
Form ularz d la cu dzoziemców
Wypelniajq osoby nowo przybyle, które ukotíczyty 18 rok 2ycia

(nie dotyczy osób, które przeprowadzity sig w obrçbie kantonu Basel-Landschaft oraz obywateli UE/EFTA, którzy przybywajq
z innego kantonu)

Warunkiem wydania zezwolenia jest przedNo2enie wypelnionego i podpisanego formulaza w Urzçdzie ds. Migracji
Amt ftrr Migration (AFM). W celu pzyépieszenia procedury rozpatrzenia wniosku zalecamy, aby formularz wypelniÓ
przy dokonaniu czynnoÉci zameldowania orazzlo2yê w Urzçdzie Meldunkowym Einwohnerkontrolle. Nastçpnie Urzqd
Meldunkowy przçSle formularz do AFM wnz z niezbçdna dokumentacjq. W celu zapewnienia ochrony danych
osobowych mozna poprosió w Urzçdzie Meldunkowy o zamykanq kopertç.
WypeNniony formularz mo2na tak2e przeslaó do AFM, najpó2niej w ciqgu trzech dni od dokonania meldunku na adres:
Amt für M ration, Parkstrasse 3, 4402 Frenkendorf
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Osoba zainteresowana

Nazwisko jak w paszporcie: Obywatelstwo:

lmiç jak w paszporcie: Data urodzenia:

1. Gel pobytu

dzialalnoÉó zarobkowa { ¡¿lsiy dolqczyé, zaéwiadczenie o zatrudnieniu lub umowq o pracç

dolqczenie czlonka rodziny n miejsce zamieszkania bez prowadzenia dziatalnoÉci zarobkowej

nauka!przygotowaniedozawarciazwiqzkumalzer,rskiegoz
inny cel, mianowicie

2. Znaiomoéó jçzyków obcych oraz wczeéniejszy pobyt w Szwajcarii
(Dane sq niezbçdne w celu pzygotowania rozmowy, która odbçdzie siç w Urzçdzie ds. Migracji)

o Jaki jest Pana/Pani içzyk ojczysty?

o W jakim jçzyku/jakich jçzykach jest Pan/Paniw stanie prowadzió rozmowç?

. Poprzednie miejsca zamieszkania w Szwajcarü wraz z okreéleniem okresu

Wod
W od

do

do

3. Karalnoéó

. Czy bylla Panli karanylkarana za granicq lub w Szwajcarii? ntaf n nie

-) Jeéli tak, nale2y dostarczyó AFM wyrokliwraz z tlumaczeniem na jçzyk niemlecki

. Czy prowadzone jest postçpowanie karne przeciwko Panu/Pani za granicq lub w Szwajcarii? n tar I nie

JeSli tak, w jakim kraju?

W jakim sqdzie/urzçdzie?

J akiego/jakich przestqpstw dotyczy postçpowan ie?

4. Dane kontaktowe w przypadku pytañ

Numer telefonu: Adres e-mail

Poprzez zlo2enie podpisu wnioskodawca oSwiadcza, i2 odpowiedzial na powyzsze pytania, w szczególno$ci na
pytania dotyczqce karalnoSci oraz toczqcych sie postçpowari karnych zgodnie z prawdq. Wnioskodawca jest
éwiadom, i2 zezwolenie na pobyt lub zezwolenie na osiedlanie siç mo2e zostaó uniewa2nione, je2eli cudzoziemiec
lub jego przedstawiciel w postçpowaniu o wydania zezwolenia podali falszywe dane lub zataili istotne fakty (artykul
62 oraz 63 Federaln o Cudzoziemcac

Miejscowoéó oraz data Podpis


