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Form AN Application for naturalisation as a British citizen
To be used by people in the
Channel Islands, Isle of Man
and British overseas territories, and by people who live
elsewhere and want to apply
by post.

The Home Office will use the
personal information you provide to consider your application. We may also share your
information with other public
and private sector organisations in the UK and overseas.
For more detail please see the
Privacy Notice for the Border,
Immigration and Citizenship
system at www.gov.uk/government/publications/personal-information-use-inborders-immigration-and-citizenship. This
also sets out your rights under
3

Formularz AN Wniosek o naturalizację jako obywatela brytyjskiego.
Przeznaczony do użycia
przez osoby zamieszkujące
Wyspy Normandzkie, Wyspę
Man i brytyjskie terytoria
zamorskie, a także osoby
mieszkające w innych miejscach i chcące złożyć wniosek
pocztą.

GŁÓWNE

Formularz AN

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wykorzysta podane
przez Ciebie dane osobowe
w celu rozpatrzenia Twojego
wniosku. Możemy również
udostępniać Twoje dane innym
organizacjom z sektora publicznego i prywatnego w UK i
za granicą. Więcej szczegółów
można znaleźć w Informacji o
ochronie prywatności w systemie granic, imigracji i obywatelstwa na stronie www.gov.
uk/government/publications/
personal-information-use-inbor-
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AN form

Strona 2/32

Application for naturalisation
as a British citizen

Wniosek o naturalizację jako
obywatela UK

Before completing this form,
you should read the Guide AN.
Fill in those parts of the form
that apply to your application.
If there is not enough space for
your answer, use page 23 to
provide additional information.

Przed wypełnieniem tego formularza należy zapoznać się z
Przewodnikiem AN. Wypełnij te
części formularza, które dotyczą Twojego wniosku. Jeśli nie
ma wystarczającej ilości miejsca na odpowiedź, użyj strony 23, aby podać dodatkowe
informacje.

If you want help to complete
your application form, you may
wish to contact a competent
adviser, for example, a solicitor
or agent registered with the Office of the Immigration Services
Commissioner (see Guide AN
which accompanies this form
for details).

Jeśli potrzebujesz pomocy w
wypełnieniu formularza wniosku, możesz skontaktować się
z kompetentnym doradcą, na
przykład prawnikiem
lub agentem zarejestrowanym
w Biurze Pełnomocnika ds.
Usług Imigracyjnych (szczegółowe informacje znajdują się
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ders-immigration-and-citizenship. Określa to również Twoje
prawa wynikające z ustawy o
ochronie danych 2018 i wyjaśnia, w jaki sposób możesz
uzyskać dostęp do swoich
danych osobowych i złożyć
skargę, jeśli masz obawy dotyczące sposobu ich wykorzystywania.

the Data Protection Act 2018
and explains how you can
access your personal information and complain if you have
concerns about how we are
using it.

Upewnij się, że przeczytałeś
Przewodnik AN. Przed złożeniem wniosku powinieneś
upewnić się, że rozumiesz
kryteria naturalizacji. Pełnych
opłat nie można zwrócić za
wnioski, które zostaną odrzucone.

Write in block capitals using
black ink. Please enter all
dates as dd-mm-yyyy, for example 21/09/2017.

Pisz dużymi literami czarnym
tuszem. Wprowadź wszystkie
daty w formacie dd-mm-rrrr, na
przykład 21/09/2017.

Each individual applying for
naturalisation must complete
a separate application form.
Therefore husbands, wives and
civil partners wishing to naturalise, must complete separate
forms.
Family applications should
include separate forms for
each child, either an AN Form
where the child is now an adult
or an MN1 Form for a minor.
We do not need applications
for adults or minors who are
already British.

Każda osoba ubiegająca się
o naturalizację musi wypełnić
oddzielny formularz wniosku.
Dlatego mężowie, żony i partnerzy, którzy chcą się naturalizować, muszą wypełnić
oddzielne formularze. Wnioski
rodzinne powinny zawierać
oddzielne formularze dla każdego dziecka, formularz AN, w
przypadku gdy dziecko jest już
dorosłe, albo formularz MN1
dla osoby niepełnoletniej. Nie
potrzebujemy aplikacji dla
dorosłych lub nieletnich,
którzy już są Brytyjczykami.
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Ensure that you read the Guide
AN. You should ensure that
you understand the criteria for
naturalisation before submitting
your application. Full fees cannot be returned for applications
that fail.

GŁÓWNE

w Przewodniku AN).
Zalecamy zachowanie pełnej
kopii tego wniosku.

We recommend that you keep
a completed copy of this application.

If you are acting as responsible
adult for someone who is not
of sound mind and unable to
make and understand their own
application (see Sound Mind in
Guide AN), you must take full
responsibility for the accuracy
of the information provided and
sign the declaration on behalf
of the applicant. This includes
liability in law.

Jeśli działasz jako osoba
dorosła odpowiedzialna za
osobę, która nie jest zdrowa
na umyśle i nie jest w stanie
złożyć i zrozumieć własnego
wniosku (patrz Bycie Zrowym
na Umyśle w Przewodniku AN),
musisz wziąć pełną odpowiedzialność za dokładność dostarczonych informacji i podpisać oświadczenie w imieniu
wnioskodawcy. Obejmuje to
odpowiedzialność prawną.
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1. Personal Information

1. Dane osobowe

1.1 Give any reference numbers used in your immigration
applications:

1.1 Podaj wszelkie numery referencyjne użyte we wnioskach
imigracyjnych:
6
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Przed złożeniem wniosku
możesz sprawdzić, czy kwalifikujesz się do złożenia wniosku
w ramach programu Windrush.
Jeśli jesteś objęty programem,
nie powinieneś ubiegać się o
obywatelstwo brytyjskie na tym
formularzu. Aby uzyskać więcej
informacji i uzyskać dostęp do
formularza zgłoszeniowego
Windrush Scheme, odwiedź:
www.gov.uk/guidance/windrush-scheme

MENU

Before making your application,
you may wish to check whether
you are eligible to apply under
the Windrush Scheme. If you
are covered by the scheme you
should not apply for British citizenship on this form. For more
information, and to access the
Windrush Scheme application
form, see: www.gov.uk/guidance/windrush-scheme

nia (znany jako „status osiedlonego”) i tam gdzie chcesz
1.4 Title - please select:
go wykorzystać do poparcia
Mr
swojego wniosku. Jeśli jesteś
Mrs
obywatelem EOG, obywatelem
Miss
Szwajcarii lub członkiem roMs
dziny obywatela EOG lub obyOther (state)
watela Szwajcarii i
chcesz skorzystać z dokumen1.5 State your name as it appearstu
onstałego
your passport:
pobytu na poparcie swojego wniosku, musisz
Surname/family name:
wypełnić sekcję 2. Jeśli jesteś
Other names:
obywatelem Irlandii, nie trzeba
You must provide evidence of this wypełnić
name, such
as a marriage certej części.
tificate, civil partnership certificate or deed poll. It is your responsibility to ensure that the information
provide
is correct.
1.4you
Tytuł
- proszę
wybrać:Any
suspicion of deception will be investigated.
We will not normally
Pan
issue a certificate of registration orPani
naturalisation in the name that
is different from a person’s official Panna
documents. A British passport
will not be issued in a different name
from
one in a person’s
Pani
lub the
Panna
foreign passport or travel document.
If
you
do
Inny (wpisz) not have a passport, state the name used on your official documents (Home
Office travel document, national identity
card,swoje
biometric
1.5 Podaj
imię iresidence
nazwispermit).
ko w formie, w jakiej widnieje w
7
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1.3 Date you were given indefinite1.2
leave
to enter/remain,
includ- /
Aktualny
numer paszportu
ing indefinite leave to enter or remain
granted
under
the
EU
Setdokumentu podróży:
tlement Scheme (referred to as “settled status”), and where you
wish to use this to support your application.
If you are an
1.3 Data przyznania
Ci EEA
zezwonational, a Swiss national or a family
member
of
an
EEA
national
lenia na wjazd / pobyt na czas
or Swiss national, and you wish tonieokreślony,
use a permanent
residence
w tym
pozwodocument to support your application
you
must
complete
lenia na wjazd lub pobytsection
na
2. If you are an Irish national you do
notnieokreślony
need to complete
that
czas
przyznany
section. D D M M Y Y Y Y
w ramach Programu osiedla-
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1.6 Jeżeli imię i nazwisko
podane powyżej nie jest takim,
którego używasz do wszystkich
celów, podaj:
Nazwisko / nazwisko, którego
używasz:
Inne używane imiona:
Powód, dla którego różni się

1.7 Name at birth if different
from above:
Surname/family name:
Other names:
1.8 If you are or have ever
been known by any name or
8
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1.6 If the name stated above
is not the name you use for all
purposes, state:
The surname/family name that
you use:
Other names used:
The reason why this is different
from the name on your passport or other official documents:
I am aware that the name
used on my Naturalisation certificate is different to the name
in my foreign passport. I must
change my name in my foreign
passport, before applying to
Her Majesty’s Passport Office,
for a British passport. Form

paszporcie:
Nazwisko:
Imię / imiona:
Należy przedstawić dowód potwierdzający to nazwisko, np.
akt małżeństwa, związek partnerski certyfikat lub akt prawny.
Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że podane informacje są prawidłowe. Każde
podejrzenie oszustwa zostanie
zbadane. Zwykle nie wydajemy zaświadczenia o rejestracji
lub naturalizacji na nazwisko
inne niż oficjalne dokumenty
danej osoby. Paszport brytyjski
nie zostanie wydany na inne
nazwisko niż to w paszporcie
zagranicznym lub dokumencie
podróży danej osoby. Jeśli nie
masz paszportu, podaj imię i
nazwisko podane w oficjalnych
dokumentach (dokument
podróży Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych, dowód osobisty, biometryczny dokument
pobytowy).

1.11 Data urodzenia: DDMMRRRR
9
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hgfhf
names, such as a name from
Jestem
świadomy
nazwisko użyte na moim zaświadczean earlier
marriagetego,
or anże
alias
niu
o naturalizacji
różni się
od nazwiska w moim zagranicznym
name,
apart from those
menpaszporcie.
Muszę
zmienićhere:
swoje nazwisko w paszporcie zationed above,
give details
granicznym przed złożeniem wniosku do Biura Paszportowego
Jej
Name used:
From: D D M M Y Y Y Y To: D
DMMYYYY
Królewskiej Mości o paszport brytyjski.
It is your responsibility to ensure that the information you
Strona 4/32
provide is correct. Any suspicion of deception will be inves1.7
Nazwisko przy urodzeniu, jeśli inne niż powyższe: Nazwisko /
tigated.
nazwisko rodowe: Inne imiona:
1.9 Your present nationality:
1.8 Jeśli jesteś lub kiedykolwiek byłeś znany pod jakimkolwiek
nazwiskiem lub nazwiskami, takimi jak nazwisko z wcześniejszego
małżeństwa
lub pseudonim,
poza wymienionymi powyżej
1.10 National
Insurance
numpodaj
ber: szczegóły tutaj:
Użyte imię i nazwisko:
Od:
1.11DDMMRRRR
Date of birth: Do:
D D DDMMRRRR
MMY
YYY
Twoim obowiązkiem jest
upewnienie
że podane
informacje są prawidłowe. Każde
1.12 Village się,
or town
or city of
podejrzenie
oszustwa
zostanie
zbadane.
birth:
1.13 Country of birth:
1.9 Twoje obecne obywatelstwo:
1.14 Sex: Male Female
1.10 Numer ubezpieczenia społecznego:
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Pełna wersja tłumaczenia formularzy AN
na obywatelstwo, wraz z przykładami na
163 stronach w dwóch językach, na www.
paszport.uk/krok3 - wysyłana w ciągu 24h po
dokonaniu wpłaty, na Twojego maila.
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