
 
www.strykow.pl 

Анкета верифікації людей які приббулиз воєнних конфліктів в Україні. 
Ankieta weryfikacyjna osób przybywających ze 

strefy wojennej na Ukrainie 
1. Адрес теперішнього місце проживання в спільноті Стрикув, ім'я і прізвище особи приймаючої 

Adres obecnego miejsca pobytu w Gminie Stryków, imię i nazwisko osoby przyjmującej 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Ім'я і фамілія Imię i nazwisko 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3. Стать Płeć    
 
 жінка kobieta        чоловік mężczyzna 

 
4. Вік Wiek 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5. Дата ( день, місяць, рік) місце народження Data (dzień , miesiąc, rok) i miejsce urodzenia 

…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

6. Адрес проживання на території України  Adres zamieszkania na Ukrainie 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
7. Номер телефону до контакту Numer telefonu kontaktowego 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

8. Номер паспорта Numer posiadanego paszportu 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

9. Сімейний стан Stan cywilny 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

10. Освіта Wykształcenie 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

11. Дотепер виконувана праця / вид роботи Dotychczas wykonywany zawód/rodzaj pracy 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

12. Ви володієте польською мовою? Czy posługuje się Pan/i językiem polskim? 
 
 Так tak   Ні nie 

 
Якщо відповідь " Так " просимо подати рівень знання  
W przypadku odpowiedzi „Tak”, proszę podać stopień zaawansowania 

 
 Базова podstawowy  Середня średniozaawansowany  Розширений zaawansowany 
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13. Чи ви приїхали з дитиною/дітьми? Czy przyjechał/a Pan/i z dziećmi? 

 
 Так tak  Ні nie 

 
Якщо відповідь Так просимо вас подати дані дитини  
W przypadku odpowiedzi „Tak”, proszę podać dane dziecka: 

Стать płeć Вік wiek Дата народження data urodzenia 

  жінка kobieta  чоловік mężczyzna   

  жінка kobieta  чоловік mężczyzna   

  жінка kobieta  чоловік mężczyzna   

  жінка kobieta  чоловік mężczyzna   

  жінка kobieta  чоловік mężczyzna   

 
14. Дата і місце перетину кордону Україна – Польщ Data i miejsce przekroczenia granicy ukraińsko – polskiej 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

15. Чи приїхали ви до родини яка проживає на території Польщі перед початком воєнних дій в 
Україні? Czy przyjechał/a Pan/i do rodziny przebywającej na terenie Polski przed działaniami wojennymi na 

Ukrainie? 
 
 Так tak   Ні nie 

 
16. Чи спільнота Стрикув є метою вашої подорожі? Czy Gmina Stryków jest miejscem docelowym Pana/i 

podróży? 

 
 Так tak   Ні nie 
 
 

17. Чи є у вас зареєстроване місце проживання в Польщі? Czy posiada Pan/i zarejestrowany pobyt na 

terytorium Polski? 

 
 Так tak                Ні nie 
 

18. Чи ви плануєте працювати в Польщі? Czy planuje Pan/i podjąć pracę na terytorium Polski? 
 
 Так tak                Ні nie 
 

        Яка робота?    Jaką ?                            
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

19. На яку допомогу ви очікуєте?  Jakiego rodzaju pomocy Pan/i oczekuje? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Увага Uwaga 

Заповнену анкету належить Wypełnioną ankietę należy: 

або доставити в кабінет секретар Міської ради в Стрикув вул Т Костюшка 27 dostarczyć do sekretariatu Urzędu 

Miejskiego w Strykowie przy ul. T. Kościuszki 27. 
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