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WYDANIE ZAŚWIADCZENIA DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA SAKRAMENTALNEGO ZE 

SKUTKAMI CYWILNYMI („ŚLUB KONKORDATOWY”) 

Wymagane dokumenty 1 .Dowody osobiste lub paszporty. – do wglądu 

2. Osoba, która nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce, 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. Dokumenty te składa się wraz z tłumaczeniem dokonanym przez 

tłumacza przysięgłego. 

3.Kobieta niepełnoletnia, która ukończyła 16 rok życia, załącza prawomocne 

postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa. 

4.Cudzoziemcy, poza dokumentami wymienionymi w punkcie 1,składają 

dokument stwierdzający zdolność prawną do zawarcia małżeństwa według prawa 

państwa ojczystego wydane przez jego władze lub placówkę dyplomatyczną w 

Polsce wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub 

prawomocne postanowienie polskiego sądu o zwolnieniu cudzoziemca od 

obowiązku złożenia takiego dokumentu (w przypadku, gdy kraj ojczysty 

cudzoziemca takiego dokumentu nie wydaje lub jego zdobycie nastręczałoby 

wyjątkowych trudności).  

5.Odpisy aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce potwierdzające 

urodzenie lub ustanie, unieważnienie, stwierdzenie nieistnienia małżeństwa nie są 

dokumentami wymaganymi, jednakże w szczególnych przypadkach mogą ułatwić 

dokonanie czynności. 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity 

Dz.U. 2020 poz. 463). 

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.-Kodeks rodzinny i opiekuńczy(tekst jednolity 

Dz.U. 2019 poz. 2086 

Sposób załatwienia sprawy Zaświadczenie  wydawane przez   Kierownika   USC   ważne przez 6 miesięcy.  Po  

zawarciu  małżeństwa sakramentalnego  (ze  skutkami  cywilnymi)  duchowny  

przekazuje 1  egzemplarz  zaświadczenia do  Urzędu  Stanu Cywilnego, który w 

ciągu 1 dnia sporządza akt małżeństwa. Pierwszy odpis skrócony aktu małżeństwa 

małżonkowie mogą uzyskać bezpłatnie w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego 

Komórka odpowiedzialna USC 

Opłaty Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł–płatna na konto urzędu 

gminy na terenie której będzie zawierane małżeństwo. 

Czas załatwienia sprawy Niezwłocznie 

Tryb odwoławczy Osoba  zainteresowana  w  terminie  14  dni  od  dnia  doręczenia  jej  pisma  

kierownika  urzędu  stanu  cywilnego  o odmowie wydania zaświadczenia 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 

wydania zaświadczenia 
Inne informacje Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego 

zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone 
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przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim 

konsulem. Cudzoziemiec  nie  znający  języka  polskiego  powinien  złożyć  przedmiotowe  

zapewnienie  w  obecności  tłumacza przysięgłego. Zaświadczenie do zawarcia 

małżeństwa sakramentalnego ze skutkami cywilnymi wydawane jest w dowolnym 

Urzędzie Stanu Cywilnego 

 


