
4 pażdziernika    Schematy aktów metrykalnych i 

aktów stanu cywilnego 

Od 1 marca 2015 istnieje elektroniczna baza wspólna dla 

całego kraju do której wpisywane są wszystkie akty stanu 

cywilnego.  Przed rokiem 1946 rejestracji  urodzenia, ślubu 

czy zgonu dokonywani w wyznaniowych księgach 

metrykalnych.  Dopiero po 1946 roku można mówić o 

świeckiej rejestracji aktów stanu cywilnego, gdzie 

ewidencjonuje się akty urodzeń, małżeństw i zgonów 

niezależnie od obywatelstwa osoby.  

Księgi metrykalne prowadzono  w układzie tabelarycznym lub 

narracyjnym, w których umieszczano nie tylko informacje o 

rodzaju zdarzenia, osobach biorących w nim udział, ale również 

wiele informacji cennych dla potomków czy genealogów. Do 

takich informacji zaliczamy np. wyznanie, zawód, numery ksiąg 

hipotecznych domów, w których nastąpiły narodziny lub zgon, 

imiona i nazwiska rodziców chrzestnych, czy została przeprowadzona intercyza, zmiana wyznania, 

informacja o sakramentach np. o bierzmowaniu.  

 Z ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów, które są w posiadaniu urzędów stanu cywilnego wydaje się odpisy 

zupełne i skrócone aktów, w tym wielojęzyczny odpis skrócony.  Takie same zasady obowiązują w stosunku 

do ksiąg metrykalnych przejętych z kościołów i związków wyznaniowych, jak i ksiąg świeckich 

prowadzonych po 1 stycznia 1946r. 

Księgi starsze prowadzone były w formie opisowej, bez rubryk (np. duchowny pisał: "Dnia piątego maja 

tysiąc osiemset 

sześćdziesiątego roku zjawił się u mnie ............. okazał dziecię płci męskiej..."). 

Później księgi były rubrykowane, z czasem pojawiły się drukowane formularze. Zmienił się też ich charakter. 

Dotychczasowe księgi chrztów i pogrzebów zastąpiły księgi urodzeń i zgonów. Daty tych wydarzeń 

podawano przed datami posług religijnych (chrztu i 

pogrzebu).                  

Księga urodzonych  LIBER NATORUM  -  znajdują się 

następujące rubryki:  

 

W lewym górnym rogu strony wpisany jest rok z którego 

księga pochodzi 

Numerus - numer pozycji w księdze (nie zawsze wpisy były 

numerowane) 

Mensis/Natus/Baptisatus - Miesiąc/urodzony/ochrzczony (w tej rubryce podane są daty urodzenia i chrztu) 

Numerus domus - numer domu (w miastach podawano nazwę ulicy i nr domu) 

Nomen - imię (jeśli są dwa imiona, to często z dopiskiem binomini /dwojga imion/) 

Religio/Catholica/Aut Alia religia/katolicka/albo inna (na ogół we właściwej rubryce stawiano ukośną 

kreseczkę) 

Sexus/ Puer/Puella - płeć/chłopiec/dziewczynka (we właściwej rubryce stawiano ukośną kreseczkę) 

Thori/Legitimi/Illegitimi - pochodzenie/legalne/nielegalne (we właściwej rubryce stawiano kreseczkę lub 

określano słownie) 

Parentes/Nomen/Conditio - rodzice/ imię/położenie (imiona i nazwiska rodziców i ich zatrudnienie) 



Patrini/Nomen/Conditio - rodzice 

chrzestni/imię/położenie (imiona i nazwiska chrzestnych i 

ich zatrudnienie) 

Pod wpisem (bez oddzielnych rubryk) 

Baptizavit - ochrzcił (imię i nazwisko księdza, jego urząd) 

Obstetrix - akuszerka (imię i nazwisko kobiety 

przyjmującej poród)            

 

 

Liber Copulatorum - księga zaślubionych -  znajdują się następujące rubryki: 

W lewym górnym rogu strony wpisany jest rok z którego księga pochodzi 

Numerus - numer pozycji w księdze (nie zawsze wpisy były numerowane) 

Mensis - miesiąc (data zawarcia ślubu) 

Sponsus - Narzeczony 

Numerus domus - numer domu (narzeczonego, niekiedy i narzeczonej) 

Nomen - imię (imię i nazwisko narzeczonego, jego zatrudnienie, rodzice) 

Religio/Catholica/ Aut Alia - religia/katolicka/albo inna 

Aetas - wiek (podawany w latach lub data urodzenia) 

Caelebs - nieżonaty /kawaler/ (we właściwej rubryce stawiano kreseczkę) 

Viduus - wdowiec (we właściwej rubryce stawiano kreseczkę) 

Sponsa - Narzeczona 

Caelebs - niezamężna /panna/ 

Vidua - wdowa 

Testes/Nomen/Conditio - świadkowie/imię/położenie (imiona i nazwiska świadków ślubu i ich zatrudnienie) 

Pod aktem adnotacja kto udzielił ślubu (zapisywano tam również terminy zapowiedzi a w przypadku 

niepełnoletnich informacje o zgodzie rodziców na zawarcie związku małżeńskiego) 

Liber Mortuorum - księga zgonów – znajdują się następujące rubryki 

 

Numerus - numer pozycji w księdze (nie zawsze wpisy były numerowane) 

Dies Mortis/mensis - dzień śmierci/miesiąc (w tej rubryce data zgonu) 

Numerus domus 

Nomen Mortui - imię zmarłego (imię i nazwisko zmarłej osoby, jej zatrudnienie, stan cywilny) 

Religio/Catholica/Aut Alia 

Sexus/Masculinus/Feminina - płeć /męska/żeńska 

Dies Vitae - dni życia (wiek zmarłego) 

Morbus et Qualitas Morbus - choroba /przyczyna zgonu/ 

 


