
 

  
 

   

  

 Weź udział i miej wpływ  
na przyszłość Szwecji! 

 

Umów badanie 
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego  
z SCB pod numerem telefonu  
010–479 62 00 w celu umówienia 
odpowiadającego Ci terminu badania. 
 
Możesz również wysłać sms pod numer 
010–479 62 00. 
 
Masz pytania? 
Zapraszamy do kontaktu z nami! 
W kontaktach z nami podaj numer  
widniejący na kopercie nad Twoim  
nazwiskiem i adresem – dzięki temu  
będziemy mogli pomóc Ci szybciej. 
 
Pytania o uczestnictwo 
Infolinia 
010–479 62 00 
ulf@scb.se 
 
Godziny otwarcia infolinii 
Poniedziałek–czwartek: 08.00–21.00 
Piątek: 08.00–17.00 
Niedziela: 16.00–21.00 
 
Pytania dotyczące celu 
i zawartości ankiety 
Wydział Statystyki Społecznych  
Warunków Życia 
010-479 40 00 
ulfsilc@scb.se 
 
Adres pocztowy 
SCB, Box 24300, 104 51 Szwecja 
 
Wyniki i informacje 
www.scb.se/ulf 
 
 
SCB opisuje Szwecję 
Główny Urząd Statystyczny SCB dostarcza 
społeczeństwu informacji statystycznych 
niezbędnych do podejmowania decyzji, 
debaty i badań naukowych.  
Czynimy to na zlecenie rządu, urzędów, 
naukowców i podmiotów gospodarczych. 
Nasze informacje statystyczne 
przyczyniają  
się do debaty społecznej opartej na faktach 
i  
świadomych decyzjach. 

Dzień dobry! Wybrano Cię do udziału w badaniu warunków życia 
ULF. Pytania zawarte w ankiecie obejmują między innymi kwestie 
zatrudnienia, zdrowia, ekonomii, zajęć w czasie wolnym oraz 
warunków mieszkaniowych. 
 

Co jest celem ULF? 

SCB przeprowadza badanie ULF w oparciu o decyzję parlamentu. 
Wyniki stanowią część oficjalnych informacji statystycznych Szwecji. 
Przyczyniają się one między innymi do monitorowania globalnych 
celów ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju, szacowania zakresu 
pomocy regionalnej, jaką Szwecja otrzyma od UE, oraz 
opracowywania sprawozdań dotyczących warunków życia w różnych 
grupach populacji, jak na przykład młodzież i osoby starsze, 
mężczyźni i kobiety oraz osoby niepełnosprawne w porównaniu z 
resztą społeczeństwa. 

Badanie to przeprowadzane jest co roku od połowy lat 70. XX w. i od 
kilku lat jest częścią badania europejskiego. Dzięki temu możemy, po 
pierwsze, zaobserwować różnice w czasie, a po drugie, dokonywać 
porównania między poszczególnymi krajami. 
 

Twoje odpowiedzi są ważne 

Jesteś jedną z około 20 000 osób w wieku 16 lat i starszych, które 
zostały losowo wybrane z rejestru ludności. 

Udział w badaniu jest dobrowolny i nie trzeba odpowiadać na 
wszystkie pytania. Twój udział jest bardzo ważny – Twoich 
odpowiedzi nie można zastąpić odpowiedziami innych osób. Na 
następnej stronie powiemy Ci więcej na temat badania ULF, między 
innymi na temat tego, w jaki sposób chronimy uzyskane od Ciebie 
odpowiedzi. 
 

Jak przebiega badanie 

 Ankieter z SCB zadzwoni do Ciebie i umówi termin 
przeprowadzenia ankiety telefonicznej. Przeprowadzenie 
ankiety zajmuje średnio 25 minut.  
Można również umówić termin badania samodzielnie. 

 W ciągu najbliższych pięć lat będziemy kontaktować się z 
Tobą raz w roku i poprosimy Cię o ponowną rozmowę. Za 
każdym razem będziesz mieć możliwość zadecydowania, czy 
chcesz uczestniczyć w badaniu, czy nie. 

 

Z góry bardzo dziękujemy za Twój udział! 

Z poważaniem, 

Joakim Stymne 

Dyrektor Generalny SCB 

Alexandra Kopf Axelman 

Dyrektor Wydziału 

  



   
 

Dlaczego mam wziąć udział w badaniu? 
Ty oraz inne osoby, które zostały losowo wybrane do 
udziału w badaniu, wspólnie stanowicie miniaturę 
Szwecji. Reprezentujesz grupę osób będących na 
przykład w tym samym wieku i mieszkających w tym 
samym regionie. Każda osoba biorąca udział w badaniu 
jest niezwykle ważna, ponieważ odpowiedzi wszystkich 
ludzi, niezależnie od ich sytuacji życiowej, są 
niezbędne do opisania w rzetelny sposób tego, jak dziś 
żyjemy w Szwecji. 

Czy muszę odpowiedzieć na wszystkie pytania? 
Nie, można pominąć pytania, na które nie chce się 
udzielić odpowiedzi. Jeśli zadamy pytania, na które Ty 
nie potrafisz odpowiedzieć, ale może odpowiedzieć 
członek Twojej rodziny, można posiłkować się jego 
odpowiedzią. 

Potrzebujesz tłumacza lub tłumacza języka 
migowego? 
Proszę dać nam znać, jeśli potrzebujesz tłumacza lub 
tłumacza języka migowego. Nasze dane kontaktowe 
znajdują się na pierwszej stronie. 

Kto będzie korzystał z moich odpowiedzi i w 
jaki sposób? 
Po zebraniu odpowiedzi dokonamy ich zestawienia w 
formie tabel i wykresów. W tym celu wykorzystujemy 
zdepersonalizowany plik danych. Oznacza to, że nie 
możemy zobaczyć, kogo dotyczą dane – imię i 
nazwisko, adres i osobisty numer identyfikacyjny są 
usuwane. 

W pewnych przypadkach SCB może przekazywać dane i 
inne informacje związane z badaniem naukowcom lub 
innym podmiotom zajmującym się zbieraniem 
informacji statystycznych. Badania naukowe i 
działalność związana ze zbieraniem statystyk z 
wykorzystaniem materiałów SCB są objęte poufnością 
statystyk, niezależnie od tego, czy są one prowadzone 
przez SCB, czy przez inny podmiot. SCB stosuje bardzo 
restrykcyjne zasady dotyczące udostępniania 
posiadanych materiałów. 

Czy przed przeprowadzeniem badania 
pozyskiwane są informacje na mój temat? 
Żeby nie pytać Cię o informacje, które już znajdują się w 
rejestrach SCB, sami pozyskujemy dane dotyczące 
Twojego osobistego numeru identyfikacyjnego, adresu, 
stanu cywilnego, poziomu wykształcenia, dochodów, 
danych kontrolnych dotyczących miejsca pracy, gminy, 
w której mieszkasz, państwa urodzenia, obywatelstwa 
oraz ewentualnie dane dotyczące migracji. Podobne 
dane dotyczące ewentualnych członków Twojego 
gospodarstwa domowego również pozyskiwane są z 
rejestrów SCB. Twoje odpowiedzi i pozostałe informacje 
przechowywane są w SCB. 

W jaki sposób moje odpowiedzi są chronione? 
Ze sprawozdania wyników badania nie będzie można 
odczytać, kto udzielił jakich odpowiedzi. 

Informacje o sytuacji osobistej i materialnej 
poszczególnych osób biorących udział w badaniu są 

chronione z zachowaniem poufności, a wszystkie osoby 
zaangażowane w przeprowadzanie badania objęte są 
obowiązkiem dochowania tajemnicy zawodowej. 
Zastosowanie mają przepisy dotyczące poufności 
zgodnie z rozdz. 24 § 8 ustawy o informacjach jawnych i 
poufnych (2009:400). 

W jaki sposób przetwarzane są dane osobowe? 
SCB jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie 
danych osobowych mające miejsce w SCB. 

Obowiązujące zasady przetwarzania danych osobowych 
zostały określone w rozporządzeniu UE o ochronie 
danych oraz ustawie (2001:99) i rozporządzeniu w 
sprawie oficjalnych danych statystycznych (2001:100). 
Obowiązujące zasady określono ponadto w ustawie 
(2018:218) i przepisach uzupełniających do 
rozporządzenia UE o ochronie danych oraz w przepisach 
wydanych w związku z powyższą ustawą. 

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych 
osobowych przez SCB znajdziesz na stronie 
www.scb.se/personuppgifter  

Masz prawo do bezpłatnego uzyskania kopii – w postaci 
tzw. wyciągu z rejestru – danych osobowych 
przetwarzanych przez SCB jako administratora danych 
osobowych. Szczegółowe informacje znajdziesz na 
stronie www.scb.se/registerutdrag  

Jeśli stwierdzisz, że SCB przetwarza Twoje dane 
osobowe w sposób naruszający unijne rozporządzenie o 
ochronie danych, w pewnych przypadkach masz prawo 
do żądania usunięcia swoich danych. 

Wywiady są nagrywane, a w niektórych przypadkach 
słuchać ich może również współpracownik 
przeprowadzającego ankietę, jednak wyłącznie pod 
warunkiem, że wyrazisz na to zgodę. Celem powyższego 
jest udoskonalanie ankiety oraz sposobu 
przeprowadzania wywiadu. 

Wszystkie nagrane wywiady zostaną usunięte w ciągu 
czterech tygodni. Nagrania są chronione na mocy 
ustawy o informacjach jawnych i poufnych oraz 
unijnego rozporządzenia o ochronie danych. 

Masz pytania dotyczące danych osobowych? 
Skontaktuj się z inspektorem ochrony danych SCB: 
010–479 40 00, dataskyddsombud@scb.se, 
SCB, 701 89 Örebro 

Gdzie publikowane są wyniki badania? 
Wyniki badania publikowane są co roku w kwietniu na 
stronie internetowej SCB www.scb.se/ulf. Pogłębione 
opisy publikowane są w raportach i artykułach, które 
również są udostępniane w Internecie. 

Więcej informacji o sposobie wykorzystania 
wyników 
Wyniki badania są ważne dla debaty politycznej oraz 
podejmowania decyzji w kwestiach dotyczących na 
przykład opieki zdrowotnej, mieszkalnictwa, 
zatrudnienia, środowiska pracy i edukacji, jak również 
dla planowania działań w tych obszarach. 

Polska, ULF 2021 
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