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KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY
(tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 682; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 950; z 2019 r. poz. 303,

poz. 1146)



USTAWA

z dnia 25 lutego 1964 r.

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY
(tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 682; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 950; z 2019 r. poz. 303,

poz. 1146)



TYTUŁ I
MAŁŻEŃSTWO

Dział I
Zawarcie małżeństwa

Przesłanki zawarcia małżeństwa
Art. 1. § 1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jedno-

cześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia,
że wstępują ze sobą w związek małżeński.

§ 2. Małżeństwo zostaje również zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawie-
rający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo in-
nego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jedno-
czesnego 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 zło-
żenia 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 wy-
wołania przez związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu tego ko-
ścioła 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.
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Powództwo o ustalenie nieistnienia małżeństwa
Art. 2. Jeżeli mimo niezachowania przepisów artykułu poprzedzającego

został sporządzony akt małżeństwa, każdy, kto ma w tym interes prawny, może
wystąpić z powództwem o ustalenie nieistnienia małżeństwa.

Dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa
Art. 3. § 1. Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo powinny złożyć lub

przedstawić kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumenty niezbędne do
zawarcia małżeństwa, określone w odrębnych przepisach.

§ 2. Jeżeli otrzymanie dokumentu, który osoba zamierzająca zawrzeć
małżeństwo jest obowiązana złożyć lub przedstawić kierownikowi urzędu stanu
cywilnego, napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może zwolnić
tę osobę od obowiązku złożenia lub przedstawienia tego dokumentu.

§ 3. 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 nazwi-
sku ich dzieci.

Okres wyczekiwania
Art. 4. Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może

być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je
zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie,
że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa.
Jednakże kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeń-
stwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

Małżeństwo wyznaniowe – zaświadczenie
Art. 41. § 1. Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo w sposób

określony w art. 1 § 2 i 3 kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadcze-
nie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz
treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych
małżonków i ich dzieci.
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§ 2. 1 Zaświadczenie traci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia jego
wydania.

§ 3. Wydając zaświadczenie kierownik urzędu stanu cywilnego informuje
strony o dalszych czynnościach koniecznych do zawarcia małżeństwa.

Odmowa przyjęcia oświadczeń od nupturientów
Art. 5. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który dowiedział się o istnieniu

okoliczności wyłączającej zawarcie zamierzonego małżeństwa, odmówi przyjęcia
oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński lub wydania zaświadczenia,
o którym mowa w art. 41, a w razie wątpliwości zwróci się do sądu o rozstrzyg-
nięcie, czy małżeństwo może być zawarte.

Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika
Art. 6. § 1. Z ważnych powodów sąd może zezwolić, żeby oświadczenie

o wstąpieniu w związek małżeński lub oświadczenie przewidziane w art. 1 § 2
zostało złożone przez pełnomocnika.

§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzę-
dowo poświadczonym i wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte.

Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego
Art. 7. § 1. Jeżeli małżeństwo jest zawierane przed kierownikiem urzędu

stanu cywilnego, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński powinny być
złożone publicznie w obecności dwóch pełnoletnich świadków.

§ 2. Kierownik urzędu stanu cywilnego zapytuje mężczyznę i kobietę, czy
zamierzają zawrzeć ze sobą małżeństwo, a gdy oboje odpowiedzą na to pytanie
twierdząco, wzywa ich do złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński
oraz oświadczeń w sprawie nazwisk małżonków i ich dzieci.

§ 3. 2 Każda z osób zawierających małżeństwo składa oświadczenie
o wstąpieniu w związek małżeński, powtarzając za kierownikiem urzędu stanu
cywilnego treść oświadczenia lub odczytując je na głos:

1Art. 41 § 2 zmieniony przez art. 115 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2014 r. (Dz.U.
poz. 1741 ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2015 r.

2Art. 7 § 3 zmieniony przez art. 115 pkt 2 ustawy z 28 listopada 2014 r. (Dz.U.
poz. 1741 ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2015 r.
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twierdząco, wzywa ich do złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński
oraz oświadczeń w sprawie nazwisk małżonków i ich dzieci.

§ 3. 2 Każda z osób zawierających małżeństwo składa oświadczenie
o wstąpieniu w związek małżeński, powtarzając za kierownikiem urzędu stanu
cywilnego treść oświadczenia lub odczytując je na głos:

1Art. 41 § 2 zmieniony przez art. 115 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2014 r. (Dz.U.
poz. 1741 ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2015 r.

2Art. 7 § 3 zmieniony przez art. 115 pkt 2 ustawy z 28 listopada 2014 r. (Dz.U.
poz. 1741 ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2015 r.
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odeks rodzinny i opiekuńczy  ■   Prawo o aktach stanu cyw

ilnego

Stan prawny na 15 sierpnia 2019 r.

W najnowszym 9. wydaniu książki uwzględniono m.in. zmiany  
wynikające z:
–  ustawy z 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,
–  ustawy z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny  

i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

Do każdej ustawy dodano skorowidz przedmiotowy ułatwiający  
odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane kolorowym 
tłem tytuliki przed artykułami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
oraz Prawa o aktach stanu cywilnego objaśniają ich sens.

Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów  
oraz osób, którym niezbędna jest znajomość przepisów z zakresu prawa 
rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa o aktach stanu cywilnego.
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