w rejestrze, 
a estymator dystrybuanty pozwala określić, jakie jest prawdopodobieństwo 
podjęcia pracy.

W przypadku gdy nie jest znany rozkład czasu trwania analizowanego 
zjawiska, do estymacji funkcji trwania powszechnie stosuje się estymator 
Kaplana-Meiera [Kaplan, Meier, 1958]:
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gdzie: t1 < t2 < …< ti < …< tn – momenty zachodzenia zdarzeń, dj – liczba 
zdarzeń w momencie tj, nj – liczba jednostek zagrożonych do momentu tj.

Drugą funkcją stosowaną w analizie trwania jest funkcja hazardu, opi-
sująca chwilowy potencjał pojawiającego się zdarzenia w momencie t pod 
warunkiem przetrwania do czasu t. Jest ona zdefiniowana następująco 
[Kleinbaum, Klein, 2005]:
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Funkcja hazardu wyraża intensywność zajścia zdarzenia. Często stoso-
wany jest model proporcjonalnych hazardów Coxa, który można zapisać 
następująco:
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gdzie: h0(t) – hazard bazowy, X1, X2, … ,Xp – zmienne objaśniające.
Interpretacji podlegają wyrażenia HR = exp(βi), nazywane ilorazami 

hazardu, które pozwalają ocenić intensywność względną wystąpienia 
danego zdarzenia.

W badaniach za obserwacje cenzurowane przyjmuje się sytuacje, w któ-
rych badana jednostka znika z pola widzenia lub występuje zdarzenie 
kończące obserwację, które wyklucza zajście zdarzenia właściwego [Pepe, 
1991], czyli zdarzenie konkurujące. W takich sytuacjach ciekawych wyni-
ków dostarcza wykorzystanie modeli ryzyk konkurujących [Klein, Bajo-
runaite, 2004]. W tym przypadku występują dwie zmienne losowe T i C, 
opisujące odpowiednio czas do zajścia pewnego zdarzenia i czas do cen-
zurowania. W przypadku K konkurujących rodzajów ryzyka, obserwacji 
podlegają pary (X, δ), gdzie X = min(T, C) i δ = 0, 1, …, K. Przyjmuje się, że 
δ = 0 dla obserwacji cenzurowanej oraz δ = 1, …, k dla obserwacji kończą-
cych się zdarzeniem (jednym z k konkurujących).

Do oceny skumulowanego prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia 
z powodu k przed czasem t, przy założeniu, że jednostka jest narażona na 
wystąpienie któregokolwiek z ryzyk konkurujących k [Bryant, Dignam, 
2004] wykorzystuje się funkcję skumulowanej częstości występowania 
(Cumulative Incidence Function — CIF), nazywaną również subdystrybu-
antą czasu trwania T. Funkcja ta została po raz pierwszy zaproponowana 
przez Kalbfleischa i Prentice’a (2002) i jest zdefiniowana następująco [Klein, 
Moeschberger, 2003, s. 52]:
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gdzie: Hk(t) – funkcja hazardu skumulowanego dla określonego k, S(t) – 
funkcja przeżycia.

Jeżeli t1 < t2 < … < ti < … < tn są momentami zachodzenia zdarzeń, to sku-
mulowana funkcja hazardu Hk(t) dla przyczyny k może być określona przez 
estymator Nelsona-Aalena:
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gdzie: dkj – liczba zdarzeń z powodu zaistnienia przyczyny k, nj – liczba 
osób zagrożonych w czasie tj.

Po połączeniu estymatorów (2) i (6) powstaje estymator funkcji sku-
mulowanej częstości występowania z powodu zaistnienia przyczyny k 
[Marubini, Valsecchi, 1995]:
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Równość funkcji skumulowanych częstości dla n podgrup weryfikuje 
test Graya [1988]. Porównuje on średnie ważone hazardów skumulowanej 
funkcji częstości. Hipoteza zerowa zakłada brak różnic między funkcjami 
skumulowanych częstości wyznaczonych dla podgrup. Statystyka testowa 
ma rozkład chi-kwadrat o n – 1 stopniach swobody. W przypadku braku 
występowania zdarzeń konkurujących test Graya sprowadza się do zwy-
kłego testu log-rank.

Do oceny intensywności względnej wystąpienia danego zdarzenia do 
czasu t można wykorzystać model Lunna-McNeila, którego podstawą jest 
warstwowy model Coxa z interakcjami. Jeżeli przez g = 1, 2, …, K oznaczy 
się warstwy będące rodzajami ryzyka, to wersja alternatywna tego modelu 
ma postać [Kleinbaum, Klein, 2005, s. 4]:

 
�t,X� � �� h0 ∑ ∑

k�1 j�1

K p

jkkjgg XDth exp δ
�
�
�

�
�
� 

(8)

gdzie: X1, X2, …, Xp – zmienne objaśniające, D1, D2, …, DK – K zmiennych 
sztucznych.

Dane do modelu Lunna-McNeila muszą zostać pogrupowane w spe-
cjalny sposób. W przypadku występowania K rodzajów ryzyka wyjściowe 
dane należy zduplikować K razy. Obiekt i o czasie trwania ti występuje 
K razy. Każdej obserwacji (również tej zduplikowanej) nadaje się status ei, 
który informuje o przynależności obiektu i do określonej grupy ryzyka. 
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Przyjmuje się, że ei jest równe 1, jeżeli obserwacja obiektu i zakończyła się 
zajściem zdarzenia typu k (k = 1, 2, …, K) oraz ei ma wartość 0 w przeciw-
nym przypadku. Dla obserwacji cenzurowanej ei jest równe 0 dla każdego 
k = 1, 2, …, K. Sztuczne zmienne dychotomiczne D1, D2, …, DK reprezentują 
K rodzaje ryzyka: Dk jest równe 1 dla ryzyka typu k i 0 dla pozostałych 
rodzajów ryzyka. Warstwy g = 1, 2, …, K odpowiadają K zdarzeniom kon-
kurującym. W modelu Lunna-McNeila nie interpretuje się bezpośrednio 
parametrów δkj, lecz postać exp(δkj). Jeżeli Xj jest zmienną objaśniającą 
dychotomiczną, to wyrażenie

 �X �� 0 � exp� kj �jjkg XHR δ/1��  (9)

interpretuje się jako hazard względny (intensywność względną) zajścia 
zdarzenia typu k.

Innym sposobem oceny ryzyk konkurujących jest zastosowanie w bada-
niu wielomianowego modelu logitowego, które w analizie trwania traktuje 
się jako modele hazardu z czasem dyskretnym. Parametry tych modeli 
pozwalają wyznaczyć szansę względną zajścia zdarzeń konkurujących 
[Bieszk-Stolorz, Markowicz, 2012b]. Wielomianowy model logitowy ma 
następującą postać [Kleinbaum, Klein, 2002]:

 
∑ ∑
j�1 �

exp j0 ��
��

k m

i

Xiji

XmX2X1YP(

1

1

1),...,,0|
αα��

�

�
�
� 

(10)

∑
j�1

�
��

k
XmXX1j|YP( 2 ,...,

1
), dla kj ...,2,1,�

∑
�

exp j0 �
m

i

Xiji
1

αα��
�

�
�
�

∑
�

exp j0 �
m

i

Xiji
1

αα��
�

�
�
�  

(11)

gdzie: j – numer wariantu zmiennej objaśnianej; j = 0, 1, …, k, i – numer 
zmiennej objaśniającej; i = 1, 2, …, m.

Jeżeli Xj jest zmienną objaśniającą dychotomiczną, to wyrażenie:

 �X �� 0 � exp� kj �jjkg XOR α/1��  (12)

interpretuje się jako szansę względną zajścia zdarzenia typu k.

2. Dane wykorzystane w badaniu
Stosowanie modeli z obszaru analizy trwania wymaga informacji o każ-

dej jednostce wchodzącej w skład badanej kohorty. W prezentowanej 
w artykule analizie wykorzystano anonimowe dane indywidualne 22 078 
(w tym 9770 kobiet) osób bezrobotnych pozyskane z Powiatowego Urzędu 
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Pracy w Szczecinie. Kohortę stanowiły osoby zarejestrowane w 2013 r. 
i obserwowane do końca 2014 r. Zdarzeniem kończącym obserwację każdej 
jednostki był moment wyrejestrowania z urzędu. Badaniu podlegał czas 
od momentu zarejestrowania do momentu wyrejestrowania z określonego 
powodu. Dzięki systemowi informatycznemu Syriusz w urzędach pracy 
gromadzone są obszerne dane na temat zarejestrowanych bezrobotnych. 
Wśród kilkudziesięciu powodów wyrejestrowania znajdują się związane 
z podjęciem zatrudnienia, przejściem na rentę lub emeryturę, kontynu-
acją nauki, wyjazdem za granicę. Powody te pogrupowano. Natomiast 
1856 (w tym 913 kobiet) obserwacji nie zakończyła się zdarzeniem, czyli 
wyrejestrowaniem do końca 2014 r. Stanowią one obserwacje cenzurowane 
prawostronnie. Liczebność wszystkich grup podana jest w tablicy 1.

Tablica 1. Rodzaje zdarzeń kończących obserwację
Powody wyrejestrowania

Powody główne Liczba (kobiety) Powody cząstkowe Liczba (kobiety)
Praca 9633 (4809) Praca niesubsydiowana 7807 (4003)

Praca subsydiowana 929 (424)
Działalność 
gospodarcza

897 (382)

Wykreślenie 8965 (3264) Wykreślenie 8965 (3264)
Pozostałe 1624 (784) Renta/zasiłek/

emerytura
685 (380)

Wyjazd za granicę 445 (201)
Pozostałe 494 (203)

Źródło: Opracowanie własne.

Na każdy z trzech głównych powodów wyrejestrowania składały się 
powody cząstkowe, które zawarto w siedmiu grupach (tab. 1). Podjęcie 
pracy (Praca) składa się z trzech głównych podgrup: podjęcie pracy lub 
innego zatrudnienia niesubsydiowanego, podjęcie pracy subsydiowanej 
przez urząd, działalność gospodarcza. Wykreślenie jest grupą powodów, 
w których zarejestrowana osoba bezrobotna nie wykazała się chęcią współ-
pracy z urzędem i z powodu niestawiennictwa w urzędzie w określonym 
terminie lub z powodu odmowy przyjęcia propozycji pracy została wykre-
ślona z rejestru. Pozostałe powody wyrejestrowania (Pozostałe) są mniej 
liczne i z nich z osobna miał marginalny wpływ na prawdopodobieństwo 
wyrejestrowania z urzędu. Dlatego postanowiono rozpatrywać je razem.

3. Analiza wpływu płci na formę wyjścia z bezrobocia
Badania przeprowadzono w trzech etapach. Pierwszy z nich – badanie 

wstępne – polegał na wyznaczeniu estymatorów skumulowanej częstości 
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występowania w celu wyodrębnienia grup form wyjścia z bezrobocia 
rejestrowanego.

Na rysunku 1 przedstawiono estymatory skumulowanej częstości 
dla dowolnego powodu wyjścia z bezrobocia i dla wyjścia do pracy nie-
subsydiowanej. Informują one o prawdopodobieństwie wyrejestrowa-
nia z urzędu przed upływem czasu t. W przypadku dowolnego powodu 
wyrejestrowania obserwacją cenzurowaną jest ta, która nie zakończyła się 
przed upływem 2014 r. Dla pracy niesubsydiowanej oprócz poprzedniego 
rodzaju cenzurowania występuje również drugi rodzaj: wyrejestrowanie 
z powodu innego niż podjęcie pracy. Przykładowo, prawdopodobieństwo 
wyrejestrowania z dowolnego powodu przed upływem 6 miesięcy od 
zarejestrowania było równe 0,6, a prawdopodobieństwo podjęcia pracy 
było równe 0,3. Wynika z tego, że na prawdopodobieństwo wyrejestro-
wania z urzędu duży wpływ mogły mieć inne przyczyny niż podjęcie 
pracy. Aby zbadać ten wpływ (ryzyko konkurujące), wyznaczono funkcje 
CIFk (k = 1, 2, …, 7) dla siedmiu przyczyn wyrejestrowania z urzędu pracy 
(rys. 2). Podjęcie pracy niesubsydiowanej i wykreślenie osiągają wartości 
zdecydowanie większe niż pozostałe przyczyny. Pozostałe: praca niesub-
sydiowana, podjęcie działalności gospodarczej, przejście na rentę, zasiłek 
i emeryturę, wyjazd za granicę oraz pozostałe nie przekroczyły wartości 
0,05 i miały wpływ marginalny na ryzyko całkowite. Analiza wartości tych 
funkcji wskazuje, że po 4 miesiącu od zarejestrowania prawdopodobień-
stwo wyrejestrowania bezrobotnego przez urząd z powodu wykreślenia 
było większe od prawdopodobieństwa podjęcia pracy niesubsydiowanej.

Rysunek 1. Estymatory CIF dla dowolnego powodu wyjścia z bezrobocia 
i podjęcia pracy niesubsydiowanej
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Źródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 2. Estymatory skumulowanej funkcji częstości wyrejestrowań 
z różnych powodów
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Źródło: Opracowanie własne.
Dla osoby bezrobotnej ważne jest podjęcie ogólnie pojętej pracy. Dlatego 

drugi etap badania polegał na pogrupowaniu siedmiu przyczyn wyrejestro-
wania w trzy grupy form wyjścia z bezrobocia i wyznaczeniu funkcji CIFk 
dla k = 1, 2, 3 dla bezrobotnych kobiet i mężczyzn. Zdarzenia polegające na 
podjęciu pracy subsydiowanej i niesubsydiowanej oraz podjęcie działalno-
ści gospodarczej zawarto w jednej grupie nazwanej Praca. Niezmieniona 
została grupa Wykreślenie. Wyjazd za granicę, pobieranie renty, zasiłku, 
emerytury dołączono do grupy Pozostałe. Różnice w przebiegu krzywych 
dla obu płci zbadano korzystając z testu Graya (tab. 2). Najpierw wyzna-
czono estymatory skumulowanej częstości dla dowolnego powodu wyre-
jestrowania, które ze względu na brak zdarzeń konkurujących są równe 
dystrybuancie rozkładu czasu trwania w bezrobociu (rys. 3).
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Tablica 2. Wynik testu Graya dla grup bezrobotnych według płci
Przyczyna wyrejestrowania Test Graya (Chi-kwadrat) p

Dowolny powód  77,644 0,000
Praca 190,786 0,000
Wykreślenie 413,120 0,000
Pozostałe  10,932 0,001

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 3. Estymatory skumulowanej funkcji częstości wyrejestrowań 
z dowolnego powodu dla kobiet i mężczyzn
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Źródło: Opracowanie własne.

Analizując wykresy obu estymatorów, widać, że prawdopodobieństwo 
wyrejestrowania bezrobotnych mężczyzn z dowolnego powodu jest nieco 
większe niż w przypadku kobiet. Istotność różnic między krzywymi została 
potwierdzona testem Graya (χ2 = 77,644; p = 0,000). Prawdopodobieństwo 
pozostania w rejestrze urzędu po 12 miesiącach od momentu zarejestrowa-
nia było równe 0,16 w przypadku mężczyzn i 0,19 dla kobiet. Jest to jedno-
cześnie prawdopodobieństwo przejścia w stan długotrwałego bezrobocia.

Do bardziej szczegółowych wniosków na temat przyczyn wyreje-
strowania prowadzi analiza ryzyk konkurujących uwzględniająca trzy 
rodzaje powodów wyrejestrowania (zdarzeń konkurujących): podjęcie 
pracy (w sensie ogólnym), wykreślenie i pozostałe. Test Graya wskazał na 
różnice w przebiegu krzywych skumulowanej częstości występowania dla 
grup wyodrębnionych ze względu na płeć (tab. 2). Podjęcie pracy było naj-
częstszym powodem wyrejestrowania dla kobiet w całym okresie trwania 
w bezrobociu (rys. 4a). Na drugim miejscu było wykreślenie. W przypadku 
mężczyzn najbardziej prawdopodobnym powodem wyrejestrowania było 
wykreślenie (począwszy od 4 miesiąca od zarejestrowania), a następnie 
podjęcie pracy (rys. 4b). Pozostałe przyczyny były na trzecim miejscu 
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zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn i miały znaczenie marginalne. Prawdo-
podobieństwo wyrejestrowania kobiet do 24 miesiąca od zarejestrowania 
z powodu podjęcia pracy było równe 0,51 (mężczyźni 0,41), z powodu 
wykreślenia 0,35 (mężczyźni 0,49), z powodu pozostałych przyczyn 0,084 
(mężczyźni 0,071).

Rysunek 4. Estymatory skumulowanej funkcji częstości (CIFk) dla różnych 
powodów wyrejestrowania kobiet (a) i mężczyzn (b)
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Źródło: Opracowanie własne.

Analizując przebieg krzywych, zauważalna jest regularna krzywizna 
estymatorów powodu Praca. Estymatory prawdopodobieństwa wykreś-
lenia i pozostałych powodów nie posiadają takiej własności. Dla grupy 
Pozostałe, zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn, w siódmym 
miesiącu od zarejestrowania wystąpił niewielki skok wartości. Analiza 
danych wykazała, że był on spowodowany zwiększoną liczbą wyrejestro-
wań w tym okresie z powodu przyznania zarejestrowanej osobie bezro-
botnej prawa do pobierania świadczenia/zasiłku przedemerytalnego. Dla 
zdarzenia Wykreślenie znaczny skok w pierwszym miesiącu był związany 
ze zwiększoną liczbą wyrejestrowań z powodu niestawiennictwa osoby 
bezrobotnej (kobiet i mężczyzn) w PUP w wyznaczonym terminie. Gdyby 
wszystkie obserwowane osoby zostały wyrejestrowane do końca 2014 r., 
to suma estymatorów CIFk dla wszystkich rodzajów ryzyka w 24 miesiącu 
byłaby równa 1. Ponieważ w badaniu wystąpiły obserwacje cenzurowane, 
to suma ta jest mniejsza od 1. Niezerowa różnica, która powstała, pozwala 
określić prawdopodobieństwo pozostania w rejestrze bezrobotnych po 
24 miesiącach od momentu zarejestrowania. W przypadku kobiet było 
ono równe 0,05, a dla mężczyzn 0,04.
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W trzeciej części badania wykorzystano modele regresji z obszaru ana-
lizy trwania. Model Lunna-McNeila (wersja alternatywna) posłużył do 
zbadania wpływu płci na intensywność różnych form wychodzenia z bez-
robocia. Dychotomiczna zmienna objaśniająca X wyraża płeć osoby bezro-
botnej, przy czym przyjmuje wartość 1 dla kobiet i 0 dla mężczyzn (grupa 
referencyjna). Sztuczne zmienne dychotomiczne Dk ze wzoru (8) określają 
w tym przypadku formę ryzyka konkurującego i przyjmują wartość 1 dla 
ryzyka numer g i 0 w przeciwnym przypadku. W badaniu g przyjmuje 
następujące wartości: 1 dla podjęcia pracy, 2 w przypadku wykreślenia 
i 3 dla pozostałych powodów wyrejestrowania. Poziom istotności para-
metrów przyjęto na poziomie 0,01. Wyniki estymacji parametrów modelu 
Lunna-McNeila przedstawiono w tablicy 3.

Tablica 3. Oceny parametrów modelu Lunna-McNeila
Parametr Ocena Błąd standardowy Statystyka Walda p HR

d1  0,1270 0,0204  38,8026 0,0000 1,14
d2 –0,4389 0,0220 399,2858 0,0000 0,64
d3  0,0390 0,0500  0,6168 0,4322 1,04

χ2 = 451,836, p = 0,0000
Źródło: Opracowanie własne.

Do zbadania szansy względnej wyjścia z bezrobocia kobiet w stosunku 
dla mężczyzn wykorzystano wielomianowy model logitowy, w którym 
uwzględniono cztery stany kończące obserwację. Zmienną objaśniającą X 
jest, tak jak w poprzednim modelu, płeć, a zmienna objaśniana Y przyjęła 
następujące wartości: 0 dla pozostania w rejestrze, 1 dla podjęcia pracy, 
2 w przypadku wykreślenia i 3 dla pozostałych powodów wyrejestrowa-
nia. Wyniki estymacji parametrów wielomianowego modelu logitowego 
przedstawiono w tablicy 4.

Do interpretacji wyników estymacji parametrów modeli: hazardu 
i logitowych wykorzystano odpowiednio ilorazy hazardu i ilorazy szans 
(tab. 3–4). Z przeprowadzonej analizy wynika, że kobiety o prawie 14% 
intensywniej niż mężczyźni podejmowały pracę i o nieco ponad 35% mniej 
intensywniej były wykreślane z rejestru. Intensywności wyrejestrowania 
z pozostałych powodów dla kobiet i mężczyzn były zbliżone (brak istot-
ności parametru d3). Szansa (ryzyko) wykreślenia z rejestru dla kobiet 
była o 61% niższa niż dla mężczyzn, wyrejestrowania z powodu podjęcia 
pracy i z pozostałych powodów dla kobiet i mężczyzn były zbliżone (brak 
istotności parametrów α1 i α3).
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Tablica 4. Wyniki estymacji parametrów wielomianowego modelu 
logitowego
Parametr Ocena Błąd standardowy Statystyka Walda p OR

α10  1,6323 0,0356 2101,672 0,0000 –
α1  0,0292 0,0507  0,332 0,5645 1,03
α20  1,7993 0,0352 2619,721 0,0000 –
α2 –0,5254 0,0514  104,644 0,0000 0,59
α30 –0,1157 0,0474  5,943 0,0148 –
α3 –0,0367 0,0680  0,291 0,5897 0,96

Źródło: Opracowanie własne.

Zakończenie
Zastosowane w badaniu metody analizy trwania: funkcja skumulowa-

nej częstości, model Lunna-McNeila oraz wielomianowy model logitowy 
pozwoliły na ocenę wpływu płci na prawdopodobieństwo, intensywność 
względną i szansę względną wyrejestrowania z urzędu pracy z określonego 
powodu. Estymator skumulowanej funkcji częstości wskazał, że podję-
cie pracy było najbardziej prawdopodobnym powodem wyrejestrowania 
w przypadku kobiet, a w grupie mężczyzn – wykreślenie. Wynika z tego, 
że chęć podjęcia zatrudnienia nie była jedyną przyczyną zarejestrowana 
się w urzędzie. Pozostałe powody miały znaczenie marginalne. Parametry 
modelu Lunna-McNeila wskazały, że kobiety intensywniej niż mężczyźni 
podejmowały pracę, mężczyźni zaś intensywniej byli wykreślani z urzędu. 
Płeć osoby bezrobotnej nie wpływała na intensywność wyrejestrowania 
z pozostałych powodów. Na podstawie parametrów wielomianowego 
modelu logitowego wykazano, że szansa (ryzyko) wykreślenia z rejestru 
była niższa dla kobiet. Płeć osoby bezrobotnej nie wpływała na szanse 
wyrejestrowania z powodu podjęcia pracy i z pozostałych powodów.
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Streszczenie
Podjęcie pracy nie jest jedynym powodem wyrejestrowania z urzędu pracy. 

Bezrobotni przechodzą na rentę lub emeryturę, otrzymują zasiłki przedemerytalne, 
decydują się na kontynuację nauki w systemie dziennym. Jednym z częstszych 
powodów jest odmówienie bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji 
odpowiedniego zatrudnienia. Wszystkie te przyczyny stanowią różnego rodzaju 
zdarzenia konkurujące. Do ich zbadania można zastosować modele regresji 
z obszaru analizy trwania. Celem artykułu jest wykorzystanie modelu Lunna-
-McNeila i wielomianowego modelu logitowego do oceny wpływu płci na szansę 
i intensywność wychodzenia z bezrobocia rejestrowanego z powodu podjęcia 
pracy, wykreślenia lub pozostałych przyczyn. Przyczyny te wyodrębniono, korzy-
stając z funkcji skumulowanej częstości CIF. W celu zbadania różnic we wpływie 
płci na prawdopodobieństwo wyrejestrowania z powodu określonej przyczyny 
zastosowano test Graya. W badaniu skorzystano z danych indywidualnych 22 078 
osób bezrobotnych zarejestrowanych w 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Szczecinie i obserwowanych do końca 2014 r. W analizowanym okresie kobiety 
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intensywniej niż mężczyźni podejmowały pracę oraz mniej intensywniej były 
wykreślane z rejestru. Intensywności wyrejestrowania z pozostałych powodów dla 
kobiet i mężczyzn nie różniły się od siebie w sposób istotny statystycznie. Szanse 
mężczyzn na wykreślenie były większe niż dla kobiet. W przypadku pozostałych 
przyczyn różnice nie były istotne statystycznie.

Słowa kluczowe
ryzyka konkurujące, skumulowana funkcja częstości, wielomianowy model 
logitowy, model Lunna-McNeila

Regression models in assessment of the influence of gender 
on the form of registered unemployment exit (Summary)

Accepting a job is not the only reason of deregistration from the labour office. 
The unemployed persons become retired, can apply for invalidity pension, receive 
early retirement benefits or start full time studies. One of the most common causes 
of de-registering is the unemployed person’s unjustified refusal to accept a job offer. 
The above causes are regarded as competing events of various kinds. They can be 
analysed by means of the regression models from the domain of survival analysis. 
The goal of the article is application of the Lunn-McNeal model and multinomial 
logit model for the assessment of the influence of gender on the odds and inten-
sity of registered unemployment exit because of accepting a job, refusal or other 
causes. These causes were extracted by means of the cumulative incidence function. 
The Gray test was used in order to analyse the differences in the influence of gender 
on the probability of deregistration because of specific reason. The analysis was 
performed on the basis of individual data of 22,078 unemployed persons, regis-
tered in the Poviat Labour Office in Szczecin in 2013 and observed until the end 
of the year 2014. In the analysed period women accepted jobs more intensively 
than men and were deregistered less intensively. The intensities of deregistration 
because of other causes for women and men were not significantly different. 
The odds of refusal for men were higher than for women. In case of the other 
causes the differences were not statistically significant.

Keywords
competing risks, cumulative incidence function, multinomial logit model, Lunn-
-McNeil model


