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pas$psrt applisati$rr
I

provide using information held by public and private sector organisations in order to determine whether to issue a passport.

Those delails may he used by Her Majesty's Passport Oflice to test our systems and to ensure lhe etfective operation of
passport services. We may also contacl you to ask il you are satislied with such services. We may pass inlormation held on
your passport and on related pas$port recsrds to public and private sector organisations in the UK and abroad when you use
your passport, obtain a service or when it is in the public interest to do so.

Fudher information oan be found on our privacy statement at www.gov.uk/hm-passp0rt-0tfice
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New l--l
name LI

tf you waril to pry lor us to return your supporting documents by Secure Delivery, put a cross (X) in this box.
See tlre guithree booldet for full details of this service.

tfyou want lo pay for a 50-paEe FrequentTraveller passport, pul a cmss {X} in this box

ME&=--- .---{sqe''wuHtggtuU.pasustt-tsesf0rdelails}
lf you have eyesight diflicutties and need a Braille stickar for your passport, put a cross {X) in this box.

Renewal of your passport (lf you are an adult, see further
information on section 1 of the guidance notes.)

Your first British Passport

Replacement for a passport that is lost damaged or stolen

Extenslon of a passportto full validi$

Changes to your existing passport (the renewal fee applies) n
E
E

Iswrul,Q mo islhe nassnortiot?
tsw m bG fG [ks, ifts, lfs, or wrib yorr title
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Your personal details
at section 2 must
malch what's on your

suppofling document$.

lf they don't, tell us

why at secuon B and

check tho guidance

booklet for which

documents you'll need

to $end,

Give us your mobile
nurnber and email
addross. We'll text you

l4/h6n we get your torm

and when we print your

passp011.
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Aplikuj o paszport
online na
www.gov.uk/apply-
renew-passport

Nazwisko

skie  lub poprzednie nazwiska

Obecny adres UK (nr domu, ulica, wioska)

Nr. tel komórkowego Alternatywny nr. tel

Adres mailowy (nie musisz wpisywać adresu mailowego wielkimi literami)

Kod pocztowy

Proszę dokładnie przeczytać ten formularz i przewodnik do niego, w celu uniknięcia opóźnień w aplikacji.
 
Wypełnij ten formularz WIELKIMI LITERAMI i CZARNYM DŁUGOPISEM. Pisz tylko w obrębie białych pól. Zeskanujemy
i zachowamy informacje, które podasz. Twój paszport będzie miał cyfrowy obraz zdjęcia. Sprawdzimy informacje,
które podasz używając danych przechowywanych przez organizacje sektorów publicznych i prywatnych; by podjąć decyzję,
czy paszport powinien zostać wydany. Szczegóły te moga być użyte przez Biuro Paszportowe Her Majesty,
by przetestować nasze systemy i zapewnić skuteczne działąnie usług paszportowych.
Możemy również skontaktować się z tobą, by zapytać, czy jesteś z nich zadowolony.
Możemy przekazać informacje na temat twojego paszportu i usług z nim związanych do odpowiednich organizacji sektorów
publicznych i prywatnych w UK oraz zagranicą, kiedy używasz paszportu, korzystasz z serwisu lub kiedy jest to
w interesie publicznym.
 
Dalsze informacje są w naszym oświadczeniu na www.gov.uk/hm-passport-office

Kraj urodzenia (wliczając UK)

pne imiona

Płeć   Zaznacz krzyżyk (X) w odpowiednim poluData urodzenia

O jaki rodzaj paszportu aplikujasz? Postaw krzyżyk (X) w odpowiednim polu.

Odnowienie paszportu (jeśli jesteś osobą dorosłą,
sprawdź więcej info w części 1 wskazówek.)
 
Twój pierwszy Brytyjski Paszport
 
Zamiennik paszportu, który został zagubiony,
zniszczony lub skradziony
 
Przedłużenie paszportu
 
Zmiany do obecnego paszportu (obowiązuje
opłata)

Dorosły                         Dziecko         (poniżej 16rż)
 
 
 
Dorosły                         Dziecko         (poniżej 16rż)
 
 
Dorosły                         Dziecko         (poniżej 16rż)
 
 
 
Dorosły                         Dziecko         (poniżej 16rż)
 
 
      Nowe                          Nowe           Zmiana statusu
nazwisko                        zdjęcie             obywatelstwa

Jeśli chcesz abyśmy zwrócili dołączone dokumenty Przesyłką Zabezpieczoną, zaznacz krzyżyk (X) w tym polu.
Sprawdź przewodnik na temat pełnych szczegółów.
 
 
Jeśli chcesz zapłacić za 50-stronicowy paszport do częstych podróży, zaznacz krzyżyk (X) w tym polu
(sprawdź www.gov.uk po szczegóły),
 
 
Jeśli masz problemy ze wzrokiem i potrzebujesz naklejki Braila, zaznacz krzyżyk w tym polu

Dla kogo jest paszport?
Postaw krzyżyk w polu Pan, Pani, Panna, Pani/Panna lub wpisz swój tytuł

   M                 K

UŻYWAJ TYLKO
CZARNEGO DŁUGOPISU

Przeczytaj poradnik
zanim wypełnisz
formularz. Wskaże
ci on jakich informacji
potrzebujesz i jak
wypełnić
każdą część.

Wpisz swój pełny
adres i kod pocztowy.

Twoje dane
personalne
w części 2 muszą być
takie same jak w
załączonych
dokumentach. Jeśli
nie są, powiedz nam
o tym w części 8
i sprawdź poradnik,
jakie dokumenty
powinieneś wysłać.

Podaj nam swój nr. tel
komórkowego i adres
email. Wyślemy ci sms
kiedy otrzymamy
twoją aplikację i kiedy
będziemy drukować
twój paszport.

Miejsce urodzenia

Nazwisko
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Pierwsze i następne imiona

Obecny adres UK (nr domu, ulica, wioska)

(hrabstwo)                                                                                                                                                             Kod pocztowy

Data urodzenia                                                           Płeć    Zaznacz (X) w odpowiednim polu

Miejsce urodzenia

Kraj urodzenia

Nr tel komórkowego

Adres mailowy (nie musisz wpisywać adresu mailowego wielkimi literami)

(hrabstwo)

Panieńskie lub poprzednie nazwiska

(miasto)



sEcnoilSi

EvBryone needs to

conlplete section 34.

srrnou fr!

Child applications
- you must fill in
section 4 tor all type$

of child application.

- you must complete

section 4 if youTe

applying for:
- a first British

BAS"lp0rt

a reliacement oi a

lost, stolen or

damaged passport

an extension of a

Brilish

If in doubt complolo
sedi0n 4 in lull.

0ffice use only

Documents producad

PT OB/EX PT

FBC PPT

SBC MC

offier documenls - spoclfy

Have you had or been inoluded on any sort of passport bofure?
(You must fill in this $Bction)

il1fi:;i1ffiil[3ffi],'1,',ff'f,LllilllJff*fl1f.-#,$ *, n GotoiBberow

B You rnust send u$ all uncancelled ps$sports with the application
(say how many in the box). tl the passports are lost 0r stolsn, go i0 3C.

I Pa$sport numbor 2 Passport number

sE/04 /o?1

I

*[

3 Passpod number

I

H either parent fiam8d bolow were born cn or afier 01/01/1983 08 wcre born
oulglde al lta Ulq you rrrlll need to glvs ihc full name,lown, Bunffy, date ol hlrth
erd marriage ol your 0randparents {or dstails ol your parcnlb slaim to Brltlsh
natlonallly) at recllon $ sr on I ssparalo pleco ol paper,

c Dekil$ 0f the lost and stolen passport

Parentsr details

Gounter or Parlnor
accephnce stamp

OB/EX PT

Nat Ced

Photas

OB/EX

Servlce Level

FS
Fost opener number

Gcunter{me

Block ApplisaUon

Payment

I

Partner Relerence

PaymsnttyFe

Chq PO Safi

Examinere f,el llo

til
0b

lf you're replacing a

lost 0r stolen pas$port,

fill in section 3C. Givrl

as many details as you

can. Ybu don't neod to

till in a separate lo$t or

st0leil rsport.
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Pełne nazwisko i imię matki lub rodzica (nazwisko najpierw)

Miasto i kraj urodzenia

Wydany w

Nazwisko użytkownika w momencie wydania

Obywatelstwo i narodowość w momencie urodzenia osoby aplikującej

Data wydania

w roku

li dotyczy).
Nie musimy znać tej daty, jeśli małżeństwo lub związek partnerski zostało później rozwiązane.

Pełne imię i nazwisko ojca lub drugiego rodzica (najpierw nazwisko)

Miasto i kraj urodzenia

Nr. zgubionego/skradzionego paszportu

Data urodzenia Obywatelstwo i narodowość w momencie urodzenia osoby aplikującej

W jaki sposób zagubiono paszport, czy okoliczności są niewiadome

Data zagubienia

Data urodzenia

Jeśli ma Brytyjski Paszport, proszę podać nr.

Miejsce zagubienia

Czy miałeś lub byłeś wpisany na jakimkolwiek innym paszporcie do tej pory?
(Musisz wypełnić tę część)

A. Czy osoba wpisana w części 2 miała jakikolwiek  inny paszport
(Brytyjski lub inny) lub była wpisana w jakimkolwiek innym paszporcie?
 
B. Musisz wysłać nam wszystkie ważne paszporty wraz z aplikacją
(wpisz w polu ile). Jeśli paszporty zostały zagubione lub skradzione,
przejdź do części 3C.
 
Nr. 1 paszportu                                                             Nr. 2 paszportu                                                             Nr. 3 paszportu

Tak           Przejdź do części                   Nie
                 3B poniżej

C. Szczegóły zgubionego lub skradzionego paszportu

Dane rodziców
Jeśli którykolwiek z rodziców poniżej urodził się po 01/01/1983 LUB urodził się
poza UK, będziesz musiał podać pełne imię i nazwisko, miasto, kraj, datę urodzenia
oraz ślubu swoich dziadków (lub szczegóły rodzica twierdzącego, że jest obywatelem
brytyjskim) w części 8 lub na osobnej kartce papieru.

Każdy musi wypełnić
część 3A.

Jeśli wymieniasz
zagubiony lub
skradziony paszport,
wypełnij część 3C.
Podaj tak dużo
szczegółów jak możesz.
Nie musisz wypełniać
osobnego raportu
zagubienia lub kradzieży.

Aplikacje dzieci
- musisz wypełnić
część 4 do wszystkich
rodzajów aplikacji
dzieci.

Aplikacje osób
dorosłych
- musisz wypełnić
część 4, jeśli
aplikujesz o:
- pierwszy Brytyjski
paszport
- zamiennik
zagubionego,
skradzionego
lub uszkodzonego
paszportu
- przedłużenie
Brytyjskiego paszportu

Jeśli masz wątpliwości
wypełnij całą część 4.

                                                                                                                                                               Nr zagubionego / skradzionego paszportu
 
 
 
Wydany w                                                                                                                                                                                               Roku
 
 
 
Nazwisko użytkownika w momencie wydania
 
 
 

 
 

 
 

Pełne nazwisko i imię matki lub rodzica (nazwisko najpierw)
 
 
 
Miasto i kraj urodzenia
 
 
 
Data urodzenia                                                                Obywatelstwo i narodowość w momencie urodzenia osoby aplikującej
 
 
 

 
 
 

                                                                                        Nie musimy znać tej daty jeśli małżeństwo lub związek partnerski zostało rozwiązane
 
 

 
 

 
 

 
 

P  O   L   A  N  D

Pierwsz i następne imiona

W jaki sposób zagubiono paszport, czy znane są okoliczności

Data zagubienia                                                             Miejsce zagubienia

Jeśli ma Brytyjski paszport, proszę wpisać nr                                                                                   Data wydania

Data ślubu lub zawarcia związku partnerskiego z ojcem lub drugim rodzicem osoby wyszczególnionej w części 2

Pełne imię i nazwisko ojca lub drugiego rodzica (najpierw nazwisko)

Miasto i kraj urodzenia

Data urodzenia                                                               Obywatelstwo i narodowość w momencie urodzenia osoby aplikującej

Jeśli ma Brytyjski paszport, proszę podać nr                                                                                     Data wydania
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Gertificate of regiskation or naturallsation
Has the person at section 2 been granted British citizenship by applying tor naturalisation or reoistration through the tlome 0ffice?

sEto4/03 
-l

See the guidance

booklet for more

information.

Read the guidance

notes on child
apptications,

Childron aged
12 - t5 nBod lo
sign settion 6 and
sonreon* with
parental
responsibility for the

child must sign
sGction g.

sEcTtoit 
irr

Do noi write in this
section to the righl.
This area is

inteniionally blank.

,rn voo l-l '"" I 

Children aged 12-15
ll lho peroon named ln sectlon 2 ls aged 1 2 lo 1 5,
they must slgn and dale this $ectlon.

Children's signature.
Applications will onlv he valid if you:
- Slgn in lhe slgnaturo box uslng black biro
- Xeep wlthin the bordor

!,: '.::.:':,: ,;i.'irr':,.:.i,,,i:i!ilr;iil,,liillj:li:,:tii :i-:..r::::::. I t: : :.
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sEcfloil I More information

Office use only
Notes

Type ol passport

* st str

Most people don't
need to fill in this
ser-tion. The gurdance

booklet talls you when
you need to provide

n]ore information at
section 8.

DO DE

X 0    1          0    1          2    0    2    2

C   1    2    3    4    5    6    7    8 L   O   N   D    O   N

Podaj datę uzyskania
i szczegóły poniżej.

DataWpisz X w polu

Certyfikat rejestracji lub naturalizasji
Czy osoba z części 2 uzyskała Brytyjskie obywatelstwo poprzez aplikację o naturalizację lub rejestrację przez Home Office?

Nie Tak

Dzieci w wieku 12-15 lat

Jeśli osoba z części 2 jest w wieku od 12 do 15 lat,
musi się podpisać i wpisać datę w tej części.

Podpis dziecka.
Aplikacja będzie ważna tylko wtedy, gdy:
- Podpiszesz się w polu poniżej czarnym długopisem
- Twój podpis będzie w granicach pola

Wpisz datę poniżej
 
Data

Więcej informacji

(Tylko dla zapisów urzędowych)

Sprawdź poradnik
po więcej informacji.

Przeczytaj wskazówki
poradnika odnośnie
aplikacji dzieci.
Dzieci w wieku 12-15
musza podpisać
część 6 i ktoś
z opiekunów dziecka
musi podpisać
część 9,

Nie pisz nic w części
7. Ten obszar jest
pozostawiony
celowo pusty.

Większość osób
nie musi wypełniać
tej części.
Poradnik powie ci
kiedy musisz podać
więcej informacji
w części 8.

(JEŚLI MASZ DOSTĘP DO TYCH INFORMACJI, WPISZ JE PONIŻEJ):
 
 
 
RODZICE MATKI: MATKA IMIĘ NAZWISKO DATA I MIEJSCE URODZENIA, OJCIEC IMIĘ NAZWISKO DATA I MIEJSCE URODZENIA, DATA ŚLUBU
 
RODZICE OJCA: MATKA IMIĘ NAZWISKO DATA I MIEJSCE URODZENIA, OJCIEC IMIĘ NAZWISKO DATA I MIEJSCE URODZENIA, DATA ŚLUBU
 
 
UAN (Unique Application Number of IRL) XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

Wpisz X w polu                                                                                                                                        Data
                                                                                              Podaj datę wydania
                                                                                              i szczegóły poniżej
 
   Numer certyfikatu                                                Miejsce wydania



You must sign in the

oenit'e of the signature

hox and keep wilhin
the borders. The daie

must l,'e pui in the date

b,ox. See seclion I ir'l

the guidance booklet

if you can'l siqn.

lf a parent or
guardian is signing
section 9r they
must have parental
responsibility and
also give their
name and
relaiionship to the
child. See the
guidance booklet {or

more information.

r s'sno* g

srsfioil 1m]

All appiications need

two recsnt print€d
photos \rhich meet
photo guidelines. l{ a

countersignatory i$

needed one photo

must hs certiiied (see

box abovs). You mu$t

alsn send us your
fully completed
fonn along with
tho risht
supporting
documenis and
ts8" Sse lhe guidance

DeClafatiOn Thi$ musr be fined in by the person named in sectbn 2. fi under 16, their parent 0r guardian nrust f illthls in instsad. S E / A tr / A 4a
It is a criminal ot ence to make a Ialse statomenl to gel a passport, lf you have made a lalse statement on this form, you

couldbopfosecutedaodcouldgoi0prison,Ourworkincludescheckingthatthecounter$ignatureinsectionl0isgenuine.
I de0lare that I am 16 yenrs or 0ver (or will be within 3 weeks) and that;
1 I will return the lost passport to a UK passport 0lfice it it comes into my possession;

2 I do not owe any m0ney to the Ul( 0overnntent lor ropatriation or similar relief;

3 I have stated il the person named in section 2 was horn 0, a surrogscy arrangefiIent;
4 l, or the person named in sectio{r 2 0f thi$ application {il tlitferent), am a British national and havB not lost or given up my national status;

5 l, 0r ifls person named in section 2 (it ditterent), am in lhe
United Kingdom and this application cloes not break ths terms
ol arry court order to which I am $uhJect;

6 a$ tar as l know all the lnlormation I have given in thir
applioation is conect;

7 if the application is for a chiltl I havo parental re$ponsibility
and I hava enclosed any court orders that relate to the child's
r6$idence contact 0r removal lrom lhe UK;

B l, or the person nanrecl in ssction 2 0f this application (lf
dlflerent), understand that by voluntarlly applylng for a British
pa$spod, I may lo$s my citizenship 0f another country; and

I 
and fully understand the consequence$ 0{ rny aotions in

applying lor a pa$sf,ort.

COUntefSignatufe f a c0unter$ignature is nesdd, mey mus tifl in $b sertion afler 1fie rest ol the form has been tiued in.

lt is f, criminal ottBncc to make a false statemomt to help somsone gEt a pas$$ort. Check tho form properly before
you rill in tltis $sction. ll you iave made any tal*e statements or this form, or ff yor know that the person apptying
har made a|ly false $tstBment$ on this lorm, you could be prosccuted and muld go to prison.

our wsrk includes c[ecking ttrat your ddails ata genuine. As * msult, vrs may ns€d to contact you, You should not

sign this lorm if you are e relativo of the person applying.
the application i$ lor a ohlld, you are conflrming the idcntity ol the adult slgnlng in $oc.tlon 9. You must

also be ablo to ldontliy the chlld ln order to certlfy the photosraph'

N'I rvr"[rvri'sf] usfl ortiue

yrs

Before signing, please read the guidance bo0klet
Applications are only valid if you:
- Sign the signature box using hlack biro
- Keep within iho border
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As far as I know, the information on this lorm is corrBct.

I hold a fuu current UN or lrish passporl
I have read the caution and uodefftand il,

:,..':l;: . :. . t- - rtl .::1, 
.

..:L .

':'
:],i ; :

,,;l t,.,...,,,,

us checking passpott records to confirm your

cou ntersignatu re.

c)a()
&
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o
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o
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The guidance booklet

tells you which
applications need
a countarsignattlre
and who can
complete this {iection

for you.

The {xluntersignature

mu$t compleie seition
1 0 a{ter yoir've filir*i
ri1 lhe fcrm. The

countersignatory must

also write on the back

o[ one photo'l ceriily
thfit this is a irus
likefless of ...'giving
ths fuil name and title

of the person named in

section 2. The

countsrsignatory must

al$$ sign and dats
this photo.

hooklet tor more 
I,,il9,.ltq_-___j

Jan Kowalski

(zaznacz X Pan, Pani, Panna, Pani/Panna lub wpisz swój tytuł)

Pierwsze i następne imiona

Nazwisko

Potwierdzam, że znam osobę wyszczególnioną w części 2 lub w przypadku dziecka, osobę dorosłą wypełniającą część 9 (wpisz jej imię i nazwisko)

Zawód, kwalifikacje i pozycja w społeczeństwie

Imię i nazwisko / nazwa twojego pracodawcy oraz adres, gdzie pracujesz (lub twój prywatny adres, jeśli nie dotyczy) - nie używaj pieczątek ani naklejek

Proszę wpisać datę w polu poniżej

Aktualny nr. Brytyjskiego lub Irlandzkiego paszportu

Wpisz datę w polach po prawej

Kontrasygnata będzie ważna tylko, jeśli
- Podpiszesz się w polu obok używając czarnego długopisu
- Twój podpis będzie w granicach pola

Imię i nazwisko jeśli podpisywanie się w imieniu dziecka - tytuł, imię i nazwisko

Wypełnij  poniższe pola WIELKIMI LITERAMI i czarnym długopisem

osoba pokrewna)

Nr. telefonu w ciągu dnia

Nr. tel wieczorem

Data

pól adresu mailowego wielkimi literami)

Poprzez kontrasygnatę, zgadzasz się na sprawdzenie
danych paszportowych potwierdzających twój podpis.

Deklaracja Musi być wypełniona przez osobę z części 2. Jeśli osoba jest poniżej 16rż, deklarację musi wypełnić rodzic lub  opiekun.

Podawanie fałszywych danych, by uzyskać paszport jest wykroczeniem kryminalnym. Jeśli podasz nieprawdzoiwe informacje w tym formularzu,
możesz zostać ukarany i skazany na karę więzienia. Również podpis części 10 będzie sprawdzany na wiarygodność.

Zapewniam, że mam co najmniej 16 lat lub więcej (lub będę mieć w ciągu 3 tygodni) oraz, że:
1. Zwrócę zagubiony paszport do biura paszportowego UK, jesli dostanie się on w moje ręce;
2. Nie jestem dłużny żadnych pieniędzy Rządowi UK w wyniku repatriacji lub tympodobnych;
3. Podałem odpowiednie dane, jeśli osoba w części drugiej urodziła się wyniku umowy o macierzyństwo zastępcze
4. Ja, lub osoba z części 2 tej aplikacji (jeśli inna) mam obywatelstwo Brytyjskie i nie utraciłem ani nie zrzekłem się go;
5. Ja, lub osoba z części 2 (jeśli inna) jestem w UK i aplikacja ta nie łamie żadnych praw nakazów sądowych,
których jestem przedmiotem;
6. z tego co wiem wszystkie informacje, które podałem w tej
aplikacji są prawidłowe;
7. jeśli aplikacja jest dla dziecka, mam uprawnienia rodzicielskie
i dołączyłem jakiekolwiek nakazy sądowe, które mają miejsce
odnosnie miejsca zamieszkania dziecka lub deportowania z UK;
8. Ja lub osoba z części 2 tej aplikacji (jeśli inna) rozumiem,
że dobrowolnie aplikując o Brytyjski paszport, moge utracić
obywatelstwo innego kraju; oraz
9. Przeczytałem wskazówki oraz uwagi powyżej
i w pełni rozumiem konsekwencje swoich czynów
w występieniu o paszport.

Przed podpisaniem, prosze przeczytać przewodnik
Aplikacje są ważne tylko wtedy, gdy:
- Podpiszesz się w polu poniżej czarnym długopisem
- Twój podpis będzie w granicach pola

Kontrasygnata Jeśli kontrasygnata jest wymagana, osoba wypełniająca tę część musi wypełnić ją po tym, jak reszta formularz została wypełniona

Składanie fałszywych zeznań, by pomóc komuś w uzyskaniu paszportu jest wykroczeniem karnym. Sprawdź dokładnie formularz
zanim wypełnisz tę część. Jeśli dokonałeś fałszywych zeznańna tym formularzu lub jeśli wiesz, że osoba która aplikuje o paszport
złożyła jakies fałszywe zeznania na tym formularzu, mógłbyś zostać ukarany lub iść do więzienia.
Naszą pracą jest sprawdzenie, że twoje dane są prawdziwe. W rezultacie możemy się z tobą skontaktować. Nie powinieneś
podpisywać tego formularza, jeśli jesteś spokrewniony z osobą, która aplikuje.
 
Jeśli jest to aplikacja dla dziecka, potwierdzasz tożsamość osoby podpisującej się w części 9. Musisz
również być w stanie zidentyfikować dziecko w celu zatwierdzenia fotografii.

Z tego co mi wiadomo, informacje w tym formularzu są prawidłowe.
Posiadam aktualny pełny Brytyjski lub Irlandzki paszport.
Przeczytałem uwagi i zrozumiałem je.

Musisz podpisać się
w środku pola na
podpis i się w nim
zmieścić. Data musi
zostać wpisana w pole
daty. Sprawdź część 9
poradnika jeśli nie
możesz się podpisać.

Jeśli rodzic lub
opiekun podpisuje
część 9, musi on mieć
odpowiedzialność
prawną za dziecko,
jak również podać
swoje imię i nazwisko
i pokrewieństwo
z dzieckiem.
Zobacz poradnik
po więcej informacji.

Wszysdtkie aplikacje
wymagają dwóch
aktualnych
wydrukowanych
zdjęć, które spełniają
wymogi odnośnie
zdjęć.
Jeśli wymagana jest
kontrasygnata, jedno
zdjęcie
musi być podpisane
(sprawdź pole
powyżej). Musisz
również wysłać nam
w pełni wypełniony
formularz wraz
z dokumentami
potwierdzającymi
i opłatą.
Sprawdź poradnik
po więcej informacji.

Wskazówki w
poradniku
podpowiedzą ci, które
aplikacje wymagają
kontrasygnaty i kto
może wypełnić dla
ciebie tę część.
Osoba wypełniająca
część 10 musi to
zrobić po wypełnieniu
przez ciebie formularza.
Osoba ta musi również
napisać na odwrocie
jednego zdjęcia
"I certify that this
is a true likeness of..."
wpisując pełne imię
i nazwisko osoby
z części 2. Osoba ta
musi także podpisać
zdjęcie i wpisać na
nim datę.
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Paul Smith

Pierwsz i następne imiona
 
 
 
Nazwisko
 
 
 
Potwierdzam, że znam osobę wyszczególnioną w części 2, lub w przypadku dziecka, osobę dorosłą wypełniającą część 9
 
 
 

Zawód, kwalifikacje i pozycja w społeczeństwie
 
 
 
Imię i nazwisko / nazwa twojego pracodawcy i adres , gdzie pracujesz (lub adres prywatny jeśli nie dotyczy) - Nie używaj pieczątek lub naklejek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
                                                                                                        Data
 

 
 

Ważne

Uwaga

                                                                                                                          Proszę wpisać datę w polu poniżej
 
 
Twoje imię i nazwisko, jeśli podpisujesz w imieniu dziecka (tytuł, imię i nazwisko)
 
 
 

Ile lat (wpisz liczbę), jako (prosze wpisać - na przykład pracodawca, kolega z pracy, przyjaciel itp. - nie może to być osoba spokrewniona)

Kod pocztowy                                                        Dzienny nr tel

Aktualny nr Brytyjskiego / Irlandzkiego Paszportu      Wieczorny nr tel

                                    Wpisz datę w polu po prawej stronie

Adres mailowy osoby kontrasygnaty (nie musisz wpisywać adresu mailowego wielkimi literami)

Pokrewieństwo z dzieckiem                                                                                                 Data

N  1                   1   E   D




