Zawarcie związku małżeńskiego (ślub konkordatowy)
Bezpośrednia obsługa klientów dotyczy wyłącznie osób, które wcześniej umówiły wizytę.
Rezerwacji można dokonać telefonicznie: 61 426 05 05 lub 504
Prosimy o przyjście do urzędu punktualnie
Jeżeli uzyskanie zaświadczenia w chwili obecnej nie jest Państwu niezbędne, to prosimy
poczekać z załatwieniem sprawy do czasu unormowania sytuacji epidemicznej.
Ponadto informujemy, iż uzyskanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności
wyłączających zawarcie małżeństwa jest możliwe w dowolnie wybranym urzędzie stanu
cywilnego w Polsce.
Wymagane dokumenty
Dokumenty niezbędne do uzyskania zaświadczenia:
 do wglądu - dowody osobiste lub paszporty;
 wniosek wypełniany na stanowisku obsługi,
Cudzoziemcy:
 do wglądu dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport oraz karta pobytu,
jeżeli została wydana;
 odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem wykonanym przez: tłumacza przysięgłego
wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza
przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach
członkowskich UE lub EOG lub konsula. Jeżeli cudzoziemiec pozostawał 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 lub unieważnienie albo dokumentem
potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie
pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do
sporządzenia aktu małżeństwa;
 zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie ze swoim
prawem ojczystym wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego
wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza
przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach
członkowskich UE lub EOG lub konsula
 w przypadku braku takiego zaświadczenia lub nie możności wydobycia, zezwolenie
sądu rejonowego na zawarcie związku małżeńskiego bez konieczności przedkładania
ww. dokumentu
Przy składaniu dokumentów narzeczeni podpisują zapewnienie o braku przeszkód prawnych
do zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli cudzoziemiec nie włada językiem polskim
zapewnia obecność tłumacza przysięgłego.
W momencie składania zapewnienia narzeczeni wybierają nazwiska, jakie będą nosić po
ślubie oraz nazwisko dla wspólnych dzieci.
Po zawarciu małżeństwa nie ma możliwości zmiany oświadczenia o nazwiskach małżonków.
Przy sporządzaniu aktu urodzenia pierwszego dziecka pochodzącego z małżeństwa istnieje
możliwość zmiany oświadczenia dotyczącego nazwiska dzieci.

Opłatę skarbową w wysokości 84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa uiszcza się:
kartą płatniczą na stanowisku obsługi w momencie składania wniosku lub przelewem na
konto 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005
Jeżeli małżeństwo będzie zawierane poza Gnieznem, dowód zapłaty opłaty skarbowej na
konto urzędu stanu cywilnego rejestrującego małżeństwo.
Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od dnia jego wystawienia.
Po sporządzeniu aktu małżeństwa wydawany jest bezpłatnie jeden odpis skrócony aktu
małżeństwa.

