
Wykształcenie w innym 
kraju niż Szwecja 
Szwedzki Centralny Urząd Statystyczny (SCB) to organ 
państwowy, który odpowiada za część oficjalnych statystyk w 
Szwecji. Należą do nich między innymi statystyki dotyczące 
wykształcenia ludności. Niniejsza ankieta ma za zadanie 
poprawę statystyk dotyczących wykształcenia imigrantów. 
Dlatego Twoje odpowiedzi są ważne niezależnie od tego, czy 
ukończyłeś szkołę czy nie. Trzeba odpowiedzieć na najwyżej 
pięć pytań. 

Kto będzie brać udział? 
Ankietę wysyłamy do wszystkich osób w wieku od 20 do 59 
lat, które wyemigrowały do Szwecji w ciągu ostatniego roku i 
których najwyższy ukończony stopień edukacji nie jest 
odnotowany w bazie danych SCB dotyczącej wykształcenia. 

Twoje odpowiedzi są ważne 
Udział w ankiecie jest dobrowolny, ale Twoja współpraca ma 
duże znaczenie. Dzięki temu otrzymamy pełniejszy obraz 
tego, jakie kwalifikacje pojawiają się w Szwecji w wyniku 
imigracji. 

Dane są chronione 
Z raportu dotyczącego wyników ankiety nie będzie wynikało, 
jaka była konkretnie Twoja odpowiedź. Udzielone przez 
Ciebie odpowiedzi objęte są tajemnicą, a wszystkie osoby, 
które zajmują się ankietą, obowiązują zasady zachowania 
poufności i tajemnicy zawodowej. 
 
Szczegółowe informacje prawne znajdują sie w piśmie po 
szwedzku i po angielsku. 

Instrukcja 
Na tej stronie znajduje się tłumaczenie formularza, z którego 
w razie potrzeby można skorzystać. Odpowiedzi na pytania 
udziela się przez internet po zalogowaniu. 
 

Wyniki 
Wyniki ankiety będą dostępne pod adresem 
www.scb.se/uf0506. 

Potrzebujesz pomocy? 
Dane kontaktowe znajdują się w piśmie po szwedzku i po 
angielsku. 
 
Z góry bardzo dziękujemy za Twój udział! 

http://www.scb.se/uf0506
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