
 

 

 

 

 

30 kwietnia 2020 r.                 Rozporządzenie wykonawcze 2020-34  

 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE W ODPOWIEDZI NA COVID-19 
 (ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE COVID-19 NR. 32) 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE choroba SARS-CoV-2 (COVID-19) rozprzestrzeniła się szybko w całym 
stanie Illinois w krótkim czasie, co wywołało konieczność rygorystycznych wytycznych ze 
strony federalnych, stanowych i lokalnych urzędników ds. zdrowia publicznego oraz znaczących 
środków w odpowiedzi na rosnącą katastrofę w zakresie zdrowia publicznego; oraz  

ZWAŻYWSZY, ŻE COVID-19 rozprzestrzenia się wśród ludzi drogą kropelkową i wywołuje 
objawy podobne do objawów grypy; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE ja, JB Pritzker, Gubernator Stanu Illinois, w odpowiedzi na wybuch 
epidemii COVID-19, w dniu 9 marca 2020 r. ogłosiłem wszystkie hrabstwa stanu Illinois jako 
obszar klęski żywiołowej (pierwsze Ogłoszenie o stanie klęski żywiołowej Gubernatora); oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE w dniu 1 kwietnia 2020 r. ogłosiłem wszystkie hrabstwa stanu Illinois jako 
obszar klęski żywiołowej (pierwsze Ogłoszenie o stanie klęski żywiołowej Gubernatora) w 
odpowiedzi na bardzo szybkie rozprzestrzenianie się COVID-19; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE w dniu 30 kwietnia 2020 r., ze względu na spodziewane dalsze 
rozprzestrzenianie się COVID-19 i jego wpływ na kwestie zdrowia w całym stanie, a także 
konieczność zajęcia się potencjalnym niedoborem łóżek szpitalnych, łóżek na OIOM-ie, 
respiratorów, środków ochrony indywidualnej i materiałów do testowania na obecność wirusa, 
ogłosiłem wszystkie hrabstwa stanu Illinois jako obszar klęski żywiołowej (trzecie Ogłoszenie o 
stanie klęski żywiołowej Gubernatora wraz z pierwszym i drugim Ogłoszeniem o stanie klęski 
żywiołowej stanowiące Ogłoszenia o stanie klęski żywiołowej Gubernatora); oraz  

ZWAŻYWSZY, ŻE ustawa o regulacji i opodatkowaniu konopi indyjskich, 410 ILCS 705/15-
25(a), wymaga od Departamentu Finansów i Regulacji Zawodowej Stanu Illinois (IDFPR) 
wydania maksymalnie 75 dyspens warunkowego korzystania przez osobę dorosłą do 1 maja 
2020 r.; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE Ustawa o regulacji i opodatkowaniu konopi indyjskich, 410 ILCS 705/15-5 
i nast., oraz Ustawa o stosowaniu konopi leczniczych w stanach zagrożenia życia, 410 ILCS 130, 
również wymagają od IDFPR wydania kart identyfikacyjnych dla pracowników organizacji 
medycznych zajmujących się medycznym wykorzystaniem konopi w określonych ramach 
czasowych oraz wymagają od pracowników tych organizacji uzyskania karty identyfikacyjnej 
agenta organizacji wydającej konopie indyjskie przed rozpoczęciem pracy w takiej poradni; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE Rozporządzenie wykonawcze 2020-32 wymaga od mieszkańców stanu 
Illinois pozostania w domu w możliwie najszerszym zakresie, poza podstawowymi 
czynnościami, podstawowymi funkcjami rządowymi lub w celu umożliwienia prowadzenia 
podstawowych przedsiębiorstw i operacji; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE poradnie zajmujące się medycznym wykorzystaniem konopi indyjskich, 
licencjonowane zgodnie z Ustawą o regulacji i opodatkowaniu konopi indyjskich, 401 ILCS 
705/1-1, są podstawowymi przedsiębiorstwami i działalnością podstawową dla celów 
Rozporządzenia wykonawczego 2020-32; oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE wybuch epidemii COVID-19 spowodował opóźnienia w procesie 
rozpatrywania wniosków i wpłynął na zdolność IDFPR do wydania 75 licencji warunkowego 
korzystania z konopi przez osoby dorosłe do 1 maja 2020 r. oraz do wydawania w odpowiednim 



czasie kart identyfikacyjnych pracowników organizacji wydających konopie indyjskie dla osób 
dorosłych;  
 
NINIEJSZYM,  na mocy uprawnień nadanych mi jako gubernatorowi stanu Illinois, zgodnie z 
artykułem 7(1) ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois, 20 ILCS 3305, 
zarządzam, co następuje: 
  
Artykuł 1.  W okresie obowiązywania Ogłoszeń o stanie klęski żywiołowej wydanych przez 
Gubernatora lub do czasu ogłoszenia przez IDFPR nowej daty, nie późniejszej niż data 
wygaśnięcia Ogłoszeń Gubernatora o stanie klęski żywiołowej, zawiesza się wymóg, aby IDFPR 
wydał maksymalnie 75 licencji warunkowego korzystania przez osoby dorosłe przed 1 maja 
2020 r. zgodnie z 410 ILCS 705/15-25(a).  Niniejszy przepis ustawowy zostaje zawieszony 
jedynie w odniesieniu do wymogu wydania takich licencji do 1 maja 2020 r.   IDFPR powiadomi 
opinię publiczną o dacie wydania takich licencji.   
 
Artykuł 2. W okresie obowiązywania Ogłoszeń o stanie klęski żywiołowej wydanych przez 
Gubernatora zawiesza się następujące przepisy Ustawy o regulacji i opodatkowaniu konopi 
indyjskich, 410 ILCS 705 oraz Ustawy o stosowaniu konopi leczniczych w stanach zagrożenia 
życia, 410 ILCS 130, a także przepisy wykonawcze w następujący sposób:  

 
a. Wymogi, zgodnie z którymi IDFPR zatwierdza lub odrzuca wniosek o wydanie karty 

identyfikacyjnej pracownika organizacji wydającej konopie indyjskie dla celów 
medycznych lub do użycia przez osoby pełnoletnie w ciągu 30 dni od otrzymania 
wypełnionego wniosku lub wniosku o odnowienie oraz wydaje kartę identyfikacyjną 
pracownika organizacji wydającej zakwalifikowanemu pracownikowi w ciągu 15 dni 
roboczych od zatwierdzenia wniosku lub odnowienia zgodnie z 410 ILCS 130/120(a) 
i 410 ILCS 705/15-40(a), zostają zawieszone; oraz 
 

b. Wymóg, zgodnie z którym pracownik organizacji wydającej konopie indyjskie musi 
uzyskać kartę identyfikacyjną pracownika od IDFPR przed rozpoczęciem pracy w 
poradni zgodnie z 410 ILCS 705/15-60(k) zostaje zawieszony, pod warunkiem że 
pracownik organizacji wydającej otrzyma pisemne potwierdzenie od IDFPR, że 
złożył wypełniony wniosek do IDFPR przed rozpoczęciem pracy w poradni; oraz 
 

c. Wymóg, zgodnie z którym pracownik organizacji wydającej konopie indyjskie musi 
posiadać kartę identyfikacyjną pracownika od IDFPR w widocznym miejscu cały 
czas podczas pracy w poradni, zgodnie z 410 ILCS 705/15-40(k), zostaje zawieszony, 
pod warunkiem że pracownik organizacji wydającej ma pisemne potwierdzenie od 
IDFPR, że złożył wypełniony wniosek do IDFPR przed rozpoczęciem pracy w 
poradni; oraz 
 

d. Wymóg, zgodnie z którym organizacja wydająca musi zapewnić, aby każdy 
pracownik organizacji wydającej posiada aktualną kartę identyfikacyjną pracownika 
przy sobie podczas przebywania w poradni, zgodnie z 410 ILCS 705/15-65(d), 
zostaje zawieszony, pod warunkiem że organizacja wydająca spełni wymagania 
zawarte w częściach (b) i (c) niniejszego artykułu; oraz 
 

e. Wymogi, zgodnie z którym pracownik organizacji wydającej konopie indyjskie dla 
celów medycznych i do użycia przez osoby pełnoletnie wprowadza swój numer 
rejestracyjny do państwowego systemu weryfikacji przy dokonywaniu sprzedaży 
zgodnie z tytułem 68 Kodeksu administracyjnego artykuł 1290.430(d) (6) (A) i 
1290.431(b) (5) (A), oraz 410 ILCS 705/15-85(a) (4)(i), zostają zawieszone, pod 
warunkiem że przedstawiciel organizacji wydającej wprowadzi niezbędne informacje 
do państwowego systemu weryfikacji w celu rejestrowania i przechowywania 
tożsamości pracownika dokonującego sprzedaży; oraz 
 

f. Części b) -e) niniejszego artykułu nie mają zastosowania do głównego 
funkcjonariusza organizacji wydającej, jak określono w 410 ILCS 705/1-10, ani do 
pracownika nadzorującego, jak określono w 410 ILCS 705/15-95. 

  
 Artykuł 3. 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 zarządzenia wykonawczego uznaje się za rozdzielne. 

 

       _____________________________ 
        JB Pritzker 
 
Wydane przez Gubernatora 30 kwietnia 2020 r. 
Złożone przez sekretarza stanu 30 kwietnia 2020 r. 


