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ZWAŻYWSZY, ŻE w interesie stanu leży zapewnienie dostępu do konstruktywnego zatrudnienia, 
równości płac oraz godności osobom niepełnosprawnym, w tym osobom o znacznym stopniu 
niepełnosprawności; oraz, 

ZWAŻYWSZY, ŻE w ramach programu State Use wszystkie przedstawicielstwa stanu Illinois zachęca 
się do zakupu produktów i usług wytwarzanych lub dostarczanych przez wykwalifikowane agencje non-
profit, które zatrudniają osoby o znaczącym stopniu niepełnosprawności; oraz, 

ZWAŻYWSZY, ŻE poprzez zachęcanie do takich zamówień program State Use zapewnia długofalowe 
możliwości zatrudnienia osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności; oraz, 

ZWAŻYWSZY, ŻE obecny program State Use utrwala nierówności, kiedy przedstawicielstwa stanowe 
zawierają umowy na zakup produktów i usług od certyfikowanych agencji non-profit, które płacą osobom 
niepełnosprawnym wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE większość pracodawców uczestniczących w programie State Use już płaci wszystkim 
swoim pracownikom co najmniej obowiązującą w stanie Illinois lub miejscową stawkę minimalną; oraz, 

ZWAŻYWSZY, ŻE stan Illinois może promować godność, sprawiedliwość i niezależność osób 
niepełnosprawnych zatrudnionych przez organizacje pożytku publicznego uczestniczące w programie State 
Use, wymagając, aby ich wynagrodzenie wynosiło co najmniej tyle, ile wynosi obowiązująca w stanie 
Illinois lub miejscowa płaca minimalna; oraz  

ZWAŻYWSZY, ŻE przedstawicielstwa stanu Illinois mogą zabezpieczyć zatrudnienie osobom 
niepełnosprawnym poprzez zmianę umów na produkty i usługi, aby zagwarantować, że sprzedawcy biorący 
udział w programie State Use będą w stanie pokryć koszty związane z wypłacaniem pracownikom 
wynagrodzenia na poziomie co najmniej obowiązującej miejscowej lub obowiązującej w stanie Illinois 
płacy minimalnej; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE zapewnienie osobom niepełnosprawnym wynagrodzenia na poziomie co najmniej 
płacy minimalnej jest jednym z działań, które można podjąć w celu realizacji wspólnych wartości, jakimi 
są sprawiedliwość, niezależność oraz godność wszystkich ludzi; 

NINIEJSZYM, na mocy uprawnień nadanych mi jako Gubernatorowi stanu Illinois, zgodnie z najwyższą 
władzą wykonawczą w artykule V, ustęp 8 Konstytucji stanu Illinois, niniejszym zarządzam, co następuje:: 

Punkt 1. WYPŁACANIE STAWKI MINIMALNEJ PRZEZ SPRZEDAWCÓW I 
PODWYKONAWCÓW AGENCJI NON-PROFIT UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE 
STATE USE   

Wszystkie obecne i przyszłe umowy zawierane przez stan Illinois z agencją non-profit, która została 
zakwalifikowana do udziału w programie State Use zgodnie z zapisem 30 ILCS 500/45-35, przewidują 
wypłatę nie mniej niż obowiązującej miejscowej – jeśli jest wyższa – lub obowiązującej w stanie Illinois 
płacy minimalnej dla wszystkich pracowników wykonujących prace w ramach umowy, niezależnie od 
wszelkich postanowień, które pozwalałyby na wypłatę niższej stawki płacy. Wymóg ten ma zastosowanie 
do pracowników wszelkich podwykonawców wykonujących prace w ramach umowy i ich obejmuje. 



Przedstawicielstwa stanu Illinois otrzymują uprawnienia do korekty cen w celu zmiany umów z tymi 
sprzedawcami w programie State Use, którzy obecnie zapewniają pracownikom płacę minimalną, w celu 
doprowadzenia płac do poziomu lub powyżej poziomu obowiązującej miejscowej – jeżeli jest wyższa – lub 
minimalnej płacy w stanie Illinois. Na potrzeby niniejszego rozporządzenia wykonawczego 
„Przedstawicielstwa stanu Illinois” to wszelkie urzędy, wydziały, przedstawicielstwa, zarządy, komisje 
organy lub władze oddziału wykonawczego stanu Illinois podlegające jurysdykcji Gubernatora. 

Wydział usług zarządzania scentralizowanego stanu Illinois podejmuje we współpracy z komisją State Use 
odpowiednie działania w celu zmiany dotychczasowych umów, aby zagwarantować, że każda osoba 
zatrudniona przez sprzedawcę lub podwykonawcę do wykonania pracy na umowę w ramach programu 
State Use będzie otrzymywać co najmniej odpowiednią płacę minimalną na poziomie lokalnym, jeżeli jest 
ona wyższa, lub na poziomie stanu Illinois, oraz aby dokonać wszelkich innych niezbędnych korekt płac.  

Komisja State use dokonuje weryfikacji wszystkich korekt płac i cen przedłożonych w odpowiedzi na 
niniejsze Rozporządzenie, aby zagwarantować, że będą one uczciwe oraz rozsądne i nie będą znacząco 
wyższe od ceny uzyskanej w drodze przetargu. Korekty cenowe powinny odzwierciedlać zwiększone 
koszty związane z utrzymaniem statusu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione przez 
wykwalifikowanych sprzedawców na potrzeby programu State Use lub ich podwykonawców i wykonują 
prace w ramach umowy zawartej przez stan Illinois. 

Punkt 2. KLAUZULA OCHRONNA 

Żadne z postanowień niniejszego Rozporządzenia nie może być interpretowane jako sprzeczne z 
jakimkolwiek prawem stanowym lub federalnym, ani z jakimkolwiek zbiorowym układem pracy. 

Punkt 3. ROZDZIELNOŚĆ 

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Rozporządzenia Wykonawczego lub jego zastosowanie do 
jakiejkolwiek osoby lub okoliczności zostanie uznane za nieważne przez jakikolwiek sąd właściwy, 
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. 

Punkt 4. DATA WEJŚCIA W ŻYCIE 

Niniejsze Rozporządzenie Wykonawcze wchodzi w życie natychmiast po jego złożeniu u Sekretarza Stanu 
i pozostaje w mocy do czasu zakończenia lub zmiany. 

 

      ____________________________________________ 
        Gubernator JB Pritzker 
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