
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim 

można zawrzeć małżeństwo za granicą 

Ogólny opis 

1. Obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający obywatelstwa 

żadnego państwa zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą może otrzymać 

zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim może on zawrzeć 

małżeństwo.  

2. Ww. zaświadczenie wydaje wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego lub konsul.  

3. Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.  

Wymagane dokumenty 

1. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.  

2. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).  

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

kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem.  

4. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.  

5. Jeżeli zaświadczenie ma być wydane przez konsula, dodatkowo:  

1. odpis aktu urodzenia 

2. jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu 

małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego 

nieistnienia albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego 

ustanie, unieważnienie albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia 

małżeństwa. 

6. Obywatel polski, który nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych  

w Rzeczypospolitej Polskiej składa:  

o zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany  

w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, 

potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednia w związku 

małżeńskim - potwierdzający małżeństwo wraz z dokumentem 

potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo 

dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, 

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z urzędowym tłumaczeniem, 

dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra 

Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń  

w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

(EOG) albo polskiego konsula. Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim 

można zawrzeć małżeństwo jest ważne 6 miesięcy od daty wydania zaświadczenia. 

Sposób dostarczania dokumentów 
Wymagane dokumenty należy złożyć w usc osobiście w godzinach  pracy.  

 

Miejsce dostarczenia dokumentów:  

           Urząd Stanu Cywilnego  

           ul. Damrota 6 

           44-145  Pilchowice 

 



Godziny pracy Urzędu Stanu Cywilnego:  

poniedziałek ,wtorek, środa od godz. 7.30 do 15.30  

czwartek od godz. 7.30 do 17.30  

piątek od godz. 7.30 do 13.30  

 

Dodatkowych informacji można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny z Kierownikiem 

USC tel. 32 332 71 63 lub usc@pilchowice.pl 

Opłaty 

1.  Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia: 38,00 zł..  

Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku. 

Terminy i sposób załatwienia sprawy 

W terminie do 7 dni od dokonania wymaganych wpisów w rejestrze stanu cywilnego  

i otrzymania wymaganych dokumentów.  

Numer konta,  na który należy wpłacić opłatę skarbową za sporządzenie aktu małżeństwa: 

Urząd Gminy Pilchowice 

Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach  

53 8460 0008 2002 0005 8825 0004 

Podstawy prawne 

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz.U. z 2018 

r. poz. 2224 późn. zm.).  

2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 682 z późn. zm.).  

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu 

cywilnego (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1904).  

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie 

opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza 

urzędem stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 180).  
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