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(imię i nazwisko) 

……..…………………………………. 

 

(adres zamieszkania lub do 
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……………………………………….. 

(imię i nazwisko) 
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(adres zamieszkania lub do 
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Kierownik 

Urzędu Stanu Cywilnego w 

Karczewie 

WNIOSEK 
o zawarcie małżeństwa przed duchownym ze skutkiem cywilnoprawnym 

Zwracamy się z prośbą o wydanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie 

małżeństwa na podstawie art. 4
1
 § 1 w związku z art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i 

opiekuńczy (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 682 z późn. zm.) niezbędnych do zawarcia małżeństwa konkordatowego, 

które odbędzie się dnia .................................. w kościele .................................................................................   

 .......................................................................                                         …………………………………………  

(podpisy) 

 



ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZED DUCHOWNYM ZE SKUTKIEM 

CYWILNOPRAWNYM 

 

Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r Nr 9, poz.59 z 

późn.zm.). 

2. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r Nr 161 poz.1688 z późn. 

zm.) 

3. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską, podpisany w Warszawie 28 lipca 1993r. (Dz. 

U. z 1998 r. Nr 51, poz.318) 

4. Ustawa z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późn. 

zm.) 

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz.1635 z późn. zm.). 

Wymagane dokumenty: 

1. Dowody osobiste narzeczonych, paszport w przypadku cudzoziemców. 

2. Panna / kawaler - skrócony odpis aktu urodzenia (nie dotyczy osób urodzonych na terenie gminy Karczew) 

3. Rozwiedziona/y - odpis aktu urodzenia oraz skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (nie 

dotyczy zdarzeń zarejestrowanych w Karczewie) lub prawomocny wyrok z sądu o rozwodzie lub unieważnieniu 

małżeństwa. 

4. Wdowa /wdowiec - odpis aktu urodzenia, skrócony odpis akt zgonu współmałżonka (nie dotyczy zgonów 

zarejestrowanych w Karczewie). 

5. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo dodatkowo obowiązany jest złożyć dokument 

(zaświadczenie o zdolności prawnej) stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego oraz 

odpis aktu urodzenia . Od złożenia takiego dokumentu zwolnić może tylko sąd. Wyżej wymienione dokumenty 

muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. 

6. Pisemne zapewnienie, o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (sporządzane w USC). 

7. Nieletni załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa. 

Opłata skarbowa: 
84zł - za sporządzenie aktu małżeństwa; 

22zł - za każdy przedstawiany odpis skrócony aktu stanu cywilnego 

Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy: BS Karczew nr 19 8023 0009 2001 0000 0723 0001 

Przewidywany termin załatwienia: 

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - bez zbędnej 

zwłoki. 

Sporządzenie aktu małżeństwa - niezwłocznie, ale nie później niż w następnym dniu roboczym, w którym do USC 

wpłynęło zaświadczenie ze związku wyznaniowego. 

Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy: 
Urząd Stanu Cywilnego 

Nazwa stanowiska: kierownik USC lub jego zastępca 

Nr pokoju: Nr 5- parter Nr telefonu - 780-65-16 wew. 
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Godziny pracy: poniedziałek 8.00- 16.30, wtorek, środa, czwartek, piątek 8.00-15.30 

Tryb odwoławczy: 

Jeżeli kierownik USC odmówił wydania zaświadczenia, osoba zainteresowana w ciągu 14 dni od dnia doręczenia 

pisma kierownika urzędu może wystąpić do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione 

przez kierownika USC uzasadniają odmowę wydania zaświadczenia. 

Uwagi: 
1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński powinny: 

- złożyć pisemne zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa (zapewnienie może być złożone przed 

każdym kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem). Cudzoziemcy nie znający języka 

polskiego składają stosowne dokumenty przy współudziale tłumacza przysięgłego. 

2. Narzeczeni chcący, by zawierane przez nich małżeństwo wyznaniowe wywierało skutki w prawie polskim, 

muszą złożyć duchownemu zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 

Zaświadczenie wydaje się na podstawie złożonych aktów stanu cywilnego i zapewnień, o których mowa wyżej. 

Zaświadczenie wydaje kierownik USC miejsca zamieszkania (stałego zameldowania) jednej z osób wstępujących 

w związek małżeński. Jego ważność opatrzona jest terminem 3 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie 

traci moc. 

3. Duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa, na 

podstawie którego sporządza się niezwłocznie akt małżeństwa. 


