
Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi. 

Numer Karty: 
USC.04.02 
 

1.Wymagane dokumenty: 
1.Dokumenty tożsamości – do wglądu. 
2.Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie 
 małżeństwa. 
3.Gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć: 
▪ 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. 
4. Pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 
5. 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 
6.Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej. 
Cudzoziemiec 
7. 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 
8.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 

Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim oświadczenia składane w procedurze  związanej 
z wydaniem zaświadczenia do ślubu konkordatowego  składa w obecności tłumacza. 
Wybór tłumacza oraz pokrycie kosztów jego wizyty w USC należą do nupturientów. 
 
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. 

2.Miejsce złożenia dokumentów: 
Urząd Stanu Cywilnego w Radomyślu nad Sanem 
ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem- pokój nr 3. 
 
3.Opłaty: 
84 zł - opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa. 
Opłatę skarbowa można uiścić przelewem, przekazem lub dowodem wpłaty na rachunek bankowy  
Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem ul Rynek Duży 7,  BS Zaleszany Oddział                                                                
 w Radomyślu nad Sanem  nr konta 53 9439 1017 2001 00000882 0001. 
 
4.Termin  załatwienia sprawy:  



 Zapewnienie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego złożenia. W przypadku przesunięcia 

terminu ślubu kolejna data powinna być wyznaczona w tym czasie, w przeciwnym wypadku należy po 

raz kolejny złożyć zapewnienie. 

5.Podstawa prawna: 
1.Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r.,poz. 1741 ze 
zm.). 
2.Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.- kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9 z 1964, poz. 59 z późn. 

zm.). 

6.Formularze: Brak 

7.Tryb odwoławczy: 
Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia o braku okoliczności 
wyłączających zawarcie małżeństwa, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach 
odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu 
stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę 
urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu 
stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże 
kierownika urzędu stanu cywilnego. 
 

8.Uwagi: 
Kierownik urzędu stanu cywilnego na podstawie zapewnienia wyda pisemne zaświadczenie 
stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które zawiera m.in. oświadczenie 
o nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa oraz o nazwisku przyszłych 
dzieci, a także zapewnienie, że nie zachodzą przeszkody, o których mowa w art. 10−15 ustawy Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy. 
Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydawane jest  

celem przedłożenia go duchownemu.; ważne jest 6 miesięcy od jego wydania. 

Wydając ww. zaświadczenie kierownik urzędu stanu cywilnego informuje strony o dalszych 

czynnościach koniecznych do zawarcia małżeństwa. 

Ceremonia 

Małżeństwo przed duchownym zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek 

małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w 

obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu 

polskiemu, a następnie kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzi akt małżeństwa. 

Gdy zostaną spełnione powyższe warunki, małżeństwo uważa się za zawarte w chwili złożenia 

oświadczenia woli w obecności duchownego. 

Nazwiska małżonków i dzieci zrodzonych z tego małżeństwa 

Oświadczenie o nazwisku noszonym przez każdego z małżonków po zawarciu małżeństwa jest 

składane przed sporządzeniem przez kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczenia 

stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (dokumentu przedkładanego 

duchownemu do zawarcia tzw. ślubu konkordatowego). 

Oświadczenia w sprawie nazwiska dzieci są składane jednocześnie z oświadczeniami o nazwiskach, 

które będą nosić małżonkowie. 

Małżonkowie mogą: 



 nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich 
 zachować swoje dotychczasowe nazwisko 
 połączyć ze swoim  dotychczasowym nazwiskiem nazwisko drugiego małżonka 

 Nazwisko utworzone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów. 
W razie niezłożenia oświadczeń w sprawie nazwiska, każdy z małżonków zachowuje swoje 
dotychczasowe nazwisko. 
Dzieci noszą nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków. 
Jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w ich zgodnych 
oświadczeniach. 
Małżonkowie mogą wskazać: 

 nazwisko jednego z nich 
 nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka 

 Jeżeli małżonkowie nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko 
składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca. 
Przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka małżonkowie mogą złożyć przed 

kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia o zmianie wskazanego przez nich 

nazwiska dziecka albo zgodne oświadczenia, o nazwisku dziecka, jeżeli nazwisko dziecka nie zostało 

przez nich wskazane. 

Rejestracja małżeństwa 

Akt małżeństwa wyznaniowego sporządzany jest na podstawie  stosownych dokumentów 

przekazanych przez duchownego (tj. zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających 

zawarcie małżeństwa oraz zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek 

małżeński zostały złożone w obecności duchownego) do urzędu stanu cywilnego w nieprzekraczalnym 

terminie 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa. 

Po sporządzeniu aktu małżeństwa wydawany jest z urzędu jeden bezpłatny odpis skrócony aktu 

małżeństwa.  

Akt małżeństwa sporządzany jest przez kierownika urzędu stanu cywilnego najpóźniej w następnym 

dniu roboczym po otrzymaniu od duchownego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności 

wyłączających zawarcie małżeństwa oraz zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o 

wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego. 

9.Imię, nazwisko i stanowisko pracownika odpowiedzialnego za opracowanie i aktualizację kart: 

Agata Wydra -Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Radomyślu nad Sanem. 

10.Imię, nazwisko i stanowisko pracownika odpowiedzialnego za zatwierdzenie kart: 

Jan Pyrkosz -Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem. 


