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Zastosowanie Google Trends do analizy sezonowości 
podaży pracy w Polsce

The Use of Google Trends in the Analysis of the Seasonality  
of Labor Supply in Poland

Abstract: The article discusses the issue of using Google Trends to study labor supply in Po-

land. The conducted analysis indicates high functionality of this application both in terms 

of access to data and the possibility of statistical inference based on them. The obtained 

results allow to claim that the supply of labor is characterized by statistically significant 

seasonality. The slightest interest in taking up a job falls on December.
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Wprowadzenie

Analiza podaży pracy jest nieodłączną częścią badań społeczno-gospodarczych. Prob-
lematyka ta stanowi element szeroko rozumianych badań rynku pracy, nie jest jednak 
popularnym przedmiotem analiz naukowych oraz badań eksperckich o charakterze em-
pirycznym, w tym mających charakter komercyjny. Sytuacja ta wynika z trudności w do-
stępie do pierwotnych źródeł danych. Niezwykle użyteczne w tym zakresie mogą okazać 
się analizy oparte na danych generowanych za pomocą aplikacji Google Trends, która 
stanowi w pełni zautomatyzowane narzędzie na bazie zapytań internautów. W przypad-
ku prowadzonej w sposób systemowy sprawozdawczości publicznej, obejmującej rynek 
pracy, brakuje tego typu rozwiązań. Zakres i rodzaj pozyskiwanych za pomocą Google 
Trends danych predestynuje generowane zasoby do analizy podaży pracy. Tymczasem 
dominujący w polskim systemie sprawozdawczym przekaz oparty jest na statystykach 
podsumowujących pochodzących z publicznych baz danych, co sprawia, że mają one 
niewielki związek z problematyką podaży pracy.
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Zidentyfikowana w przeprowadzonym procesie badawczym luka poznawcza pozwoli-
ła sformułować następujące pytania badawcze, bezpośrednio nawiązujące do funkcjonal-
ności Google Trends: jak skutecznie badać podaż pracy, kiedy najlepiej szukać pracy i kiedy 
najłatwiej znaleźć pracownika. Postawiona na tym gruncie hipoteza badawcza sprowadza 
się do weryfikacji przypuszczenia, iż poszukiwanie przez internautów ofert pracy lub in-
nych form aktywności zawodowej (np. w ramach stażu) ma charakter sezonowy. Wpraw-
dzie otrzymane wyniki nie są odkrywcze, to ich podstawową wartość należy łączyć z ich 
wysoką jakością i realną alternatywą dla danych gromadzonych w rejestrach publicznych.

Celem artykułu jest prezentacja możliwości wykorzystania aplikacji Google Trends 
do analizy podaży pracy w Polsce w zawężeniu do populacji osób poszukujących pra-
cy. Przedmiot badań stanowi analiza sezonowości „zapytań internautów poszukujących 
pracy lub stażu” w  latach 2004–2017. Empiryczny charakter opracowania opartego na 
danych ilościowych (szeregach czasowych) pozyskanych z Google Trends determinuje 
zastosowanie narzędzi statystyki opisowej i wnioskowania statystycznego, a w szczegól-
ności miar położenia oraz dekompozycji szeregów czasowych w zakresie wyznaczania 
wahań okresowych. Umocowanie teoretyczne podjętego problemu badawczego wpi-
sane zostało w studia literaturowe. Wymiar poznawczy badania ma kontekst metodolo-
giczny obejmujący źródła danych oraz narzędzia analityczne możliwe do zastosowania 
w badaniach podaży pracy. Z kolei wymiar aplikacyjny sprowadza się do wyznaczenia 
skali i sezonowości zjawiska „poszukiwania pracy” w oparciu o dane Google Trends. Wy-
korzystanie tego bezpłatnego instrumentu może z powodzeniem uzupełniać, a w nie-
których obszarach zaspakajać potrzeby informacyjne w łatwy i tańszy sposób w porów-
naniu do innych obecnie stosowanych rozwiązań.

Podaż pracy jako element analizy rynku pracy

Wzmożone zainteresowanie zmianami dokonującymi się na rynku pracy ma odzwier-
ciedlenie w licznych publikacjach oraz raportach z tego zakresu. Coraz bardziej pojemne 
zbiory danych oraz towarzyszące im opracowania tworzą niezwykle ważne zasoby w wy-
miarze poznawczym i aplikacyjnym. Dostępne informacje, wnioski oraz rekomendacje 
znajdują się w centrum zainteresowania zarówno instytucji publicznych, przedsiębior-
ców, jak i sektora nauki. Systematyczny monitoring łączony jest dzisiaj z planowaniem 
strategicznym oraz próbami precyzyjnego parametryzowania różnorodnych obszarów 
aktywności społeczno-gospodarczej. Krajowy dorobek badawczy z  zakresu analiz ryn-
ku pracy jest bardzo bogaty. Na przestrzeni minionych lat powstały liczne opracowania 
m.in. w ramach zintensyfikowanej współpracy instytucji publicznych z sektorem nauki. 
W wielu przypadkach stroną inicjatywną była instytucja rządowa lub samorządowa, co 
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niejednokrotnie związane było z realizacją projektów europejskich. W praktyce znaczną 
część podjętych w  minionej dekadzie badań i  otrzymane w  ich ramach wyniki należy 
z  perspektywy czasu sklasyfikować jako doraźne i  fragmentaryczne opisy płaszczyzny 
poznawczej. W  wielu przypadkach były to bowiem incydentalne zdarzenia, niemające 
z założenia związku z  innymi projektami badawczymi lub których ciągłość lub cyklicz-
ność nie została wprost założona.

Na bogaty dorobek obejmujący badania rynku pracy składają się zarówno analizy o cha-
rakterze teoretycznym, przeglądowym, jak i praktycznym [m.in.: Góra, Sztanderska 2006; 
Górniak, Mazur 2011; Karpowicz 2007; Wiśniewski, Zawadzki 2010; Jegorow 2014]. Obszerny 
dorobek poznawczo-aplikacyjny tworzą również liczne regionalne i  lokalne badania em-
piryczne [m.in.: Jankowski 2013; Jegorow, Krawczyk 2011; Jegorow, Krawczyk 2014]. Podaż 
pracy, determinowana przez zasoby siły roboczej, choć należy do jednych z kluczowych 
kategorii opisujących rynek pracy, to w praktyce badawczej jest kategorią marginalną. Pre-
zentowane w ramach statystyki publicznej dane i ekspertyzy z zakresu podaży pracy wpi-
sują się w Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności Głównego Urzędu Statystycznego 
(BAEL) oraz Badania Ankietowe Rynku Pracy Narodowego Banku Polskiego (BARP). W obu 
przypadkach podstawowym narzędziem badawczym jest ankieta.

W ogólnym podejściu przyjmuje się, że podaż pracy obejmuje liczbę osób zatrudnio-
nych oraz skłonnych do podjęcia pracy [Księżyk 2012, ss. 197–198]. Należy jednocześnie 
zaznaczyć, że jest to termin nieprecyzyjny [Góra, Sztanderska 2006, s. 11], co należy łączyć 
z problem niejednoznaczności w interpretowaniu danych. Złożoność problematyki spra-
wia, że badania podaży pracy nie stanowią popularnej kategorii analitycznej. O ile pomiar 
struktury zatrudnienia oparty jest na „twardych” danych, o tyle potencjał siły roboczej ma 
charakter szacunkowy. Analizy podaży pracy mogą być klasyfikowane w sposób wielora-
ki. W wymiarze ogólnym zasadniczy podział opiera się na podejściu strukturalnym i nie-
strukturalnym. W pierwszym przypadku kluczową rolę odgrywają rozwiązania systemowe 
związane przede wszystkim z zabezpieczeniem społecznym osób pozostających bez pra-
cy. Nie bez znaczenia pozostają zatem aspekty związane z czynnikami stricte społecznymi. 
Wymiar ten wymaga włączenia w badania podaży pracy cech jakościowych. W przypadku 
analiz niestrukturalnych nie jest to wprawdzie zakres obligatoryjny, lecz jednocześnie nie-
zwykle pożądany. Oba typy badań powinny uzupełniać się wzajemnie.

Google Trands jako źródło danych badawczych

Aplikacja Google Trends zwraca odsetek zapytań dotyczących wskazanego hasła lub fra-
zy w wyszukiwarce Google (nie są to zatem bezwzględne liczby wyszukiwań). Genero-
wane zbiory danych są znormalizowane do skali od 0 do 100 [Koszewska i in. 2014, s. 26]. 
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Wartość 100 określa punkt wyznaczony skalą czasu (minuta, godzina, dzień, tydzień lub 
miesiąc), na który relatywnie przypadło najwięcej zapytań w wybranym przedziale czasu, 
stanowiącym podstawowy układ odniesienia analizy. Narzędzie dostarcza ponadto możli-
wość wygenerowania rozkładu przestrzennego zapytania w zawężeniu do poziomu NUTS2 
(w Polsce jest to poziom województwa). Google Trends pozwala zatem na określenie liczby 
operacji wyszukiwania podanego zapytania w stosunku do całkowitej liczby operacji wy-
szukiwania w przeglądarce Google dokonanych w tym samym czasie. Narzędzie pozwala 
również na dokonywanie porównań wybranych zapytań w sposób łączny, tj. wyznaczony 
układem odniesienia najbardziej popularnego w zbiorze hasła lub frazy. Wygenerowanie 
informacji zwrotnej nie jest jednak zawsze możliwe. Ograniczenia pojawiają się w przypad-
ku zapytań chrakteryzujących się relatywnie niewielką popularnością.

Dane dostępne w  aplikacji Google Trends stanowią alternatywę dla innych źródeł 
danych, które są niedostępne w istniejących zbiorach bądź pojawiają się z opóźnieniem 
lub których kolekcja jest czasochłonna i kosztowna. Zaletą wykorzystania zapytań z wy-
szukiwarek internetowych jest szybkość i  dostępność [Bulczak 2014, s. 87]. Istotność 
i precyzja informacji pochodzących z wyszukiwarek internetowych w identyfikowaniu 
procesów społecznych i gospodarczych oraz ich prognozowaniu ma pokrycie w syste-
matycznie zwiększającym się dorobku naukowym, obejmującym m.in. kwestie kwanty-
fikacji zachowań handlowych na rynkach finansowych [Preis, Moat, Stanley 2013], moni-
torowanie rynku samochodów [Carrière-Swallow, Labbé 2013], analizy finansowe, w tym 
ryzyko inwestycyjne [Kristoufek 2013], cykl życia produktu [Mularczyk, Zdonek  2014], 
prognozy stopy bezrobocia [Sochańska 2015], prognozy konsumpcji prywatnej [Vosen, 
Schmidt 2011] czy krótkoterminowe prognozy wskaźników ekonomicznych na przykła-
dzie sprzedaży samochodów, wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, planowanie miejsc 
docelowych podróży i zaufania konsumentów [Choi, Varian 2012]. Na uwagę zasługuje 
również wysoki poziom użyteczności Google Trends w tematyce medycznej. Badacze 
wskazują na wyższy poziom dokładności otrzymywanych za pośrednictwem tej aplika-
cji wyników w porównaniu do badań tradycyjnych. Przykładem są takie obszary badaw-
cze, jak: epidemiologia [Carneiro, Mylonakis 2009], borelioza [Seifter i  in. 2010], grypa 
[Pelat i in. 2009], nowotwory [Cooper i in. 2005], zabójstwa [Koszewska i in. 2014].

Google Trands jako źródło danych z zakresu podaży pracy

Analityka oparta na danych wygenerowanych za pośrednictwem Google Trends w dużej 
mierze sprowadza się do właściwego doboru zapytań. W przeprowadzonej analizie przy-
jęte zostały cztery hasła: „oferty pracy”, „oferta pracy”, „praca” oraz „staż”. Ich ostateczny 
wybór poprzedzony został analizą „podobnych zapytań” generowanych w Google Trends 



123

Zastosowanie Google Trends do analizy sezonowości podaży pracy w Polsce

oraz licznymi symulacjami. W oparciu o uproszczoną analizę graficzną (wykres 1) można 
sformułować przypuszczenie o występowaniu wahań sezonowych (w układzie miesięcz-
nym), na co wskazują wyraźne odchylenia od trendu. 

Wykres 1. Szeregi czasowe zapytań: „oferty pracy”, „oferta praca”, „praca”, „staż”  
(styczeń 2014 – listopad 2017)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Google Trends.

Właściwość doboru zapytań potwierdza analiza korelacji wykonana w oparciu o trzy 
testy. Otrzymane wyniki wskazują na występowanie zależności wyraźnej i bardzo wy-
raźnej w przypadku porównywanych wzajemnie kategorii: „oferty pracy”, „oferta pracy” 
oraz „praca”. Od przyjętego wzorca nieco odbiega „staż”, który z pozostałymi cechami 
pozostaje w zależności umiarkowanej.
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Tabela 1. Analiza korelacji zapytań na podstawie szeregów czasowych 2004–2017

Zapytanie
Statystyka testowa (WK) / Istotność (p)

„oferty pracy” „oferta pracy” „praca” „staż”
Korelacja Pearsona

„oferty pracy” WK 1 ,817** ,912** ,776**

p   0,000 0,000 0,000
„oferta praca” WK ,817** 1 ,803** ,613**

p 0,000   0,000 0,000
„praca” WK ,912** ,803** 1 ,748**

p 0,000 0,000   0,000
„staż” WK ,776** ,613** ,748** 1

p 0,000 0,000 0,000  

Korelacja Tau b Kendalla
„oferty pracy” WK 1 ,647** ,746** ,570**

p   0,000 0,000 0,000
„oferta praca” WK ,647** 1 ,615** ,416**

p 0,000   0,000 0,000
„praca” WK ,746** ,615** 1 ,551**

p 0,000 0,000   0,000
„staż” WK ,570** ,416** ,551** 1

p 0,000 0,000 0,000  

Korelacja rho Spearmana
„oferty pracy” WK 1 ,811** ,909** ,762**

p   0,000 0,000 0,000
„oferta praca” WK ,811** 1 ,787** ,581**

p 0,000   0,000 0,000
„praca” WK ,909** ,787** 1 ,735**

p 0,000 0,000   0,000
„staż” WK ,762** ,581** ,735** 1

p 0,000 0,000 0,000  

WK – współczynnik korelacji (najsilniejszy związek występuje w przypadku WK bliskiego 1, a najsłabszy, 

gdy WK jest bliski 0)

p – istotność (dwustronna)

** korelacja jest istotna na poziomie 0,01 (dwustronnie)

Źródło: opracowanie własne.

Zbieżność statystyczną kształtowania się w czasie trendów i wahań okresowych po-
szczególnych zapytań potwierdza ilustracja graficzna średnich arytmetycznych i M-esty-
matorów (wykresy 2–5). W  przypadku każdego hasła miesiącem charakteryzującym się 
wyraźnie najniższym natężeniem zapytań jest grudzień. W  przypadku tego miesiąca 



125

Zastosowanie Google Trends do analizy sezonowości podaży pracy w Polsce

należy oczekiwać istotnych różnic w porównaniu do pozostałych okresów, za wyjątkiem 
kwietnia, maja i listopada (w przypadku trzech pierwszych zapytań). Wynika to z faktu re-
latywnie najmniejszych różnic średnich. Wyodrębnienie okresów charakteryzujących się 
jednoznacznie wyższą wartością średniej nie jest już tak oczywiste.

Wykres 2. Średnia arytmetyczna i  M-estymatory dla zapytania „oferty pracy” w  cyklu 
miesięcznym

Źródło: opracowanie własne.

Rozkład uwzględnionych w analizie miar położenia w przypadku ogółu rozpozna-
wanych cech charakteryzuje wysokie podobieństwo w przypadku wartości najniższych. 
Nie przesądza to jednak jeszcze o statystycznej istotności dysproporcji w zarysowanej 
strukturze.
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Wykres 3. Średnia arytmetyczna i M-estymatora dla zapytania „oferta pracy”  
w poszczególnych miesiącach

Źródło: opracowanie własne.

W przypadku wartości najwyższych zbieżność nie jest już jednoznaczna. W tym jednak 
zakresie należy wskazać na spójny zbiór, powstały na podstawie kilku miesięcy (chraktery-
zujący się zbliżonymi wartościami średniej, jednocześnie odmiennie rangowanymi).

Wykres 4. Średnia arytmetyczna i M-estymatory dla zapytania „praca” w cyklu  
miesięcznym

Źródło: opracowanie własne.
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Nieco odmienny rozkład wartości średnich dla zapytania „staż” w porównaniu do 
pozostałych trzech analizowanych cech ma dodatkowe podłoże w specyfice tego na-
rzędzia aktywizacji zawodowej. Kluczową formalną determinantą jest w tym przypad-
ku dostęp do środków publicznych przeznaczanych na staże, które w większości przy-
padków mają roczny cykl transferowy związany z ich kontraktowaniem i rozliczeniem, 
a tym samym wyczerpywaniem się wraz z końcem roku.

Wykres 5. Średnia arytmetyczna i M-estymatory dla zapytania „staż” w cyklu miesięcznym

Źródło: opracowanie własne.

Biorąc pod uwagę zidentyfikowane podobieństwa w rozkładzie średnich oraz po-
zostałych M-estymatorów wszystkich zapytań w układzie miesięcznym, widać wyraźną 
zgodność w przypadku grudnia, charakteryzującego się wynikiem odstającym od całe-
go zbioru.

Analiza istotności wahań okresowych w podaży pracy

Sam fakt stwierdzenia, iż występują widoczne różnice w wartościach średnich w poszcze-
gólnych okresach, nie upoważnia do formułowania tezy o  ich statystycznej istotności. 
Wymaga to weryfikacji odpowiednim testem. Zalecanym w  analizowanym przypadku 
jest test jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA, którego zastosowanie wymaga nor-
malności rozkładu i jednorodności wariancji badanej cechy. 
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Kryterium normalności rozkładu (tabela 2) poddaje się pozytywnej weryfikacji w przy-
padku wszystkich zapytań testem Shapiro-Wilka (wszystkie p > 0,05). Z kolei test jedno-
rodności wariancji (tabela 3) nie poddaje się pozytywnej weryfikacji jedynie w przypadku 
zapytania „staż” (p < 0,05). 

Tabela 2. Wyniki testu Shapiro-Wilka normalności rozkładu 

Miesiąc
Statystyka testowa / Istotność (p)*

„oferty pracy” „oferta pracy” „praca” „staż”

styczeń** 0,950 0,566 0,953 0,602 0,940 0,423 0,958 0,688

luty** 0,958 0,693 0,913 0,176 0,940 0,419 0,905 0,134

marzec** 0,914 0,182 0,941 0,431 0,913 0,177 0,955 0,635

kwiecień** 0,925 0,257 0,905 0,133 0,878 0,055 0,891 0,084

maj** 0,950 0,565 0,937 0,380 0,874 0,048 0,907 0,143

czerwiec** 0,948 0,531 0,977 0,951 0,951 0,575 0,964 0,795

lipiec** 0,914 0,180 0,912 0,166 0,958 0,682 0,962 0,761

sierpień** 0,950 0,566 0,915 0,185 0,918 0,204 0,940 0,423

wrzesień** 0,949 0,538 0,974 0,928 0,966 0,817 0,963 0,771

październik** 0,955 0,647 0,941 0,430 0,982 0,984 0,920 0,221

listopad** 0,930 0,307 0,939 0,409 0,962 0,763 0,961 0,736

grudzień*** 0,922 0,269 0,925 0,294 0,947 0,549 0,969 0,882

* w przypadku p > 0,05 nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy o normalności rozkładu

** df=14, *** df=13

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Wyniki testu Levene’a jednorodności wariancji

Specyfika testu
Statystyka testowa / Istotność (p)*

„oferty pracy” „oferta pracy” „praca” „staż”

bazujący na średniej** 1,542 0,122 0,888 0,553 0,969 0,477 2,952 0,001

bazujący na medianie** 1,289 0,235 0,796 0,644 0,896 0,546 2,776 0,003

bazujący na medianie 
i skorygowanych df***

1,289 0,2361 0,796 0,6442 0,896 0,5463 2,776 0,0034

bazujący na średniej obciętej** 1,513 0,132 0,871 0,570 0,969 0,477 2,918 0,002

* w przypadku p > 0,05 nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy o jednorodności wariancji

** df1=11, df2=155

*** df1=11, 1)df2=131, 2, 2)df2=135,8, 3)df2=140,1, 4)df2=126,3

Źródło: opracowanie własne.

Otrzymane w ramach jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA (tabela 4) poziomy 
istotności (p < 0,05) pozwalają na pozytywną weryfikację testu w przypadku trzech zapy-
tań. Otrzymane wyniki upoważniają do twierdzenia, że średnie w tych grupach różnią się 



129

Zastosowanie Google Trends do analizy sezonowości podaży pracy w Polsce

między sobą w sposób statystycznie istotny. Warunku koniecznego nie spełnia zapytanie 
„staż” z uwagi na brak spełnienia kryterium jednorodności wariancji.

Tabela 4. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA

Zapytanie Statystyka testowa / Istotność (p)*

„oferty pracy” F(11;155) = 2,597, p = 0,005
„oferta pracy” F(11;155) = 3,597, p = 0,001

„praca” F(11;155) = 3,838, p = 0,000
„staż” F(11;155) = 9,618, p = 0,000

* w przypadku p < 0,05 co najmniej jedna para średnich rożni się istotnie statystycznie od siebie.

Źródło: opracowanie własne.

Zasadność ujęcia w prowadzonej analizie kategorii „staż” potwierdza jednak anali-
za wariancji przeprowadzona za pomocą dwóch testów: Brown-Forsythe’a oraz Welcha 
preferowanych w stosunku do statystyki F, w przypadku niespełnienia założenia o jed-
norodności wariancji (tabela 5).

Tabela 5. Wyniki testów analizy wariancji: Browna-Forsythe’a i Welcha dla zapytania „staź”

Test Statystyka df1 df2 Istotność
Brown-Forsythe 9,676 11 129,690 0,000
Welch 25,795 11 60,743 0,000

* w przypadku p < 0,05 co najmniej jedna para średnich rożni się istotnie statystycznie od siebie.

Źródło: opracowanie własne.

Ostateczne rozstrzygnięcie faktu występowania statystycznie istotnych różnic po-
między średnimi w badanych grupach odbywa się w oparciu na testach post hoc (tab. 6) 
(również w przypadku braku równości wariancji1). W przypadku trzech pierwszych haseł 
wystąpiły różnice w odniesieniu do grudnia, nie objęły wszystkich pozostałych miesięcy. 
Biorąc pod uwagę wspólny obszar wynikowy ogółu przyjętych w analizie cech, należy 
wskazać na występowanie statystycznie istotnej różnicy miedzy wartościami notowany-
mi w grudniu2 a zapytaniami rejestrowanymi w styczniu, lutym, lipcu, sierpniu i wrześ-
niu.

1 Przy zastosowaniu odpowiedniego testu odpornego na brak spełnienia tego kryterium.
2 W ramach przeprowadzonego procesu badawczego analiza obejmowała kolejno wszystkie miesiące. Brak 
statystycznie istotnych wyników wyznaczonych na bazie układów odniesienia poszczególnych miesięcy był 
podstawą do redukcji obszaru wynikowego do grudnia.
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Tabela 6. Wyniki testów różnicy między średnimi (grudzień vs pozostałe miesiące)

Zmienna 
zależna 

(miesiąc)

Test HSD Tukeya3 Test Tamhane’a4

Różnica średnich: „grudzień” – „miesiąc” / Istotność (p)*

„oferty pracy” „oferta pracy” „praca” „staż”

styczeń -23,06044* 0,004 -24,74725* 0,001 -21,56593* 0,000 12,71429* 0,001

luty -22,84615* 0,005 -25,24725* 0,001 -22,13736* 0,000 -26,64286* 0,001

marzec -18,3462 0,061 -21,74725* 0,008 -19,20879* 0,002 -35,85714* 0,000

kwiecień -11,5604 0,661 -13,7473 0,376 -13,8516 0,095 -34,00000* 0,000

maj -13,5604 0,412 -16,6758 0,125 -18,56593* 0,003 -25,28571* 0,000

czerwiec -18,7033 0,051 -19,74725* 0,027 -23,35165* 0,000 -26,85714* 0,000

lipiec -21,48901* 0,011 -22,10440* 0,006 -22,13736* 0,000 -29,35714* 0,000

sierpień -19,27473* 0,038 -19,17582* 0,036 -16,85165* 0,013 -27,71429* 0,000

wrzesień -19,63187* 0,031 -24,10440* 0,002 -19,49451* 0,001 -25,85714* 0,000

październik -15,6319 0,205 -17,6044 0,081 -17,78022* 0,006 -34,78571* 0,000

listopad -12,2033 0,581 -14,2473 0,321 -14,4231 0,067 -21,07143* 0,000

* różnica średnich jest istotna na poziomie p < 0,05

Źródło: opracowanie własne.

Dla zapytania „staż” miesiącem, w  przypadku którego stwierdzona została staty-
stycznie istotna różnica średnich w  porównaniu do pozostałych miesięcy, poza grud-
niem, był również listopad. Sytuację tę należy łączyć z powszechną wiedzą w zakresie 
procedur formalnych, wyznaczających dostępność środków publicznych przeznacza-
nych na organizację staży.

Podsumowanie

Przeprowadzona analiza dowodzi, że poszukiwanie przez internautów pracy lub stażu 
ma charakter sezonowy. Najmniejsza podaż pracy przypada na grudzień, a  najwyższa 
ma miejsce w pierwszych miesiącach roku oraz w okresie wakacyjnym i okołowakacyj-
nym. Fakt zgodności otrzymanych wyników z wnioskami płynącymi z wielu innych analiz 
nie umniejsza ich znaczenia, a wprost przeciwnie, potwierdza ich wysoką użyteczność 
i potencjalne uzupełnienie, a nawet alternatywę dla wielu badań wykorzystujących bazy 
publiczne lub ankiety. 

W wymiarze poznawczym należy wskazać na wysoką funkcjonalność aplikacji Google 
Trends zarówno w  zakresie identyfikacji zdarzeń powtarzalnych, jak i  incydentalnych, 

3 Test wykorzystuje studentyzowany rozstęp do dokonywania wszystkich porównań parami pomiędzy grupami. 
Ustala poziom ogólnego błędu doświadczenia dla wszystkich porównań parami na poziomie błędu dla zbioru.
4 Konserwatywny test porównań parami oparty na statystyce t-Studenta, odpowiedni w przypadku niejedno-
rodnych wariancji.
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wyznaczania trendu i wahań okresowych. Niewątpliwą korzyścią jest precyzja oraz wie-
lowymiarowość generowanych zbiorów danych. Nie bez znaczenia pozostaje nieogra-
niczony dostęp do aplikacji z poziomu dowolnego użytkownika. W wymiarze aplikacyj-
nym należy rekomendować włącznie analiz opartych na danych pozyskanych z aplikacji 
Google Trends do prowadzonych w sposób systemowy analiz rynku pracy.
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