
Statement Concerning the Freedom to Marry 
of

Name: ___________________________________________
(Imię i nazwisko narzeczonej/-ego)

Name of other party: ___________________________________________
(Imię i nazwisko drugiej strony)

Date of marriage: ___________________________________________
(Data zawarcia małżeństwa)

Place of marriage: ___________________________________________
(Miejsce zawarcia małżeństwa)

1. Please state your relationship to the bride / groom: 
      (Proszę określić relację jaka wiąże osobę składającą oświadczenie z narzeczonym lub narzeczoną)

□ Mother (Matka)  □ Father (Ojciec)  □ Sister (Siostra)  □ Brother (Brat)  □ Other (inna) ……….

2. To the best of your knowledge has he / she ever been married before?          Yes / No
    (Czy narzeczona/-y  kiedykolwiek wcześniej zawarł jakikolwiek kontrakt małżeński?   TAK / NIE)

If yes, please give details: _________________________________________________
(Jeśli TAK, proszę podać szczegóły)

______________________________________________________________________

3. Do you know of any reason which could prevent this marriage taking place?  Yes / No
(Czy znasz jakikolwiek powód dla którego to małżeństwo nie powinno dojść do skutku?  TAK / NIE)

If yes, please explain: ____________________________________________________
(Jeśli TAK, proszę wyjaśnić co nim jest)

______________________________________________________________________

Name and address of person making statement: _______________________________
(Imię i nazwisko oraz adres osoby składającej oświadczenie)

______________________________________________________________________

___________________________________________ Tel: _______________________

Signature: ________________________________________
(Podpis składającego /-ej oświadczenie)

PIECZĘĆ Priest - Witness: _________________________________________
(Podpis świadka – ksiądz z parafii rodzinnej lub znający osobę oświadczającą)

Place and data: ____________________________________
(Miejsce i data)



Wyjaśnienie

Statement, czyli oświadczenie złożone pod przysięgą w obecności świadka, jest jednym 
z dokumentów mających potwierdzić stan wolny narzeczonego lub narzeczonej. Składa 
je  osoba  blisko  związana  i  dobrze  znająca  stronę  mającą  zawrzeć  sakramentalny 
związek małżeński. Zwykle jest to matka lub ojciec, a gdy jest to niemożliwe lub bardzo 
trudne do wykonania, inny członek bliskiej rodziny. Statement nie jest wyrażeniem zgody 
na  zawarcie  małżeństwa,  a  jedynie  stwierdzeniem  stanu  wolnego  nupturienta. 
Składający  oświadczenie  jest  zobowiązany  w  sumieniu  do  podania  prawdziwych, 
zgodnych z jego wiedzą, informacji.

Statement składa  się  z  trzech  części.  W  pierwszej  części  należy  podać  ogólne 
informacje  na  temat  osoby  o  której  składa  się  oświadczenie (mającej  zawrzeć 
małżeństwo), nazwisko i imię drugiej strony, a także szczegóły dotyczące planowanego 
małżeństwa.

W drugiej  części  należy  określić  relację  w jakiej  pozostaje  się  wobec  osoby,  której 
dotyczy  oświadczenie,  zaznaczając  właściwe  pole.  Kolejne  dwa  pytania  dotyczą: 
stwierdzenia  stanu  wolnego  oraz  ujawnienia  istnienia  ewentualnych  przeszkód  do 
zawarcia małżeństwa. W pytaniu numer 2 należy zaznaczyć jedną z odpowiedzi: YES 
(tak) lub NO (nie). Np. Jeśli syn lub córka (brat lub siostra) nigdy wcześniej nie zawierał 
(-a) żadnego, kościelnego lub cywilnego, związku małżeńskiego, należy zaznaczyć ‘NO’. 
W przypadku,  gdy osoba, której  dotyczy oświadczenie zawarła  wcześniej  jakikolwiek 
związek  małżeński  (choćby  uległ  on  już  rozwiązaniu  na  skutek  rozwodu  cywilnego, 
śmierci współmałżonka, orzeczenia sądu kościelnego stwierdzającego, że małżeństwo 
zostało zawarte nieważnie) należy zaznaczyć ‘YES’ i  podać poniżej szczegóły (kiedy 
związek został zawarty, z kim, gdzie, czy trwa nadal, a jeśli został rozwiązany, to w jaki 
sposób).
UWAGA! Gdy osoby zamierzające zawrzeć sakramentalny związek małżeński zawarły 
już ze sobą związek cywilny, należy zaznaczyć, jako odpowiedź na pytanie nr 2: ‘YES’, 
a w wyjaśnieniu podać kiedy i gdzie został zawarty ten związek (jeśli są to informacje 
znane osobie składającej oświadczenie).
Jeśli osoba składająca oświadczenie zna jakiekolwiek poważny powód dla którego, w jej 
opinii, nie powinno dojść do zawarcia tego małżeństwa, powinna ona w odpowiedzi na 
pytanie nr 3 zaznaczyć ‘YES’ oraz podać ten powód w wyjaśnieniu. 

Część trzecia  zawiera  informacje  na  temat  osoby składającej  oświadczenie  (jej  imię 
i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu) oraz własnoręcznie złożone podpisy 
składającego  oświadczenie  oraz  świadka.  Świadkiem  powinien  być  ksiądz,  który 
powtierdza fakt złożenia oświadczenia. Podać należy również datę i miejsce złożenia 
oświadczenia.

Statement powinien być wypełniony po polsku lub po angielsku.


