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Prosimy o wydanie Zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających 
zawarcie małżeństwa, do zawarcia związku małżeńskiego w formie wyznaniowej. 

 
 
Informujemy, że związek małżeński wyznaniowy ze skutkami cywilnymi zamierzamy 

zawrzeć dnia ............................................... w Kościele .............................................................. 

w miejscowości .......................................... 

 
 
Oświadczamy, że Kierownik USC Gminy Kraśnik w dniu ............................................ 
zapoznał nas z treścią art. 1,4,8,23,25 i 88 k.r.o. dotyczących formy i skutków zawarcia 
małżeństwa na terenie RP.  
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                       Pieczęć i podpis osoby przyjmującej informację 
 
 
Opłata skarbowa: 
- podanie oraz 3 egz. zaświadczenia  - nie podlegają opłacie skarbowej 
- za sporządzenie aktu małżeństwa  - 84 zł 
  (opłaty należy dokonać na konto urzędu, w którym sporządzany będzie akt małżeństwa) 
 

• Wnioskodawcą mogą być wyłącznie osoby zawierające związek małżeński 
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Art. 1 
§ 1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem 
urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. 
§ 2. Małżeństwo zostaje również zawarte, gdy mężczyzna i  kobieta zawierający związek małżeński podlegający 
prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę 
jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu i kierownik urzędu stanu cywilnego 
następnie sporządzi akt małżeństwa. Gdy zostaną spełnione powyższe przesłanki, małżeństwo uważa się za 
zawarte w chwili złożenia oświadczenia woli w obecności duchownego. 
§ 3. Przepis paragrafu poprzedzającego stosuje się, jeżeli ratyfikowana umowa międzynarodowa lub ustawa 
regulująca stosunki miedzy państwem a kościołem albo innym związkiem wyznaniowym przewiduje możliwość 
wywołania przez związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu tego kościoła albo innego związku 
wyznaniowego takich skutków, jakie pociąga za sobą zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu 
cywilnego. 
Art. 4 1             
§ 1. Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 kierownik urzędu stanu 
cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączającej zawarcie małżeństwa oraz treść i 
datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci. 
§  2. Zaświadczenie traci moc po upływie trzech miesięcy od dnia jego wydania. 
§ 3. Wydając zaświadczenie kierownik urzędu stanu cywilnego informuje strony o dalszych czynnościach 
koniecznych do zawarcia małżeństwa. 
Art. 8 
§ 1. Duchowny, przed którym zawierany jest związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła 
albo innego związku wyznaniowego, nie można przyjąć oświadczeń przewidzianych  w art. 1 § 2 – bez 
uprzedniego przedstawienia mu zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie 
małżeństwa, sporządzonego przez kierownika urzędu stanu cywilnego. 
§ 2. Niezwłocznie po złożeniu oświadczeń, o których mowa w § 1, duchowny sporządza zaświadczenie 
stwierdzające, że oświadczenia zostały złożone w jego obecności przy zawarciu związku małżeńskiego 
podlegającego prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego. Zaświadczenie to podpisują 
duchowny, małżonkowie i dwaj pełnoletni świadkowie obecni przy złożeniu tych oświadczeń. 
§ 3. Zaświadczenie o którym mowa w § 2, wraz z zaświadczeniem sporządzonym przez kierownika urzędu stanu 
cywilnego na podstawie art. 41 § 1, duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego przed upływem pięciu dni 
od dnia zawarcia małżeństwa; nadanie jako przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora 
publicznego jest równoznaczne z przekazaniem do urzędu stanu cywilnego. Jeżeli zachowanie tego terminu nie 
jest możliwe z powodu siły wyższej, bieg terminu ulega zawieszeniu przez czas trwania przeszkody. Przy 
obliczaniu biegu terminu nie uwzględnia się dni uznanych ustawowo za wolne od pracy. 
Art. 23 
Małżonkowie maja równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do 
wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. 
Art. 25 
§ 1. O nazwisku, które każde z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa, decyduje jego oświadczenie 
złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie może być złożone bezpośrednio po 
zawarciu małżeństwa albo przed sporządzeniem przez kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczenia 
stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 
§ 2. Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich. Każde z 
małżonków może również zachować swoje dotychczasowe nazwisko albo połączyć z nim dotychczasowe 
nazwisko drugiego małżonka. Nazwisko utworzone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż 
dwóch członów. 
§ 3. W razie niezłożenia oświadczenia w sprawie nazwiska, każdy z małżonków zachowuje swoje 
dotychczasowe nazwisko. 
Art. 88 
§ 1. Dziecko, co do którego istnieje domniemanie, że pochodzi od męża matki, nosi nazwisko będące 
nazwiskiem obojga małżonków. Jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w 
ich zgodnych oświadczeniach. Małżonkowie mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone 
przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. 
§ 2. Oświadczenia w sprawie nazwiska dziecka są składane jednocześnie z oświadczeniami o nazwiskach, które 
będą nosić małżonkowie. Jeżeli małżonkowie nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, 
nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca. 


