
ZAWARCIE I REJESTRACJA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO  

ZAKRES 

  Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego  i jego rejestracja. 

Zawarcie małżeństwa następuje przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego wybranym przez osoby 

zamierzające zawrzeć małżeństwo. 

MIEJSCE ZAŁATWIANIA 

     USC  I piętro pokój nr 8 

DOKUMENTY DOSTARCZANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ:  

1. W momencie zgłoszenia zamiaru zawarcia związku małżeńskiego osoby zamierzające zawrzeć 

małżeństwo osobiście przedstawiają : 

·          dowody  osobiste osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, 

·           pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed  

kierownikiem USC 

·          od nieletnich kobiet: 

-          prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa, 

-        od obywateli polskich 

- obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada 

aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa 

zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, 

w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający 

urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim - 

potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub 

unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie 

nieistnienia małżeństwa. 

·          od cudzoziemców: 

-          dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa wg prawa ojczystego 

albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku 

złożenia takiego dokumentu, 

-          pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia  małżeństwa złożone 

przed kierownikiem USC względnie przed konsulem wg miejsca zamieszkania za 

granicą, 

-        odpis aktu urodzenia , a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim- 

odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu lub stwierdzenia 

jego nieistnienia , albo odpis atu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym 

jego ustanie lub unieważnienie albo dokument potwierdzający stwierdzenie 

nieistnienia małżeństwa , jeżeli na podstawie pozostałych składanych 



dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu 

małżeństwa 

-          dowód tożsamości – paszport z wizą, 

·          gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika: 

-          prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez  

pełnomocnika, 

-          pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, 

sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie, 

Od 01 marca 2015 r., zgodnie ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego  do załatwienia spraw 

nie ma obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie kraju, 

bowiem pozyskują je we własnym zakresie urzędy stanu cywilnego. Powyższe może jednak 

wydłużyć załatwianie spraw i uniemożliwi zachowanie dotychczasowych standardów czasu 

obsługi. Osoby, które posiadają odpisy aktów stanu cywilnego niezbędne do załatwienia 

spraw, mogą je więc dołączyć do wniosków, co umożliwi ich zdecydowanie szybszą 

realizację. Dodatkowo do wglądu: 

- odpisy skrócone aktów urodzeń nupturientów, wydane przez USC właściwy dla 

miejsca urodzenia, o ile akty nie zostały sporządzone w miejscowym USC, 

·           od osób, którego zostawały w związku małżeńskim:  odpis skrócony aktu 

małżeństwa z adnotacją o rozwodzie- dla rozwiedzionych, 

-          odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka – dla wdowców i wdów, 

-               wniosek o przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza 

lokalem USC, gdy przyjęcie tych oświadczeń ma mieć miejsce poza siedzibą 

Urzędu Stanu Cywilnego  

 

2.Zawarcie związku małżeńskiego. 

·          Dowody osobiste osób zawierających związek małżeński. 

·          Dowody tożsamości dwóch świadków. 

  

WYNIK SPRAWY-SPOSÓB ZAŁATWIENIA 

Złożenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego pisemnych zapewnień, że nie 

istnieją okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa (osoba, która nie zna języka 

polskiego składa oświadczenie w obecności tłumacza języka, którym włada). 

 

Złożenie pisemnych oświadczeń w sprawie nazwisk noszonych po zawarciu 

małżeństwa 



 

Złożenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oświadczeń o wstąpieniu w 

związek małżeński udokumentowane w formie protokołu przyjęcia oświadczeń o 

wstąpieniu w związek małżeński. 

                        Akt małżeństwa. 

TERMIN – CZAS  TRWANIA SPRAWY 

                        Małżeństwo przed kierownikiem USC nie może być zawarte  przed upływem  miesiąca 

od dnia, kiedy osoby, które zamierzają  je zawrzeć, złożyły  kierownikowi USC pisemne zapewnienie, 

że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa.  

Akt małżeństwa sporządza się najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia przyjęcia oświadczeń o 

wstąpieniu w związek małżeński. 

UWAGI! 

 Sporządzenie aktu małżeństwa podlega opłacie skarbowej - 84zł 

Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu 

cywilnego – 1000 zł 

  

  

PODSTAWA PRAWWNA 

1.  Ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2012 r. poz. 788 z późn. 

zm.) 

2.  Ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z 

późn. zm.)  

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r,-Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2000r. 

Nr 98, poz.1071 z póżn. Zm.) 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzorów 

dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego ( Dz. U. 2015r., poz. 194) 

5. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.)  

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22.01.2015 r. w sprawie opłaty 

dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu 

cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 180).  

 

 

 

 

  

 

 


