
20 grudnia 2022 r.                      Rozporządzenie wykonawcze 2022-24 
  
 
 

Rozporządzenie wykonawcze w celu kontynuowania działania Komisji ds. 
Cyberbezpieczeństwa stanu Illinois 

ZWAŻYWSZY, że stan Illinois uznaje, że technologia informacyjna ma kluczowe znaczenie dla 
bezpieczeństwa narodowego i stanowego, gospodarki oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego; oraz, 

ZWAŻYWSZY, że firmy, rządy, środowiska akademickie i osoby prywatne są coraz bardziej zależne od 
systemów informatycznych, w tym systemów informatycznych, sieci i infrastruktury krytycznej w 
zakresie podstawowych usług i codziennego życia; oraz, 

ZWAŻYWSZY, że ogół społeczeństwa, jak również sektor publiczny i prywatny, oczekuje, że te 
systemy technologii informacyjnej pozostaną bezpieczne i odporne w obliczu rosnących zagrożeń ze 
strony wyrafinowanych cyberataków, które stwarzają ryzyko osobiste, zawodowe i finansowe dla 
obywatele stanu Illinois i zagrażają bezpieczeństwu i gospodarce naszego stanu; oraz, 

ZWAŻYWSZY, że zabezpieczanie systemów informatycznych w stanie Illinois jest poza zasięgiem 
żadnego pojedynczego podmiotu i wymaga współpracy publiczno-prywatnej, która zachęca do 
jednoczenia wysiłków;  

ZWAŻYWSZY, że w celu ochrony bezpieczeństwa i gospodarki państwa właściwe i konieczne jest, aby 
rząd stanowy ustanowił i poprowadził wspólny wysiłek angażujący interesariuszy rządowych, sektora 
prywatnego, wojskowego, badawczego i akademickiego w celu opracowania i rekomendowania całości -
państwowe podejście do zwiększania cyberbezpieczeństwa stanu Illinois; 

ZWAŻYWSZY, że z uwagi na powyższe, w dniu 25 marca 2022 r. wydałem Rozporządzenie 
wykonawcze 2022-08 w sprawie powołania Komisji ds. Cyberbezpieczeństwa stanu Illinois („Komisja”) 

ZWAŻYWSZY, że od czasu wydania Rozporządzenia wykonawczego 2022-08 i powołania do Komisji 
członków z prawem głosu i członków bez prawa głosu Komisja zbiera się i pilnie pracuje nad realizacją 
celów Rozporządzenia wykonawczego 2022-08, jednak członkowie ci poinformowali Biuro Gubernatora, 
że potrzebują dodatkowego czasu na dokończenie prac i przygotowanie sprawozdania Komisji; oraz 

ZWAŻYWSZY, że ze względu na znaczenie licznych kwestii związanych z bezpieczeństwem 
cybernetycznym w stanie Illinois oraz potrzebę dokładnego rozważenia tych kwestii przez wiele 
zainteresowanych stron w ramach współpracy partnerskiej publiczno-prywatnej, uznaję za stosowne 
przedłużenie terminu przedłożenia Gubernatorowi raportu Komisji o sześć miesięcy; 

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: 

I. Kontynuowanie działania Komisji ds. Cyberbezpieczeństwa stanu Illinois 

A. Kadencja Komisji ds. Cyberbezpieczeństwa stanu Illinois zostaje niniejszym przedłużona o 
sześć miesięcy, do 30 czerwca 2023 roku. Komisja wypełnia swoje funkcje zgodnie z 
warunkami niniejszego Rozporządzenia wykonawczego. 

B. Komisja składa się z członków z prawem głosu, członków bez prawa głosu i członków 
doradczych, zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym 2022-08, a wcześniej mianowani 
członkowie z prawem głosu i członkowie bez prawa głosu zostają niniejszym ponownie 
mianowani przez Gubernatora. 

C. Jak przewidziano w Rozporządzeniu wykonawczym 2022-08, w skład Komisji mogą 
również wchodzić członkowie bez prawa głosu, wybrani przez właściwą agencję federalną 
za zgodą i zatwierdzeniem tej agencji: 

a. Ekspert ds. cyberbezpieczeństwa z biura terenowego Federalnego Biura Śledczego w 
Chicago lub Springfield. 

b. Dwóch ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa z Departamentu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych: 



i. Jeden doradca ds. cyberbezpieczeństwa z Biura Regionu 5 Agencji 
Bezpieczeństwa Cyberbezpieczeństwa i Infrastruktury; oraz 

ii. Ekspert ds. cyberbezpieczeństwa z biura terenowego United States Secret 
Service w Chicago. 

D. W skład Komisji wchodzi przedstawiciel Stanowego Centrum ds. Terroryzmu i Wywiadu 
(Statewide Terrorism and Intelligence Cente, STIC) jako członek doradczy wyznaczony 
przez dyrektora Policji Stanowej Illinois.  Komisja może również powołać innych 
członków doradczych reprezentujących interesy zarówno sektora publicznego, jak i 
prywatnego.  Inni członkowie doradczy są wybierani i zatwierdzani przez większość 
głosujących członków Komisji.  Celem członków doradczych jest wspieranie procesu 
decyzyjnego Komisji poprzez dostarczanie wiedzy merytorycznej i specjalistycznej 
wiedzy. 

E. Doradca Gubernatora ds. bezpieczeństwa wewnętrznego lub wyznaczona osoba nadal pełni 
funkcję przewodniczącego Komisji. 

F. Komisja nadal opracowuje i zaleca plan realizacji dla osiągnięcia następujących celów: 

a. Budowanie i zwiększanie świadomości cybernetycznej oraz szkolenia dla podmiotów 
sektora infrastruktury krytycznej z sektora prywatnego, w tym edukowanie 
zainteresowanych stron w zakresie sposobów zapobiegania atakom cybernetycznym i 
ochrony danych osobowych; oraz prowadzenie, wspieranie i uczestnictwo w 
szkoleniach z zakresu cyberbezpieczeństwa w celu poprawy możliwości 
technicznych;  

b. Opracowywanie praktyk, procesów i ogólnego planowania wymaganych do ochrony 
cennych informacji, zasobów i usług, w tym poprzez identyfikowanie i przerywanie 
cyberataków w celu zminimalizowania negatywnego wpływu; ulepszanie i 
rozszerzanie zdolności reagowania na incydenty bezpieczeństwa w całym stanie; oraz 
promowanie i ułatwianie międzysektorowych i społecznościowych scenariuszy 
szkoleń i ćwiczeń dla partnerów infrastruktury krytycznej z sektora prywatnego w 
celu zabezpieczenia krytycznych systemów służących społeczeństwu; 

c. Dojrzewanie kompetencji cybernetycznych poprzez wykorzystanie najlepszych 
praktyk, aby pomóc organizacjom infrastruktury krytycznej sektora prywatnego w 
podejmowaniu opartych na ryzyku decyzji w celu poprawy cyberbezpieczeństwa, w 
tym poprzez promowanie opartego na ryzyku podejścia do cyberbezpieczeństwa; 
tworzenie regionalnych zespołów reagowania na cyberinfrastrukturę krytyczną; oraz 
opracowywanie i rozpowszechnianie najlepszych praktyk i narzędzi zwiększających 
dojrzałość cybernetyczną; oraz 

d. Tworzenie i rozwijanie partnerstw w celu wspierania ciągłego uczenia się i wymiany 
informacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odporności infrastruktury cyfrowej, 
w tym poprzez nawiązywanie i pielęgnowanie partnerstw z sektorami infrastruktury 
krytycznej w celu zapewnienia odporności krytycznych systemów; oraz 
identyfikowanie, ocenianie i udostępnianie informacji na temat zagrożeń i słabych 
punktów mających wpływ na państwo. 

G. Komisja może przyjąć kartę, zgodną z postanowieniami niniejszego Rozporządzenia 
Wykonawczego i obowiązującym prawem, określającą sposób, w jaki Komisja będzie się 
zachowywać i wykonywać obowiązki przewidziane w niniejszym Rozporządzeniu 
Wykonawczym.  Karta może dotyczyć takich spraw, jak posiedzenia Komisji, tworzenie 
komitetów i grup roboczych oraz inne sprawy, które Komisja uzna za stosowne. 

H. Agencja Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois (Illinois Emergency Management 
Agency) nadal zapewnia wsparcie administracyjne i prowadzi dokumentację Komisji. 

II. Zgłoszenie do Gubernatora 



Przewodniczący Komisji składa sprawozdanie Gubernatorowi do dnia 30 czerwca 2023 r. Sprawozdanie 
zawiera szczegółowe informacje na temat działań, osiągnięć i zaleceń Komisji.  Po złożeniu 
sprawozdania Komisja rozwiązuje się. 

III. Wymagania etyczne i inne 
 

Komisja podlega 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 Komisji 
podlegają przepisom obowiązującego prawa, w tym między innymi ustawie Illinois State Officials and 
Employees Ethics Act, 5 ILCS 430/.   

 
IV. Klauzula ochronna 

Żadne z postanowień niniejszego rozporządzenia wykonawczego nie może być interpretowane jako 
sprzeczne z jakimkolwiek federalnym lub stanowym prawem lub rozporządzeniem. Żaden z przepisów 
niniejszego Rozporządzenia wykonawczego nie narusza ani nie zmienia istniejących ustawowych 
uprawnień jakiejkolwiek agencji stanowej ani nie może być interpretowany jako zmiana przeznaczenia 
lub reorganizacja jakiejkolwiek agencji stanowej. 

V. Wcześniejsze Rozporządzenia wykonawcze  

Niniejsze Rozporządzenie wykonawcze zastępuje wszelkie sprzeczne z nim postanowienia zawarte we 
wszelkich innych wcześniejszych Rozporządzeniach wykonawczych, w tym między innymi w 
Rozporządzeniu wykonawczym 2022-08. 

VI. 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. 

VII. Data wejścia w życie 

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

 
 
 

       _______________________ 
        Gubernator JB Pritzker 

Wydane przez Gubernatora dnia 20 grudnia 2022 r. 
Złożone u Sekretarza Stanu dnia 20 grudnia 2022 r. 


