
Ankieta

Osiedlanie się w miejscowości Vik

Kontaktujemy się z Panią/Panem ponieważ zgłaszali Państwo chęć przeprowadzenia się do 
Gminy Vik z innego miejsca w Norwegii lub z zagranicy po 1.1.2000 roku. W związku z 
nowo uruchomionym projektem w Gminie Vik zajmującym się sprawami osiedleń, 
jesteśmy zainteresowani zbadaniem oraz poznaniem przyczyn dla których ludzie 
wybieraja Gminę Vik i chcą sie w niej osiedlić. Jesteśmy także zainteresowani radami, 
których nam możecie Państwo udzielić w związku z dopasowaniem warunków, ażeby 
osobom które się przeprowadzają do Vik powodziło się lepiej.

Dlatego też doceniamy Pani/Pana pomoc podzielienia się z nami swoimi doświadczeniami. 
Ankieta jest anonimowa. Państwa odpowiedzi pomogą nam w dopasowaniu warunków w 
Vik dla przyszłych osiedleńców.

1. W którym roku przeprowadziła się Pani/Pan do Gminy Vik?

2. Jaki jest główny powód dla którego przeprowadziła się Pani/Pan do Gminy Vik?
    (można wybrać tylko jedną odpowiedź)

3. Jaki był powód/powody dla których osiedliła się Pani/Pan w Gminie Vik?

4. Jako osoba osiedlająca się do Vik można spotkać na drodze durzo wyzwań w gminie do 

której się przeprowadzono. Doceniamy Pana/Pani pomoc jeżeli zechcieli byście Państwo 

podzielić się z nami własnymi doświadczeniami!

I tu na przykład: pozwolenie na pobyt, osiedlenie wraz z rodziną, miejsce zamieszkania, wykształcenie, praca, język, nauka języka, 
dostęp do telefonu/internetu/konta w banku, kontakt z norwegami i innymi imigrantami. Można także napisać na dodatkowej kartce i 
wysłać z formularzem/ankietą.
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żaden szczególny powód Praca pobyt jako uchodźca, zbieg, uciekinier Rodzina

Inny powód:



5. Ma Pani/Pan jakieś propozycje, które mogą pomóc ażeby osobom peprowadzającym się do
    Vik powodziło się lepiej?
     Można dodatkowo napisać na oddzielnej kartce i wysłać z ankietą.

 

6. Czy znasz inne osoby w Twoim kraju, które mogą być zainteresowane przeprowadzką/
    zamieszkaniem w Norwegii w mejscowości Vik?

    

    Jeżeli tak, może ma Pani/Pan pomysł na to jak się możemy z tymi osobami skontaktować?  

    

Na koniec parę pytań dotyczących Pana/Pani osoby:

7. W jakim wieku przeprowadziła/-dził się Pani/Pan do Gminy Vik? 

8. Przeprowadziła/-dził się Pani/Pan do Vik z innego miejsca w Norwegii?

9. Jakiego jest Pani/Pan obywatelstwa?

Ewentualne wcześniejsze obywatelstwo:

Dziekujemy za Pani/Pana udział w ankiecie! 

Wypełnioną ankietę można wysłać pocztą do Gminy Vik, zaznaczyć nazwiskiem Turvoll 
Odd Rune, Postboks 134, 6891 Vik i Sogn albo na adres e- mail do 
Odd.Rune.Turvoll@vik.kommune.no

Można także pobrać aknietę jako dokument pdf albo wziąść udział w odpowiadaniu na 
ankietę przez internet. 
Ankieta jest także dostępna w języku norweskim i angielskim. 
Ankietę i link znajdziesz na 
www.vik.kommune.no (Flytte til Vik)

lat

T2013POL

tak, taka/takie pomysły:nie

tak nie

tak nie

nie tak, taka/takie propozycje:
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