
 



Co jest małżeństwo? 

• Małżeństwo to   regulowany przez prawo trwały 
związek kobiety i mężczyzny zawarty w celu 
wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy 
i współdziałania dla dobra założonej rodziny, 
a zwłaszcza wychowania dzieci. 
 

• Przepisy prawne dotyczące małżeństwa zawarte 
są głównie w Ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. -   
Kodeks  rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2020,  
poz.1359)  

  



Granica wieku 

•  Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa dolną 
granicę wieku dla obojga małżonków na 18 lat, 
jednakże z ważnych powodów  sąd opiekuńczy 
może zezwolić na zawarcie małżeństwa 
kobiecie, która ukończyła 16 lat. 

• Zezwolenia na zawarcie małżeństwa kobiecie 
niemającej ukończonych lat osiemnastu 
udziela sąd opiekuńczy na jej wniosek. 



• Według większości współczesnych praw 
małżeństwo jest oparte na zasadach:  

• monogamii (te same osoby mogą w tym 
samym czasie pozostawać tylko w jednym 
związku małżeńskim),  

• swobody zawarcia małżeństwa (decyzja 
o zawarciu małżeństwa jest wynikiem 
swobodnie podjętej decyzji przyszłych 
małżonków) oraz 

• równości praw i obowiązków męża i żony.  

 



• Małżeństwo podlegające prawu polskiemu 
może być zawarte w dwojaki sposób:  

• w formie cywilnej —  
przed kierownikiem  
urzędu stanu cywilnego,  

 

• w formie wyznaniowej — w obecności 
duchownego. 



• Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna  
i kobieta jednocześnie obecni złożą przed 
kierownikiem urzędu stanu cywilnego, 
oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek 
małżeński (małżeństwo świeckie). 

• Oświadczenia o wstąpieniu w związek 
małżeński powinny być złożone publicznie  
w obecności dwóch pełnoletnich świadków. 

 



Treść oświadczenia 

 „Świadomy/Świadoma praw i obowiązków 
wynikających z zawarcia małżeństwa 
uroczyście oświadczam, że wstępuję  

w związek małżeński z (imię i nazwisko 
drugiej z osób wstępujących w związek 

małżeński) i przyrzekam, że uczynię wszystko, 
aby nasze małżeństwo było zgodne, 

szczęśliwe i trwałe.” 



• Możliwe jest także zawarcie małżeństwa, 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, a kierownik 
urzędu stanu cywilnego sporządzi akt 
małżeństwa (małżeństwo wyznaniowe). 



• Zgodnie z art. 23 Kodeksu rodzinnego  
i opiekuńczego małżonkowie mają równe 
prawa i obowiązki w małżeństwie.  
Poprzez zawarcie związku małżeńskiego 
zobowiązują się do:  
a) wspólnego pożycia;  
b) wzajemnej pomocy;  
c) współdziałania dla dobra rodziny, którą 
przez swój związek założyli 



 

• Wyróżnia się prawa i obowiązki małżonków : 

•  niemajątkowe 

– wspólnego pożycia 

– wzajemnej pomocy 

– wierności 

– współdziałania dla dobra rodziny 

• majątkowe 

– przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny. 

 



Obowiązek wspólnego pożycia  

• polega na duchowej, fizycznej i gospodarczej 
łączności małżonków. Wspólne pożycie 
stanowi naturalny cel małżeństwa i warunkuje 
urzeczywistnienie jego treści. Jego przejawami 
są wspólne zamieszkanie, wzajemna lojalność 
małżonków, uwzględnienie słusznych 
interesów i uczuć drugiej strony, współżycie 
płciowe, poszanowanie itd. 



Obowiązek wzajemnej pomocy  

• polega nie tylko na pomocy materialnej, lecz 
również na pomocy moralnej, na wspieraniu 
poczynań i przezwyciężaniu trudności 
drugiego małżonka. Obowiązek ten przejawia 
się szczególnie silnie np. w wypadku choroby 
małżonka. 



Obowiązek wierności  

• dotyczy obojga małżonków. Małżonek, który 
dopuszcza się zdrady, łamie swoją przysięgę 
małżeńską, a doprowadziwszy tym do  rozwodu, 
może zostać uznany za wyłącznie winnego 
rozkładu pożycia małżeńskiego. 



Współdziałanie dla dobra rodziny 

•  przejawiać się może w przyczynianiu się 
według sił i możliwości zarobkowych  
i majątkowych każdego z małżonków  
do zaspokajania potrzeb rodziny.  
W szczególności przyczynienie się to może 
polegać na wspólnym wychowywaniu 
dzieci oraz na współpracy we wspólnym 
gospodarstwie domowym.   



• Prawo polskie dopuszcza także model 
współdziałania, polegający na tym, że jedno  
z małżonków zarabia na utrzymanie rodziny,  
a drugie zajmuje się pracą w gospodarstwie 
domowym. 



    Obowiązek wspólnego rozstrzygania spraw 
rodziny  

 

    stanowi, iż istotne sprawy rodziny muszą być 
przez małżonków rozstrzygane  wspólnie.   
Jeżeli pomiędzy małżonkami brak jest 
porozumienia, każde z nich może się zwrócić  
o rozstrzygnięcie sporu do sądu. 
   



• W zwykłych sprawach rodziny może 
występować osobno każdy z małżonków, ale 
wtedy zobowiązania zaciągnięte przez jednego 
z nich obciążają solidarnie oboje małżonków. 



Nazwiska małżonków 

 

• Każdy małżonek może zdecydować o tym, jakie 
nazwisko będzie nosił po zawarciu związku 
małżeńskiego. Stosowne oświadczenie jest 
składane kierownikowi USC.   



    Małżonkowie  mogą: 

 

• nosić wspólne nazwisko, które jest 
dotychczasowym nazwiskiem jednego  z   nich, 

• każdy z osobna zachować swoje 
dotychczasowe nazwisko, 

• połączyć nazwisko małżonka ze swoim 
nazwiskiem. Po połączeniu nazwisko 
konkretnej osoby nie może składać się z więcej 
niż dwóch członów. 

 

 



• Jeżeli małżonkowie nie złożyli stosownych 
oświadczeń co do swojego nazwiska, każdy  
z nich pozostaje przy nazwisku dotychczasowym. 

 

• Małżonkowie decydują także, jakie nazwisko 
będą nosiły ich dzieci. 



Przeszkody zawarcia małżeństwa 

• niski wiek małżonków (przeszkoda wieku)  

•  ubezwłasnowolnienie 

• zaburzenia psychiczne 

• niepełnosprawność intelektualna 

• bigamia  (art. 206 Kodeksu karnego) 

• pokrewieństwo 

• powinowactwo 

• przysposobienie 

 



• Zgodnie z przepisami polskiego Kodeksu 
Rodzinnego i Opiekuńczego małżeństwo ustaje 
z powodu uznania jednego z małżonków  
za zmarłego lub orzeczenia przez sąd rozwodu.  

• Od 16 grudnia 1999 roku możliwe jest również 
pozostawanie małżonków w separacji 
sądowej. 
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