
Anonimowa ankieta dla obywateli Ukrainy/Анонімне 
опитування громадян України 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prosi obywateli Ukrainy, 
którzy przyjechali na teren Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutego br.  
o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej ich obecnej sytuacji rodzinnej  
i materialnej, a także planów na przyszłość. 

Ankieta jest anonimowa i służy do diagnozy potrzeb obywateli Ukrainy 
dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i zaplanowania przez 
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednich form pomocy. 

Просимо Вас заповнити дану анкету щодо Вашої поточної життєвої ситуації 
та Ваших планів на майбутнє. Опитування є анонімним. Метою даного 
опитування є вивчення потреб громадян України, які постраждали 
внаслідок збройного конфлікту в Україні, та з метою планування подальших 
форм допомоги з боку Уряду Республіки Польща. 

Ankietę można znaleźć pod poniższymi linkami w języku polskim i ukraińskim 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JIxfIDXjVkCAcEBya3Enh

5oKWWYSaS1BmgOQ1yhbEaFUNFRMN1pNV1lWNFZXNVNLWEdJVFk0RjJIVSQlQ

CN0PWcu 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JIxfIDXjVkCAcEBya3Enh
5oKWWYSaS1BmgOQ1yhbEaFUQlpaVlVIOVRGNE44MjhWU0xHSlczOUdFNyQlQ
CN0PWcu&lang=uk 

jak również pod linkami umieszczonymi na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Mielcu pod adresem https://www.mielec.pl/anonimowa-ankieta-
dla-obywateli-ukrainy/ 

Ankietę należy wypełnić do 31 sierpnia br. Ankietę można również wypełnić w 
formie papierowej i złożyć w Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul. Żeromskiego 26 
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