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ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE MOŻNOŚĆ ZAWARCIA 
MAŁŻEŃSTWA ZGODNIE Z PRAWEM POLSKIM ZA GRANICĄ 

 

Miejsce 
załatwienia 

sprawy: 

Urząd Stanu Cywilnego 
Ewa Kalisz – z-ca Kierownika USC 
Pokój nr 111 – I piętro /tel.  34 3575 100 wew. 40/ 
Godziny pracy poniedziałek-piątek 7.30-15.30 
 

Wymagane 
dokumenty: 

Występując z wnioskiem o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można 

zawrzeć małżeństwo przedstawia się do wglądu dokument tożsamości oraz składa: 

- zapewnienie, 

- dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka, 

- dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 38 zł, 

- jeżeli obywatel polski nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce – także zagraniczny 

dokument potwierdzający urodzenie, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – również 

dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub 

unieważnienie małżeństwa albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa. 

 

Opłaty: 

 
- zaświadczenie stwierdzające, ze obywatel polski lub zamieszkały na terenie RP cudzoziemiec niemający 
obywatelstwa żadnego państwa, zgodnie z prawem polskim, może zawrzeć związek za granicą – 38 zł 
 
Wpłata gotówką w kasie tut. Urzędu na parterze albo na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego  
w Dobrodzieniu: BS Leśnica O/Dobrodzień 89 8907 1047 2005 4000 0765 0011 

Termin 
załatwienia 

sprawy: 

 
niezwłocznie 

Tryb 
odwoławczy: 

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia, że obywatel polski lub 
zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający żadnego obywatelstwa zgodnie z prawem polskim może 
zawrzeć małżeństwo za granicą powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. 
Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego 
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 dokonania czynności.  
 

Podstawa 
prawna: 

 
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.) 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.) 
 

Informacje 
dodatkowe: 

Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo jest ważne przez 
okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.  
 

Formularze 
wniosków  
i druki do 
pobrania: 

 
 
na miejscu 

 
Opracowała: Zofia Ulfig – Z-ca Kierownika USC , data: 20.07.2005r. 
Aktualizacja: Ewa Kalisz – Z-ca Kierownika USC, data:15.12.2015r. 
Zatwierdził: Waldemar Krafczyk – Sekretarz Gminy, data 15.12.2015r. 
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