
 

 

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA DO 

ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA 

 W FORMIE WYZNANIOWEJ 
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Wymagane dokumenty 

1. Dowody osobiste lub paszporty do wglądu: 

 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. 
2. W przypadku cudzoziemców: 

 dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport oraz karta pobytu, jeżeli została wydana), 

 odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem wykonanym 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 wykonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę 
przy Ministrze Sprawiedliwości, konsula lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do 

dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG. Jeżeli z treści 

zaświadczenia nie wynika stan cywilny, konieczne jest przedłożenie odpisu aktu stanu 
cywilnego, który potwierdza aktualny stan cywilny. 

3. Przy składaniu dokumentów oboje nupturienci podpisują sporządzone zapewnienie o braku 

przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego. 
 

Opłaty 

1. Zaświadczenie jest zwolnione z opłaty skarbowej.  

2. Opłata jest pobierana za sporządzenie aktu małżeństwa w wysokości 84 zł. Wnosi się ją w dniu 

składania zapewnienia do zawarcia małżeństwa, na rachunek bankowy urzędu stanu cywilnego, 
który będzie sporządzał akt małżeństwa (tj. urząd właściwy ze względu na miejsce zawarcia 

małżeństwa). 

3. Dla osób zawierających małżeństwo na terenie Gminy Nadarzyn opłatę skarbową należy wnieść  
w kasie Urzędu Gminy Nadarzyn lub na rachunek bankowy Gminy Nadarzyn:  

PKO BP w Pruszkowie  21 1020 1042 0000 8202 0481 2956. 
4. Kasa Urzędu Gminy Nadarzyn jest czynna: poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek i czwartek 

10.00 – 15.00, środa 8.00 – 15.00, piątek 8.00 – 14.00. 
 

Miejsce złożenia dokumentów 

1. Urząd Stanu Cywilnego w Nadarzynie, ul. Mszczonowska nr 24, tel. (22) 729 81 85 wew. 130, 
134. 

2. Godziny pracy urzędu: poniedziałek 9.00 - 18.00, wtorek, środa i czwartek 8.00 - 16.00, piątek 

8.00 - 15.00. 
 

Jednostka odpowiedzialna 

Urząd Stanu Cywilnego w Nadarzynie. 
 

Termin i sposób załatwienia sprawy 
Zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie, jeżeli zostały przedstawione wszystkie wymagane 

dokumenty. Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od dnia jego wydania. 
 

Tryb odwoławczy 

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia o braku okoliczności 
wyłączających zawarcie małżeństwa powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach 

odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu 

stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę 



urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu 

stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. 
 

Uwagi 
Dokumenty do zawarcia związku małżeńskiego należy złożyć osobiście przez mężczyznę i kobietę po 

ukończeniu 18 lat. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa 

kobiecie, która ukończyła 16 lat (mężczyzna nie ma takiej możliwości), wówczas wymaganym 
dokumentem jest także oryginał postanowieniu sądu. 

W momencie składania zapewnienia nupturienci podejmują decyzję o wyborze nazwiska/nazwisk 

noszonych po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci zrodzonych z tego 

małżeństwa. Wybór nazwiska następuje poprzez złożenie oświadczenia do protokołu. Po zawarciu 
małżeństwa nie ma możliwości zmiany oświadczenia o nazwiskach małżonków. W pewnych 

sytuacjach istnieje możliwość zmiany oświadczenia dotyczącego nazwiska dzieci – przy sporządzeniu 

aktu urodzenia pierwszego dziecka pochodzącego z tego małżeństwa. 
 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Z 2021 r. poz. 709 

ze zm.). 
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Z 2020 r. poz. 1359 ze 

zm.). 

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).  
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