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Weź udział w ankiecie badającej 
podstawową wiedzę i umiejętności
Wkrótce zadzwoni do Ciebie ankieter ze Szwedzkiego Urzędu Statystycznego (Statistiska 
Centralbyrån – SCB), aby ustalić czas i miejsce przeprowadzenia ankiety. Podczas spotkania 
ankieter zada Ci kilka pytań dotyczących Twojego pochodzenia, wykształcenia i zatrudnienia. 
Ankieter poprosi Cię również o wykonanie kilku zadań związanych z życiem codziennym, 
takich jak np. czytanie, liczenie i korzystanie z informacji. Ankieta, przeprowadzana w 25 
krajach jednocześnie, wchodzi w skład badania wiedzy i umiejętności osób dorosłych. 

Zlecenie od rządu 
W Szwecji ankietę przeprowadza Szwedzki Urząd Statystyczny – państwowy urząd, który ma 
za zadanie opisywać Szwecję przy pomocy cyfr i statystyk. Ankieta przeprowadzana jest na 
zlecenie szwedzkiego rządu. 

Twoje odpowiedzi są ważne 
Twój udział jest jednakowo ważny niezależnie od Twojego wykształcenia i tego, czy 
pracujesz, czy nie. Odpowiedzi udzielane przez studentów, emerytów, pracujących i 
poszukujących pracy pomogą nam uzyskać prawdziwy obraz współczesnego społeczeństwa. 
Wszystkie odpowiedzi zostaną zebrane i posłużą do opracowania statystyki opisującej, w jaki 
sposób wiedza i umiejętności populacji są wykorzystywane w życiu codziennym i 
zawodowym. Dane statystyczne są wykorzystywane między innymi przez parlament i rząd 
przy podejmowaniu decyzji w kwestiach dotyczących wykształcenia i rynku pracy. Statystyka 
zostanie również wykorzystana do międzynarodowych porównań krajów biorących udział w 
ankiecie. 



 
Odpowiedzi są poufne 
Pracowników SCB zajmujących się badaniem obowiązuje tajemnica służbowa, a udzielone 
przez Ciebie odpowiedzi są poufne. Oznacza to, że inne osoby ani władze nie dowiedzą się, 
jakie były Twoje odpowiedzi. 
 
Twoje odpowiedzi są ważne dla badania, dlatego mamy nadzieję, że zechcesz wziąć w nim 
udział! 
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Nikt nie może Cię zastąpić 
Jesteś jedną z 10 000 osób w Szwecji, które zostały wybrane do udziału w ankiecie. 
Przypadek sprawił, że wybrano właśnie Ciebie. Reprezentujesz inne osoby o podobnym 
pochodzeniu i dlatego nie może Cię zastąpić nikt inny. 



Więcej o ankiecie 
Ankieta trwa od jednej do dwóch godzin. Przeprowadzana jest u Ciebie w domu lub w innym 
miejscu, np. w bibliotece. Wszyscy ankieterzy posiadają legitymacje Szwedzkiego Urzędu 
Statystycznego. 
Ankietę rozpoczyna seria pytań dotyczących Ciebie, Twojego wykształcenia i doświadczenia 
zawodowego. Drugą część ankiety stanowi rozwiązywanie zadań na komputerze lub na 
papierze. Przykładowe zadania to czytanie instrukcji, odczytywanie rozkładu jazdy czy 
korzystanie z mapy. 
 
Czy muszę odpowiedzieć na wszystkie pytania? 
Jeżeli nie chcesz udzielić odpowiedzi na któreś z pytań zawartych w ankiecie, masz do tego 
prawo. 
 
Czy zbierane są jakieś dodatkowe informacje o mnie? 
Twoje odpowiedzi zostaną uzupełnione danymi z różnych rejestrów SCB. Dotyczy to danych 
o wykształceniu, zawodzie, pracy, dochodach, ubezpieczeniu społecznym oraz 
zameldowaniu. 
 
Zgoda na przetwarzanie danych 
Biorąc udział w ankiecie, wyrażasz zgodę na uczestnictwo w badaniu. Zgadzasz się również 
na przekazanie anonimowych danych do OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i 
Rozwoju) i Duńskiego Urzędu Statystycznego, gdzie zebrane zostaną dane z krajów 
skandynawskich. 
 
Kto zlecił to badanie? 
Szwedzki Urząd Statystyczny przeprowadza tę ankietę na zlecenie szwedzkiego rządu. 
Wchodzi ona w skład dużego, międzynarodowego badania wiedzy i umiejętności osób 
dorosłych, które prowadzi OECD. 
 
Dlaczego mam wziąć udział? 
Biorąc udział, pomagasz zbadać, w jaki sposób Ty i inni dorośli mieszkańcy Szwecji używają 
swojej wiedzy i umiejętności w życiu codziennym. Wybrano Cię losowo spośród 
mieszkańców Szwecji w wieku od 16 do 64 lat. Reprezentujesz inne osoby o podobnym 
pochodzeniu. Właśnie dlatego Twoje odpowiedzi są cenne i nie może Cię zastąpić nikt inny. 
 
Co, jeśli nie chcę wziąć udziału? 
Udział w badaniu jest dobrowolny. Opis wiedzy i umiejętności osób dorosłych będzie jednak 
bardziej prawidłowy, jeśli w badaniu weźmie udział więcej osób. Ważne, żeby rezultaty 
odbijały rzeczywistość, ponieważ użyją ich między innymi rząd oraz parlament przy 
podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości. 
 
Kto będzie korzystał z  wyników? 
Parlament i rząd, partie polityczne, prasa, telewizja i radio, przedsiębiorstwa, związki 
zawodowe, naukowcy i studenci – to przykładowe podmioty, które będą wykorzystywać 
statystykę. 
 
W jaki sposób zostaną wykorzystane wyniki? 
Zebrane dane zostaną poddane analizie, zebrane i przedstawione w tabelach, na wykresach i 
w opisach w taki sposób, że nie będzie możliwe odczytanie, w jaki sposób odpowiadali 
poszczególni uczestnicy badania. 



Ponieważ te same pytania zostaną zadane w wielu innych krajach, wyniki będą mogły zostać 
użyte do porównania wiedzy i umiejętności w różnych krajach. 
 
Nie mam szwedzkiego obywatelstwa – czy i tak mam wziąć udział? 
Tak, statystyka ma przedstawiać sytuację wszystkich, niezależnie od obywatelstwa. 
 
Czy moje dane są naprawdę chronione? 
Dane przetwarzane są zgodnie z ustawą o danych osobowych (1998:204). Za ich 
przetwarzanie odpowiada SCB. Raz do roku masz prawo do darmowej informacji o tym, jakie 
informacje o Tobie posiada urząd. 
Odpowiedzi udzielone przez Ciebie w ankiecie oraz dane pobrane z rejestrów SCB są 
chronione według ustawy o jawności i poufności informacji (2009:400). Zapis o poufności 
statystyk zawarty w rozdz. 24 par. 8 nakłada na pracowników SCB  zatrudnionych przy 
badaniu obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej. 
Zebrane dla celów tego badania dane będą wykorzystywane także w innych statystykach i 
badaniach. Dane będą przechowywane tak długo, jak będą potrzebne do wypełnienia celów 
badania. 
 
W podziękowaniu za udział w badaniu otrzymasz kupon o wartości 100 koron, który 
można zrealizować w większości sklepów. 
 




