
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 maja 2020 r.       ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE 
2020-36 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE W ODPOWIEDZI NA COVID-19 

(ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE COVID-19 NR 34) 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE koronawirus 2019 (COVID-19), nowa ostra choroba zakaźna układu 
oddechowego, szybko rozprzestrzenił się w krótkim czasie w całym stanie Illinois, wymagając 
stosowania rygorystycznych wytycznych przez federalne, stanowe i lokalne urzędy zdrowia 
publicznego oraz zaangażowania istotnych środków w odpowiedzi na rosnące zagrożenie 
zdrowia publicznego; oraz   

ZWAŻYWSZY, ŻE COVID-19 może rozprzestrzeniać się wśród ludzi poprzez drogi oddechowe i 
powodować objawy podobne do grypy; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE dnia 9 marca 2020 r. ja, JB Pritzker, Gubernator stanu Illinois, ogłosiłem 
wszystkie hrabstwa stanu Illinois obszarem klęski żywiołowej w odpowiedzi na wybuch epidemii 
COVID-19 (Pierwsze Gubernatorskie Ogłoszenie Stanu Klęski Żywiołowej); oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE dnia 1 kwietnia 2020 r. ogłosiłem wszystkie hrabstwa stanu Illinois obszarem 
stanu klęski żywiołowej (Drugie Gubernatorskie Ogłoszenie Stanu Klęski Żywiołowej) z powodu 
gwałtownego rozprzestrzenienia się COVID-19; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE dnia 30 kwietnia 2020 r., ze względu na spodziewane dalsze rozprzestrzenianie 
się COVID-19 i wynikające z niego skutki zdrowotne w całym stanie, a także konieczność 
zaradzenia potencjalnym brakom łóżek szpitalnych, łóżek na OIOM-ie, respiratorów, sprzętu 
ochrony osobistej i materiałów do badań na obecność wirusa, ogłosiłem wszystkie hrabstwa w 
stanie Illinois jako obszar klęski żywiołowej (Trzecie Gubernatorskie Ogłoszenie Stanu Klęski 
Żywiołowej, które wraz z Pierwszym i Drugim Gubernatorskim Ogłoszeniem Stanu Klęski 
Żywiołowej tworzy Gubernatorskie Ogłoszenia Stanu Klęski Żywiołowej); oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE właściwe jest, aby stan Illinois w dalszym ciągu podejmował natychmiastowe i 
znaczące środki w celu zapobieżenia lub spowolnienia rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz 
ochrony zdrowia publicznego podczas wybuchu epidemii COVID-19; oraz  

ZWAŻYWSZY, ŻE w rozporządzeniu wykonawczym 2020-32 określono, że obywatele stanu 
Illinois muszą pozostać w domach w możliwie największym stopniu, z wyjątkiem niezbędnych 
czynności, niezbędnych funkcji rządowych oraz niezbędnych przedsiębiorstw i operacji; oraz  

ZWAŻYWSZY, ŻE ze względu na wymogi społeczne narzucone w celu ochrony zdrowia 
publicznego, może być niebezpieczne i niewskazane, aby mieszkańcy stanu Illinois stawiali się 
osobiście przed urzędnikiem , aby ubiegać się o zezwolenie na zawarcie małżeństwa i zawierać 
małżeństwo; oraz 



ZWAŻYWSZY, ŻE ustawa o małżeństwie i rozwiązaniu małżeństwa stanu Illinois, 750 ILCS 5/207 i 
750 ILCS 5/209, wymaga, aby zezwolenie na zawarcie małżeństwa wygasło w ciągu 60 dni od 
jego wydania i musi zostać zwrócone urzędnikowi hrabstwa w ciągu 10 dni od zawarcia 
małżeństwa; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE epidemia COVID-19 i reakcja stanu Illinois, w tym nakaz dotyczący 
pozostawania w domach z rozporządzenia wykonawczym 2020-32, spowodowały nieuniknione 
opóźnienia w procesie przeglądu wniosków o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego i w 
procesie rejestracji; oraz 

NINIEJSZYM, na mocy uprawnień nadanych mi jako Gubernatorowi stanu Illinois, zgodnie z 
sekcjami 7(1), 7(2), 7(8) i 7(12) ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois, 20 ILCS 
3305, zarządzam: 

Sekcja 1. W czasie trwania Gubernatorskich Ogłoszeń Stanu Klęski Żywiołowej wymóg, aby para 
„stawiała się przed” urzędnikiem hrabstwa w celu uzyskania pozwolenia na zawarcie 
małżeństwa określonego w Ustawie o małżeństwie i rozwiązaniu małżeństwa stanu Illinois, 750 
ILCS 5/203, może być spełniony, jeśli para pojawia się przed urzędnikiem hrabstwa przy użyciu 
dwukierunkowej technologii komunikacji audiowizualnej, pod warunkiem, że urzędnik hrabstwa 
ma niezbędne możliwości technologiczne i spełnione są następujące warunki: 
 

a. Technologia dwukierunkowej komunikacji audiowizualnej musi umożliwiać 
bezpośrednią interakcję między parą a urzędnikiem hrabstwa;  

b. Para ubiegająca się o małżeństwo musi przedstawić ważną identyfikację fotograficzną w 
celu zweryfikowania tożsamości, ilekroć wymaga tego prawo, podczas wideokonferencji, 
a nie tylko przesłać ją przed lub po, przy użyciu dwukierunkowej technologii komunikacji 
audiowizualnej o takiej rozdzielczości jakości, aby urzędnik okręgowy mógł ją sprawdzić; 
oraz 

c. Para musi zaświadczyć, że fizycznie znajduje się na obszarze jurysdykcji, w której 
małżeństwo jest prawnie dozwolone na terenie stanu Illinois. 

 
Urzędnicy okręgowi uczestniczący w tym wydarzeniu mogą udzielić wskazówek dotyczących 
sposobu, w jaki wnioski o udzielenie zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego i ich 
wydawanie będą wdrażane w ich jurysdykcjach. 

 
Sekcja 2. W czasie trwania Gubernatorskich ogłoszeń stanu klęski żywiołowej, ceremonia 
zawarcia małżeństwa zgodnie z Ustawa o małżeństwie i rozwiązaniu małżeństwa stanu Illinois, 
750 ILCS 5/209, może być przeprowadzona przy użyciu dwukierunkowej technologii 
komunikacji audiowizualnej pod warunkiem, że spełnione są następujące warunki:  
 

a. Dwukierunkowa technologia komunikacji audiowizualnej musi umożliwiać bezpośrednią 
interakcję między parą a osobą w celu zawarcia małżeństwa (np. brak wcześniej 
nagranych nagrań wideo z podpisaniem zezwolenia na małżeństwo lub ceremonii 
zawarcia małżeństwa);  

b. Para ubiegająca się o małżeństwo musi przedstawić ważną identyfikację fotograficzną w 
celu zweryfikowania tożsamości, gdy wymaga tego prawo podczas wideokonferencji, a 
nie tylko przesłać ją przed lub po, przy użyciu dwukierunkowej technologii komunikacji 
audiowizualnej, która jest w takiej rozdzielczości jakości, że osoba ułaskawiająca 
małżeństwo jest w stanie ją sprawdzić;  

c. Para musi zaświadczyć, że fizycznie znajduje się na obszarze jurysdykcji, w której 
małżeństwo jest prawnie dozwolone na terenie stanu Illinois. 

d. Para musi przesłać czytelną kopię podpisanego dokumentu pocztą bezpośrednio do 
osoby, która ma go uwierzytelnić, nie później niż jeden dzień po podpisaniu dokumentu;  

e. Osoba, która prowadziła ceremonię zawarcia małżeństwa musi podpisać przekazaną 
kopię dokumentu i przekazać tę samą kopię z powrotem osobie odpowiedzialnej za 
dokument z mocy prawa; oraz 

f. Kopia zezwolenia na zawarcie małżeństwa podpisana zgodnie z tą sekcją stanie się 
oficjalnym dokumentem dla celów Ustawa o małżeństwie i rozwiązaniu małżeństwa 
stanu Illinois.  

 



Sekcja 3.  W czasie trwania Gubernatorskich Ogłoszeń Stanu Klęski Żywiołowej, wymóg zgodnie 
z Ustawą o małżeństwie i rozwiązaniu małżeństwa stanu Illinois, 750 ILCS 5/209(a), stanowiący, 
że w pełni legalne zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego musi zostać przedłożone 
urzędnikowi hrabstwa w ciągu 10 dni, zostaje zawieszony.   
 
Sekcja 4. W okresie obowiązywania Gubernatorskich Ogłoszeń Stanu Klęski Żywiołowej 
niniejszym zawiesza się 60-dniowy okres ważności zezwolenia na małżeństwo uzyskanych od 
urzędnika hrabstwa na mocy Ustawy o małżeństwie i rozwiązaniu małżeństwa stanu Illinois, 750 
ILCS 5/207.  Licencje, które wygasły lub mają wygasnąć w okresie obowiązywania 
Gubernatorskich ogłoszeń stanu klęski żywiołowej, zostają przedłużone na czas trwania 
Gubernatorskich ogłoszeń stanu klęski żywiołowej. 
 
Sekcja 5.  W okresie obowiązywania Gubernatorskich Ogłoszeń Stanu Klęski Żywiołowej wymóg, 
aby zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego weszło w życie dzień po dacie jego wydania, 
zgodnie z Ustawą o małżeństwie i rozwiązaniu małżeństwa stanu Illinois, 750 ILCS 5/207, zostaje 
niniejszym zawieszony dla par, które uzyskały zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego 
zgodnie z sekcją 1 niniejszego zarządzenia.   
 
Sekcja 6. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Rozporządzenia Wykonawczego lub jego 
zastosowanie do jakiejkolwiek osoby lub okoliczności zostanie uznane za nieważne przez 
jakikolwiek właściwy sąd, nieważność ta nie ma wpływu na żadne inne postanowienie lub 
zastosowanie niniejszego Rozporządzenia wykonawczego, które może zostać wprowadzone w 
życie bez nieważnego postanowienia lub zastosowania. Aby osiągnąć ten cel, przepisy 
niniejszego Rozporządzenia Wykonawczego uznaje się za rozdzielne. 
 
 
 
 
 
 
 

 
       _______________________ 
         JB Pritzker, Gubernator 
 
 
 
Wydane przez Gubernatora 1 maja 2020 r. 
Złożone przez Sekretarza Stanu 1 maja 2020 r. 
 


