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      Karta informacyjna  
Opis sprawy/zadania Małżeństwo zawarte przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego 

Kogo dotyczy Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński 

Wymagane dokumenty  Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, 

zezwalające na zawarcie małżeństwa. 

 Cudzoziemcy składają dokument stwierdzający możność zawarcia 

małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne 

postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku 

złożenia takiego dokumentu. 

 Gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika należy 

dodatkowo załączyć: 

a. prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie 

małżeństwa przez pełnomocnika, 

b. pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w 

związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem 

poświadczonym notarialnie. 

 Do wglądu: dokumenty tożsamości narzeczonych. 

               Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej. 

 

Formularze/wnioski 

do pobrania 

Urząd Stanu Cywilnego - pokój nr 25 

Załącznik do karty usług – Podanie    

Opłaty Opłata skarbowa: 

 Za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł 

 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy 

Urzędu Gminy Zawoja  np. na poczcie, przelewem bankowym lub w kasie 

Urzędu . 

Nr. konta: 43 87990001 0020 0200 0101 0049 
Jednostka/osoba 

odpowiedzialna 

Urząd Stanu Cywilnego 

Kierownik USC: Danuta Lasa 

e-mail: d.lasa@zawoja.ug.pl 

Tel. (33) 8775-006, (33) 8775-400, (33) 8775-051 wew. 125 

Fax. (33) 8775-015 

Godziny pracy: poniedziałek-czwartek 7.30-16.00,  piątek 7.30 – 13.30 

 

Miejsce składania 

dokumentów 

Urząd Stanu Cywilnego - pokój nr 25 

 

Termin załatwienia sprawy Formalności związane z przyjęciem dokumentów i zapewnień dokonywane 

są bezpośrednio przy zgłoszeniu, wtedy również  uzgadniana jest data i 

godzina ślubu. 

Ślub cywilny może się odbyć po upływie miesiąca od daty złożenia 

zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.  

Podstawa prawna 1. Art. 13, 15, 22, 30-32, 47, 76-80, 84-89 Ustawa z dnia 28  listopada 

2014 r.  Prawo o aktach stanu cywilnego. 

2. Art.1 § 1, art. 3 – 7, art. 9 § 1, art. 10 – 15: art. 25; art.  88 § 1 i 2, 

art. 89 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i 

opiekuńczy. 

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 

4. Rozporządzenie  Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w 

sprawie zapłaty opłaty skarbowej. 

5. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo Konsularne. 

6. Art. 35 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim. 

7. Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 



administracyjnego 

Tryb odwoławczy Jeżeli kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia 

o wstąpieniu w związek małżeński lub sporządzenia aktu małżeństwa, 

powiadamia na piśmie osobę zainteresowana o przyczynach odmowy. Osoba 

zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

jej pisma kierownika USC  może wystąpić  z wnioskiem do Sądu 

Rejonowego w Suchej Beskidzkiej o rozstrzygnięcie, czy okoliczności 

przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania 

czynności. 

 

Uwagi i dodatkowe informacje Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński zobowiązane są do złożenia 

pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. 

Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem urzędu stanu 

cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim konsulem.  

 

Ślub cywilny może się odbywać w każdym  Urzędzie Stanu Cywilnego  

w kraju  wybranym przez  narzeczonych. Jeżeli zachodzą uzasadnione 

przyczyny, kierownik USC może przyjąć oświadczenia o wstąpieniu  

w związek małżeński poza lokalem urzędu. Zawarcie małżeństwa następuje  

z zachowaniem uroczystej formy. Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń 

o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu stanu cywilnego 

wynosi 1000 zł. 

 

Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat.  

Sąd może warunkowo zezwolić na małżeństwo kobiecie,  

która ukończyła 16 lat. 

 

Złożenie zapewnienia przez obcokrajowca musi się odbywać w 

obecności tłumacza przysięgłego. 

Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w 

języku obcym, składane kierownikowi  urzędu stanu cywilnego w 

związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu 

cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem 

na język polski dokonanym przez: 

1) tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez 

Ministra Sprawiedliwości; 

2) tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania  

tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG); 

3) konsula 

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również: 

1) dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski 

przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone 

przez konsula; 

2) dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na 

język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez 

konsula na język polski. 

 

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny może 

zostać przetłumaczony  przez konsula lub uprawnionego pracownika 

przedstawiciela przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z urzędowym 

tłumaczeniem na język polski i nie podlegają zwrotowi. 

 
 

Opracował: (imię i nazwisko) Danuta Lasa data  18.09.2020 r. 

Zatwierdził: (imię i nazwisko) Marcin Pająk data  18.09.2020 r. 

 


