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REFERAT/ 
STANOWISKO 

                Urząd Stanu Cywilnego 

                  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

Nazwa usługi:    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem             
                      USC  /”Ślub cywilny”/ 

                 
Wymagane  
dokumenty: 
 

Narzeczeni: pełnoletni obywatele polscy 

- ważne dowody osobiste narzeczonych – do wglądu, 

- dowód zapłaty opłaty skarbowej. 

Narzeczeni: niepełnoletnia kobieta 

- w/w dokumenty oraz 

- prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego zezwalające na zawarcie 

małżeństwa – dotyczy kobiety niepełnoletniej, która ukończyła 16 lat. 

Narzeczeni: obcokrajowiec 

- ważny paszport – do wglądu, 

- odpis zagranicznego aktu urodzenia, 

 - zaświadczenie o zdolności prawnej, do zawarcia małżeństwa, które powinno zawierać 

następujące dane: 

· imię i nazwisko 

· datę i miejsce urodzenia 

· imiona i nazwiska rodowe rodziców 

· miejsce zamieszkania 

· dokładnie określony stan cywilny (kawaler, panna, rozwiedziony(a), wdowiec, wdowa) 

·klauzulę, że według prawa ojczystego nie ma przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa 

przez wymienioną w dokumencie osobę.  

Zaświadczenie o zdolności prawnej wydaje właściwy organ państwa cudzoziemca np. urząd 

stanu cywilnego. 

Jeżeli otrzymanie dokumentu o zdolności prawnej napotyka na trudne do przezwyciężenia 

przeszkody sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od 

złożenia tegoż dokumentu. 

Dodatkowo: 

- osoba rozwiedziona– odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, lub dokument 

potwierdzający jego rozwiązanie, 

- wdowiec - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o zgonie współmałżonka. 

Dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza 

przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub uprawnionego 

do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo konsula. 

Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim w mowie i w piśmie, podczas składania 

 zapewnień przedślubnych oraz w czasie udzielania ślubu konieczna jest obecność tłumacza 

przysięgłego. 

Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

 

Miejsce 
Złożenia 
dokumentów: 
 

Urząd Stanu Cywilnego 
Monika Nowak – Z-ca  Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
Pokój nr 20 - I Piętro / Tel.77 4216076 w. 27 
Godziny pracy : poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00 

http://www.zebowice.pl/


Opłaty: 
Opłata skarbowa – 84,00 zł . 

Wpłata na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Zębowicach : BS Zawadzkie O/Zębowice                 
nr 39 8909 1029 2002 0000 2437 0001 
 

Termin i sposób 
załatwienia: 

Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia złożenia dokumentów 

(podpisania pisemnych zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie tego 

małżeństwa). 

Złożone przed kierownikiem zapewnienia ważne są przez okres 6-ciu miesięcy. 

Akt małżeństwa zostaje sporządzony niezwłocznie po zawarciu małżeństwa. 
Podstawa 
prawna: 

 art.31, 76-79, art.85 pkt.5 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach  stanu cywilnego 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 709) 
- art. 1 § 1, art. 3-7, art. 9 § 1, art. 15 i art. 88 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i 

opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359). 

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 

1546 ze zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie 

oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz. U. 2015 r. 

poz.180).  

Tryb 
 odwoławczy: 

Do Sądu Rodzinnego właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego, w terminie 
14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. 
 

Dodatkowe 
informacje: 

1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego 
zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed 
każdym kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem lub notariuszem 
publicznym. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego powinien złożyć przedmiotowe 
zapewnienie w obecności tłumacza przysięgłego. 
2. zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 
3.W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają 
dokumenty tożsamości. Jeżeli chociaż jedna z w/w osób nie zna języka polskiego małżeństwo 
zawierane jest przy współudziale tłumacza przysięgłego. 
4. Z ważnych względów kierownik USC może zezwolić jednak na zawarcie małżeństwa przed 

upływem miesięcznego terminu. W tym celu należy złożyć do kierownika wniosek o skrócenie 

terminu ze szczegółowym uzasadnieniem przyczyny skrócenia terminu.  

Formularze i 
wnioski do  
pobrania: 

Brak. 

 
 


