
URZĄD STANU CYWILNEGO MYSŁOWICE

ul. STRUMIEŃSKIEGO 5, 41 – 400 Mysłowice

tel. 32- 225-10-85, 32-225-10-59

Godziny urzędowania: poniedziałek godz. 7:30 – 17:00;

wtorek – czwartek 7.30 – 15.30; piątek 7.30 – 14.00

Karta usługi

SC - 15

Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (ślub konkordatowy) 

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  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. 

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:

             Przy zgłoszeniu zamiaru zawarcia związku małżeńskiego: 

• Dowody osobiste osób zamierzających zawrzeć związek małżeński. 
• Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty. 
• Pisemne  zapewnienie  o  braku  okoliczności  wyłączających  zawarcie  małżeństwa,  złożone  przed

kierownikiem USC. 
• Prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa - w przypadku kobiet, które

ukończyły 16 lat a nie osiągnęły pełnoletności. 

W przypadku cudzoziemca:

• dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa wg prawa ojczystego wydany przez władze
tego  kraju  lub  przedstawicielstwo  dyplomatyczne  w  Polsce  albo  prawomocne  postanowienie
polskiego sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu, 

• 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. 

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
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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 w języku polskim lub polskiego konsula. 

Przy zawarciu związku małżeńskiego: 
• Dowody osobiste zawierających związek małżeński (w przypadku cudzoziemców - paszport). 
• Dowody tożsamości dwóch świadków. 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Stanu Cywilnego ul. Strumieńskiego 5, 41-400 Mysłowice

Wymagane dokumenty należy złożyć w urzędzie osobiście w godzinach jego pracy. 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia przez oboje narzeczonych zapewnień
o nieistnieniu  okoliczności  wyłączających  zawarcie  małżeństwa,  do  upływu  ważności  zapewnienia
(6 miesięcy). 

OPŁATY:

1. Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa: 84 PLN. 
2. Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu

cywilnego: 1000 PLN. 
3. Opłatę  w wymaganej  wysokości  należy  wpłacić  na  konto  urzędu,  w którym będzie  zawierany

związek  małżeński.  Opłatę  uiszcza  się  przelewem,  przekazem  pocztowym  lub  bezpośrednio
w kasie urzędu. 

4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania zapewnienia. 

TRYB ODWOŁAWCZY:

1. Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia o braku okoliczności do
zawarcia małżeństwa lub odmawia sporządzenia aktu małżeństwa, powiadamia na piśmie osoby
zainteresowane o przyczynach odmowy. 

2. Osoby zainteresowane 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. 

 

SKARGI I WNIOSKI

            1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów: 
a) Pisemnie  przy  pomocy  formularza  elektronicznego  Skarga lub  Wniosek dostępnego

w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową  ePUAP
b) Pisemnie pocztą tradycyjną. 
c) Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy. 
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d) Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu. 
2. Skargi i wnioski są wolne od opłat

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego tel. 32 225 10 85 lub 32 225 10 59

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 709). 
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359). 
3. Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  z  dnia  9  lutego  2015  r.  w  sprawie  sposobu

prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (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). 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie  z  art.  6  ust.  1  lit.  c Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady (UE)  2016/679  z  dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) wnioskodawca
przyjmuje do wiadomości oraz oświadcza, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Mysłowice z siedzibą w Urzędzie Miasta
Mysłowice przy ul. Powstańców 1.

2. Osobą  do  kontaktu  w  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  jest  Inspektor
Ochrony  Danych  Osobowych  -  m.patalag@um.myslowice.pl,  tel.  32  31-71-245,  Urząd Miasta
Mysłowice z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.

3. Dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  prawidłowego,  zgodnego  z  przyjętymi  zasadami,
realizowania  obowiązków  wynikających  z  przepisów  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. u. z 2020 r. poz 293 z późn. zm.)

4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione do ich przetwarzania na
podstawie odrębnych przepisów prawa.

5. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały
zebrane oraz podczas okresu archiwizacji wskazanym przepisami prawa – 5 lat.

6. Posiada prawo żądania  dostępu do  swoich danych osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub
ograniczenia  przetwarzania,  wniesienia  sprzeciwu  wobec  ich  przetwarzania,  a  także  prawo  do
przenoszenia danych.

7. Podanie danych osobowych we wniosku jest świadome, dobrowolne oraz niezbędne dla ważności
złożonego wniosku. Wnioskodawca jest świadomy / a, że wycofanie wymaganych danych skutkuje
brakiem możliwości rozpatrzenia/załatwienia sprawy.

8. Posiada prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  na  przetwarzanie  danych  osobowych
niezgodne z przepisami prawa.
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