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Ankieta „Uchodźcy wśród nas ?” 

 
Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej aktualnego problemu uchodźców .  

Prosimy o rzetelne wypełnienie. Każda odpowiedź ma dla nas duże znaczenie.  

  

                         

Kobieta                                                       Mężczyzna                                                     Wiek:   ................ 
 
 
1. Czy znasz kogoś, kto jest uchodźcą ? 

 Tak  Nie
 
2. Kim według Ciebie jest uchodźca ? 
……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………...……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………........................................ 
 
3. Z jakich powodów uchodźcy opuszczają swój kraj ?  
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………........................................... 
 
4. Jakie jest Twoje zdanie o uchodźcach : 
 

 Są to ludzie potrzebujący pomocy, Polska powinna im jej udzielić. 

 Uchodźcy mogą wzbogacić nasz kraj, gdyż są to też ludzi zdolni i dobrze wykształceni. 

 Uważam, że powinniśmy zmniejszyć liczbę uchodźców w Polsce. 
 Polska powinna być tylko dla Polaków. 

 
5. Czy Twoim zdaniem uchodźcy są niebezpieczni i mogą stanowić zagrożenie dla Polaków? 

 Tak  Nie  Nie wiem
 
6. Jaki jest Twój stosunek do przyjęcia imigrantów przez Polskę?  
 

 Nie zgadzam się na przyjęcie 

imigrantów (w tym uchodźców) do 

Polski 
  

 Zgadzam się na przyjęcie tylko 

chrześcijańskich uchodźców 

  

 Zgadzam się na przyjęcie tylko uchodźców 

  

 Zgadzam się na przyjazd każdego, kto zechce
  

 Zgadzam s ię na przyjęcie tylko tych, których 

przyśle nam Unia Europejska

 
7. Czy Twoim zdaniem Polacy są narodem otwartym, z ochotą przyjmującym uchodźców ?  

 Tak  Nie
 
8. Czy Twoim zdaniem uchodźcy są konkurencją na rynku pracy? 
 

 Tak  Nie  Nie wiem
 

9. Jak powinniśmy się zachować w stosunku do imigrantów, którzy nielegalnie znajdą się na terytorium Polski?  
 

 Deportować ich 
 Przenieść ich do obozów dla uchodźców

  

 Nic nie robić, pozostawić ich samych sobie
  

 Nie mam zdania
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10. Czy Twoim zdaniem Unia Europejska powinna być otwarta dla imigrantów spoza niej? 
 

 Tak, bezwarunkowo 
 Tak, pod pewnymi warunkami 

 Nie 
 Nie mam zdania

 
 
11. Jakie największe zagrożenia Twoim zdaniem niesie napływ imigrantów do Unii Europejskiej 
 

 Przestępczość 

 Walki religijne 
 Zagrożenia związane z tożsamością 

kulturową 

 Bieda 

 Konkurencja ekonomiczna 
 Żadne, uchodźcy nie są zagrożeniem

 
12. Jaki jest Twoim zdaniem największy plus imigracji do Unii Europejskiej?  
 

 Zwiększenie różnorodności kulturowej 

 Rozwiązanie problemów demograficznych 

 Napływ taniej siły roboczej 

 Nie ma plusów
 
13. Czy wiesz co to jest ISIS ? 

 Tak  Nie
 

 
Jeśli odpowiedziałeś/łaś tak, napisz co to takiego 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….................................................................................................................... 
 
14. Co sądzisz o rozporządzeniach prezydenta Kanady, dotyczące uchodźców? Mówią one by do kraju 
przyjmować wszystkich oprócz młodych mężczyzn. 
……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………..……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..................................................... 
 
15. Co sądzisz o zamachach terrorystycznych w Francji ?  
………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………...……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....................................................... 
 
16. Czy uważasz, że Polska jest zagrożona zamachami terrorystycznymi ?  

 Tak  Nie  Nie wiem
 
17. Czy uważasz, że zamachy terrorystyczne to wina uchodźców ?  

 Tak  Nie   Nie wiem
 

 
18. Co sądzisz o Islamie ? 
.………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………...………………………………………………………………………………
…………………………………….....………………………………………….......................................................... 

Dziękujemy 
 

 
 

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           


