
 
 

stan: styczeń 2022 r. 

 

Wiza w celu zawarcia związku małżeńskiego w Niemczech  

 

1. Informacje ogólne 

 

Pozytywne rozpatrzenie wniosku wizowego w celu zawarcia związku małżeńskiego możliwe 

jest generalnie jedynie w przypadku zamiaru zawarcia małżeństwa z mieszkającym już w 

Niemczech narzeczonym / mieszkającą już w Niemczech narzeczoną bezpośrednio po 

przyjeździe wnioskodawcy do Niemiec. Warunkiem tego jest zakończona już procedura 

sprawdzająca spełnienie przesłanek zawarcia związku małżeńskiego. W tym celu należy 

udokumentować fakt zgłoszenia zamiaru zawarcia małżeństwa w jednym z niemieckich 

urzędów stanu cywilnego. Trzeba pamiętać, że zgłoszenie zamiaru zawarcia małżeństwa traci 

swoją ważność sześć miesięcy od daty jego wystawienia. 

 

Wnioski wizowe można składać wyłącznie w Dziale Wizowym Ambasady Niemiec 

w Warszawie. Konsulaty Generalne Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, Wrocławiu 

i Gdańsku nie wydają wiz i nie udzielają też informacji na temat składania wniosków 

wizowych.  

 

Proszę pamiętać, że aby złożyć wniosek, należy stawić się w Ambasadzie osobiście, 

przynosząc ze sobą wszystkie wymagane dokumenty. W tym celu proszę zarezerwować 

termin za pośrednictwem naszego systemu rezerwacji terminów wizyt online. Właściwy link 

znajduje się na naszej stronie internetowej. Proszę mieć na uwadze, że czas rozpatrywania 

wniosku wynosi z reguły kilka tygodni od dnia jego złożenia.  

 

Wniosek wizowy zostanie przyjęty tylko po przedłożeniu kompletu wymaganych dokumentów. 

Każdy z dokumentów należy przedłożyć w oryginale wraz z dwiema kopiami. Dokumenty w 

języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język niemiecki. 

 

2. Opłaty 

 

Za rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy w celu zawarcia związku małżeńskiego pobierana jest 

opłata w wysokości ok. 400 złotych (równowartość 75 euro w zależności od aktualnego kursu 

walutowego). Opłatę należy uiścić w złotych przy składaniu wniosku. Jest to opłata 

manipulacyjna. W przypadku odmowy udzielenia wizy lub wycofania wniosku o wizę nie 

przysługuje zwrot wniesionej opłaty. 

 

3. Procedura 

 

Rozpatrywanie wniosku trwa z reguły co najmniej 8 tygodni. O otrzymanej decyzji Ambasada 

zawiadamia niezwłocznie wnioskodawcę. Aby nie utrudniać pracy Działowi Wizowemu, 

stanowczo prosimy nie kierować tam zapytań dotyczących stanu sprawy, ponieważ 

opóźniają one rozpatrywanie wniosków wizowych. 

 

4. Wymagane dokumenty 



2 

 

 

Proszę pamiętać o załączeniu do wniosku wizowego wszystkich wymaganych 

dokumentów! Niekompletny zestaw dokumentów może być powodem odmowy przyjęcia 

wniosku wizowego. 

 

Każdy dokument należy przedłożyć w oryginale wraz z dwiema kopiami. Dokumenty 

w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język niemiecki.  

 

Dokumenty proszę uporządkować według podanej kolejności: 

 

 2 dokładnie wypełnione w języku niemieckim i własnoręcznie podpisane wnioski 

(formularze można pobrać tutaj) 

 

 2 aktualne zdjęcia biometryczne (zdjęcia wzorcowe) 

 

 paszport o odpowiednio długim terminie ważności (co najmniej 6 miesięcy po upływie 

ważności pozwolenia na pobyt), wydany w ciągu ostatnich 10 lat (oryginał + 2 kopie 

wszystkich wypełnionych stron) 

 

 zezwolenie na pobyt w Polsce, ważne od co najmniej 3 miesięcy (oryginał + 2 kopie)  

 

 zgłoszenie zamiaru zawarcia małżeństwa (Proszę pamiętać, że zgłoszenie zamiaru 

zawarcia małżeństwa traci swoją ważność 6 miesięcy od daty jego wystawienia.) (oryginał 

+ 2 kopie)  

 

 jeżeli dotyczy: wyrok rozwodowy / orzeczenie o rozwodzie jednego lub obydwu 

narzeczonych. W przypadku śmierci byłego małżonka: akt zgonu (oryginał, potwierdzenie 

autentyczności, ewent. tłumaczenie + 2 kopie) 

 

Informacje dotyczące warunków potwierdzenia autentyczności dokumentu znajdują się na 

stronach: 

 

Urkunden 

 

Echtheit von Urkunden 

 

 certyfikat znajomości języka niemieckiego „Zertifikat Deutsch als Fremdsprache” A1 

(zbędny w przypadku wyjazdu do obywatela jednego z państw UE/EOG, któremu 

przysługuje prawo do swobodnego przemieszczania się, jednakże niezbędny w przypadku 

wyjazdu do obywatela Niemiec) (oryginał + 2 kopie) 

 

Certyfikat musi być wydany przez ośrodek egzaminacyjny certyfikowany zgodnie ze 

standardami ALTE (Association of Language Testers in Europe) dysponujący 

egzaminatorami delegowanymi z Niemiec (patrz: Informacja dot. zaświadczenia 

o podstawowej znajomości języka niemieckiego w przypadku wyjazdu do małżonka) 

 

 aktualne zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce (w 2 egzemplarzach) 

 

 udokumentowanie prawa pobytu w Niemczech osoby mogącej dać referencje  

(np. na podstawie niemieckich dokumentów tożsamości, zezwolenia na pobyt itp.)  

(w 2 egzemplarzach) 

https://polen.diplo.de/blob/483250/d317e8941e42d93fea294b3d12b05180/visaantrag-de-en-data.pdf
https://polen.diplo.de/blob/485476/ee9cda2ff69f082f839e8ec1e6b8f0d7/foto-de-data.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/de/urkunden/2007718
https://www.auswaertiges-amt.de/de/-/606802
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/MigrationAufenthalt/Ehegattennachzug/ehegattennachzug.html?nn=282388
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/MigrationAufenthalt/Ehegattennachzug/ehegattennachzug.html?nn=282388
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 aktualne zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech osoby mogącej dać referencje 

(w 2 egzemplarzach) 

 

 udokumentowanie dochodów i warunków mieszkaniowych (umowa najmu) mieszkającej 

w Niemczech osoby mogącej dać referencje (w 2 egzemplarzach), ewentualnie 

oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia kosztów (Verpflichtungserklärung) 

 

 dowód ubezpieczenia na wypadek choroby w Niemczech (minimalna kwota 

ubezpieczenia: 30 000 euro) (w 2 egzemplarzach) 

 

Ambasada zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów. 
 


