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GUBERNATOR HOCHUL PODPISAŁA USTAWĘ POZWALAJĄCĄ OSOBOM 
FIZYCZNYM ZOSTAĆ JEDNODNIOWYMI URZĘDNIKAMI UDZIELAJĄCYMI ŚLUBU   

   
Ustawa (S.739A/A.6300A) wprowadza możliwość uzyskania przez osoby świeckie 
uprawnień do zostania jednodniowym urzędnikiem udzielającym ślubu w stanie 

Nowy Jork 
 
   

Gubernator Hochul podpisała dzisiaj ustawę (S.739A/A.6300A), która tworzy nową 
ścieżkę dla osób powyżej 18 roku życia do ubiegania się o „jednodniowe wyznaczenie”, 
upoważniające do udzielenia ślubu w określonym dniu w stanie Nowy Jork.   
  
„Zawarcie związku małżeńskiego to piękna chwila, która powinna być przeżywana z 
wybranym przez przyszłych małżonków urzędnikiem”, powiedziała gubernator 
Hochul. „Podpisując tę ustawę eliminujemy wszelkie przeszkody w zostaniu 
urzędnikiem, aby przyjaciele i członkowie rodziny mogli dzielić tak znaczący czas z 
wybranymi przez siebie bliskimi i aby ich małżeństwo zostało uznane przez prawo stanu 
Nowy Jork”.    
    
Ustawa (S.739A/A.6300A) zmienia prawo o stosunkach domowych, aby umożliwić 
osobom fizycznym ubieganie się o pozwolenie na wyznaczenie ich jako urzędnika w 
celu uświetnienia małżeństwa konkretnej pary. Stan Nowy Jork to doskonałe miejsce na 
organizację ślubów, a ta ustawa to kolejny powód dla par, aby świętować właśnie tutaj.  
  
Senator stanu, Alessandra Biaggi, powiedziała: „Pary w stanie Nowy Jork będą 
teraz miały możliwość zawarcia związku małżeńskiego przez swoich przyjaciół lub 
rodzinę – co pozwoli im jeszcze bardziej zaangażować swoich bliskich w ich wyjątkowy 
dzień. Pragnę podziękować gubernator Kathy Hochul za jej zaangażowanie w 
modernizację naszego prawa oraz członkini Zgromadzenia Sandy Galef i moim 
kolegom za wsparcie tej ustawy”.   
   
Członkini Zgromadzenia, Sandy Galef, powiedziała: „Mieszkańcy stanu Nowy Jork 
połączeni węzłem małżeńskim przez przyjaciela lub członka rodziny nie muszą się już 
martwić o to, czy ich małżeństwo jest prawnie ważne dzięki uchwaleniu tej ustawy. 
Dziękuję gubernator Hochul i moim kolegom za poparcie tej ustawy, która pozwoli 
przyjaciołom, rodzinie i bliskim dzielić te znaczące chwile bez konieczności posiadania 
powiązań religijnych lub przynależności politycznej”.   
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