
 FORMULARZ  NR 16b 

 
POUCZENIE O SKUTKACH MAŁŻEŃSTWA WEDŁUG PRAWA POLSKIEGO 

(zgodnie z art. 10 ust. 2 Konkordatu) 
 

Wyciąg z ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. z 2019 poz. 2086), 
stan prawny na dzień 26 listopada 2019 r.) 

 
Art. 1. § 1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed 
kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. 
§ 2. Małżeństwo zostaje również 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. 
§ 3. Przepis paragrafu poprzedzającego stosuje się, jeżeli ratyfikowana umowa międzynarodowa 
lub ustawa regulująca stosunki między państwem a kościołem albo innym związkiem 
wyznaniowym przewiduje możliwość wywołania przez związek małżeński podlegający prawu 
wewnętrznemu tego kościoła albo innego związku wyznaniowego takich skutków, jakie pociąga 
za sobą zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. 
§ 4. Mężczyzna i kobieta, będący obywatelami polskimi przebywającymi za granicą, mogą 
zawrzeć małżeństwo również przed polskim konsulem lub przed osobą wyznaczoną do 
wykonywania funkcji konsula. 
 
Art. 8. § 1. Duchowny, przed którym zawierany jest związek małżeński podlegający prawu 
wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego, nie może przyjąć oświadczeń 
przewidzianych w art. 1 § 2 - bez uprzedniego przedstawienia mu zaświadczenia 
stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, sporządzonego przez 
kierownika urzędu stanu cywilnego. 
§ 2. Niezwłocznie po złożeniu oświadczeń, o których mowa w § 1, duchowny sporządza 
zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia zostały złożone w jego obecności przy zawarciu 
związku małżeńskiego podlegającego prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku 
wyznaniowego. Zaświadczenie to podpisują duchowny, małżonkowie i dwaj pełnoletni 
świadkowie obecni przy złożeniu tych oświadczeń. 
§ 3. Zaświadczenie, o którym mowa w § 2, wraz z zaświadczeniem sporządzonym przez 
kierownika urzędu stanu cywilnego na podstawie art. 41 § 1, duchowny przekazuje do urzędu 
stanu cywilnego przed upływem pięciu dni od dnia zawarcia małżeństwa; nadanie jako przesyłki 
poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora  wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051, 1495 
i 2005) jest równoznaczne z przekazaniem do urzędu stanu cywilnego. Jeżeli zachowanie tego 
terminu nie jest możliwe z powodu siły wyższej, bieg terminu ulega zawieszeniu przez czas 
trwania przeszkody. Przy obliczaniu biegu terminu nie uwzględnia się dni uznanych ustawowo 
za wolne od pracy. 
 
Art. 23. Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do 
wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, 
którą przez swój związek założyli. 


