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SZKOLENIE W WIŚLE
Wizyta szkoleniowa w Urzędzie Metrykalnym w Czeskim Cieszynie

Oddział Śląski SUSC w Bielsku Białej już po raz drugi w tym roku
zorganizował seminarium szkoleniowe dla urzędników stanu cywilnego, które
odbyło się w Ośrodku „Relaks” w Wiśle w dniach 10-12 października. Na szkoleniu
omówiono regulacje k.r.i.o. w zakresie pochodzenia dziecka oraz zawarcia
i ustania małżeństwa przy uwzględnieniu p.p.m. oraz orzecznictwa, praktyczne
aspekty postepowania administracyjnego w zakresie zmiany imion i nazwisk,
aktualny stan prac nad rozwojem Systemu Rejestrów Państwowych oraz usługę
masowej migracji z lokalnej bazy do ŹRÓDŁA.
Drugiego dnia seminarium odbyła się wizyta szkoleniowa w Urzędzie Metrykalnym
w Czeskim Cieszynie. W spotkaniu uczestniczyły pani vice burmistrz oraz dwie
urzędniczki metrykalne z tut. USC, które odpowiadały na liczne pytania gości.
Ceremonia zaślubin w Czeskim Cieszynie (Czechy).
Z uwagi na lokalizację Czeskiego Cieszyna (miasto przygraniczne)
w bezpośrednim kontakcie z Polską (miasto Cieszyn), nowożeńcy mogą składać
przyrzeczenie małżeńskie zarówno po polsku jak i po czesku. W Urzędzie Czeskiego
Cieszyna jeden radny posiada stosowne uprawnienia do przeprowadzania zaślubin
w języku polskim.
−

Przebieg polsko – czeskiej ceremonii zaślubin:

Wszystkie pytania dotyczące momentu zaślubin odbywają się zarówno po czesku
jak i po polsku. Przyrzeczenia małżonków obywają się także w tych dwóch
językach, jednakże w prawie czeskim nie ma już oświadczenia małżonków – po
przysiędze od razy wymieniane są obrączki i podpisywany jest akt małżeństwa.
Następnie ma miejsce oświadczenie Kierownika USC o zawarciu małżeństwa
zgodnie z prawem czeskim oraz życzenia i toast. W Czechach ceremonia zaślubin
przebiega z muzyką na żywo, w specjalnej Sali opatrzonej godłem.
Udzielający ślubu Kierownik USC albo Burmistrz nosi specjalny łańcuch a młodzi
i ich świadkowie stoją podczas całej ceremonii.
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−
W Czeskim Cieszynie w co drugą sobotę i w ostatni wtorek miesiąca jest
możliwość zawarcia małżeństwa bezpłatnie.
−
Na życzenie Państwa Młodych zdarzają się śluby w plenerze, a akt
małżeństwa w pierwszym egzemplarzu Młodzi otrzymują za darmo (za każdy
następny trzeba już zapłacić).

Uczestnicy szkolenia w Wiśle z wizytą w USC w Czeskim Cieszynie

−
Akt małżeństwa wydawany jest w ciągu kilku następnych dni po zawarciu
małżeństwa.
W Czechach ilość zawieranych małżeństw cywilnych wynosi około 75%
w stosunku do zawieranych małżeństw kościelnych (25%).
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