
Formalności ślubne – lista krok po kroku

Ślub cywilny
Prawomocnego ślubu cywilnego udziela młodej parze kierownik urzędu stanu cywilnego.

Ile macie czasu?
Tak szybko, jak to możliwe
 Poinformujcie o woli zawarcia związku małżeńskiego 
 i zapytać o dostępność wybranego terminu
6 miesięcy przed ślubem
 Zgłoście wolę zawarcia związku małżeńskiego i podać wybraną datę
 Udajcie się do właściwego urzędnika stanu cywilnego i dowiedzcie się, 
 jakie dokumenty są wymagane do zawarcia związku małżeńskiego 
 Umówcie się na wizytę u notariusza i zasięgnijcie porady dotyczącej majątkowej 
 umowy małżeńskiej 
Na 3 do 5 miesięcy przed ślubem
 Wybierzcie kreację na ślub

Ślub cywilny – dokumenty i formalności
Podczas konsultacji w urzędzie stanu cywilnego można zasięgnąć informacji dotyczących 
wymaganych dokumentów, z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji pary młodej.
Dokumenty, które są zawsze wymagane do zawarcia ślubu cywilnego
 Akt urodzenia
 Dowód osobisty / paszport
 Dowód opłaty skarbowej
Dodatkowo, w zależności od indywidualnej sytuacji:
 Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku
 Zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem
 Odpis wyroku sądu potwierdzający rozwód
 Odpis aktu zgonu małżonka
 Zagraniczny odpowiednik aktu urodzenia
 Zagraniczny odpowiednik aktu małżeństwa wraz z dokumentem, 
 który potwierdzi unieważnienie poprzedniego małżeństwa
 Poświadczenie zameldowania na pobyt czasowy na terenie RP
 Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego 
 wydane przez organ odpowiadający polskiemu urzędowi stanu cywilnego



Po ceremonii ślubnej
Instytucje i urzędy, które należy poinformować o zawarciu związku małżeńskiego i ewentualnej 
zmianie nazwiska:
 Urząd miasta lub gminy celem złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego 
 w przypadku zmiany miejsca zameldowania
 Urząd skarbowy celem otrzymania formularza NIP 3 i aktualizacji danych osobowych 
 w systemie 
 Urząd miasta lub starostwo powiatu w celu złożenia wniosku o nowe prawo jazdy 
 w przypadku zmiany miejsca zameldowania
 Bank, jeśli nastąpiła zmiana nazwiska lub jeśli planujecie założyć wspólne konto

Wymiana dokumentów:
 Dowód rejestracyjny samochodu
 Paszport
 Karta zdrowotna
 Legitymacja zniżkowa
 Okresowy bilet komunikacji miejskiej
Pozostałe instytucje, w których należy zaktualizować dane osobowe:
 ZUS w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 Miejsce pracy
 Przedszkole / szkoła twojego dziecka
 Spółdzielnia mieszkaniowa
 Uczelnia
 Lekarz rodzinny
 Operator telefonii komórkowej/usług telekomunikacyjnych
 Dostawca energii elektycznej / gazu
 Dostawca telefonii komórkowej, internetu, telewizji
 Przychodnia, lekarz rodzinny
 Stowarzyszenia
 W przypadku prenumeraty wydawnictwo gazety
 Udzielone pełnomocnictwa
 Instytucje, w których posiadacie legitymacje lub karty (np. biblioteka)
 Domy sprzedaży wysyłkowej i sklepy internetowe, w których posiadacie konta

W niektórych przypadkach wystarczy jedynie wysłać standardowe pismo lub e-mail z aktualnymi 
danymi osobowymi. Wiele instytucji umożliwia również internetową aktualizację danych.

Zmiany nieoficjalne/indywidualne 
 Załóżcie nowy adres e-mail
 Wymieńcie tabliczkę z nazwiskiem na drzwiach i skrzynce na listy



Więcej o formalnościach ślubnych dowiedzie się z naszego poradnika „Formalności ślubne krok po kroku”.

Ślub za granicą

Dokumenty niezbędne do zawarcia ślubu za granicą
Co kraj, to obyczaj, dlatego pobierając się za granicą musicie zwrócić uwagę na zasady obowiązujące 
w danym państwie. Pamiętaj jednak, że o samej możliwości zawarcia małżeństwa przez obywatela 
Polski za granicą rozstrzyga zawsze prawo polskie. Natomiast o jego formie decyduje prawo kraju, w 
którym się pobieracie bądź prawo ojczyste obu małżonków. Ponadto ślub możecie zawrzeć również 
przed konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania jego funkcji.
Dokumenty niezbędne do zawarcia ślubu za granicą
 Ważny dokument tożsamości: paszport lub dowód osobisty
 Odpis aktu urodzenia lub jego odpowiednik
 Zezwolenie na pobyt czasowy lub wiza
 Zaświadczenie o zameldowaniu
 Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku
 Zaświadczenie o rozwodzie lub akt zgonu zmarłego małżonka
 Tłumaczenia dokumentów, dokonane przez tłumacza przysięgłego

Sakrament małżeństwa w Kościele katolickim

Ile macie czasu?
Tak szybko, jak to możliwe
 Zgłoście wolę zawarcia związku małżeńskiego w kancelarii parafialnej i 
 zapytać o dostępność wybranego terminu
 Dowiedzcie się, jakie dokumenty są wymagane do zawarcia związku małżeńskiego
3 do 5 miesięcy wcześniej
 Ustalcie oprawę ślubną mszy świętej 
 (pieśni, tekst kazania, wybór prośby o wstawiennictwo, oprawa muzyczna)
 Zapiszcie się na kurs przedmałżeński
Dokumenty potrzebne do zawarcia ślubu kościelnego
Podczas rozmowy z proboszczem dowiecie się, jakie dokumenty należy złożyć, 
aby wziąć ślub kościelny i aby był on ważny.
Dokumenty potrzebne do zawarcia ślubu kościelnego
 Dowód osobisty
 Metryka chrztu
 Zaświadczenie o bierzmowaniu
 Świadectwo nauki religii (w zależności od parafii)
 Potwierdzenie odbycia nauk przedmałżeńskich
 Zaśwadczenie o spowiedzi

https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/formalnosci-slubne-krok-po-kroku

