Zawarcie małżeństwa po 1 marca 2015 r.
Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo są proszone o kontakt
z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Dragaczu co najmniej na 14
dni przed dniem złożenia dokumentów wymaganych do zawarcia
małżeństwa. (nr telefonu 52 3324969 wew.145).
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.
Termin ważności zapewnienia
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.
Możliwość złożenia zapewnienia przed konsulem
Jeżeli obywatele polscy przebywają za granicą, ale zamierzają wziąć ślub w Polsce mogą
złożyć zapewnienie polskiemu konsulowi, który przekaże je wskazanemu przez nich
kierownikowi urzędu stanu cywilnego. Powyższa możliwość dotyczy także sytuacji, gdy
małżeństwo będzie zawierane przez obywatela polskiego z cudzoziemcem, o ile cudzoziemiec

przedłoży dodatkowo dokument stwierdzający, iż zgodnie z właściwym prawem może
zawrzeć małżeństwo.

Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem
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

Dokumenty potwierdzające ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia
małżeństwa





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

Udział biegłego, tłumacza


zawarcie małżeństwa:
Jeżeli osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński nie potrafią porozumieć się
z kierownikiem urzędu stanu cywilnego zabezpieczają, we własnym zakresie,
uczestnictwo biegłego lub tłumacza w procedurze zawarcia małżeństwa. Procedura ta
dotyczy także świadków.



składanie oświadczeń przewidzianych w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego:
Jeżeli osoby składające oświadczenia przewidywane w ustawie, nie potrafią
porozumieć się z kierownikiem urzędu stanu cywilnego, zapewniają udział biegłego lub
tłumacza przy składaniu tych oświadczeń.

Termin ślubu (zawarcia małżeństwa) przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego


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.
W razie braku zgody na wydanie takiego zezwolenia zawiadamia o tym, również na piśmie,
osoby, których odmowa skrócenia terminu dotyczy. Osoby te w ciągu 14 dni od otrzymania
zawiadomienia mogą złożyć wniosek do sądu o rozstrzygnięcie, czy wskazane przez
kierownika urzędu stanu cywilnego przyczyny odmowy uzasadniają odmowę.
Jeśli kierownik urzędu stanu cywilnego nie może przyjąć oświadczeń o wstąpieniu w związek
małżeński w terminie wskazanym przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, to
wówczas uzgadnia z nimi inny termin zawarcia małżeństwa. W przypadku nieuzgodnienia
takiego terminu kierownik urzędu stanu cywilnego pisemnie odmawia przyjęcia oświadczeń o
wstąpieniu w związek małżeński w terminie wskazanym przez te osoby.
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 przed duchownym - tj. zawarcie małżeństwa wyznaniowego
wywołującego skutki cywilno-prawne
W celu zawarcia małżeństwa przed duchownym w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 ustawy
Kodeks rodzinny i opiekuńczy, czyli małżeństwa wyznaniowego wywołującego skutki
cywilno - prawne tzw. ślub konkordatowy należy wystąpić do wybranego kierownika
urzędu stanu cywilnego i przedstawić dokument tożsamości oraz złożyć dokumenty
wymagane do zawarcia związku małżeńskiego (patrz wyżej dokumenty wymagane do
zawarcia małżeństwa).
Kierownik urzędu stanu cywilnego na podstawie zapewnienia wyda pisemne zaświadczenie
stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa celem przedłożenia
go duchownemu, które ważne jest 6 miesięcy od jego wydania.
W okresie przejściowym tj. do dnia 31 sierpnia 2015 roku, możliwe jest dokonywanie
określonych czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego w formie dotychczasowej tj.
w księgach stanu cywilnego. Dopuszczalne jest m. in.: sporządzanie aktów stanu cywilnego
w księgach stanu cywilnego oraz wydawanie z nich odpisów aktów stanu cywilnego
i zaświadczeń na dotychczasowych formularzach.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741, z
poźn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów
dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. poz. 194 )
3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z późn.
zm.)

