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Rozporządzenie wykonawcze 2022-

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE 2022-19
POSTANOWIENIE W SPRAWIE ZARZĄDZANIA WPŁYWAMI Z ROZLICZENIA
OTRZYMANYMI W WYNIKU SPORU DOTYCZĄCEGO OPIOIDÓW W STANIE
ILLINOIS
I UTWORZENIE RADY DORADCZEJ DS. REMEDIACJI OPIOIDÓW W STANIE
ILLINOIS ORAZ BIURA ADMINISTRACJI DS. ROZLICZEŃ OPIOIDÓW
ZWAŻYWSZY, ŻE epidemia opioidów miała niszczący wpływ na społeczności, dzielnice,
rodziny i mieszkańców Stanów Zjednoczonych, gospodarkę oraz ogólne zdrowie i samopoczucie
ludności; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE Departament Zdrowia Publicznego Stanu Illinois (IDPH) informuje o 2944
zgonach z powodu przedawkowania opioidów w stanie Illinois w 2020, co stanowi 33% wzrost
w stosunku do roku 2019; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE uznając szkody wyrządzone jednostkom i rodzinom przez dystrybutorów i
producentów opioidów, stanowi prokuratorzy generalni złożyli wiele pozwów sądowych, dążąc
do odzyskania należności w imieniu osób dotkniętych zażywaniem opioidów, a stan Illinois był
liderem w tych działaniach; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE od momentu podpisania niniejszego postanowienia zawarto krajowe ugody
z dystrybutorami i producentami opioidów („Ugody”); oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE w związku z takimi ugodami, od dnia wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia wykonawczego, prokurator generalny stanu Illinois zawarł porozumienie z co
najmniej 94 powiatamii i 77 gminami w sprawie podziału wpływów uzyskanych ze sporów
sądowych dotyczących opioidów, znane jako Porozumienie w sprawie alokacji opioidów
(Illinois Opioid Allocation Agreement) obowiązujące od 30 grudnia 2021 r. („Porozumienie”),
obejmujące wszystkie powiaty o liczbie ludności wynoszącej co najmniej 250 000, co stanowi co
najmniej 60% ludności stanu; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE przewiduje się, iż stan Illinois może otrzymać w wyniku tych ugód około
760 000 000 USD w ciągu najbliższych 18 lat, jeżeli odzyskanie środków będzie maksymalne;
oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE przewiduje się również, iż stan Illinois otrzyma dodatkowe środki z
wyroków lub ugód rozstrzygających roszczenia związane z epidemią opioidów i wynikającym z
niej kryzysem zdrowia publicznego, które będą przedmiotem Umowy; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE na mocy Porozumienia 55% tych wpływów jest przydzielane do
stanowego funduszu powierniczego remediacji opioidów w stanie Illinois (Opioid Remediation
State Trust Fund) („Fundusz”) i musi być wykorzystane na przyszłościowe cele związane z
ograniczaniem opioidów; oraz

ZWAŻYWSZY, ŻE porozumienie przewiduje ponadto ustanowienie Rady Doradczej ds.
remediacji Opioidów w stanie Illinois („Rada Doradcza”), której zadaniem jest przedstawianie
Stanowi niewiążących zaleceń dotyczących zarządzania funduszem i jego podziału; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE stan dokona ostatecznych ustaleń dotyczących zarządzania i podziału
Funduszu; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE Rozporządzenie Wykonawcze 2020-02 uznało ciągłe problemy związane z
zaburzeniami zażywania substancji i ustanowiło Komitet Sterujący ds. Zapobiegania
Przedawkowaniu Opioidów i Odwyku (Opioid Overdose Prevention and Recovery Steering
Committee); oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE stan uznaje, iż musi nadal angażować się w wysiłki mające na celu
rozwiązanie kryzysu opioidowego poprzez wdrażanie praktyk opartych na dowodach, stanowego
planu działania w zakresie przedawkowania (State Overdose Action Plan, SOAP), komitetu
sterującego ds. zapobiegania przedawkowaniu opioidów i odwyku, a także utrzymania infolinii
stanu Illinois ds. opioidów i innych substancji w celu zapewnienia sprawiedliwego dostępu do
podstawowych usług stanowych; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE dane IDPH dotyczące przedawkowania nadal ujawniają, że niektóre
społeczności w stanie Illinois są w dalszym ciągu nieproporcjonalnie dotknięte tym problemem.
W 2021 r. najwyższy wskaźnik śmiertelności z powodu przedawkowania wystąpił wśród osób
rasy czarnej niebędących pochodzenia latynoskiego (55,3 na 100 000 każdej populacji) w
porównaniu z wskaźnikiem śmiertelności z powodu przedawkowania wśród osób rasy białej
niebędących pochodzenia latynoskiego (20,8 na 100 000 każdej populacji); oraz
ZWAŻYWSZY, ŻĘ w najlepszym interesie mieszkańców stanu Illinois jest, aby jego programy
i polityka sprawiedliwie rozdzielały fundusze w celu wspierania profilaktyki i dostępu do
leczenia dla jednostek i społeczności w sposób, który łagodzi różnice; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE IDHS współpracuje z IDPH, Departamentem Opieki Zdrowotnej i Usług
Rodzinnych stanu Illinois, Policją Stanową stanu Illinois, innymi agencjami stanowymi w
ramach SOAP oraz innymi jurysdykcjami, aby zapewnić dostępność strategii ograniczania
przedawkowania; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE Opioid Settlement Funding zostanie wykorzystany na programy
przeciwdziałania przedawkowaniu (Approved Abatement Programs), które mogą obejmować
między innymi:
1. Nalokson lub inny lek zatwierdzony przez FDA do odwrócenia skutków przedawkowania
opioidów
2. Leczenie wspomagane lekami / odwyk wspomagany lekami
3. Usługi dla kobiet w ciąży i po porodzie z zaburzeniami używania opioidów
4. Usługi w zakresie zespołu odstawienia u noworodków
5. Usługi pomostowe (tzw. ciepłe przekazanie (warm hand-off)) i usługi zorientowane na
odwyk
6. Leczenie osób znajdujących się w placówkach więziennych
7. Programy prewencyjne
8. Programy redukcji szkód i wymiany strzykawek
NINIEJSZYM, na mocy uprawnień nadanych mi przez artykuł V Konstytucji stanu Illinois
(Constitution of the State of Illinois) jako Gubernatorowi stanu Illinois i zgodnie z
uprawnieniami określonymi w przepisach stanowych dotyczących zdrowia publicznego w celu
ochrony i promowania ogólnego dobrobytu mieszkańców stanu Illinois, zarządzam, co
następuje:
Sekcja 1. W ramach Departament Usług Społecznych stanu Illinois (Illinois Department of
Human Services, IDHS, dalej „Department”) tworzy się Biuro Administracji Rozliczenia
Opioidów (Office of Opioid Settlement Administration, dalej „Biuro”).
Sekcja 2. Biuro będzie mieściło się w Wydziale Prewencji i Odwyku od Używania Substancji
(Substance Use, Prevention and Recovery, dalej „SUPR”) Departamentu, a Stanowy
Administrator Rozliczania Opioidów (Statewide Opioid Settlement Administrator, SOSA)

kierujący Biurem zostanie zatrudniony przeze mnie. W międzyczasie osoba wyznaczona przez
Sekretarza pełni początkowo funkcję SOSA i składa sprawozdanie z wszystkich działań
podejmowanych przez Biuro Sekretarzowi, Biuru Gubernatora i Biuru Prokuratora Generalnego.
Sekcja 3. Urząd może odpowiednio wybrać agentów podatkowych i/lub administracyjnych dla
IDHS/SUPR, aby pomóc w planowaniu, zarządzaniu i dystrybucji funduszy. IDHS/SUPR
będzie współpracować z odpowiednimi agencjami stanowymi w celu zaprojektowania
odpowiednich, specyficznych funkcji, aby zoptymalizować swoje funkcje i zmaksymalizować
zgodność z Medicaid.
Sekcja 4. Zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym 2020-02 i w celu wspierania celów w
nim określonych, powołuję Radę Doradczą ds. Remediacji Opioidów w stanie Illinois („Rada”),
która będzie pełnić funkcję podkomisji Komitetu Sterującego ds. Zapobiegania Przedawkowaniu
Opioidów i Odwyku („Komitet”). Radzie przewodniczy z urzędu główny urzędnik stanowy ds.
zdrowia behawioralnego, pełniący funkcję bez prawa głosu. Biuro Administracji Rozliczania
Opioidów wspiera i ułatwia pracę Rady. Zarząd wydaje Komitetowi zalecenia doradcze
dotyczące perspektywicznego wykorzystania środków z Funduszu w ramach Zatwierdzonego
Programu Abolicji, zgodnie z Porozumieniem. Komitet rozpatruje zalecenia doradcze Zarządu i
podejmuje ostateczne decyzje dotyczące wykorzystania środków finansowych Funduszu.
Prokurator Generalny lub osoba przez niego wyznaczona poświadczy przed dokonaniem
wydatków zgodność z warunkami Porozumienia, Ugody i wszelkich nakazów sądowych.
Sekcja 5. Rada składa się z nie więcej niż szesnastu (16) członków z prawem głosu i jedenastu
(11) członków z urzędu (bez prawa głosu). Spośród członków z prawem głosu ośmiu (8) będzie
mianowanych przez stan, a ośmiu (8) będzie przedstawicielami w imieniu samorządów
lokalnych, z czego jeden (1) będzie przedstawicielem w imieniu miasta Chicago. Biuro
Prokuratora Generalnego stanu Illinois dokona nominacji stanowych w porozumieniu z
Sekretarzem Departamentu Usług Społecznych stanu Illinois. Pozostałych siedmiu (7)
przedstawicieli z uczestniczących samorządów wyznacza Prokurator Generalny zgodnie z
porozumieniem w sprawie alokacji opioidów w stanie Illinois obowiązującą od 30 grudnia 2021
r. i reprezentującą samorządy z każdego z siedmiu (7) regionów Departament Zdrowia
Publicznego stanu Illinois. Z początkowych nominacji cztery (4) nominacje stanowe i cztery (4)
nominacje lokalne odbywają się na okres dwóch lat; cztery (4) nominacje stanowe i cztery (4)
nominacje lokalne odbywają się na okres czterech lat. Po tym okresie wszystkie mianowania
odbywają się na okres czterech lat. Do członków z urzędu należą:
1. Prokurator Generalny stanu Illinois lub osoba przez niego wyznaczona.
2. Główny urzędnik ds. zdrowia behawioralnego w stanie lub osoba przez niego
wyznaczona.
3. Sekretarz Departamentu Usług Społecznych stanu Illinois lub osoba przez niego
wyznaczona.
4. Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego stanu Illinois lub osoba przez niego
wyznaczona
5. Dyrektor Departamentu Opieki Zdrowotnej i Usług Rodzinnych stanu Illinois lub osoba
przez niego wyznaczona.
6. Dyrektor policji stanowej stanu Illinois lub osoba przez niego wyznaczona;
7. Dyrektor Departamentu Więziennictwa stanu Illinois lub osoba przez niego wyznaczona.
8. Członek Izby Reprezentantów stanu Illinois mianowany przez Marszałka Izby stanu
Illinois.
9. Członek Senatu stanu Illinois mianowany przez przewodniczącego Senatu stanu Illinois.

10. Członek Izby Reprezentantów stanu Illinois mianowany przez Lidera Mniejszości Izby
stanu Illinois.
11. Członek Senatu stanu Illinois mianowany przez Lidera Mniejszości Senatu stanu Illinois.
Sekcja 6. Rada dąży do zapewnienia sprawiedliwego przydziału środków dla wszystkich części
stanu, w tym m.in., biorąc pod uwagę liczbę ludności, a także inne czynniki istotne dla
zwalczania opioidów, w tym wskaźniki zaburzeń związanych z używaniem opioidów, zgonów
spowodowanych przedawkowaniem oraz ilości opioidów dostarczanych do każdego regionu
mierzone w ekwiwalentach miligramów morfiny, a także doradza Komitetowi w zakresie
najwyższego i najlepszego wykorzystania środków Funduszu w celu zapobiegania uzależnieniu
od opioidów i promowania odwyku. W tym celu Biuro angażuje dostawców usług technicznych
w celu zaangażowania osób posiadających fachowe doświadczenie, ekspertów przedmiotowych i
innych zainteresowanych stron w celu opracowania kompleksowego planu, do rozważenia,
dotyczącego zwalczania opioidów.
Sekcja 7. Zarząd może utworzyć jedną lub więcej grup roboczych, które będą doradzać Radzie.
Grupom roboczym, jeśli zostaną utworzone, przewodniczy członek Rady, który składa Radzie
sprawozdanie z posiedzeń i zaleceń grupy roboczej. Poza przewodniczącym w skład każdej
grupy roboczej mogą wchodzić zarówno mianowani członkowie rady, jak i inni mianowani
członkowie. Przewodniczący każdej grupy roboczej i wyznaczeni członkowie grupy roboczej są
powoływani przez sekretarza Departamentu Usług Społecznych, w porozumieniu z Biurem
Prokuratora Generalnego stanu Illinois, i pełnią funkcję z mianowania sekretarza.
Sekcja 8. Urząd angażuje inne agencje stanowe, gminy i inne jednostki samorządu
terytorialnego do współpracy w celu określenia i przedstawienia Radzie zintegrowanego i
komplementarnego podejścia do zaburzeń związanych z używaniem opioidów oraz zmniejszenia
i rozwiązania problemu traumy w naszych społecznościach.
Sekcja 9. Departament jest upoważniony do zawarcia umowy z instytucją akademicką w celu
udzielenia pomocy w zakresie badań, gromadzenia danych, analizy, przechowywania i ogólnych
obowiązków administracyjnych.
Sekcja 10. Departament jest uprawniony do przeniesienia obecnych pracowników lub
zatrudnienia osób, które pomogą mu w realizacji celów niniejszego Rozporządzenia
Wykonawczego.
Sekcja 11. Departament może również wykorzystać istniejące zasoby, aby pomóc w odwyku
osobom doświadczającym zaburzeń związanych z używaniem substancji (substance use disorder,
SUD). Zasoby te mogą obejmować m.in. zasoby usług społecznych mających na celu
zapobieganie samobójstwom, występujących schorzeń, braku bezpieczeństwa żywnościowego i
mieszkaniowego, żałoby i straty związanej ze śmiertelnym przedawkowaniem oraz długotrwałej
działalności przestępczej.
Sekcja 12. Departament jest upoważniony do tworzenia i przydzielania zasobów edukacyjnych i
szkoleniowych w obszarach stanu, które określa jako dotknięte epidemią opioidów. Zasoby
takie mogą obejmować między innymi identyfikację najbardziej zagrożonych osób i obejmują
szkolenia zawodowe i usług pośrednictwa pracy.
Sekcja 13. Żadne z postanowień niniejszego rozporządzenia wykonawczego nie może być
interpretowane jako sprzeczne z jakimkolwiek federalnym lub stanowym prawem lub
rozporządzeniem. Żadne z postanowień niniejszego rozporządzenia wykonawczego nie narusza
ani nie zmienia istniejących uprawnień ustawowych żadnej z agencji stanowych, ani nie może
być interpretowane jako przeniesienie, zmiana lub reorganizacja jakiejkolwiek agencji stanowej.
Sekcja 14. Niniejsze rozporządzenie wykonawcze zastępuje wszelkie sprzeczne z nim
postanowienia innych wcześniejszych rozporządzeń wykonawczych.
Sekcja 15. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Rozporządzenia Wykonawczego lub
jego zastosowanie do jakiejkolwiek osoby lub okoliczności zostanie uznane za nieważne przez
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, postanowienia niniejszego
rozporządzenia wykonawczego uznaje się za rozłączne.
Sekcja 16. Rada i wszelkie grupy robocze utworzone przez Radę podlegają przepisom
obowiązującego prawa, w tym między innymi ustawie Illinois Open Meetings Act, 5 ILCS 120/
oraz Illinois Freedom of Information Act, 5 ILCS 140/. Członkowie Rady oraz członkowie grup
roboczych utworzonych przez Radę podlegają przepisom obowiązującego prawa, w tym między
innymi ustawie Illinois State Officials and Employees Ethics Act, 5 ILCS 430/.
Sekcja 17. Niniejsze Rozporządzenie wykonawcze wchodzi w życie niezwłocznie po złożeniu
go do Sekretarza Stanu.
_____________________
JB Pritzker, Gubernator
Wydane przez Gubernatora dnia 30 sierpnia 2022 r.
Złożone przez Sekretarza Stanu w dniu 30 sierpnia 2022 r.

