Nr .......... ......................................, data ......................................
ZAŚWIADCZENIE
stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małŜeństwa
Na podstawę art. 4' Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U. z 1964 r. Nr 9, póz. 59 z późn. zm ) stwierdzam, Ŝe:
1. Nazwisko
2. Imię (imiona)

MęŜczyzna

Kobieta

3. Nazwisko rodowe
4. Stan cywilny
5. Data urodzenia
6. Miejsce urodzenia
7. Numer aktu urodzenia i nazwa USC
8. Miejsce zamieszkania
A. Ojciec
9. Imię (imiona)
10. Nazwisko rodowe
B. Matka
11. Imię (imiona)
12. Nazwisko rodowe

WyŜej wymienione osoby w dniu ............... oświadczyły, Ŝe po zawarciu małŜeństwa będą nosiły nazwiska:
1. MęŜczyzna ....................................................................
2. Kobieta ..........................................................................
3. Dzieci ............................................................................
Pomiędzy wyŜej wymienionymi osobami (nupturientami) nie zachodzą okoliczności, które według prawa polskiego wyłączałyby zawarcie małŜeństwa.
Niniejszy dokument wydaje się w celu zawarcia małŜeństwa w Rzeczypospolitej Polskiej w formie przewidzianej w art. I§ 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego.
Zaświadczenie niniejsze traci moc po upływie trzech miesięcy od dnia jego wydania. Ostatnim dniem waŜności zaświadczenia jest dzień .....................

m.p.

Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego

Objaśnienia:
1. 3 egz. zaświadczenia przeznaczone są dla jednostki organizacyjnej Kościoła lub związku wyznaniowego, w której będzie zawierane małŜeństwo.
2. l egz. a/a.
Nr .........
..........................., data ...............................

ZAŚWIADCZENIE
stanowiące podstawę sporządzenia aktu małŜeństwa
zawartego w sposób określony w art. l § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
(Dz.U. z 1964 r. Nr 9. poz. 59 z późn. zm.)
Niniejszym potwierdzam, Ŝe w dniu ..........................., przede mną
..........................................................................................
(imię i nazwisko oraz stanowisko duchownego)

w .......................... - ..........................................................
(nazwa miejscowości) (pełna nazwa i adres jednostki organizacyjnej Kościoła lub związku wyznaniowego)

............................................................................................
imię (imiona) i nazwisko męŜczyzny zawierającego małŜeństwo

............................................................................................
imię (imiona) i nazwisko kobiety zawierającej małŜeństwo

zawarli małŜeństwo podlegające prawu ...................................
(nazwa Kościoła lub związku wyznaniowego)

zgodnie oświadczając wolę jednoczesnego zawarcia małŜeństwa podlegającego prawu polskiemu.
...........................................................
podpis duchownego, przed którym zostało zawarte małŜeństwo)

Świadkami zawartego małŜeństwa byli:
1. Nazwisko i imię ................................................................
2. Nazwisko i imię ................................................................
Własnoręczne podpisy osób zawierających małŜeństwo oraz świadków:
................................
.................................................
................................
.................................................
Zawarcie małŜeństwa zarejestrowano w księdze małŜeństw pod poz. ..............
Niniejsze zaświadczenie stanowi podstawę do sporządzenia aktu małŜeństwa w księdze małŜeństw Urzędu Stanu Cywilnego w .................................
m.p..
.....................................................
(podpis duchownego i stanowisko)*
Objaśnienia:
I. Zaświadczenie jest przeznaczone dla:
1. osób, które zawarły małŜeństwo - l egz.
2. urzędu stanu cywilnego, który sporządzi .akt małŜeństw - l egz.
3. jednostki organizacyjnej Kościoła lub związku wyznaniowego, w której zawarto małŜeństwo - l egz.
II. Przy sporządzaniu aktu małŜeństwa kierownik urzędu stanu cywilnego wykorzystuje dane zawarte w drugostronnym zaświadczeniu.
Pouczenie:
Niniejszy dokument naleŜy przekazać w ciągu pięciu dni od dnia zawarcia małŜeństwa do urzędu stanu cywilnego w gminie, w której okręgu zawarto wyŜej wymienione małŜeństwo przed duchownym.
Niezachowanie tego terminu powoduje, Ŝe nie zostanie sporządzony akt małŜeństwa w urzędzie stanu cywilnego.
* Zaświadczenie podpisuje duchowny upowaŜniony do sporządzenia zaświadczenia.

