
 

 

 

 Ślub bierze się raz w życiu. To zrozumiałe, że  nie wiemy gdzie 
mamy się udać, kiedy i z jakimi dokumentami. Na szczęście macie nas! 
  

ŚLUB KOŚCIELNY 
  
LISTA DOKUMENTÓW DO KOŚCIOŁA, W KTÓRYM 
ZAMIERZACIE WZIĄĆ ŚLUB. 
• akty chrztu, 
• akty urodzenia, 
• czasem akty bierzmowania- zależnie od parafii, 
• czasem potwierdzenie katechizacji w szkole średniej- zależnie 

od parafii, 
• licencja- jeśli ślub brany jest w innym kościele niż własna parafia 

potrzebna jest zgoda proboszcza z jednej z Waszych parafii na 
wzięcie ślubu w innej- najczęściej takie "pozwolenie" powinno się 
otrzymać w parafii Panny Młodej. 

• zapowiedzi- informacja, którą księża ogłaszają w Waszych 
parafiach przez min. 2 niedziele przed ślubem podczas mszy. Jeśli 
ślub brany jest w innej parafii niż w parafii Państwa Młodych 
każde z nich musi taką zapowiedź zanieść do swojego kościoła i 
otrzymać jej potwierdzenie by przekazać je do kościoła, w którym 
zamierzacie brać ślub, 

• zaświadczenie o naukach przedmałżeńskich i odbyciu 
spotkań w poradni przedmałżeńskiej, 

• potwierdzenie spowiedzi Pary Młodej i Waszych świadków. 
  
LISTA DOKUMENTÓW DO URZĘDU STANU CYWILNEGO. 
• max 3 miesiące przed wzięciem ślubu, 
• Para Młoda bierze swoje dowody osobiste i udaje się do 

USC gdzie odbieracie pozwolenie na zawarcie związku 
małżeńskiego- taka przyjemność kosztować będzie 84 zł. Takie 
zaświadczenie zanosicie później do księdza. Pamiętajcie o tym, że 
do USC musicie udać się razem. 

 



 

 

Ważne! Urząd Stanu Cywilnego ma połączony system i działa w całej 
Polsce tak samo. Dlatego też, dokument potwierdzający możliwość 
zawarcia przez Was ślubu możecie odebrać w  każdym Urzędzie Stanu 
Cywilnego niezależnie od tego gdzie jesteście zameldowani lub z jakiego 
miasta pochodzicie.  
  

ŚLUB PLENEROWY 
  
LISTA ZADAŃ. 

• rezerwacja terminu na początku roku w którym brany jest ślub- 
koszt 1000 zł, 

• urzędnik przekazuje pismo, które podpisać musi osoba 
decyzyjna w miejscu ślubu plenerowego zapewniając, że 
zapewni godne warunki przebiegu ceremonii zaślubin. 

• max 3 miesiące przed wzięciem ślubu Para Młoda bierze swoje 
dowody osobiste i udaje się do USC i odbieracie pozwolenie na 
zawarcie związku małżeńskiego- taka przyjemność kosztować 
będzie 84 zł. Takie zaświadczenie zanosicie później do księdza. 
Pamiętajcie o tym, że do USC musicie udać się razem 

 
Bardzo często urzędnicy chcą sprawdzić wcześniej miejsce 

ceremonii, aby mieć pewność, że otoczenie nadaje się na tło tak ważnej 
chwili jaką jest ślub. 
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