
Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia 

małżeństwa za granicą 

Opis wykonania usługi:  

1. Jeżeli małżeństwo ma być zawarte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez 

obywatela polskiego lub cudzoziemca, którego, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo 

prywatne międzynarodowe, możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa 

polskiego, mogą oni otrzymać pisemne zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem 

polskim mogą zawrzeć małżeństwo.  Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od 

daty jego sporządzenia.  

    II. Wymagane dokumenty do wykonania usługi:  

1.Osoba zgłaszająca zamiar zawarcia małżeństwa:  

 przedstawia dokument tożsamości oraz składa do wybranego kierownika urzędu stanu 

cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie 

małżeństwa oraz dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka wraz z jego 

tłumaczeniem przez właściwego tłumacza przysięgłego.  

2. Osoba która 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 uprzednio w związku małżeńskim, potwierdzający 

małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego 

małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.  

 

III. Wysokość opłat za wykonanie usługi:  

1.  Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 38 zł.  

Opłatę można wnieść w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brzesku gotówką na kwit kasa 

przyjmie lub kartą płatniczą albo wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Brzesku :  rachunek 

bankowy: Krakowski Bank Spółdzielczy oddział w Brzesku  nr  72 8591 0007 0100 0902 

1786 0004 

 

IV. Obowiązek przedstawienia dowodów opłat:  

Oryginały dowodu wpłaty opłaty skarbowej należy przedłożyć w USC.  

 

V. Sposób złożenia dokumentów 

Wymagane jest osobiste stawiennictwo zainteresowanych zawarciem małżeństwa.  

VI. Termin wykonania usługi :   

 

Niezwłocznie.  

VII. Tryb odwoławczy:   

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił wydania zaświadczenia, 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 

 

VIII. Jednostka wykonująca usługę:  

Urząd Stanu Cywilnego w Brzesku  

Siedziba:  

32-800 Brzesko , Ratusz - ul. Kościuszki 7  - pokój nr 1  

Godziny przyjęć:  

poniedziałek- piątek : 07.30 – 15.30  

- telefon:14 6635123, 146635124  

- telefaks : 14 6635125 

- e-mail: USC@brzesko.pl  

- rachunek bankowy: Krakowski Bank Spółdzielczy oddział w Brzesku; 72 8591 0007 0100 

0902 1786 0004 

Kod terytorialny GUS: 1202023 

 

IX.  Kierownik jednostki wykonującej usługę:  

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Brzesku : Aleksandra Fijałkowska 

Godziny przyjęć:  

poniedziałek- piątek : 07.00-  15.00  

 

X. Imiona i nazwiska osób wykonujących usługę:  

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Aleksandra Fijałkowska  

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Jarosław Pasierb  

XI.  PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:  

• ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego  

(Dz. U. z 2020.463 t.j. z późn. zm.)   

• ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy  

(Dz. U. z 2020.1359 t.j.  z późn. zm.)  

• ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  

(Dz. U. z 2020. 1546 t.j. z późn. zm.)  

• ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

(Dz. U. z 2020.256 t.j.  z późn. zm.)  

 

XII. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone w 

klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik do niniejszej karty informacyjnej oraz na 

stronie Urzędu Miejskiego w Brzesku. 

Ponadto treść klauzul informacyjnych, wynikającej z artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje 

się Tablicy ogłoszeń Urzędu Stanu Cywilnego w Brzesku. 

 

XIII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI:  

10 grudnia 2020  roku. 

 

 


