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AKT MAŁŻEŃSTWA SPORZĄDZONY POPRZEZ ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZED 

KIEROWNIKIEM USC 
 

  
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

Urząd Stanu Cywilnego (USC) 
 
II. PODSTAWA PRAWNA: 

Art.76-80  ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016, poz.2064), 
Art.1 § 1, art.9 § 1, art.15 i art.88 § 1  ustawy z   dnia 25  lutego 1964 r.  Kodeks  rodzinny  i  opiekuńczy                   
(Dz. U. z 2017, poz.682), 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru 
stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz.225). 
  

III. WYMAGANE DOKUMENTY: 
1. Zgłoszenie zamiaru zawarcia małżeństwa: 

• pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, zwane 
dalej „zapewnieniem” 

• zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
• dowody osobiste osób zamierzających zawrzeć związek małżeński, 

      Od cudzoziemców: 
• zapewnienie, 
• odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio 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 na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można 
ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa, 

• dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, chyba że na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.u. Nr 80, 
poz.432 oraz z 2014r., poz.827) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie na 
podstawie prawa polskiego 
 
jeżeli otrzymanie dokumentu, o którym mowa w ust.1 pkt.3 napotyka trudne do przezwyciężenia 
przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia 
tego dokumentu. W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie 
właściwego prawa ustala, czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo. 
 

      Gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika: 
• prawomocne zezwolenie sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez 

pełnomocnika oraz pełnomocnictwo 
• pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński sporządzone na piśmie  

z podpisem poświadczonym notarialnie. 
2. Zawarcie związku małżeńskiego: 

• dowody tożsamości osób zawierających związek małżeński, 
• dowody tożsamości dwóch świadków (osoby pełnoletnie) 

3. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej 
 

IV. OPŁATY: 
Skarbowa: 

• 84 zł płatne gotówką lub przelewem na konto Urzędu Miasta Siedlce w ING Bank Śląski S.A. o/Siedlce 22 
1050 0099 6192 5550 1000 0010, 
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• 1.000,00 zł – opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem 
Stanu Cywilnego, płatne gotówką lub przelewem na konto Urzędu Miasta Siedlce w ING Bank Śląski S.A. 
o/Siedlce 22 1050 0099 6192 5550 1000 0010, 

    
V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: 

Urząd Stanu Cywilnego w Siedlcach, ul. Świrskiego 6, pok. nr 6. Obsługa interesantów od poniedziałku do piątku                              
w godz. 7.45 – 15.45 

 
VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

Sporządzenie aktu małżeństwa 
 
VII. TERMIN ZAŁATWIENIA: 

Niezwłocznie ( Pomiędzy dniem złożenia zapewnienia i dniem zawarcia związku małżeńskiego powinien upłynąć  
co najmniej miesiąc czasu) 
 

VIII. TRYB ODWOŁAWCZY: 
Nie służy odwołanie w trybie administracyjnym 

 
UWAGI: 

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 Urzędu Stanu 
Cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim konsulem. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa 
przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza. 

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 ww. wymienionych osób nie zna języka polskiego małżeństwo zawierane jest 
przy współudziale tłumacza. 

      Małżeństwo może być zawarte przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego. 
 
      Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego może przyjąć    

oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu 
cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia 
zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o 
wstąpieniu w związek małżeński. Za czynność tą pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 1000 zł. 

 
Zgodnie z art.6, ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz U z 2016 r., poz.1827 ). Obowiązek 
zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie 
czynności urzędowej. 
 

Osoby, które zawarły małżeństwo otrzymują bezpłatnie 1 odpis skróconego aktu małżeństwa. 
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