
   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 sierpnia 2021 r.          Rozporządzenie wykonawcze 2021-17 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE – BIURO POWITALNE STANU ILLINOIS 

ZWAŻYWSZY, ŻE stan Illinois stara się być stanem przyjaznym dla imigrantów i uchodźców; 
oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE imigranci są studentami, przedsiębiorcami, naukowcami i pracownikami, 
którzy wnoszą istotny wkład w siłę roboczą stanu Illinois, społeczności, a także tkankę społeczną 
i kulturową; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE stan Illinois jest domem dla 1,8 miliona imigrantów, co stanowi szóstą co 
do wielkości populację imigrantów wśród wszystkich stanów w kraju; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE imigranci stanowią 13,5% ludności naszego stanu a także 17,5% siły 
roboczej naszego stanu; oraz  

ZWAŻYWSZY, ŻE imigranci są integralną częścią gospodarki naszego stanu, generując 2,8 
miliarda dolarów dochodu z działalności gospodarczej i wnosząc rocznie ponad 21,4 miliarda 
dolarów w podatkach federalnych, stanowych i lokalnych; oraz  

ZWAŻYWSZY, ŻE imigranci i uchodźcy z powodzeniem odbudowali swoje życie i wnieśli 
pozytywny społeczny i ekonomiczny wkład do stanu Illinois, rewitalizując dzielnice i dodając 
wartość do kulturowej witalności naszego stanu i społeczności; oraz  

ZWAŻYWSZY, ŻE podczas gdy polityka imigracyjna jest ustalana na poziomie federalnym, 
korzyści i bariery dla integracji imigracyjnej są odczuwane na poziomie stanowym i lokalnym; 
oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE stan Illinois dostrzega bariery istniejące w społecznościach imigrantów i 
zareagował zwiększonymi inwestycjami w usługi dla imigrantów; oraz  

ZWAŻYWSZY, ŻE, kryzys zdrowia publicznego spowodowany przez COVID-19 spotęgował 
istniejące nierówności systemowe, stan Illinois zapewnił pomoc w wynajmie, usługach 
komunalnych oraz pomoc finansową dla imigrantów wykluczonych z federalnych programów 
pomocy dotyczących COVID-19; oraz  

ZWAŻYWSZY, ŻE w naszym kraju bardziej niż kiedykolwiek istnieje potrzeba programowego 
i politycznego przywództwa wywodzącego się ze stanów w celu ochrony i wspierania praw 
imigrantów i uchodźców; oraz 



   
 

   
 

ZWAŻYWSZY, ŻE wspieranie zdrowia, dobrobytu, postępu gospodarczego i społecznego 
imigrantów jest imperatywem moralnym i fiskalnym; oraz  

ZWAŻYWSZY, ŻE 102. Zgromadzenie Ogólne uchwaliło Ustawę o grupie zadaniowej ds. 
wpływu imigrantów (Immigrant Impact Task Force Act) do wyznaczenia wśród imigrantów i 
uchodźców liderów do pracy między agencjami i z zewnętrznymi interesariuszami w celu 
opracowania strategii, aby zapewnić, że stan Illinois jest bardziej przyjaznym stanem; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE stan Illinois jest zobowiązany do opracowania i wdrożenia 
kompleksowego podejścia i planu działania w celu zapewnienia lepszych praktyk rządowych, 
polityk publicznych i programów we wszystkich sektorach rządowych; 

NINIEJSZYM ja, JB Pritzker, Gubernator stanu Illinois, na mocy władzy wykonawczej nadanej 
mi na podstawie art. V Konstytucji Stanu Illinois (Constitution of the State of Illinois), 
zarządzam, co następuje: 
 

1. Ustanowienie Biura Powitalnego stanu Illinois  
 
Biuro Powitalne stanu Illinois (Welcoming Illinois Office) zostanie utworzone, 
administrowane i zlokalizowane w ramach Departamentu Usług Społecznych stanu Illinois 
(Illinois Department of Human Services, IDHS) i podlega Biuru Gubernatora oraz 
Sekretarzowi Departamentu Usług Społecznych stanu Illinois (IDHS).   
 
Biuro Powitalne stanu Illinois ma następujące obowiązki, uprawnienia i   zakres 

odpowiedzialności: 
 
A. Zwoływanie wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy oraz kierowanie nimi w celu 

koordynowania i opracowywania planu polityki i praktyk prowadzących ku temu, by 
stan Illinois stał się bardziej przyjaznym i sprawiedliwym stanem dla imigrantów i 
uchodźców, w tym między innymi wdrożenie Ustawy o grupie zadaniowej ds. wpływu 
imigrantów (Immigrant Impact Task Force Act) i innych odpowiednich ustaw.  

B. Identyfikowanie, badanie, analizowanie i reagowanie na ekonomiczne i demograficzne 
trendy i problemy związane z imigrantami i uchodźcami, aby móc lepiej służyć 
społecznościom imigrantów i uchodźców. 

C. Wydawanie rekomendacji dla Gubernatora w zakresie postępowania w kwestiach 
dotyczących imigrantów i uchodźców, w tym strategii mających na celu eliminację 
barier w zatrudnieniu, poprawę wyników zdrowotnych i wzmocnienie usług 
socjalnych. 

D. Współpraca z agencjami stanowymi wskazanymi przez Biuro Gubernatora jako część 
międzyagencyjnych wysiłków mających na celu zapewnienie dostępu do krytycznych 
usług i wsparcia w zakresie wzmacniania odporności i odbudowy społeczności 
imigrantów i uchodźców w stanie Illinois. 

E. Rozwijanie i wdrażanie kampanii informacyjnych, zasobów dla społeczności i 
procesów gromadzenia danych w celu zapewnienia, by społeczności imigrantów i 
uchodźców miały dostęp do usług i programów, do których są uprawnione na poziomie 
stanowym i federalnym. 

F. Promowanie i celebrowanie sukcesów społeczności imigrantów i uchodźców w stanie 
Illinois. 

 
2. Ustanowienie stanowiska Starszego urzędnika ds. imigracji (Senior Immigration 

Fellow) 
 
Starszy urzędnik ds. imigracji jest mianowany przez gubernatora i podlega sekretarzowi 
Departamentu Usług Społecznych stanu Illinois (Illinois Department of Human Services, 
IDHS), a jego siedzibą jest Departament Usług Społecznych stanu Illinois (IDHS). Starszy 
Urzędnik ds. Imigracji będzie prowadził wszystkie aspekty działalności Biura Powitalnego 
stanu Illinois (Welcoming Illinois Office), przy wsparciu Departamentu Usług 
Społecznych stanu Illinois (IDHS) oraz Biura Gubernatora.  

 
3. Klauzula ochronna 

 



   
 

   
 

Żadne z postanowień niniejszego rozporządzenia wykonawczego nie może być 
interpretowane jako sprzeczne z jakimkolwiek federalnym lub stanowym prawem lub 
rozporządzeniem.  O ile w niniejszym Rozporządzeniu nie ma wyraźnej informacji na ten 
temat, żadne z postanowień niniejszego Rozporządzenia nie narusza ani nie zmienia 
istniejących uprawnień ustawowych żadnej z agencji stanowych ani nie może być 
interpretowane jako zmiana lub reorganizacja jakiejkolwiek agencji stanowej. 

 
4. Wcześniejsze rozporządzenia wykonawcze 

 
Niniejsze rozporządzenie wykonawcze zastępuje wszelkie sprzeczne postanowienia 
wszelkich wcześniejszych rozporządzeń wykonawczych. 

  



   
 

   
 

 
5. Klauzula salwatoryjna 

 
W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie niniejszego Rozporządzenia 
wykonawczego zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważne, pozostałe 
postanowienia pozostają w pełni mocy.  Przepisy niniejszego rozporządzenia 
wykonawczego są rozdzielne. 
 

6. Data wejścia w życie 
 

Niniejsze Rozporządzenie wykonawcze wchodzi w życie niezwłocznie po złożeniu go do 
Sekretarza Stanu. 

 
             
             
     Gubernator JB Pritzker 
Wydane przez Gubernatora dnia 2 sierpnia 2021 r. 
Złożone przez Sekretarza Stanu dnia 2 sierpnia 2021 r. 

 


