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NAZWA USŁUGI /  

SYMBOL 

INFORMACJA O ZEZWOLENIE NA ZAWARCIE ZWIĄZKU 

MAŁŻEŃSKIEGO Z CUDZOZIEMCEM 

73/K/UU/SR 

KATEGORIA USŁUGI Usługa uzupełniająca 

OZNACZENIE 

SĄDU/WYDZIAŁU 
sąd rejonowy / wydział rodzinny i nieletnich 

SYMBOL PROCEDURY 73/P/UU/SR 

SŁOWA KLUCZE związek małżeński z cudzoziemcem 

PODMIOTY UPRAWNIONE  

(KOGO DOTYCZY) 

➢ wnioskodawca ‒ cudzoziemiec chcący zawrzeć związek małżeński 

w Polsce 

➢ uczestnik – osoba, z którą cudzoziemiec zamierza zawrzeć związek 

małżeński. 

MIEJSCE REALIZACJI 

USŁUGI   

(GDZIE I W JAKI SPOSÓB 

ZŁOŻYĆ DOKUMENTY) 

 

sąd rejonowy (wydział rodzinny i nieletnich): 

➢ właściwy dla miejsca zamieszkania cudzoziemca, a w przypadku 

braku miejsca zamieszkania ‒ sąd właściwy dla miejsca pobytu 

cudzoziemca. 

 

Sposób złożenia dokumentów: 

➢ w biurze podawczym sądu 

lub  

➢ nadanie wniosku wraz z załącznikami listem za pośrednictwem: 

a. polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego na 

podstawie ustawy – Prawo pocztowe, 

b. placówki pocztowej operatora świadczącego pocztowe 

usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej (dla osób przebywających za granicą), 

c. innego podmiotu świadczącego usługi doręczeniowe (np. 

kurier), 

przy czym wyłącznie oddanie wniosku podmiotowi wskazanemu 

w pkt a lub b jest równoznaczne z wniesieniem wniosku do sądu. 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA 

DLA REALIZACJI USŁUGI  

(JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ 

DO SPRAWY) 

1. Przygotowanie wniosku o zwolnienie z obowiązku przedłożenia 

dokumentu   poświadczającego zdolność do zawarcia małżeństwa 

w kraju pochodzenia wraz z uzasadnieniem, który powinien zawierać: 

➢ oznaczenie sądu, do którego wnosi się, 

➢ imię, nazwisko wnioskodawcy, jego adres oraz nr PESEL lub NIP  

(przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada miejsca zamieszkania 

w Polsce w wniosku należy również wskazać adres dla doręczeń na 

terytorium Polski), 

➢ imię, nazwisko, adres, PESEL (jeżeli są znane) uczestnika 

postępowania,  

➢ dokładnie określenie żądania, 

➢ wskazanie okoliczności, z których wynika, że nie ma przeszkód do 

zawarcia małżeństwa, a kraj pochodzenia wnioskodawcy nie 

wystawia zaświadczeń o zdolności do zawarcia małżeństwa, lub 

podać przyczyny niemożności uzyskania takiego zaświadczenia, 

➢ informację o języku, jakim posługuje się obcokrajowiec, stanie 

cywilnym wnioskodawcy oraz stanie cywilnym uczestnika 

postępowania, 

➢ przywołanie dowodów, np. w postaci dokumentów lub świadków,  
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➢ własnoręczny podpis, 

➢ spis załączników – dokumentów, na jakie powołano się we 

wniosku. 

2. Przygotowanie i dołączenie do wniosku jego odpisów wraz 

z załącznikami dla uczestnika postępowania. 

 

3. Złożenie/przesłanie do sądu oryginału wniosku i załączników wraz 

z odpisami dla uczestnika postępowania (jeden egzemplarz należy 

pozostawić dla siebie). 

TERMIN REALIZACJI 

USŁUGI  

➢ nie dotyczy 

FORMA ODBIORU USŁUGI  

 

➢ osobiście 

➢ pocztą elektroniczną 

➢ telefonicznie 

WYMAGANE DOKUMENTY 
➢ Oryginał odpisu aktu urodzenia z tłumaczeniem na język polski 

wnioskodawcy. 

➢ Kopia paszportu z danymi osobowymi wnioskodawcy. 

➢ Dokument potwierdzający stan cywilny wnioskodawcy. 

➢ Zaświadczenie Konsulatu o niewydawaniu zaświadczeń. 

➢ Potwierdzenie uiszczenia opłaty od wniosku. 

➢ Dokumenty, na które wnioskodawca powołuje się w wniosku. 

OPŁATY 
➢ Opłata sądowa od wniosku o zezwolenie na zawarcie związku 

małżeńskiego z cudzoziemcem wynosi 100 zł. 

W przypadku, gdy sytuacja materialna wnioskodawcy uniemożliwia 

opłacenie kosztów, może on złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów 

sądowych w całości lub w części. 

PODSTAWA PRAWNA  
➢ Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. ‒ Kodeks rodzinny 

i opiekuńczy, 

➢ Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. ‒ Kodeks postępowania 

cywilnego, 

➢ Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 

cywilnych. 

AKTUALIZACJA/ 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Ministerstwo Sprawiedliwości w przypadku każdorazowej zmiany: 

➢ zamieszczana stronie MS aktualny formularz Karty usługi, 

➢  informuje Kierownika BOI, a w przypadku jego braku – 

Kierownika Oddziału Administracyjnego lub Samodzielnej Sekcji 

Administracyjnej o dokonanej zmianie.  

Kierownik BOI, a w przypadku jego braku – Kierownik Oddziału 

Administracyjnego lub Samodzielnej Sekcji Administracyjnej: 

➢ wydrukowuje ze strony MS aktualny formularz Karty usługi 

i zastępuje nieaktualną Kartę usługi nowym arkuszem (dot. wersji 

papierowej), 

➢ nanosi stosowną adnotację w tabeli przeglądu i aktualizuje karty 

usług oraz procedur świadczenia usług. 

INFORMACJE 

DODATKOWE 

Jeśli jedna z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo jest 

cudzoziemcem, to: 

osoba ta musi złożyć dokument, który potwierdzi, że może zawrzeć związku 

małżeńskiego według prawa, które obowiązuje w kraju, z którego pochodzi 

(dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem ta osoba może 

zawrzeć związek małżeński). 

Jeśli uzyskanie takiego dokumentu jest wyjątkowo trudne ze względu na 

przeszkody, takie, jak np.: 
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➢ w kraju pochodzenia trwa wojna, 

➢ państwo, z którego pochodzi cudzoziemiec zamierzający zawrzeć 

małżeństwo, nie wydaje zaświadczenia o zdolności prawnej do 

zawarcia małżeństwa,  

➢ z przyczyn politycznych osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo 

obawia się zwrócić do właściwych organów swojego państwa 

(szczególnie jeśli jednocześnie ubiega się o nadanie statusu 

uchodźcy)  

Z powodu powyższego sąd może zwolnić z obowiązku złożenia takiego 

dokumentu, po uprzednim złożeniu przez cudzoziemca do sądu wniosku 

w tej sprawie. 

Informacja dodatkowa dotycząca danej usługi udzielana jest w związku 

z pytaniem Interesanta, pod warunkiem że nie stanowi ona porady prawnej. 

ZAŁĄCZNIKI 

(WZORY/FORMULARZE) 

Załącznik nr 1 do Karty usługi ‒ wzór Wniosku o zezwolenie na zawarcie 

związku małżeńskiego z cudzoziemcem. 
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Załącznik nr 1 do Karty usługi: 

INFORMACJA O ZEZWOLENIE NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO  

Z CUDZOZIEMCEM 73/K/UU/SR 

 

 

-WZÓR-  

 

 …........................... dnia ................................. 
(miejscowość i data) 

 

 Sąd Rejonowy w ………………………… 

Wydział Rodzinny i Nieletnich 

 Wnioskodawca:  

 

……………………………...………………... 
(imię i nazwisko) 

 

………………………………………………. 
(adres zamieszkania)  
 

………………………………………….……. 
(PESEL/NIP) 

  

Uczestnik postępowania:  

 

……………………………...………………... 
(imię i nazwisko) 

 

………………………………………………. 
(adres zamieszkania)  

 

 

Wniosek  

o zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego 

do zawarcia małżeństwa 
 

Wnoszę o: 

zwolnienie mnie ……………………………, urodzonego/-ej dnia ………………… 

w …………………………, syna/córki ……………………………….., 

zamieszkałego/-ej w miejscowości ……………….…………., legitymującego/ej się 

paszportem nr ………..………………………… przebywającego/-ej 

w …………………………….., obywatela/-ki ………………………………., od 

obowiązku złożenia Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego dokumentu 

stwierdzającego możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego 

z uczestniczką/-kiem …………………………………………..…, obywatelką/-lem 

polską/-kim urodzoną/-ym dnia …………………………… 

w  ………………………………… córką/-synem ………………………………… . 

 



 

 

Uzasadnienie 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

 (należy wskazać swój stan cywilny oraz stan cywilny uczestniczki/-ka, wskazać na 

okoliczności, z których wynikałoby, że nie ma przeszkód do zawarcia małżeństwa, a 

kraj pochodzenia wnioskodawcy/-czyni nie wystawia zaświadczeń o zdolności do 

zawarcia małżeństwa, a także podać język, jakim posługuje się cudzoziemiec/-ka). 

 

 

......................................... 

(własnoręczny podpis wnioskodawcy) 

 

Załączniki:  

1. dowód opłaty od wniosku, 

2. dowody wymienione w treści uzasadnienia (jeżeli nie zostały wskazane w uzasadnieniu żadne 

dowody i nie są one załączane, punkt ten należy przekreślić), 

3. odpis wniosku z załącznikami. 
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