
1. Czy podczas ceremonii zaślubin na świeżym 
powietrzu muszę uwzględnić miejsce na 
godło?

Nie. Od pewnego czasu nie jest to wymagany 
element aranżacji miejsca ślubu cywilnego. 
Urzędnik zazwyczaj godło ma na sobie.

2. Czy dokumenty w Urzędzie Stanu 
Cywilnego mogę załatwić na rok przed datą 
ślubu?

Nie. Dokumenty w Urzędzie można składać 
minimum na 6-3 miesięcy przed planowaną 
datą ślubu.

3. Czy Poradnia Rodzinna i Nauki 
Przedmałżeńskie to to samo?

Nie. W poradni Rodzinnej poruszane są tematy 
dotyczące naturalnych metod kierowania 
płodnością, problemów małżeńskich czy 
ochrony życia poczętego. Natomiast Nauki 
Przedmałżeńskie mają na celu pogłębienie 
chrześcijańskiej nauki o małżeństwie i 
rodzinie, przygotowanie do wspólnotowego 
życia w rodzinie, do odpowiedzialności i 
współpracy. Jak również wprowadzenie w 
życie liturgiczne i sakramentalne.

4. Ilu powinniśmy mieć kelnerów 
obsługujących nasze wesele?

1 kelner na 15-20 osób. 

5. Czy wszyscy podwykonawcy powinni 
otrzymać posiłek w dniu wesela?

Nie. Nie wliczamy posiłków dla 
podwykonawców, których praca w tym dniu 
jest krótka. Mamy tu na myśli: animatorów, 
obsługę fotobudki, obsługę fajerwerków itd. 

6. Jakie dokumenty są potrzebne do 
zorganizowania ślubu kościelnego w innej 
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,

Reszta dokumentów jest taka sama. 

7. Czy w Urzędzie Stanu Cywilnego może 
podejść jedno z nas i załatwić wszystkie 
dokumenty?

Nie. Do Urzędu Stanu Cywilnego musicie 
udać się razem.

8. Gdzie umieszcza się przypinkę Pana 
Młodego, Świadka i drużbów?

Wyłącznie na klapie marynarki.

9. Od czego zacząć pisanie scenariusza 
ślubnego?

Od środka! :) Zawsze zaczynamy od godziny 
ślubu i najpierw cofamy się do godzin 
porannych, dopiero później planujemy część 
po ceremonii zaślubin. 

10. Czy w Urzędzie Stanu Cywilnego musimy 
uiścić jakąś opłatę?

Tak. Opłata ta na obecną chwilę wynosi 84 zł 
w przypadku ślubu kościelnego i cywilnego w 
Urzędzie i 1084 zł w przypadku ślubu poza 
urzędem stanu cywilnego. 

Jeśli więcej niż 3 pytania sprawiły Ci trudność, 
możesz rozważyć elementy naszej oferty, w 
której każdy znajdzie coś dla siebie.
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