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ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE BRAK OKOLICZNOŚCI
WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA ŚLUB KONKORDATOWY
Wymagane dokumenty:
Do uzyskania zaświadczenia należy przedłożyć dowody osobiste lub paszporty.
Cudzoziemcy
- dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport oraz karta pobytu, jeżeli
został wydany,
- odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza
przysięgłego wpisanego na listę przy Ministrze Sprawiedliwości , konsula lub
tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach
członkowskich UE lub EOG,
- zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie ze swoim
prawem ojczystym wraz z tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego
wpisanego na listę przy Ministrze Sprawiedliwości, konsula lub tłumacza przysięgłego
uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub
EOG albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku
złożenia dokumentu.
Jeżeli z treści zaświadczenia nie wynika stan cywilny, konieczne jest przedłożenie
odpisu aktu stanu cywilnego, który potwierdza aktualny stan cywilny.
Przy składaniu dokumentów nupturienci podpisują zapewnienie o braku przeszkód
prawnych do zawarcia małżeństwa.
Jeżeli cudzoziemiec nie włada językiem polskim zapewnia obecność tłumacza
przysięgłego w procedurze poprzedzającej zawarcie małżeństwa.
W momencie składania zapewnienia nupturienci podejmują decyzję o wyborze
nazwiska /nazwisk noszonych po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków
oraz dzieci zrodzone z tego małżeństwa.
Rejestracji małżeństwa dokonuje kierownik USC według miejsca zawarcia
małżeństwa na podstawie zaświadczenia przekazanego przez duchownego.
Miejsce złożenia wniosku:
Urząd Stanu Cywilnego Kawęczyn, mieszczący się w budynku A Urzędu Gminy
Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn
Opłaty
Zaświadczenie jest wolne od opłat skarbowych.
Opłacie skarbowej w kwocie 84,00 zł podlega sporządzenie aktu małżeństwa.
Opłatę tą wnosi się na konto tego urzędu, w którym sporządza się akt małżeństwa.
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Jeżeli związek małżeński zostanie zawarty na terenie Gminy Kawęczyn, to akt
małżeństwa sporządzony zostanie w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kawęczynie. W tym
przypadku opłatę wnosi się na rachunek bankowy:
52 8557 0009 0400 0101 2004 0007
Jeżeli związek małżeński jest zawierany na terenie innej gminy opłatę skarbową
należy wnieść do organu właściwego ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa.
Termin i sposób załatwienia:
Zaświadczenie wydaje wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego i jest ono ważne
przez okres 6 miesięcy od dnia jego wystawienia.
Sporządzenie aktu małżeństwa następuje najpóźniej w następnym dniu roboczym
po otrzymaniu zaświadczenia od duchownego.
Odmowa wydania zaświadczenia lub sporządzenia aktu małżeństwa do
miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r.
poz. 463 ze zm.),
- ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r. poz.
1359),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546
ze zm.),
- ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz.U. z 2020 r. poz. 195 ze
zm.),
Tryb odwoławczy:
W przypadku pisemnego powiadomienia stron o odmowie wydania zaświadczenia o
braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego lub
sporządzenia aktu małżeństwa zawartego przed duchownym, strona może zwrócić
się do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego z
wnioskiem o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC
uzasadniają odmowę dokonania czynności.
Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika USC.
INFORMACJE DODATKOWE:
Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa można złożyć
przed każdym kierownikiem USC w Polsce, a za granicą przed polskim konsulem.
Duchowny, przed którym małżeństwo wyznaniowe zostało zawarte, ma obowiązek w
ciągu 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa przekazać 1 egz. zaświadczenia do

3
właściwego urzędu stanu cywilnego, gdzie na jego podstawie sporządzony zostanie
akt małżeństwa.
Cudzoziemiec nie władający dobrze językiem polskim powinien zgłosić się do
Urzędu Stanu Cywilnego w towarzystwie tłumacza przysięgłego.
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