
 Zaświadczenia o możliwości zawarcia  małżeństwa za granicą 
przez obywatela polskiego 

 

Numer karty: 
USC.04.03 
 
1.Wymagane dokumenty: 

 Wniosek o wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą. 

  Osoba, która pozostawała już w związku małżeńskim załącza odpis prawomocnego orzeczenia 

sądu o rozwodzie (dla osoby rozwiedzionej). Jeżeli rozwód nastąpił za granicą, należy 

przedłożyć oryginalny odpis orzeczenia wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski. 

Ocena skuteczności orzeczenia zagranicznego sądu dokonana zostanie po przedłożeniu 

wymienionych dokumentów. W zależności od czasu jego wydania i kraju, z którego ono 

pochodzi, orzeczenie podlegać będzie skuteczności z mocy prawa (ex lege) lub będzie 

dopuszczane do obiegu prawnego na terenie RP po uprzednim jego uznaniu przez sąd 

okręgowy w kraju. 

  Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed 

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

 Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka. 

 Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej. 

 Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy. 

2.Miejsce złożenia dokumentów: 
Urząd Stanu Cywilnego w Radomyślu nad Sanem  
ul. Rynek Duzy 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem. 
 
3.Opłaty: 
38 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia. 
Opłatę skarbowa można uiścić przelewem, przekazem lub dowodem wpłaty na rachunek bankowy  
Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem ul Rynek Duży 7,  BS Zaleszany Oddział                                                                
 w Radomyślu nad Sanem  nr konta 53 9439 1017 2001 00000882 0001. 
 
4. Termin załatwienia sprawy: 
Bez zbędnej zwłoki. 
 
5.Podstawa prawna: 
1.Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014.1741 ze późn.zm). 
2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.z 2006 Nr 225, poz.1635 z późn.zm). 
 
6. Formularze: Wzór podania o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku 
małżeńskiego za granicą. Druk:USC.04.03/z.1 
 

7.Tryb odwoławczy: 
Do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia odmowy. 
 
8. Uwagi: 



Jeżeli małżeństwo ma być zawarte poza granicami Polski przed organem obcego państwa należy 

zwrócić się do kierownika urzędu stanu cywilnego lub konsula o wydanie zaświadczenia 

stwierdzającego, że zgodnie z  prawem polskim można zawrzeć małżeństwo. 

Dokument ten może otrzymać obywatel polski oraz cudzoziemiec, którego możność zawarcia 

małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego. 

Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo jest ważne 

przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia. 

9.Imie, nazwisko i stanowisko pracownika odpowiedzialnego za opracowanie i aktualizacje kart: 

Agata Wydra – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Radomyślu nad Sanem 

10. Imię, nazwisko i stanowisko pracownika odpowiedzialnego za opracowanie i aktualizacje kart: 

Jan Pyrkosz – Wójt Gminy w Radomyśl nad Sanem. 

 

 

 

 


