
 

NALEŻY ZADECYDOWAĆ PRZED ŚLUBEM W KOŚCIELE KATOLICKIM 

Gdzie chcielibyście, aby odbył się ślub? 

 Ślub powinien odbyć się w parafii aktualnego zamieszkania. 

 może się odbyć się w jakiejkolwiek parafii / kościele po uzyskaniu zgody jego administratora. 

W przypadku ślubu w Anglii dokumentacja sporządzana jest w parafii ślubu. 

W przypadku ślubu w Polsce dokumentacja może być sporządzana w Polsce lub w Anglii. 



l.p. RZECZY POTRZEBNE DO SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI PRZED ŚLUBEM W KOŚCIELE KATOLICKIM GRB PL

1

Pozwolenie od Proboszcza parafii zamieszkania panny młodej  (gdy dokumentacja/ślub odbywa się na terenie innej parafii) ✓

Pozwolenie od Proboszcza parafii zamieszkania panny młodej lub pana młodego  
(gdy dokumentacja/ślub odbywa się na terenie innej parafii niż parafia zamieszkania narzeczonych) ✓

2 Wypełnienie Protokołu z Rozmów Kanoniczno-Duszpasterskich z Narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa, tzw. Protokół Przedmałżeński ✓ ✓

3
Aktualna Metryka Chrztu (dla strony katolickiej); aktualna = nie starsza niż 6 miesięcy licząc wstecz od daty ślubu ✓

Aktualna Metryka Chrztu (dla strony katolickiej); aktualna = nie starsza niż 3 miesięcy licząc wstecz od daty ślubu ✓

4
Wypełniony wniosek o Pozwolenie / Dyspensy / Konwalidacja lub o Dyspensę od Formy Kanonicznej  
(jeśli takie dokumenty są wymagane, to najlepiej nie ustalać ostatecznie daty wesela)

✓ ✓

5 Ustawowa Deklaracja o Stanie Wolnym (zarówno dla panny młodej i pana młodego) poświadczona przez solicitora.  
(ważna przez okres sześciu miesięcy od daty wystawienia). ✓

6
Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej. 
Wydany przez Urząd Stanu Cywilnego (zarówno dla panny młodej i pana młodego). 
Wniosek nie może być złożony wcześniej niż 3 miesiące przed planowanym zawarciem małżeństwa.

✓

7 Licencja Małżeńska z Register Office - “blue form” (ważna przez okres sześciu miesięcy od daty wystawienia). ✓

8 Załatwienie spraw formalnych w Urzędzie Stanu Cywilnego (nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowanym zawarciem małżeństwa).

9 Kurs Przedmałżeński (uwaga należy zadbać o Kurs Przedmałżeński odpowiednio wcześnie) ✓ ✓

10
Płatność za sporządzenie dokumentacji: £ 50.00 - na rzecz parafii p.w. św Ignacego; £ 30.00 - na rzecz Diecezji Westminster (WRCDT) ✓

Płatność za sporządzenie dokumentacji: według stawek obowiązujących w danej parafii / diecezji ✓


