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ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM 
USC 

 

Miejsce 
załatwienia 

sprawy: 

Urząd Stanu Cywilnego 
Ewa Kalisz – z-ca Kierownika USC 
Pokój nr 111– I piętro /tel.034 3575 100 wew.40/ 
Godziny pracy poniedziałek-piątek 7.30-15.30 
 

Wymagane 
dokumenty: 

Dokumenty wymagane do zawarcia małżeństwa należy złożyć osobiście przedstawiając równocześnie do 

wglądu dokument tożsamości (tj. dowód osobisty, paszport).  

Dokumenty wymagane do zawarcia małżeństwa: 

- zapewnienie, 

- jeżeli wymagają tego przepisy ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy - zezwolenie sądu na zawarcie 
małżeństwa, 

- jeżeli małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika - zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa przez 
pełnomocnika oraz pełnomocnictwo, 

- jeżeli obywatel polski nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce - zagraniczny 
dokument potwierdzający urodzenie, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - także 
dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub 
unieważnienie małżeństwa albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.  

Zapewnienie - jest to dokument, w którym każda z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo 
przedstawia informacje o sobie oraz składa pisemne oświadczenie, że nie zachodzą przeszkody 
uniemożliwiające zawarcie małżeństwa określone w art. 10 - 15 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 
Oświadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Dodatkowo, jeżeli osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo mają wspólne dziecko (dzieci), przedstawiają o 

tym informację w zapewnieniu oraz oznaczenie ich aktów urodzeń i urzędu stanu cywilnego, w którym 

zostały sporządzone, jeśli jest znany. 

Wszystkie dzieci tych samych rodziców muszą nosić to samo nazwisko. Nazwisko dzieci zrodzonych z tego 

małżeństwa musi być więc tożsame z nazwiskiem dzieci już urodzonych. 

Cudzoziemiec zawierający małżeństwo w Polsce przedkłada:   

- zapewnienie, 

- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem osoba może zawrzeć małżeństwo ,  

z zastrzeżeniem, że jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, 

sąd na wniosek cudzoziemca może zwolnić go od złożenia dokumentu, 

- jeżeli na podstawie wyżej wymienionych dokumentów nie będzie możliwe ustalenie danych niezbędnych 

do sporządzenia aktu małżeństwa (tj. ustalenie danych osoby i jej stanu cywilnego), - odpis aktu 

urodzenia, a jeżeli osoba pozostawała już w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o 

jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem 

potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie 

nieistnienia małżeństwa wraz z tłumaczeniem (jeżeli jest wymagane) wykonanym przez: tłumacza 

przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego 

uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w Państwach członkowskich Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), konsula, 

- udział biegłego lub tłumacza, przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz w 

procedurze związanej z zawarciem związku małżeńskiego zapewniają osoby składające te oświadczenia lub 

osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, jeżeli nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu 

(dotyczy również świadków).  

Dokumenty potwierdzające ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa: 
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- odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu 

za zmarłego poprzedniego małżonka, 

- odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie, 

- odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa, 

- odpis prawomocnego orzeczenia ustalającego nieistnienie małżeństwa. 

 

Opłaty: 

Od sporządzenia aktu małżeństwa – 84 zł 
Wpłata gotówką w kasie tut. Urzędu na parterze albo na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego  
w Dobrodzieniu: BS Leśnica O/Dobrodzień 89 8907 1047 2005 4000 0765 0011 
W przypadku wniosku stanowiącego życzenie osoby (osób) zamierzającej zawrzeć małżeństwo, obok 
opłaty za sporządzenie aktu małżeństwa w wysokości 84 zł, pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 
1000 zł stanowiąca dochód gminy. 

Termin 
załatwienia 

sprawy 

Przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński nie może nastąpić przed upływem jednego 

miesiąca od dnia złożenia zapewnienia. 

Kierownik urzędu stanu cywilnego może jednak udzielić na piśmie zezwolenia na skrócenie miesięcznego 

terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego ważne względy. 

Tryb 
odwoławczy: 

Do Sądu Rejonowego w Oleśnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy przyjęcia oświadczeń o 
wstąpieniu w związek małżeński 

Podstawa 
prawna: 

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.) 
Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082) 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.) 
 

Informacje 
dodatkowe: 

 
Wymagany wiek – ukończone 18 lat /mężczyzna, kobieta/ w chwili składania dokumentów do ślubu. 
 Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat 
16, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny. 
 
Po sporządzeniu aktu małżeństwa wydawany jest z urzędu jeden bezpłatny odpis skrócony aktu 
małżeństwa. 
  
Ślub poza urzędem stanu cywilnego 
Kierownik urzędu stanu cywilnego może udzielić ślubu poza urzędem stanu cywilnego w miejscu, które 

położone jest na terytorium gminy, w okręgu której jest właściwy miejscowo czyli na obszarze właściwości 

urzędu stanu cywilnego, w którym pełni tę funkcję. 

Zawarcie małżeństwa poza siedzibą urzędu stanu cywilnego może nastąpić: 

- na wniosek osoby (osób) zamierzającej zawrzeć małżeństwo (nupturienta) uzasadniony szczególnymi 

okolicznościami faktycznymi: w przypadku gdy osoba ta jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo 

pozbawiona wolności, 

- na wniosek osoby (osób) zamierzającej zawrzeć małżeństwo (nupturienta) stanowiący jej życzenie, o ile 

wskazane miejsce ceremonii zapewnia zachowanie uroczystej formy oraz bezpieczeństwo osób obecnych 

przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński . 

Jak zawrzeć związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego: 

W celu zawarcia małżeństwa poza siedzibą urzędu stanu cywilnego należy wystąpić z wnioskiem do 

kierownika urzędu stanu cywilnego, który będzie właściwy dla miejsca, w którym ma się odbyć ceremonia. 

 

Formularze 
wniosków  
i druki do 
pobrania: 

 
 
na miejscu 

 
Opracowała: Zofia Ulfig – Z-ca Kierownika USC , data: 20.07.2005r. 
Aktualizacja: Ewa Kalisz – Z-ca Kierownika USC, data:15.12.2015r. 
Zatwierdził: Waldemar Krafczyk – Sekretarz Gminy, data 15.12.2015r. 


