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G£ÓWNY URZ¥D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa

Formularz jest przeznaczony do odczytu optycznego. GUS prosi o przestrzeganie nastêpuj¹cych zasad jego wype³niania:
wype³niaæ starannie i czytelnie tylko d³ugopisem koloru czarnego, w kratkê wpisywaæ tylko jeden znak , który w ca³oœci musi znaleŸæ siê w ob-
rêbie bia³ego pola tej kratki, nie stosowaæ ¿adnych skreœleñ, a w przypadku pomy³ki, dok³adnie usun¹æ b³êdny zapis korektorem i wpisaæ w tym
miejscu zapis poprawny, wpisywaæ liczby pocz¹wszy od pierwszej kratki z lewej strony, pozostawiaæ puste, niewype³nione kratki w sytuacji,
gdy na wpisanie liczby potrzeba mniej kratek ni¿ przewidziano do wype³nienia, pozostawiaæ wszystkie puste kratki, w przypadku braku infor-
macji liczbowej, nie dokonywaæ dodatkowych zapisów na marginesach, a szczególnie w rogach formularza, dbaæ aby formularz w czasie
wype³niania nie uleg³ zabrudzeniu i uszkodzeniu, przesy³aæ do urzêdów statystycznych orygina³y formularzy a nie kopie, w formie niez³o¿onej.

Urz¹d Stanu Cywilnego

w ...................................................
DN-1

Karta statystyczna zawarcia
ma³¿eñstwa

Adresat: Urz¹d Statystyczny

w ................................................
Województwo

Powiat

Data zawarcia ma³¿eñstwa rok mies. dzieñ

a) Pytanie dotyczy - WY£¥CZNIE- wdowców (wdów) i rozwiedzionych, w przypadku kawalerów i panien -
pytanie pozostaje niewype³nione. b) Zapis cyfrowy - nale¿y potwierdziæ opisem s³ownym poni¿ej cyfrowego,
poczynaj¹c od lewej kratki.

Informacje dotycz¹ce osób
zawieraj¹cych ma³¿eñstwo MÊ¯CZYZNA KOBIETA

1
Numer ewidencyjny (wed³ug
PESEL)

2 Data urodzenia

rok mies. dzieñ rok mies. dzieñ

4
Rok ustania poprzedniego
ma³¿eñstwa a)

5
Po raz który zawiera
ma³¿eñstwo? a),b)

(s³ownie du¿ymi drukowanymi literami) (s³ownie du¿ymi drukowanymi literami)

3
Stan cywilny
(wpisaæ znak “x” w kratkê obok
symbolu w³aœciwej odpowiedzi)

1 kawaler 1 panna

2 wdowiec 2 wdowa

3 rozwiedziony 3 rozwiedziona

Nazwa koœcio³a lub zwi¹zku wyznaniowego (wpisaæ znak “x” w kratkê obok symbolu w³aœciwej odpowiedzi)

201 - Koœció³ Katolicki 205 - Koœció³
Ewangelicko-Metodystyczny

209 - Zwi¹zek Gmin
Wyznaniowych ¯ydowskich

202 - Polski Autokefaliczny
Koœció³ Prawos³awny

206 - Koœció³ Chrzeœcijan
Baptystów

210 - Koœció³ Starokatolicki
Mariawitów

203 - Koœció³
Ewangelicko-Augsburski

207 - Koœció³ Adwentystów Dnia
Siódmego

211 - Koœció³ Zielonoœwi¹tkowy

299 - brak okreœlenia
koœcio³a/zwi¹zku wyznaniowego

204 - Koœció³
Ewangelicko-Reformowany

208 - Koœció³ Polskokatolicki

Zwi¹zek ma³¿eñski: (wpisaæ znak “x” w kratkê obok symbolu w³aœciwej odpowiedzi)

(zaznaczyæ nazwê koœcio³a
lub zwi¹zku wyznaniowego)1 cywilny 2 wyznaniowy ze skutkami cywilnymi

Symbol terytorialny siedziby USC(wype³nia US)

Numer aktu w
ksiêdze ma³¿eñstw
(wpisaæ sygnaturê akt)

Je¿eli ma³¿eñstwo
zawarto za zgod¹
S¹du Rodzinnego

.........................................................................................
(wpisaæ sygnaturê akt i siedzibê s¹du, który wyda³ pozwolenie na

zawarcie ma³¿eñstwa)



.............................................................. .......................................................
(miejscowoœæ, data) (podpis kierownika USC)

UWAGA: Wszystkie daty nale¿y wpisywaæ cyframi arabskimi.
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c)
Nale¿y wpisaæ nazwê województwa, powiatu i gminy (dla m. st. Warszawy tak¿e nazwê dzielnicy, dla miast: £odzi, Poznania

i Wroc³awia tak¿e nazwê delegatury). W przypadku je¿eli osoba mieszka na terenie gminy miejsko-wiejskiej, nale¿y wpisaæ
znak “x” przy symbolu: 1 (miasto) - jeœli osoba zamieszkuje na terenie miejskim gminy lub 2 (wieœ) - jeœli osoba zamieszkuje
na terenie wiejskim gminy.
Je¿eli miejsce zamieszkania jednego z nowo¿eñców znajdowa³o siê za granic¹ - w punkcie 8 zamiast nazwy województwa
nale¿y wpisaæ nazwê kraju oraz zaznaczyæ “x” przy symbolu 3 (zagranica).

Informacje dotycz¹ce osób
zawieraj¹cych ma³¿eñstwo MÊ¯CZYZNA KOBIETA

6

Wykszta³cenie ukoñczone

Wpisaæ znak “x” w kratce obok
symbolu w³aœciwej odpowiedzi

1 wy¿sze 1 wy¿sze

2 policealne 2 policealne

3 œrednie 3 œrednie

4 zasadnicze zawodowe 4 zasadnicze zawodowe

5 gimnazjalne 5 gimnazjalne

6 podstawowe 6 podstawowe

7 niepe³ne podstawowe 7 niepe³ne podstawowe

7

�ród³o utrzymania

Wpisaæ znak “x” w kratce obok
symbolu w³aœciwej odpowiedzi:
- “A” oraz 1 do 4 - osobie pracuj¹-

cej,
- “B” oraz 5 do 8 - osobie posiada-

j¹cej niezarobkowe Ÿród³o
utrzymania,

- “C” - osobie posiadaj¹cej inne
dochody.

Osobie pozostaj¹cej na utrzymaniu
wpisaæ w kratkê symbol Ÿród³a
utrzymania osoby utrzymuj¹cej, tj.
od 1 do 8 lub “C”, a w przypadku
nieustalonego Ÿród³a - w kratkê
wpisaæ “X”.

A. PRACA A. PRACA

1 najemna w sektorze
publicznym

1 najemna w sektorze
publicznym

2 najemna w sektorze
prywatnym

2 najemna w sektorze
prywatnym

3 na rachunek w³asny
- w rolnictwie

3 na rachunek w³asny
- w rolnictwie

4 na rachunek w³asny
- poza rolnictwem

4 na rachunek w³asny
- poza rolnictwem

B. NIEZAROBKOWE �RÓD£O B. NIEZAROBKOWE �RÓD£O

5 emerytura 5 emerytura

6 renta z tytu³u niezdolnoœci do
pracy

6 renta z tytu³u niezdolnoœci do
pracy

7 zasi³ek dla bezrobotnych 7 zasi³ek dla bezrobotnych

8 inne 8 inne

C. INNE DOCHODY C. INNE DOCHODY

D. NA UTRZYMANIU D. NA UTRZYMANIU

8

Miejsce
zamieszkania
przed
zawarciem
ma³¿eñstwa c)

województwo
................................................................... ..................................................................

powiat
................................................................... ..................................................................

gmina
(dzielnica,
delegatura) ................................................................... ..................................................................

1 miasto 1 miasto

2 wieœ 2 wieœ

3 zagranica 3 zagranica

Symbol
(wype³nia US)


