
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 maja 2020 r.             Rozporządzenie 

wykonawcze 2020-39 

 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE 2020-39 

(ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE COVID-19 NR 37) 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE od początku marca 2020 r. stan Illinois stawia czoła klęsce żywiołowej 

spowodowanej pandemią, w wyniku której życie straciło ponad 5180 mieszkańców, a ponad 

100 000 zostało zakażonych, a która powoduje wyjątkową skalę zachorowań i zgonów i nadal się 

rozprzestrzenia; oraz 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE przez cały czas, a zwłaszcza podczas kryzysu zdrowia publicznego, 

ochrona zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców stanu Illinois należy do najważniejszych funkcji 

rządu stanowego; oraz 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE Stan Illinois wkracza w czwarty miesiąc reagowania na klęskę żywiołową 

w zakresie zdrowia publicznego wywołaną przez chorobę koronawirusową 2019 (COVID-19), 

nową ostrą ciężką chorobę układu oddechowego, która rozprzestrzeniała się i nadal szybko się 

rozprzestrzenia wśród ludzi poprzez transmisję wirusa do układu oddechowego, a na którą brak 

jest skutecznego leczenia lub szczepionki, w związku z czym obciążenie dla mieszkańców, 

podmiotów świadczących opiekę zdrowotną oraz organów rządowych w całym Stanie jest 

bezprecedensowe; oraz 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE 30 stycznia 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła  COVID-19 

nadzwyczajnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym, a Sekretarz 

Zdrowia i Spraw Społecznych Stanów Zjednoczonych ogłosił 27 stycznia 2020 r., że COVID-19 

stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego; 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 obszarem klęski 

żywiołowej; oraz 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE w dniu 1 kwietnia 2020 r. z uwagi na dalsze rozprzestrzenianie się COVID-

19 w Stanie Illinois ponownie ogłosiłem, że wszystkie hrabstwa w Stanie Illinois są rejonem 

objętym klęską żywiołową; oraz 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE w dniu 30 kwietnia 2020 r. z uwagi na dalsze rozprzestrzenianie się COVID-

19 w Stanie Illinois, zagrożenie niedoborami łóżek szpitalnych, łóżek na oddziałach ratunkowych 

i respiratorów oraz niewystarczające możliwości pod względem przeprowadzania testów, 

ponownie ogłosiłem, że wszystkie hrabstwa w Stanie Illinois są rejonem objętym klęską 

żywiołową; oraz 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE poza doprowadzeniem do tragicznej utraty życia 5186 mieszkańców stanu 

Illinois oraz spustoszeniem zdrowia fizycznego dziesiątek tysięcy innych osób, COVID-19 

spowodował ogromne straty ekonomiczne i w dalszym ciągu zagraża dobrostanowi 

finansowemu olbrzymiej liczby osób i przedsiębiorstw w całym kraju i Stanie; oraz 

 



ZWAŻYWSZY, ŻE w dniu 29 maja 2020 r. z uwagi na tysiące ofiar śmiertelnych  COVID-19 w 

Stanie Illinois, nieustanny wzrost liczby przypadków, nieustanne zagrożenie niedoborami łóżek 

szpitalnych, łóżek na oddziałach ratunkowych i respiratorów oraz wyższe, choć wciąż jeszcze 

niewystarczające możliwości pod względem przeprowadzania testów, a także straty finansowe 

wskutek wirusa, ponownie ogłosiłem, że wszystkie hrabstwa w Stanie Illinois są rejonem objętym 

klęską żywiołową; oraz 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE Walne Zgromadzenie nr 101 zwołane na sesję specjalną, która rozpoczęła 

się w dniu 20 maja 2020 r., przyjęło szereg projektów ustaw, przy czym niektóre z nich odnoszą 

się do postanowień rozporządzeń wykonawczych; oraz 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE w odpowiedzi na opisaną powyżej nadzwyczajną sytuację epidemii i stanu 

zagrożenia zdrowia publicznego uważam za konieczne ponowne wydanie rozporządzeń 

wykonawczych 2020-03, 2020-04, 2020-05, 2020-06, 2020-07, 2020-08, 2020-09, 2020-11, 

2020-12, 2020-13, 2020-14, 2020-15, 2020-16, 2020-17, 2020-20, 2020-21, 2020-22, 2020-23, 

2020-24, 2020-25, 2020-26, 2020-27, 2020-28, 2020-29, 2020-30, 2020-31, 2020-34, 2020-35, 

2020-36 i 2020-37 i niniejszym włączam do nich klauzule wstępne tych rozporządzeń 

wykonawczych;  

 

NINIEJSZYM, na mocy uprawnień nadanych mi jako Gubernatorowi stanu Illinois, zgodnie z 

Konstytucją stanu Illinois oraz artykułami 7(1), 7(2), 7(3), 7(8), 7(9) i 7(12) ustawy o Agencji 

Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois, 20 ILCS 3305, oraz zgodnie z uprawnieniami 

zawartymi w przepisach dotyczących zdrowia publicznego, niniejszym nakazuję, ze skutkiem od 

dnia 29 maja 2020 roku: 

 

Część 1: Kontynuacja rozporządzeń wykonawczych. 

 

Poprzez to rozporządzenie wykonawcze 2020-39 rozporządzenia wykonawcze 2020-03, 2020-

04, 2020-05, 2020-06, 2020-07, 2020-08, 2020-09, 2020-11, 2020-12, 2020-13, 2020-14, 2020-

15, 2020-16, 2020-17, 2020-20, 2020-21, 2020-22, 2020-23, 2020-24, 2020-25, 2020-26, 2020-

27, 2020-28, 2020-29, 2020-30, 2020-31, 2020-34, 2020-35, 2020-36 i 2020-37 są niniejszym 

kontynuowane w następujący sposób: 

 

Rozporządzenie wykonawcze 2020-04 (Zamknięcie James R. Thompson Center; 

uchylenie wymogu zwolnienia lekarskiego dla pracowników państwowych): 

 

Artykuły 2 i 3 rozporządzenia wykonawczego 2020-04 są kontynuowane i przedłużone 

do 27 czerwca 2020 r. 

 

Rozporządzenia wykonawcze 2020-05 i 2020-06 (Zamknięcie szkół): 

 

Artykuł 1 rozporządzenia wykonawczego 2020-05 oraz artykuły 1 i 2 rozporządzenia 

wykonawczego 2020-06 są kontynuowane i przedłużone do 27 czerwca 2020 r. 

 

Artykuły 2 i 3 rozporządzenia wykonawczego 2020-05 są kontynuowane i przedłużone 

do 27 czerwca 2020 r. lub do momentu uchwalenia i wejścia w życie stosownych 

przepisów (SB 1569), w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.  

 

Rozporządzenie wykonawcze 2020-07 (Zawieszenie konsumpcji w lokalach 

gastronomicznych i barach; Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia; Ustawa o 

spotkaniach otwartych): 

 

Artykuły 3 i 4 rozporządzenia wykonawczego 2020-07 są kontynuowane i przedłużone 

do 27 czerwca 2020 r.  

 

Artykuł 5 rozporządzenia wykonawczego 2020-07 jest kontynuowany i przedłużony do 

27 czerwca 2020 r. lub do momentu uchwalenia i wejścia w życie stosownych przepisów 

(HB 2455), w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.  

 

Artykuł 6 rozporządzenia wykonawczego 2020-07, zmienionego rozporządzeniem 

wykonawczym 2020-33, jest kontynuowany i przedłużony do 27 czerwca 2020 r. lub do 



momentu uchwalenia i wejścia w życie stosownych przepisów (SB 2135), w zależności 

od tego, co nastąpi wcześniej. 

 

Rozporządzenie wykonawcze 2020-08 (Sekretarz ds. Operacji Państwowych): 

 

Rozporządzenie wykonawcze 2020-08, z uwzględnieniem poniższych zmian, jest 

kontynuowane w całości i przedłużone do 27 czerwca 2020 r. 

 

Sekcja 3. Na czas trwania i nie dłużej niż przez trzydzieści dni od wygaśnięcia 

gubernatorskich ogłoszeń stanu klęski żywiołowej zawieszone są wymogi określone w 

ustawie o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, 805 ILCS 180/55-5; ujednoliconej 

ustawie o spółkach komandytowych (2001), 805 ILCS 215/1309; ogólnej ustawie o 

organizacjach non-profit z 1986 r., 805 ILCS 105/101.45; oraz ustawie o spółkach z 1983 

r., 805 ILCS 5/1.45, mówiące o tym, że Sekretarz – w ciągu 10 dni od dostarczenia 

jakiegokolwiek dokumentu, który należy złożyć u Sekretarza Stanu na mocy wyżej 

wskazanych ustaw – powiadomi podmiot składający dokument, jeśli dokument ten 

zostanie odrzucony.  W tym czasie Sekretarz będzie możliwie jak najszybciej przetwarzał 

te dokumenty. 

 

Sekcja 4. Na czas trwania i nie dłużej niż przez trzydzieści dni od wygaśnięcia 

gubernatorskich ogłoszeń stanu klęski żywiołowej zawieszone są obowiązki Sekretarza 

dotyczące zapewnienia obsługi w trybie przyśpieszonym, jak określono w ustawie o 

spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, 805 ILCS 180/50-50; ujednoliconej ustawie 

o spółkach komandytowych (2001), 805 ILCS 215/1308; jednolitej ustawie o spółkach 

(1997), 805 ILCS 206/1209; ogólnej ustawie o organizacjach non-profit z 1986 r., 805 

ILCS 105/115.20; oraz ustawie o spółkach z 1983 r., 805 ILCS 5/15.95. 

 

Rozporządzenie wykonawcze 2020-09 (Telezdrowie): 

 

Rozporządzenie wykonawcze 2020-09 jest kontynuowane w całości i przedłużone do 27 

czerwca 2020 r.  

 

Rozporządzenie wykonawcze 2020-11 (Zmiany wcześniejszych rozporządzeń 

wykonawczych; okres powiadomienia Departamentu Więziennictwa): 

 

Artykuł 3 rozporządzenia wykonawczego 2020-11 jest kontynuowany i przedłużony do 

27 czerwca 2020 r. lub do momentu uchwalenia i wejścia w życie stosownych przepisów 

(SB 1569), w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.  

 

Artykuł 4 rozporządzenia wykonawczego 2020-11 jest kontynuowany i przedłużony do 

27 czerwca 2020 r.  

 

Rozporządzenie wykonawcze 2020-12 (Sprawdzenie przeszłości pracownika służby 

zdrowia; okres powiadomienia Departamentu Sprawiedliwości dla Nieletnich; 

Ustawa o górnictwie): 

 

Rozporządzenie wykonawcze 2020-12 jest kontynuowane w całości i przedłużone do 27 

czerwca 2020 r. 

 

Rozporządzenie wykonawcze 2020-13 (Zawieszenie przyjęć z okręgowych zakładów 

karnych przez Departament Więziennictwa): 

 

Rozporządzenie wykonawcze 2020-13 jest kontynuowane w całości i przedłużone do 27 

czerwca 2020 r. 

 

Rozporządzenie wykonawcze 2020-14 (Wytyczne dla notariuszy i świadków): 

 

Rozporządzenie wykonawcze 2020-14, zmienione rozporządzeniem wykonawczym 

2020-33, jest kontynuowane w całości i przedłużone do 27 czerwca 2020 r. lub do 

momentu uchwalenia i wejścia w życie stosownych przepisów (SB 2135), w zależności 

od tego, co nastąpi wcześniej. 

 



Rozporządzenie wykonawcze 2020-15 (Zawieszenie przepisów Kodeksu szkolnego 

stanu Illinois): 

 

Artykuły 1, 2, 3 i 4 rozporządzenia wykonawczego 2020-15 są kontynuowane i 

przedłużone do 27 czerwca 2020 r. lub do momentu uchwalenia i wejścia w życie 

stosownych przepisów (SB 1569), w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 

 

Artykuły 5, 6, 7, 8 i 9 rozporządzenia wykonawczego 2020-15 są kontynuowane i 

przedłużone do 27 czerwca 2020 r. 

 

Rozporządzenie wykonawcze 2020-16 (Odzyskanie pojazdów; zawieszenie wymogu 

szkolenia w klasie dla służb bezpieczeństwa): 

 

Rozporządzenie wykonawcze 2020-16 jest kontynuowane w całości i przedłużone do 27 

czerwca 2020 r. 

 

Rozporządzenia wykonawcze 2020-03 i 2020-17 (Terminy i wnioski dotyczące 

konopi indyjskich): 

 

Rozporządzenia wykonawcze 2020-03 i 2020-17, zmienione rozporządzeniem 

wykonawczym 2020-18, są kontynuowane i pozostają w mocy zgodnie z 

Rozporządzeniem wykonawczym 2020-18.   

 

Rozporządzenie wykonawcze 2020-20 (Wymogi dotyczące pomocy publicznej):  

 

Rozporządzenie wykonawcze 2020-20 jest kontynuowane w całości i przedłużone do 27 

czerwca 2020 r. 

 

Rozporządzenie wykonawcze 2020-21 (Przymusowe urlopy Departamentu 

Więziennictwa Stanu Illinois): 

 

Rozporządzenie wykonawcze 2020-21 jest kontynuowane w całości i przedłużone do 27 

czerwca 2020 r. 

 

Rozporządzenie wykonawcze 2020-22 (Posiedzenia miejskie; Kodeks licencyjny dla 

przedsiębiorców pogrzebowych i balsamistów; objęcie opieką na mocy Ustawy o 

opiece nad dziećmi z 1969 r.; składanie odcisków palców na mocy Ustawy o 

sprawdzaniu przeszłości pracownika służby zdrowia): 

 

Artykuł 1 rozporządzenia wykonawczego 2020-22 jest kontynuowany i przedłużony do 

27 czerwca 2020 r. lub do momentu uchwalenia i wejścia w życie stosownych przepisów 

(HB 2096), w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.  

 

Artykuły 2, 3, 4, 5 oraz klauzula ochronna rozporządzenia wykonawczego 2020-22 są 

kontynuowane i przedłużone do 27 czerwca 2020 r. 

 

Rozporządzenie wykonawcze 2020-23 (Działania Departamentu Finansów i 

Regulacji Zawodowej Stanu Illinois dla licencjonowanych specjalistów 

zaangażowanych w reagowanie na katastrofy):  

 

Rozporządzenie wykonawcze 2020-23 jest kontynuowane w całości i przedłużone do 27 

czerwca 2020 r. 

 

Rozporządzenie wykonawcze 2020-24 (Program medycyny sądowej Departamentu 

Spraw Społecznych Stanu Illinois; dochodzenia pracowników Departamentu Spraw 

Społecznych Stanu Illinois):  

 

Rozporządzenie wykonawcze 2020-24 jest kontynuowane w całości i przedłużone do 27 

czerwca 2020 r. 

 

Rozporządzenie wykonawcze 2020-25 (Zabezpieczenia i potrącenia z wynagrodzeń): 

 



Rozporządzenie wykonawcze 2020-25 jest kontynuowane w całości i przedłużone do 27 

czerwca 2020 r. 

 

Rozporządzenie wykonawcze 2020-26 (Ilość miejsc w szpitalu szpitala):  

 

Rozporządzenie wykonawcze 2020-26 jest kontynuowane w całości i przedłużone do 27 

czerwca 2020 r. 

 

Rozporządzenie wykonawcze 2020-27 (Pozytywny wynik testu na obecność COVID-

19 w zwłokach): 

 

Rozporządzenie wykonawcze 2020-27 jest kontynuowane w całości i przedłużone do 27 

czerwca 2020 r. 

 

Rozporządzenie wykonawcze 2020-28 (Certyfikacje radiografii przemysłowej):   

 

Rozporządzenie wykonawcze 2020-28 jest kontynuowane w całości i przedłużone do 27 

czerwca 2020 r. 

 

Rozporządzenie wykonawcze 2020-29 (Edukacja osobista lub egzaminy na licencje 

zawodowego ubezpieczyciela): 

 

Rozporządzenie wykonawcze 2020-29 jest kontynuowane w całości i przedłużone do 27 

czerwca 2020 r. 

 

Rozporządzenie wykonawcze 2020-30 (Składanie pozwów o eksmisję z mieszkania ; 

wykonywanie nakazów eksmisji niemieszkaniowych; wygasłe konsularne 

dokumenty identyfikacyjne; elektroniczne dokumenty dla Komisji Praw Człowieka 

Stanu Illinois): 

 

Rozporządzenie wykonawcze 2020-30, zmienione rozporządzeniem wykonawczym 

2020-33, jest kontynuowane w całości i przedłużone do 27 czerwca 2020 r. 

 

Rozporządzenie wykonawcze 2020-31 (Egzamin zawodowy nauczyciela i wymogi 

dotyczące ukończenia studiów): 

 

Rozporządzenie wykonawcze 2020-31 jest kontynuowane w całości i przedłużone do 27 

czerwca 2020 r. 

 

Rozporządzenie wykonawcze 2020-34 (Wymogi dotyczące konopi indyjskich):  

 

Rozporządzenie wykonawcze 2020-34 jest kontynuowane w całości i przedłużone do 27 

czerwca 2020 r. 

 

Rozporządzenie wykonawcze 2020-35 (Działania regulacyjne Departamentu 

Zdrowia Publicznego Stanu Illinois (IDPH)):  

 

Rozporządzenie wykonawcze 2020-35 jest kontynuowane w całości i przedłużone do 27 

czerwca 2020 r. 

 

Rozporządzenie wykonawcze 2020-36 (Zezwolenia na zawarcie związku 

małżeńskiego):  

 

Rozporządzenie wykonawcze 2020-36 jest kontynuowane w całości i przedłużone do 27 

czerwca 2020 r. 

 

Rozporządzenie wykonawcze 2020-37 (Zwolnienie z odpowiedzialności cywilnej 

zakładów opieki zdrowotnej, pracowników służby zdrowia i wolontariuszy): 

 

Rozporządzenie wykonawcze 2020-37, które zastąpiło rozporządzenie wykonawcze 

2020-19 ze skutkiem od dnia 13 maja 2020 r., jest kontynuowane w całości i przedłużone 

do 27 czerwca 2020 r.  



 

Część 2: Klauzula ochronna. 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, Gubernator 

 

 

 

Wydane przez Gubernatora 29 maja 2020 r. 

Złożone przez Sekretarza Stanu 29 maja 2020 r. 

 

 


