


Źródła do badań  

genealogicznych. 

Księgi metrykalne.



Źródła metrykalne to:

dokumenty wytworzone przez instytucje kościelne

i państwowe w celu rejestracji urodzeń, ślubów

i zgonów wiernych czy ludności zamieszkującej dany

teren.



Podstawowe rodzaje metryk

METRYKA 
CHRZTU/URODZENIA 

METRYKA ŚLUBU METRYKA ZGONU



Sobór trydencki 
1545–1563



Za najstarsze akta metrykalne Kościoła rzymskokatolickiego na 
ziemiach polskich uważa się księgi ochrzczonych parafii:

Boreczno 
(1547 r.)

kościoła NMP 
w Krakowie 

(1548r.)

Szybowice na 
Śląsku (1557r.) 

Bochnia 
(1559 r.) 

Nysa 
(1561 r.)

Tarnów

(1576r.)

Kłobuck 
(1581r.)

Łask 
(1590r.)

Wieliczka i 
Słupia (1591r.) 



Staropolskie nazwy ksiąg 
metrykalnych 

księgi urodzeń i chrztów:
Libri natorum et baptisatorum

małżeństw: 
Libri copulatorum lub Libri matrimonium

księgi zmarłych/pochowanych: Libri mortuorum
lub Libri defunctorum/Libri sepultorum



Księgi metrykalne 
okresu staropolskiego 



Okładka Księgi małżeństw

parafii w Raciborowicach z 

lat 1638–1758



Wpis do księgi chrztów parafii 

w Raciborowicach z 1604 roku



Wpis do księgi małżeństw parafii w Raciborowicach z 1638 roku



Wpis do księgi zgonów parafii w Raciborowicach z 1690 roku



Księstwo 
Warszawskie 



Księstwo Warszawskie







Królestwo Polskie



Wzór aktu urodzenia obowiązujący w Królestwie Polskim  



Wzór aktu ślubu obowiązujący w Królestwie Polskim  



Wzór aktu ślubu obowiązujący w Królestwie Polskim  



Księgi metrykalne 
sporządzone w Królestwie
Polskim przed 1868 rokiem





Akty metrykalne wystawione
w Królestwie Polskim po 

1868 roku.





Obwód 
białostocki 







Metryki w zaborze 
austriackim









Metryki w zaborze 
pruskim



Akt chrztu Jana Fryderyka Steinke (ewangelika) z 1837 roku (Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, 
metryka chrztów parafii Czarnkowo z 1837 roku, s. 3)



Akt ślubu Wojciecha Nowaka i Magdaleny Żaranek z 1838 roku według formularza 
polsko-niemieckiego (Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, metryka małżeństw z 
parafi i Parkowo z 1838 roku, s. 18)



Akt ślubu Wojciecha Nowaka i Magdaleny Żaranek z 1838 roku według formularza 
polsko-niemieckiego (Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, metryka małżeństw z 
parafi i Parkowo z 1838 roku, s. 19)



Metryki pruskie 

po 1874 roku









Odczytać nieczytelne – dawne pismo niemieckie dla 

polskich użytkowników archiwów



W okresie międzywojennym różnorodność 
przepisów dotyczących sposobu prowadzenia 

ksiąg stanu cywilnego ujednolicano 
rozporządzeniami i wyrokami Sądu 

Najwyższego.



Po II wojnie światowej dekretem z 25 IX 1945 r. wprowadzono 

państwową, powszechną i jednolitą w całym kraju świecką rejestrację 

stanu cywilnego. Na podstawie tego aktu prawnego powołano nowe 

organy administracji państwowej

urzędy stanu cywilnego. 

Tworzą one księgi stanu cywilnego i przechowują je przez 100 lat -

akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego 

dotyczące aktu urodzenia; 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu 

oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu 

małżeństwa i aktu zgonu. Następnie przekazują je do archiwów 

państwowych



Akty Stanu Cywilnego



Instytucje 

przechowujące 

metryki

Archiwa parafialne

Archiwa diecezjalne 

Achiwa państwowe 

Urzędy Stanu Cywilnego 



szukajwarchiwach.pl



Dziękujemy za poświęcony czas!


