
Załącznik 1                                                                                                   Warszawa, 15 października  2015 r. 
 
 
 
 

OPIS  DOSTOSOWANIA SYSTEMU REJESTRÓW PAŃSTWOWYCH 
DO ZMIENIONYCH WZORÓW ZAŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH W PROCEDURZE ZAWARCIA 

MAŁŻEŃSTWA PRZED DUCHOWNYM 
 

 
wersja 1.0 

 
 
 
Streszczenie menedżerskie: 
 
 
Dokument opisuje zakres zmian, jakie należy wprowadzić w Systemie Rejestrów Państwowych            

w związku ze zmianą wzorów zaświadczeń wymaganych w procedurze zawarcia małżeństwa przed 

duchownym stanowiących odpowiednio załącznik nr 26 i nr 27 do rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu 

rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. poz. 194), tj. zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności 

wyłączających zawarcie małżeństwa oraz zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia                    

o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego. 

 

 
 
Zakres zmian projektowych i oprogramowania: 
 

I. zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa  

1. zaimplementowanie do rejestru stanu cywilnego wzoru zaświadczenia, zawierającego:  

a) zmodyfikowany publikator Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w pkt 1 dotyczącym 

treści zaświadczenia i podstawy prawnej; 

b) połączony pkt 4 i 5 w jeden punkt (pkt 4), w którym: 

 tytuł otrzymuje brzmienie – „4. Oświadczenia osób, które zamierzają zawrzeć 

małżeństwo w sprawie nazwisk”, 

 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie – „Osoby, o których mowa w punkcie 2, 

oświadczyły, że po zawarciu małżeństwa będą nosiły nazwiska:”, 

 po etykiecie „Mężczyzna” zamieszcza się tekst: „Dzieci zrodzone z tego 

małżeństwa będą nosiły nazwisko:”, 



 po tekście: „Dzieci zrodzone z tego małżeństwa będą nosiły nazwisko:” dodaje się 

etykiety wskazujące na datę złożenia oświadczenia przez kobietę oraz datę 

złożenia oświadczenia przez mężczyznę; 

c) zmianę numeracji pkt 6 i 7 w związku z wykreśleniem pkt 5; 

2.  przekazanie zmienionego wzoru zaświadczenia w formacie PDF w wersji edytowalnej; 

3. na formularzu zaświadczenia, który jest wypełniany i drukowany przez użytkownika                    

z rejestru stanu cywilnego przy wsparciu systemu należy dodać pola z datą złożenia 

oświadczenia przez mężczyznę oraz datą złożenia oświadczenia przez kobietę.                         

W przypadku, gdy zaświadczenie jest generowane z poziomu zapewnienia, system 

powinien zaciągać jako datę złożenia oświadczenia mężczyzny w sprawie nazwisk oraz 

analogicznego oświadczenia kobiety stosowne daty z zapewnienia.  

 

II. zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały 

złożone w obecności duchownego 

1. zaimplementowanie do rejestru stanu cywilnego mieszczącego się na jednej stronie wzoru 

zaświadczenia, zawierającego:   

a) wyraz: prawu dodany po sformułowaniu: "zawarli małżeństwo podlegające"; 

b) zamiast tekstu: „Własnoręczne czytelne podpisy osób zawierających małżeństwo, 

świadków oraz duchownego:” sformułowanie: „Własnoręczne czytelne podpisy osób 

zawierających małżeństwo, świadków oraz duchownego, przed którym zostało zawarte 

małżeństwo:”; 

c) zamiast: „Własnoręczny czytelny podpis duchownego, przed którym zostało zawarte 

małżeństwo” etykietę: „Duchowny”; 

d) powiększoną ramkę przeznaczoną na imię (imiona), nazwisko i własnoręczny czytelny 

podpis duchownego upoważnionego do sporządzenia zaświadczenia i jego stanowisko; 

e) dodaną w lewym dolnym rogu wzoru zaświadczenia ramkę, pod którą będzie 

zamieszczony tekst: pieczęć kościoła lub związku wyznaniowego; 

2. przekazanie zmienionego wzoru zaświadczenia w formacie PDF. 

 
 
Podsumowanie 
 

Prace powinny być sfinalizowane najpóźniej do dnia 15 grudnia 2015 r. i powinny zakończyć się 

zaimplementowaniem rozwiązań na środowisko produkcyjne Systemu Rejestrów Państwowych.  

 



Niezależnie od powyższego, przygotowane rozwiązania mają być zgodne ze zmianami 

wprowadzonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r.                      

w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego w zakresie 

stanowiących odpowiednio załącznik nr 26 i nr 27 do tego rozporządzenia zaświadczenia 

stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz zaświadczenia 

stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności 

duchownego. Oznacza to, że Wykonawca powinien zobowiązać się do wprowadzenia zmian będących 

efektem prac legislacyjnych nad nowelizacją ww. rozporządzenia. Dodatkowo wdrażane w systemie 

rozwiązania mają być zgodne z niezdefiniowanymi obecnie wymaganiami, jeżeli na etapie 

szczegółowych prac analitycznych zaistnieje potrzeba zmiany lub sformułowania dodatkowych 

wymogów.  

 
 
 


