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Formularz MN1

Strona 1/31

Wniosek o rejestrację dziecka 
poniżej 18 roku życia jako
brytyjskiego obywatela

Do użytku przez miesz-
kańców Wysp Normandzkich, 
Wyspy Man i brytyjskich 
terytoriów zamorskich oraz 
przez osoby, które mieszkają 
gdzie indziej i chcą złożyć 
wniosek pocztą.

Ministerstwo Spraw Wewnęt-
rznych wykorzysta podane 
przez Ciebie dane osobowe 
w celu rozpatrzenia Twojego 
wniosku. Możemy również 
udostępniać Twoje dane innym 
organizacjom sektora pub-
licznego i prywatnego w UK i 
za granicą. Więcej szczegółów 
można znaleźć w Informacji o 
Ochronie Prywatności w sys-
temie Granic, Imigracji i Oby-
watelstwa na stronie www.gov.
uk/government/publications/
personal-information-use-inbor-
ders-immigration-and-citizen-
ship. Określa to również Twoje 

MN1 form

Page 1/31

Application for registration of 
a child under 18 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 pro-
vide to consider your applica-
tion. We may also share your 
information with other public 
and private sector organisa-
tions in the UK and overseas. 
For more detail please see the 
Privacy Notice for the Border, 
Immigration and Citizenship 
system at www.gov.uk/govern-
ment/publications/personal-in-
formation-use-inborders-immi-
gration-and-citizenship. This 
also sets out your rights under 
the Data Protection Act 2018 
and explains how you can 
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prawa wynikające z Ustawy o 
Ochronie Danych 2018 i wy-
jaśnia, w jaki sposób możesz 
uzyskać dostęp do swoich 
danych osobowych i złożyć 
skargę, jeśli masz obawy doty-
czące sposobu ich wykorzysty-
wania. 

Strona 2/31

Wniosek o rejestrację dziec-
ka poniżej 18 roku życia jako 
obywatela brytyjskiego

Przed wypełnieniem tego 
formularza należy zapoznać 
się z towarzyszącym mu prze-
wodnikiem MN1 (www. gov.uk/
government/publications/form-
mn1-guidance - www.paszport.
uk/krok1 po polsku). Wypełnij 
te części formularza które 
odnoszą się do wniosku dziec-
ka i wykreśl wszystkie pozos-
tałe części. Jeśli nie wystarczy 
miejsca, należy skorzystać 
ze strony „Dalsze informac-
je nieuwzględnione w innych 
rozdziałach”.

Jeśli potrzebujesz pomocy w 
wypełnieniu tego formularza, 
możesz skontaktować się z 
kompetentnym doradca, np. 

access your personal informa-
tion and complain if you have 
concerns about how we are 
using it.

Page 2/31

Application for registration 
of a child under 18 as a Brit-
ish citizen

Before completing this form, 
you should read the accompa-
nying MN1 guide (www.
gov.uk/government/publica-
tions/form-mn1-guidance). Fill 
in those parts of the form 
that apply to this child’s appli-
cation and cross out all other 
parts. If there is not enough 
space, use the ‘Further infor-
mation not covered in other 
sections’ page.

If you want help to complete 
this application form, you may 
wish to contact a competent 
adviser, for example, a solicitor 
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radcą prawnym lub agentem 
zarejestrowanym w Urzędzie 
Imigracyjnym Komisarza ds. 
Usług - patrz rozdział „OISC 
i Porady Imigracyjne” prze-
wodnika MN1 (www.gov.uk/
government/publications/form-
mn1-guidance - www.paszport.
uk/krok1 po polsku), który 
towarzyszy temu formularzo-
wi, aby uzyskać szczegółowe 
informacje).

Zalecamy zachowanie kopii tej 
aplikacji.

Upewnij się, że przeczytałeś 
przewodnik MN1 do tego for-
mularza. Powinieneś 
upewnić się, że rozumiesz 
kryteria rejestracji dzieci 
przed przesłaniem wniosku. 
Pełne opłaty nie mogą zostać 
zwrócone za wnioski, które się 
nie powiodą.

Pisz WIELKIMI LITERAMI, 
używając czarnego atramen-
tu. Wprowadź wszystkie daty 
w formacie dd-mm-rrrr, na 
przykład, 30.02.2010.

or agent registered with the 
Office of the Immigration 
Services Commissioner (refer 
to ‘OISC and Immigration Ad-
vice’ section of the MN1 
guide (www.gov.uk/govern-
ment/publications/form-mn1-
guidance) which accompanies 
this form for details). 

We recommend that you keep 
a copy of this application.

Ensure that you read the MN1 
guide, which accompanies this 
form. You should ensure that 
you understand the criteria for 
registering children before sub-
mitting the application. Full fees 
cannot be returned for applica-
tions that fail.

Write in BLOCK CAPITALS 
using black ink. Enter all dates 
as dd-mm-yyyy, for 
example, 30/02/2010
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Strona 3/31

Część 1 - Dane osobowe

1.1 Wskaż artykuł Brytyjskiej 
Ustawy o Obywatelstwie z 
1981 r., na podstawie którego 
chciałbyś, aby wniosek został 
rozpatrzony. Zobacz przewod-
nik MN1
(www.gov.uk/government/pub-
lications/form-mn1-guidance 
- www.paszport.uk/krok1 po 
polsku) po więcej szczegółów:

1.2 Podaj wszelkie numery 
referencyjne użyte w swoich 
wnioskach imigracyjnych:

1.3 Określ, czy i kiedy 
dziecko otrzymało prawo wjaz-
du/pobytu na czas nieokreślo-
ny  w UK. Jeżeli rodzic dziecka 
jest obywatelem EOG, obywa-
telem Szwajcarii lub członkiem 
rodziny obywatela EOG lub 
Szwajcarii, należy upewnić się, 
że kwalifikują się do stałego 
pobytu.

Dziecko ma prawo do wjazdu/
pobytu w UK na czas nieokreśl-
ony. Data przyznania: 

Page 3/31

Section 1 - Personal Informa-
tion

1.1 Indicate the section of the 
British Nationality Act 1981 
under which you would like the 
application considered. See 
MN1guide
(www.gov.uk/government/publi-
cations/form-mn1-guidance) for 
further details:

1.2 State any reference num-
bers used in your 
immigration applications:

1.3 State if and when the child 
was given indefinite leave to 
enter/remain in the UK. If the 
child’s parent is an EEA nation-
al, a Swiss national or a family 
member of an EEA or Swiss 
national you should ensure 
that they qualify for permanent 
residence. 

Child has indefinite leave to 
enter/remain in the UK. Date 
granted: 
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Przykładowo wypełniony Formularz MN1
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Przykładowo wypełniony wniosek MN1 online
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Pełna wersja tłumaczenia formularzy MN1 
na obywatelstwo,  wraz z przykładami na 
157 stronach w dwóch językach, na www.
paszport.uk/krok3 - wysyłana w ciągu 24h po 
dokonaniu wpłaty, na Twojego maila.

https://paszport.uk/aplikacja_brytyjski_paszport.html#an
https://paszport.uk/aplikacja_brytyjski_paszport.html#an
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