3.3.

Weryfikacja hipotez badawczych
3.3.1. Hipoteza Nr 1

H1: Osoby pozostające bezrobotnymi w obecnej sytuacji to na ogół osoby o niskich
kwalifikacjach, ale wysokich oczekiwaniach, co do warunków pracy. Z tego powodu w duŜej
mierze bezrobotni nie wykazują chęci podjęcia stałej pracy

Na potrzeby weryfikacji powyŜszej hipotezy badawczej zostały opracowane i poddane
analizie następujące związki (tabele krzyŜowe) między zmiennymi zebranymi w trakcie
badania ankietowanego na poziomie całego województwa. Przedstawia je tabela poniŜej.
Wszystkie związki, które zbadano wykazały, Ŝe zmienne nie wykazują tendencji do
jednoczesnego zmieniania się. Nie moŜna zatem mówić o współzaleŜności badanych
zmiennych. Na tej podstawie uzasadnione wydaje się stwierdzenie, iŜ hipoteza o
wygórowanych

oczekiwaniach

osób

bezrobotnych,

szczególnie

tych

o

niŜszych

kwalifikacjach odnośnie warunków pracy jest fałszywa.
Tabela 3.3.1-1. Współczynnik korelacji między zmienną niezaleŜną: M4: Typ ukończonej szkoły wykształcenie bezrobotnego*, a wybranymi zmiennymi zaleŜnymi
Współczynnik
korelacji
M4: Typ ukończonej szkoły -wykształcenie bezrobotnego*
1
P5: Czy uwaŜa Pan/Pani, Ŝe w swoim miejscu zamieszkania/w powiecie są
pracodawcy, u których mogłaby/mógłby Pan/Pani szukać zatrudnienia zgodnego
z posiadanymi kwalifikacjami?
-0,15
P7: Czy uwaŜa Pani/Pan, Ŝe w okresie nadchodzącego roku znajdzie Pani/Pan
zatrudnienie
-0,08
P23: Czy poszukuje Pan/Pani aktualnie zatrudnienia na własna rękę -poza
propozycjami proponowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy ?
-0,05
P30.1: W jakim wymiarze godzin i formie chciałaby/chciałby Pan pracować
(pełen etat -część etatu)
-0,06
P30.2: W jakim wymiarze godzin i formie chciałaby/chciałby Pan pracować
(praca stała -praca dorywcza)
-0,04
P30.3: W jakim wymiarze godzin i formie chciałaby/chciałby Pan
pracować(praca zmianowa- w stałych godzinach)
0,08
P31: Czy rozwaŜał/a Pan/i kiedykolwiek rozpoczęcia działalności na własny
rachunek?
-0,19
P34.1: Proszę wpisać kwotę w złotych odnośnie oczekiwanych zarobków pensja adekwatna
0,13
P34.2: Proszę wpisać kwotę w złotych odnośnie oczekiwanych zarobków pensja minimalna
0,12
P34.3: Proszę wpisać kwotę w złotych odnośnie oczekiwanych zarobków pensja wysoka
0,10
P36: Jak ogólnie ocenia Pan/Pani własne umiejętności zawodowe,
umoŜliwiające podjęcie pracy?
-0,20
*Zagregowano wartości zmiennych w pytaniu M4 (Gimnazjum-szkoła podstawowa; ZSZ; Technikum i liceum
profilowane; Liceum ogólnokształcące; Studia)
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Warto jednak przyjrzeć się bardziej szczegółowo wybranym wynikom badania i
informacjom dotyczącym bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim, po to by
wychwycić pewne przesłanki i tendencje w zakresie aktywności i oczekiwań odnośnie
miejsca pracy poszukiwane przez róŜne grupy osób bezrobotnych w województwie
zachodniopomorskim.

Bezrobotni w większości to osoby o niskich kwalifikacjach. Ponad 1/3 ma tylko
wykształcenie podstawowe lub poniŜej, kolejne 27% ukończyło zasadnicze szkoły zawodowe.
Osób z wykształceniem średnim jest w sumie w badanym województwie niecałe 30%.
Tabela 3.3.1-2. Struktura bezrobotnych w powiatach wg wykształcenia (stan na koniec XI. 2008r)

Białogardzki
Choszczeński
Drawski
Goleniowski
Gryficki
Gryfiński
Kamieński
Kołobrzeski
Miasto Koszalin
Koszaliński
Łobeski
Myśliborski
Policki
Pyrzycki
Sławieński
Stargardzki
Szczecinecki
Świdwiński
Miasto Świnoujście
Wałecki
Miasto Szczecin
Województwo

WyŜsze
3,1
5,3
3,5
5,4
4,4
5,8
3,7
6,8
10,0
2,9
3,2
6,4
8,8
5,0
5,5
8,1
4,0
2,9
7,1
7,1
19,4
6,7

Policealne i
Średnie
średnie
ogólnokszta Zasadnicze Gimnazjaln
zawodowe
łcące
zawodowe e i poniŜej
18,7
7,0
31,6
39,6
15,8
9,9
30,8
38,3
18,6
11,3
33,1
33,6
18,3
10,8
27,8
37,7
15,9
13,8
31,9
33,9
17,7
11,9
27,5
37,2
19,7
9,3
28,0
39,3
22,7
7,3
32,2
31,1
22,1
11,1
22,8
34,0
16,3
7,3
26,9
46,7
13,3
13,4
29,2
40,8
21,1
9,7
27,9
34,8
18,6
8,5
24,2
39,9
17,9
13,2
29,4
34,6
19,6
10,9
28,4
35,6
20,0
12,3
25,2
34,4
20,2
9,1
30,5
36,2
17,8
8,0
30,3
41,0
23,0
8,1
22,0
39,8
23,9
9,5
23,6
36,0
20,6
10,5
17,5
32,0
19,0
10,2
27,4
36,7

Osoby z niŜszym wykształceniem wydają się być świadome swojej pozycji i oceniają
swoje kwalifikacje na ogół niŜej niŜ bezrobotni z wykształceniem średnim lub wyŜszym.
Świadczą o tym wyniki pytania P36, w którym respondenci zostali poproszeni o samoocenę.
Ma to swoje odzwierciedlenie w oczekiwaniach finansowych zgłaszanych przez poszczególne
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grupy bezrobotnych. (P34). W zdecydowanej większości powiatów, osoby z wykształceniem
podstawowym

(gimnazjalnym)

lub

niepełnym

podstawowym

oczekują

mniejszych

wynagrodzeń niŜ pozostali bezrobotni za ewentualną pracę. W wielu powiatach niŜsze
wynagrodzenia deklarują takŜe osoby po szkołach zasadniczych zawodowych. W tym
przypadku są jednak wyjątki od reguły.

Bezrobotni o najniŜszych kwalifikacjach (z wykształceniem podstawowym lub
niŜszym) częściej niŜ inne grupy poszukują pracy dorywczej lub w niepełnym wymiarze
godzin (P30). NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe osób takich ogółem jest mało. Warte zauwaŜenia
jest takŜe to, ze drugą grupą, której przedstawiciele równieŜ stosunkowo często deklarują
chęć podjęcia pracy dorywczej są osoby z wykształceniem wyŜszym. Być moŜe wynika to z
tego, Ŝe część badanych osób z wykształceniem wyŜszym kontynuuje naukę np. na studiach
magisterskich i chce połączyć ją z dodatkową praca zarobkową.
Nie ma jednak wyraźnych róŜnic między poszczególnymi grupami bezrobotnych, jeśli
chodzi o samodzielność w poszukiwaniu zatrudnienia. Zarówno osoby bez wykształcenia jak
i osoby z wykształceniem średnim a takŜe wyŜszym licencjackim zdają się na pomoc PUP w
tym zakresie w równym stopniu w róŜnych powiatach (P23). Pewną prawidłowością jest to, iŜ
w najmniejszym stopniu na pomoc urzędów pracy liczą osoby legitymuje się wykształceniem
wyŜszym magisterskim. Osoby z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym
zawodowym najrzadziej deklarowały chęć załoŜenia własnej firmy (P31).W tym sensie
moŜna te grupy uznać za mniej przedsiębiorcze i samodzielne na rynku pracy.

WaŜnym problem w kontekście rozwaŜania nad chęciami i moŜliwościami podjęcia
pracy przez osoby bezrobotne, wydaje się brak wiary ogromnej grupy badanych osób w to, Ŝe
są w stanie znaleźć zatrudnienie zgodne z posiadanymi kwalifikacjami (P5). Nie jest to tylko
kwestia odnoszącą się do osób po szkołach zasadniczych, ale po wszystkich typach szkół
średnich ogólnokształcących i zawodowych. W wielu powiatach ponad 1/3 osób nie widzi dla
siebie perspektyw i moŜliwości zatrudnienia w zakładach pracy zlokalizowanych w pobliŜu
ich miejsca zamieszkania. Co ciekawe równieŜ około 30% osób ze Szczecina twierdzi, Ŝe w
ich mieście nie ma pracodawców, u których mogliby znaleźć zatrudnienie zgodne z
posiadanymi kwalifikacjami. Na podstawie samych wyników badań ankietowych trudno
rozstrzygnąć, czy opinie wyraŜane w tej kwestii przez bezrobotnych znajdują potwierdzenie
w rzeczywistości, czy jest to argument - próba usprawiedliwiania swojej sytuacji i braku chęci
poszukiwań stałej pracy.
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3.3.2. Hipoteza Nr 2
H2: Osoby bezrobotne obecnie to w przewaŜającej mierze osoby mało zaradne, które mają
trudności z adaptacją do miejsca pracy

Na potrzeby weryfikacji powyŜszej hipotezy badawczej zostały opracowane i poddane
analizie następujące związki (tabele krzyŜowe) między zmiennymi zebranymi w trakcie
badania ankietowanego na poziomie całego województwa. Przedstawia je tabela poniŜej.
Wszystkie związki, które zbadano wykazały, Ŝe zmienne nie wykazują tendencji do
jednoczesnego zmieniania się. Nie moŜna zatem mówić o współzaleŜności badanych
zmiennych. Na tej podstawie uzasadnione jest stwierdzenie, iŜ hipoteza o małej zaradności
osób bezrobotnych, uniemoŜliwiającej podjęcie i utrzymanie pracy zarobkowej jest fałszywa.
Tabela-3.3.2-1-Współczynnik korelacji między zmienną niezaleŜną: M1: Płeć a zmiennymi zaleŜnymi

M1: Płeć
M7: Jak długo pozostaje Pan/Pani bez pracy?
P7: Czy uwaŜa Pani/Pan, Ŝe w okresie nadchodzącego roku znajdzie
Pani/Pan zatrudnienie
*W pytaniu P7 odpowiedz "nie wiem" usunięto

Współczynnik
korelacji
1,00
-0,11

Współczynnik
korelacji
1,00
-0,11

-0,09

-0,13*

Tabela 3.3.2-2. Współczynnik korelacji między zmienną niezaleŜną: M4: Typ ukończonej szkoły wykształcenie bezrobotnego*, a wybranymi zmiennymi zaleŜnymi
Współczynnik
korelacji

Współczynnik
korelacji

M4: Typ ukończonej szkoły -wykształcenie bezrobotnego*
1
1
M7: Długość pozostawania bez pracy
-0,10
-0,08**
*Zagregowano wartości zmiennych w pytaniu M4 (Gimnazjum-szkoła podstawowa; ZSZ; Technikum i liceum
profilowane; Liceum ogólnokształcące; Studia)
** Zagregowano wartości zmiennych w pytaniu M7 (nigdy nie pracowałem; krócej niŜ miesiąc; krócej niŜ rok;
ponad rok)
Tabela 3.3.2-3. Współczynnik korelacji między zmienną niezaleŜną: M2: Miejscowość zamieszkania, a
wybranymi zmiennymi zaleŜnymi
Współczynnik
korelacji
M2: Miejscowość zamieszkania
P5: Czy uwaŜa Pan/Pani, Ŝe w swoim miejscu zamieszkania/w powiecie są
pracodawcy, u których mogłaby/mógłby Pan/Pani szukać zatrudnienia zgodnego
z posiadanymi kwalifikacjami?
P7: Czy uwaŜa Pani/Pan, Ŝe w okresie nadchodzącego roku znajdzie Pani/Pan
zatrudnienie
P23: Czy poszukuje Pan/Pani aktualnie zatrudnienia na własna rękę -poza
propozycjami proponowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy?
P29: Które z wymienionych miejsc zatrudnienia zapewniają najlepsze warunki
pracy?

1

-0,15
-0,05
-0,08
0,03*
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P31: Czy rozwaŜał/a Pan/i kiedykolwiek rozpoczęcia działalności na własny
rachunek?
P35: Jakie ewentualne przeszkody podjęcia pracy widzi Pan/Pani?**
P36: Jak ogólnie ocenia Pan/Pani własne umiejętności zawodowe,
umoŜliwiające podjęcie pracy?
*W pytaniu P29 odpowiedz "inne" usunięto i uszeregowano odpowiedzi

-0,09

-0,11

Na podstawie zrealizowanych badań moŜliwe jest przede wszystkim określenie czy i
jakie grupy moŜna wyróŜnić wśród bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim,
które są w trudniejszej pozycji niŜ przeciętni bezrobotni.

Pewne wnioski, które mogą

przyczynić do zgłębienia niniejszej hipotezy pod katem identyfikacji grup bezrobotnych w
szczególnej sytuacji, zostały zawarte w omówieniu hipotezy Nr 1, gdzie przybliŜone zostały
wyniki badań w rozbiciu na typy wykształcenia posiadanego przez bezrobotnych.
Niezbędnym uzupełnienie będą informacje na temat zaleŜności miejsca pochodzenia lub płci
bezrobotnych i ich postaw i zachowań na rynku pracy. Na tej podstawie przybliŜone zostaną
grupy bezrobotnych, które są w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i którym najtrudniej
na ten rynek powrócić, m.in. długotrwale bezrobotni

Bardziej pewnymi siebie i wierzącymi we własne moŜliwości są bezrobotni
męŜczyźni. MęŜczyźni zdecydowanie w mniejszym stopniu niŜ kobiety wyraŜają negatywne
przekonanie odnośnie moŜliwości znalezienia zatrudnienia (P7). Być moŜe wynika to z tego,
Ŝe więcej jest kobiet bezrobotnych i częściej niŜ męŜczyźni są one bezrobotne długotrwale
(M7). Wśród długotrwale bezrobotnych Trudo wyróŜnić jedną grupę pod względem
wykształcenia. Tym niemniej najczęściej szeregi długotrwale bezrobotnych wydają się zasilać
osoby z wykształceniem podstawowym, zawodowym a takŜe absolwenci liceów
profilowanych oraz studiów licencjackich. Szczególnie w tych dwóch ostatnich grupach
większość uczniów/ studentów stanowią kobiety (M7)
NaleŜy takŜe zauwaŜyć, Ŝe najwięcej przeszkód podjęcia pracy zauwaŜają osoby
mieszkające małych miasteczkach - do 5 tysięcy mieszkańców, ewentualnie na wsiach. W
przypadku wsi nie jest to jednak regułą(P35). O ile kłopoty osób z małych miast związane są
przed wszystkim z tym, ze rodzice nie mają, z kim zostawić dziecka, o tyle kłopoty osób ze
wsi wynikają głównie z problemów z dojazdami do pracy. Argumentacja obu grup osób
wydaję się być uzasadnioną m.in. brakiem przedszkoli i Ŝłobków w małych miastach oraz
słabą komunikacja publiczną w małych miastach i na wsiach. Nie moŜna zatem twierdzić, Ŝe
sa to kłopoty wynikające z małej zaradności bezrobotnych lub z braku adaptacji do Ŝycia
społecznego.
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3.3.3. Hipoteza Nr 3
H3: Długość pozostawania bez pracy wpływa wprost proporcjonalnie na obniŜenie
częstotliwości brania udziału w Ŝyciu społecznym i towarzyskim

Na potrzeby weryfikacji powyŜszej hipotezy badawczej zostały opracowane i poddane
analizie następujące związki (tabele krzyŜowe) między zmiennymi zebranymi w trakcie
badania ankietowanego na poziomie całego województwa. Przedstawia je tabela poniŜej.
Wszystkie związki, które zbadano wykazały, Ŝe zmienne nie wykazują tendencji do
jednoczesnego zmieniania się. Nie moŜna zatem mówić o współzaleŜności badanych
zmiennych. Na tej podstawie uzasadnione jest stwierdzenie, iŜ hipoteza o wycofywaniu się z
Ŝycia społecznego i towarzyskiego wraz z długością pozostawania bez pracy jest fałszywa.
Tabela 3.3.3-1. Współczynnik korelacji między zmienną niezaleŜną: M7: Długość pozostawania bez
pracy*, a wybranymi zmiennymi zaleŜnymi
Współczynnik
korelacji
M7: Długość pozostawania bez pracy*
1
P1: Czy interesuje się Pan/Pani informacjami na temat sytuacji rynku racy w
swoim powiecie? Jakiego typu informacje są to przede wszystkim?
-0,07
P12 :W jakim przedziale kształtują się dochód w Pana/ Pani rodzinie w
przeliczeniu na 1 osobę?
-0,09
P13: Ilu ma Pan/Pani przyjaciół/ znajomych (poza rodziną), na których wie
Pan/Pani, Ŝe zawsze moŜna polegać?
-0,07
P14: Kiedy ostatnio był/była Pan/Pani w kinie
0,11
P14: Kiedy ostatnio był/była Pan/Pani w teatrze
0,11
P14: Kiedy ostatnio był/była Pan/Pani na imprezie otwartej
0,04
P14: Kiedy ostatnio był/była Pan/Pani na spotkaniu ze znajomymi
0,02
P14: Kiedy ostatnio był/była Pan/Pani na spotkaniu z rodziną
0,00
P36: Jak ogólnie ocenia Pan/Pani własne umiejętności zawodowe,
umoŜliwiające podjęcie pracy
0,20
* Zagregowano wartości zmiennych w pytaniu M7 (nigdy nie pracowałem; krócej niŜ miesiąc; krócej niŜ rok;
ponad rok)

Analiza wyników rozkładów odpowiedzi na poszczególne pytania ankiety przynosi
ciekawe wnioski uŜyteczne w kontekście hipotezy dotyczącej udziału bezrobotnych w Ŝyciu
społecznym i stawia pod znakiem zapytania to, czy hipotezę naleŜy bezwzględnie odrzucić.
O ile rzeczywiście związki między czasem bycia bezrobotnym a uczestnictwem w pewnych
imprezach są trudne do zaobserwowania, o tyle wyraźnie rysują się one między długością
bycia bez pracy a sposobem myślenia i postrzegania siebie.

Osoby długotrwale bezrobotne wydają są być najmniej zorientowane w tym, co dzieje
się na powiatowym rynku pracy (P1). W przypadku zdecydowanej większości powiatów to
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właśnie w tej grupie badanych najwięcej osób przyznaje, Ŝe nie interesuje się tymi sprawami
w ogóle. Fakt ten stanowi istotną przesłankę do stwierdzenia, iŜ wraz z przyrostem okresu
czasu bezrobocia zanika zainteresowanie tym, co dzieję się wokoło, w tym takŜe chęć
powrotu do pracy. Osoby długotrwale bezrobotne w mniejszym stopniu śledzą informacje o
wolnych stanowiskach pracy i potencjalnych pracodawcach.
Spadkowi zainteresowania informacjami o sytuacji na rynku pracy towarzyszy niska
samoocena osób bezrobotnych pozostających bez pracy ponad rok (P36). W tej grupie
odnotowuje się największy udział niskich i bardzo niskich ocen własnych kwalifikacji
umoŜliwiających podjęcie pracy. Dodatkowo w większości badanych powiatów w tej grupie
bezrobotnych najwyŜszy był udział tych, którzy nie wiedzieli jak mają ocenić swoje
kwalifikacje. NaleŜy w tym miejscu podkreślić, Ŝe drugą najbardziej krytyczną wobec
własnych kwalifikacji grupą są osoby które dopiero co (w przeciągu dwóch tygodni) straciły
pracę.
Bardzo wyraźnie zaznacza się takŜe tendencja, iŜ osoby, które pozostają bez pracy
ponad 2 lata lub ewentualnie między 1 a 2 lata, mają średnio najmniej przyjaciół. Liczba
przyjaciół maleje wraz z wydłuŜaniem się okresu bezrobocia. (P13) Wyniki z kilku powiatów
przeczą tej tezie, tym niemniej w większości przypadków jest ona potwierdzona. Osoby, które
maja największa liczbę przyjaciół, to na ogół, ci którzy do tej pory nie pracowali w ogóle.
NaleŜy to tłumaczyć tym, iŜ większość z tych osób to ludzie młodzi, którzy niedawno
ukończyli szkoły i utrzymują kontakty ze znajomymi z klasy.

Bardzo trudno znaleźć natomiast jakieś prawidłowości, jeśli chodzi o uczestnictwo
osób bezrobotnych w róŜnego typu imprezach i spotkaniach.(P14) Pewnym wydaje się, Ŝe nie
ma wyraźnych związków między częstotliwością kontaktów z rodziną lub przyjaciółmi a
długością bezrobocia. Wszystkie grupy bezrobotnych uczestniczą w tego typu spotkaniach
raczej w takim samym stopniu i raczej są to spotkania dosyć powszechne. Zdecydowana
większość bierze w nich udział. Trudno doszukać się związków i zaleŜności w przypadku
uczestnictwa w imprezach otwartych/ festynach organizowanych w gminie. Na pewno moŜna
stwierdzić jedynie to, Ŝe ci, którzy są bez pracy krótko (do miesiąca), byli w kinie, teatrze lub
na imprezie mniej dawno temu niŜ inne grupy badanych osób.
RównieŜ trudno powiązać ściśle zaleŜnościami status majątkowy z okresem, w jakim
osoba jest bezrobotna. Nie ma prostej zaleŜności, Ŝe długotrwale bezrobotni dysponują
zawsze mniejszymi dochodami w przeliczeniu na 1 osobę.
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3.3.4. Hipoteza Nr 4
H4: Osoby bezrobotne w znacznej większości nie chcą i nie są gotowie na wyjazd poza
miejsce zamieszkania w celu podjęcia pracy, co przyczynia się do znacznych róŜnic w
poziomie bezrobocia między poszczególnymi powiatami województwa.
Na potrzeby weryfikacji powyŜszej hipotezy badawczej zostały opracowane i poddane
analizie następujące związki (tabele krzyŜowe) między zmiennymi zebranymi w trakcie
badania ankietowanego na poziomie całego województwa. Przedstawia je tabela poniŜej.
Wszystkie związki, które zbadano wykazały, Ŝe zmienne nie wykazują tendencji do
jednoczesnego zmieniania się. Nie moŜna zatem mówić o współzaleŜności badanych
zmiennych.
W przypadku tej hipotezy nie oznacza to jednak jej prostego odrzucenia. W celu jej
weryfikacji naleŜy wziąć bowiem pod uwagę więcej informacji. PoniŜsze związki wskazują
jedynie na brak statystycznej współzaleŜności między gotowością do wyjazdów w
poszczególnych grupach osobowych. Nie dają jednak informacji o skali i rozmiarach samego
zjawiska i ogólne skłonności bezrobotnych do przemieszczania się za pracą. Nie został tez
uwzględniony aspekt róŜnic stopy bezrobocia między powiatami i jego związku z gotowością
go wyjazdów.

Tabela 3.3.4-1-Współczynnik korelacji między zmienną niezaleŜną: M1: Płeć a zmiennymi zaleŜnymi
Współczynnik
korelacji
M1: Płeć
P25: Czy zaakceptowałaby/zaakceptowałaby Pan/Pani moŜliwość podjęcia
pracy poza swoim miejscem zamieszkania -na terenie województwa
P25: Czy zaakceptowałaby/zaakceptowałaby Pan/Pani moŜliwość podjęcia
pracy poza swoim miejscem zamieszkania - na terenie sąsiedniego województwa
P25: Czy zaakceptowałaby/zaakceptowałaby Pan/Pani moŜliwość podjęcia
pracy poza swoim miejscem zamieszkania - na terenie bardziej oddalonego
województwa
P25: Czy zaakceptowałaby/zaakceptowałaby Pan/Pani moŜliwość podjęcia
pracy poza swoim miejscem zamieszkania - za granicą w Europie
P25: Czy zaakceptowałaby/zaakceptowałaby Pan/Pani moŜliwość podjęcia
pracy poza swoim miejscem zamieszkania - za granicą poza Europą

1
-0,13
-0,20

-0,19
-0,24
-0,21

Tabela 3.3.4-2. Współczynnik korelacji między zmienną niezaleŜną: M3: Wiek a zmiennymi zaleŜnymi
Współczynnik
korelacji
M3: Wiek
P25: Czy zaakceptowałaby/zaakceptowałaby Pan/Pani moŜliwość podjęcia
pracy poza swoim miejscem zamieszkania -na terenie województwa

1
0,16

Biuro Projektu: ”Regionalny Barometr Rynku Pracy i Edukacji”
Wojewódzki Urząd Pracy, ul. A. Mickiewicza
41, 70-383 Szczecin, tel./fax (0 91) 42 56 120/179
13
Filia WUP, ul. Słowiańska 15A, 75-846 Koszalin, tel. (0 94) 344 50 19, fax (0 94) 344 50 28
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i BudŜetu Państwa
W ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

700

