Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem
cywilnym (ślub konkordatowy)
Ogólny opis
1. Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo powinny złożyć lub przedstawić
kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa.
2. Kierownik urzędu stanu cywilnego wyjaśnia osobom zamierzającym zawrzeć
małżeństwo doniosłość związku małżeńskiego, przepisy regulujące prawa i obowiązki
małżonków oraz przepisy o nazwisku małżonków i o nazwisku ich dzieci.
3. Przy zgłoszeniu zamiaru zawarcia małżeństwa narzeczeni (nupturienci) podpisują
przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zapewnienie o braku przeszkód prawnych
do zawarcia związku małżeńskiego.
4. W momencie składania zapewnienia narzeczeni dokonują wyboru nazwisk noszonych
po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci zrodzonych z tego
małżeństwa. Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym
nazwiskiem jednego z nich, albo zachować swoje dotychczasowe nazwisko, albo
połączyć je z nazwiskiem drugiego małżonka. Nazwisko utworzone w wyniku
połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów.
5. Wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak
okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które jest ważne 6 miesięcy od dnia
sporządzenia.
6. Małżeństwo zostaje 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.
7. Niezwłocznie po złożeniu oświadczeń duchowny sporządza i przekazuje do USC
w ciągu 5 dni zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia zostały złożone w jego
obecności przy zawarciu związku małżeńskiego podlegającego prawu wewnętrznemu
kościoła albo innego związku wyznaniowego.
Wymagane dokumenty
1. Przy zgłoszeniu zamiaru zawarcia związku małżeńskiego:
1. Dokumenty stwierdzające tożsamość osób zamierzających zawrzeć związek
małżeński (ważny paszport lub dowód osobisty).
2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
3. Pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie
małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC. Złożenie zapewnień jest
możliwe podczas pierwszej wizyty w USC, jeśli akty urodzenia lub
małżeństwa przyszłych małżonków figurują w rejestrze stanu cywilnego lub
zostały sporządzone w USC w Pilchowicach, w innym przypadku po
wprowadzeniu tych aktów do rejestru stanu cywilnego przez właściwy USC
(ok. 10 dni roboczych). Kierownik USC może zezwolić na zawarcie
małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania, jeśli
przemawiają za tym ważne względy.

4. Prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa w przypadku kobiet, które ukończyły 16 lat a nie osiągnęły pełnoletności.
5. W przypadku cudzoziemca:
 dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa wg prawa
ojczystego cudzoziemca wydany przez władze tego kraju lub
przedstawicielstwo dyplomatyczne w Polsce albo prawomocne
postanowienie polskiego sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku
złożenia takiego dokumentu
Jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody,
z obowiązku jego dostarczenia może zwolnić cudzoziemca jedynie polski sąd (w takich
przypadkach sąd orzeka w trybie nieprocesowym na wniosek cudzoziemca).



odpis aktu urodzenia,
odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo
stwierdzenia nieistnienia lub odpis aktu małżeństwa z dokumentem
potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie albo dokumentem
potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
6. Obywatel polski, który nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych
w Rzeczypospolitej Polskiej składa:
 zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany
w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego,
potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednia
w związku małżeńskim - potwierdzający małżeństwo wraz
z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego
małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie
nieistnienia małżeństwa,
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z urzędowym tłumaczeniem,
dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra
Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń
w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG) albo polskiego konsula.
Dokumenty złożone do zawarcia związku małżeńskiego
nie podlegają zwrotowi.
Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa jest ważne 6
miesięcy od daty złożenia zapewnienia.
Sposób dostarczania dokumentów
Wymagane dokumenty należy złożyć w usc osobiście w godzinach pracy.
Miejsce dostarczenia dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Damrota 6
44-145 Pilchowice
Godziny pracy Urzędu Stanu Cywilnego:
poniedziałek ,wtorek, środa od godz. 7.30 do 15.30

czwartek od godz. 7.30 do 17.30
piątek od godz. 7.30 do 13.30
Dodatkowych informacji można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny z Kierownikiem
USC tel. 32 332 71 63 lub usc@pilchowice.pl
Proszę o wcześniejsze umówienie wizyty.
Opłaty
1. Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa: 84,00 zł.
Numer konta, na który należy wpłacić opłatę skarbową za sporządzenie aktu małżeństwa:
Urząd Gminy Pilchowice
Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach
53 8460 0008 2002 0005 8825 0004
Terminy i sposób załatwienia sprawy
1. Akt małżeństwa sporządza się w miejscowym USC niezwłocznie, najpóźniej
w następnym dniu roboczym, po otrzymaniu zaświadczenia przekazanego przez
duchownego.
2. Odpis aktu małżeństwa może być odebrany osobiście przez jednego z małżonków.
Podstawy prawne
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz.U. z 2018
r. poz. 2224 późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz.U. z 2017 r.
poz. 682 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie
sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu
cywilnego (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1904).
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie
opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza
urzędem stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 180).

