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FORMULARZ  NR 1 
(pieczęć adresowa parafii) 
 

 
 

 

data ślubu godzina ślubu 

Msza św. TAK NIE 

nr kolejny protokołu 
 
 

nr księgi zapowiedzi 
 
 

nr księgi małżeństw  

 
 

P R O T O K Ó Ł 
Z ROZMÓW KANONICZNO-DUSZPASTERSKICH Z NARZECZONYMI 

PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA 
 
I. PRZYSIĘGA NARZECZONYCH 
 

Wzywając Pana Boga na świadka, przysięgam, że na zadane mi pytania w sprawie małżeństwa, 
które zamierzam zawrzeć, powiem prawdę. 
Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący. Amen. 
 
 
 

 

podpis narzeczonego podpis narzeczonej 

 
II. DANE PERSONALNE 
 

  narzeczony narzeczona 

1. a) Nazwisko 
(aktualne według dokumentu tożsamości, a 
także nazwisko rodowe i ewentualnie 
poprzednio używane nazwiska) 

 

  

b) Imiona 
(według dokumentu tożsamości) 

 
 

  

c) Imię i nazwisko ojca, ewentua-
lnie nazwisko rodowe 
(zaznaczyć jeśli nie żyje) 
 

  

d) Imię i nazwisko matki, ewen-
tualnie nazwisko panieńskie 
(zaznaczyć jeśli nie żyje) 
 

  

e) Dokument tożsamości 
(seria, nr, przez kogo wydany) 

 
 

  

f) Obywatelstwo 
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2. a) Data i miejsce urodzenia 
 
 

  

b) Data i parafia chrztu 
(wpisać na podstawie aktu lub świadectwa) 
 

 

  

c) Rok i parafia I Komunii Świętej 
(wpisać na podstawie oświadczenia) 

 
 

  

d) Data i parafia bierzmowania 
(wpisać na podstawie aktu lub świadectwa) 
 

 

  

3. a) Miejsce faktycznego aktualne-
go zamieszkania (dokładny ad-
res); od kiedy tam mieszka? 
 
 

  

b) Miejsce stałego zamieszkania 
(dokładny adres) 
 
 
 

  

c) Miejsce, adres i czas 
poprzedniego zamieszkania 
(należy wpisać wszystkie miejsca za-
mieszkania po uzyskaniu pełnoletniości 
oraz czas zamieszkania) 

  

d) Miejsce i adres zamieszkania 
rodziców 
(dotyczy małoletnich) 

 

  

4. a) Stan cywilny 
(kawaler-panna; wdowiec-wdowa; cy-
wilnie związany; rozwiedziony; po orze-
czeniu nieważności małżeństwa; zwią-
zani cywilnie ze sobą; w przypadku 
osób, które poprzednio były w jakim-
kolwiek związku małżeńskim wypełnić 
formularz 1a) 

  

b) Wykształcenie 
 
 

  

c) Wykonywana praca 
 
 

  

5. a) Wyznanie (obrządek) 
(w przypadku niekatolików wypełnić 
formularze 1b, 4, 12a lub 12b i ewentu-
alnie 12c) 

  

b) Czy uważa się za osobę wie-
rzącą? Czy spełnia praktyki reli-
gijne? Jak często? 
(w przypadku odpowiedzi negatywnej 
wypełnić formularz 5 i 12b) 
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c) Czy zamierza przed ślubem 
przystąpić do sakramentu pokuty 
i przyjąć Komunię Świętą? 
(w przypadku niepraktykujących wy-
pełnić formularz 5  i  12b) 

  

d) Czy uznaje zasady moralności 
chrześcijańskiej? 
 
 

  

e) Czy ukończył katechizację? 
(podstawową, ponadpodstawową, przed-
małżeńską; należy przedstawić świadectwo) 
 
 

  

6. a) Od jak dawna narzeczeni się 
znają? 
 

  

b) Kiedy podjęli decyzję o zawar-
ciu małżeństwa? 
 

  

c) Czy rodziny narzeczonych się 
znają? 
 

  

d) Czy rodzice (opiekunowie) 
wiedzą o zamiarze małżeństwa? 
 

  

e) Czy wyrażają zgodę? Jeżeli nie, 
dlaczego? (dotyczy małoletnich; wypeł-
nić formularze nr 15 i 15a) 

  

 
III. PRZESZKODY MAŁŻEŃSKIE 
 

7.  Przeszkoda niezdolności fizycznej (kan. 1084) 

Czy  uważa, że jest zdolny(a) do 
pożycia małżeńskiego i do tego, 
by mieć własne dzieci? 

  

8. Przeszkoda węzła małżeńskiego (kan. 1085) 
a) Czy zawierał(a) ślub cywilny 
lub religijny, ewentualnie żył w 
konkubinacie z inną osobą?  
(w razie odpowiedzi twierdzącej należy 
wypełnić formularz 1a) 

  

b) Jeśli nupturienci już zawarli 
ze sobą związek cywilny – dla-
czego nie zawarli wówczas mał-
żeństwa kanonicznego? 
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9. Przeszkody wynikające z relacji międzyosobowych (kan.1091-1094) 
a) Czy narzeczeni są ze sobą 
spokrewnieni lub spowinowa-
ceni? Jeśli tak, to w jakim stop-
niu? (w razie istnienia przeszkody: 
formularz nr 14) 

 

b) Czy nie zachodzi przeszkoda 
przyzwoitości publicznej? Czy 
narzeczeni nie pozostawali z 
krewnymi drugiej strony w nie-
ważnym małżeństwie lub w 
konkubinacie? (w razie istnienia 
przeszkody: formularz nr 13) 

  

c) Czy narzeczeni nie pozostają 
ze sobą w relacji rodzicielstwa 
lub rodzeństwa na skutek 
adopcji? (w razie istnienia przeszkody: 
formularz nr 13) 

  

Dotyczy tylko katolików obrządku 
wschodniego 

d) Czy nie ma przeszkody pok-
rewieństwa duchowego? Czy 
narzeczeni nie pozostają wzglę-
dem siebie w jakiejś relacji w 
związku z sakramentem chrztu 
św.? (w razie istnienia przeszkody: for-
mularz nr 13) 

   

10. Przeszkody wynikające z zobowiązań natury religijnej (kan. 1087-1088)  

 a) Czy narzeczony nie przyjął 
święceń? 

  
 
  

 b) Czy narzeczeni nie składali 
wieczystego publicznego ślubu 
czystości w instytucie zakon-
nym? 

  

 
IV.WADY AKTU WOLI ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA  
 

11. Istotne przymioty i cele małżeństwa (kan. 1055, 1056, 1099, 1101) 
a) Dlaczego chce zawrzeć mał-
żeństwo w Kościele? 

  

b) Czy wie i akceptuje to, że 
małżeństwo między ochrzczo-
nymi jest sakramentem? 

  

c) Czy chce zawrzeć małżeń-
stwo zgodnie z nauką Kościoła 
jako wymagające dozgonnej 
wierności i nierozerwalne do 
śmierci? 
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d) Czy zgadza się z nauką Koś-
cioła na temat małżeństwa? 
Jeżeli nie, dlaczego? 
 
 

  

e) Czy dopuszcza rozejście się w 
wypadku trudności w małżeńs-
twie? Jeśli tak, to czy dopuszcza 
jedynie separację bez możli-
wości zawarcia nowego małżeń-
stwa, czy też dopuszcza rozwód 
i możliwość zawarcia nowego 
związku? 

  

f) Czy chce przyjąć w małżeńst-
wie potomstwo i po katolicku je 
wychować? 
 
 

  

g) Czy zna i akceptuje nauczanie 
Kościoła o ochronie życia ludz-
kiego i odpowiedzialnym rodzi-
cielstwie? 
 
 

  

12. Zdolność psychiczna do małżeństwa (kan. 1095) 

a) Czy w rodzinie były przypad-
ki choroby psychicznej? 

  

b) Czy któreś z narzeczonych le-
czy się lub leczyło psychiatrycz-
nie? 
Czy nie przechodzi lub przecho-
dziło terapii psychologicznej? 

  

c) Czy u drugiej strony dostrze-
ga jakieś zachowania i cechy, 
które niepokoją i rodzą obawy o 
powodzenie małżeństwa? 
 
 

  

d) Czy ktoś spośród osób blis-
kich poważnie odradzał zawar-
cie tego małżeństwa? 
Kto i z jakiego powodu? 
 

  

e) Czy nie nadużywają alkoholu, 
używają narkotyków lub innych 
środków odurzających? Czy nie 
mają innych nałogów (np. ha-
zard)? 
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13. Warunek (kan. 1102) 
a) Czy są stawiane jakieś wyma-
gania, od których uzależnia się 
zawarcie lub trwanie małżeń-
stwa? 

  

b) Jakie jest stanowisko drugiej 
strony w tej sprawie? 
 
 

  

14. Przymus (kan. 1103) 

a) Czy narzeczeni sami dobro-
wolnie podjęli decyzję zawarcia 
małżeństwa? 

  

b) Czy komuś, poza nimi, szcze-
gólnie zależy na zawarciu tego 
związku? 
 

  

c) Czy nie ma nacisku ze strony 
rodziny lub otoczenia (np. ze 
względów materialnych, spo-
łecznych, obawy zniesławienia, 
np. z powodu ciąży)? 

  

15. Umyślne wprowadzenie w błąd (kan. 1098) 
 Czy narzeczeni nie tają przed 

sobą okoliczności mogących za-
kłócić wspólnotę życia małżeńs-
kiego, np. posiadania potomst-
wa, niepłodności, nałogów, ob-
ciążeń lub zobowiązań moral-
nych, prawnych i finansowych? 

  

16. W przypadku małżeństw mieszanych obrządkowo (kan. 112 § 1, n. 2, kan. 33 KKKW) 

 a) jeśli narzeczony jest 
obrządku wschodniego: 
Czy narzeczona chce przejść na 
obrządek narzeczonego? 

  

 b) jeśli narzeczona jest 
obrządku wschodniego: 
Czy któreś z narzeczonych chce 
przejść na obrządek drugiej 
strony? 
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17. Inne uwagi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Protokół sporządzono dnia   

 
 
 

 
czytelny podpis narzeczonego 

 
 
 
 
 
 
 
 

podpis duszpasterza 

 
 
 
 
 

czytelny podpis narzeczonej 
 
V. DOKUMENTY 

 

 narzeczony narzeczona 

świadectwo chrztu wydane dnia   

potwierdzenie ukończenia katechezy 
przedślubnej 

  

potwierdzenie wygłoszenia zapowiedzi 
przedślubnych 

  

numer i data dokumentu USC 
(odpis aktu małżeństwa lub zaświad-
czenie z USC; data ważności 
zaświadczenia) 

 

inne (np. dyspensa lub zezwolenie 
ordynariusza miejsca) 

  

licencję do asystowania przy zawarciu 
małżeństwa wysłano: 
 
 

dnia 
 

do parafii 

Inne  
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VI. POTWIERDZENIE ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA 
 
Delegacji do asystowania przy zawieraniu małżeństwa (z upoważnieniem/bez upoważ-
nienia* do subdelegacji) udzielono: 
 
 

imię, nazwisko, diecezja (zakon) delegowanego 
 
 

imię, nazwisko, stanowisko delegującego 
 
 

podpis delegującego 

 
 

 
Małżeństwo zostało zawarte w kościele pod wezwaniem: ___________________________________ 
 
w ____________________________________________  dnia ______________________________________________ 
 
Małżeństwo pobłogosławił ks. (diakon):  _____________________________________________________ 
         czytelny podpis 
Świadkami byli: 

  
 

 
Małżeństwo zostało wpisane do księgi małżeństw z roku ____________ poz. __________________ 
 
 
VII. ZAWIADOMIENIA O ZAWARTYM MAŁŻEŃSTWIE 
 

 wysłano do (lub odnotowano) 
(data) 

otrzymano potwierdzenie 
(data) 

 
USC w  _____________________________ 

 
 

parafia chrztu małżonka  
 

 

parafia chrztu małżonki  
 

 

parafia, do której wysłano licencję  
 

 

  
 

 

 
WIZYTACJA 
 
Protokół przejrzałem dnia  ___________________________________________________   

 
________________________________________________________________________________________________ 

podpis i pieczęć wizytatora 
 

______________________________________________ 
* niepotrzebne skreślić 


