
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU 

MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ  

ZAKRES 

 Wniosek o wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą składa 

się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego lub konsula. 

MIEJSCE ZAŁATWIANIA 

        USC  I piętro  pokój nr 8 

DOKUMENTY DOSTARCZANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ: 

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego. 

2. Dowód osobisty.  

3. Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed 

kierownikiem USC.  

4. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka. 

5. Obywatel polski , który 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. 

Od 01 marca 2015 r., zgodnie ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego  do załatwienia spraw 

nie ma obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie kraju, 

bowiem pozyskują je we własnym zakresie urzędy stanu cywilnego. Powyższe może jednak 

wydłużyć załatwianie spraw i uniemożliwi zachowanie dotychczasowych standardów czasu 

obsługi. Osoby, które posiadają odpisy aktów stanu cywilnego niezbędne do załatwienia 

spraw, mogą je więc dołączyć do wniosków, co umożliwi ich zdecydowanie szybszą 

realizację. Dodatkowo do wglądu: 

6. Odpis skrócony aktu urodzenia , o ile nie został sporządzony w  miejscowym USC.  

7. od osób, które pozostawały już w związku małżeńskim: 

·         Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie – dla osób 

rozwiedzionych, 

·         Odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka – dla wdowców i wdów. 

  

WYNIK SPRAWAY – SPOSÓB ZAŁATWIANIA 

      Zaświadczenie stwierdzające, ze zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo. 

Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego wystawienia. 

TERMIN – CZAS TRWANIA SPRAWY 

Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego : 



- w tutejszym USC po upływie 7 dni roboczych;  

- w innym USC po upływie 10 dni roboczych.  

UWAGI ! 

  Zaświadczenie podlega opłacie skarbowej zaświadczenie – 38,00 zł. 

PODSTAWA PRAWNA: 

1. Ustawa z dnia 28.11.2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z 

późn. zm.) art. 83  

 

2.  Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.)  

 

 

 

 

  

 

 


