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Nazwisko

Imię (imiona)

Świadek 2Świadek 1 

 

Dzieci zrodzone z tego małżeństwa będą nosiły nazwisko: 

Kobieta

Mężczyzna

Osoby, które zawierają związek małżeński, oświadczyły, że po zawarciu małżeństwa będą nosiły
nazwiska:

 

Nazwisko rodowe

Nazwisko

Imię (imiona)

Matka kobietyMatka mężczyzny 

Nazwisko rodowe

Nazwisko

Imię (imiona)

Ojciec kobietyOjciec mężczyzny 

Miejsce urodzenia

Data urodzenia

Stan cywilny

Nazwisko rodowe

Nazwisko

Imiona kolejne

Imię drugie

Imię pierwsze

KobietaMężczyzna 

 w urzędzie stanu cywilnego

 poza urzędem stanu cywilnego

 w polskim urzędzie konsularnym lub placówce dyplomatycznej

 

Miejsce

Data

1. Data i miejsce zawarcia małżeństwa

2. Dane osób, które zawierają związek małżeński

3. Rodzice

4. Oświadczenia o nazwiskach, które małżonkowie będą nosili po zawarciu małżeństwa

5. Oświadczenia o nazwisku, które będą nosiły dzieci zrodzone z małżeństwa

6. Dane świadków

Oznaczenie organu, przed którym
zawarto małżeństwoa Rzeczpospolita

Polska
USC/P/4

Protokół przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński
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Pieczęć urzędowa 

Własnoręczny podpis kierownika urzędu stanu cywilnego
albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej i pieczęć z imieniem,

nazwiskiem i stanowiskiem służbowym

Własnoręczny czytelny podpis tłumacza,
jeżeli brał udział w czynności

Własnoręczny czytelny podpis biegłego,
jeżeli brał udział w czynności

Własnoręczny czytelny podpis pełnomocnika,
jeżeli brał udział w czynności

Własnoręczny czytelny podpis świadka 2

Własnoręczny czytelny podpis świadka 1

Własnoręczny czytelny podpis mężczyzny

Własnoręczny czytelny podpis kobiety

Po odczytaniu protokół podpisali: 

Protokół i załączone dokumenty stanowią podstawę do sporządzenia aktu małżeństwa przez
kierownika urzędu stanu cywilnego 

 

Nazwisko

Imię

Nazwisko

Imię

Tłumacz złożył oświadczenie o sumiennym i bezstronnym wykonaniu zadania. 

Nazwisko

Imię

Biegły złożył oświadczenie o sumiennym i bezstronnym wykonaniu zadania. 

7. Informacja o udziale biegłego, jeżeli brał udział w czynności

8. Informacja o udziale tłumacza, jeżeli brał udział w czynności

10. Adnotacje

11. Podpisy i pieczęcie

Imię i nazwisko kierownika urzędu stanu cywilnego albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej, przyjmującego
oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński

9.
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