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Rozporządzenie wykonawcze w sprawie  
powołania Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois i Biura Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego  
oraz Komisji Doradczej ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego stanu Illinois 

 
ZWAŻYWSZY, ŻE art. V ust. 11 Konstytucji stanu Illinois (Illinois Constitution) upoważnia 
Gubernatora do zmiany przydziału funkcji lub reorganizacji agencji, które bezpośrednio przed 
nim odpowiadają, w drodze rozporządzenia wykonawczego; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE ust. 3.2 ustawy o wdrażaniu restrukturyzacji organów wykonawczych 
(Executive Reorganization Implementation Act), 15, ILCS 15 (dalej „Ustawa”) stanowi, że 
„reorganizacja” w stosownej części obejmuje (i) skonsolidowanie lub skoordynowanie dowolnej 
części dowolnej agencji lub funkcji w niej pełnionych z dowolną częścią tej samej agencji lub 
funkcjami w niej pełnionymi; oraz (ii) skoordynowanie całości lub części dowolnej agencji bądź 
też wszystkich lub części funkcji w niej pełnionych z całością lub częścią jakiejkolwiek innej 
agencji lub funkcjami w niej pełnionymi; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE ustęp 4 Ustawy stanowi, iż każde rozporządzenie wykonawcze, w którym 
proponuje się reorganizację, może zmienić nazwę dowolnej agencji, której reorganizacja ta 
dotyczy; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE ustawa o bezpieczeństwie wewnętrznym z 2002 r. (Homeland Security 
Act) powołała do życia Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych 
(U.S. Department of Homeland Security, USDHS), departament federalny, którego podstawową 
misją jest zapobieganie aktom terroryzmu na ziemi amerykańskiej oraz innym zagrożeniom 
bezpieczeństwa wewnętrznego, ochrona przed nimi i reagowanie na nie; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE rząd federalny ponosi najwyższą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i 
ochronę narodu, ale to władze stanowe i lokalne muszą zapewnić gotowość stanu Illinois do 
zapobiegania atakom terrorystycznym oraz innym zagrożeniom bezpieczeństwa wewnętrznego, 
ochrony przed nimi, reagowania na nie i zapewnienia powrotu do normy po takich atakach, jak 
również do zalecania wszelkich dodatkowych środków, jakie mogą być konieczne; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE Agencja Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois (Illinois Emergency 
Management Agency, IEMA) jest agencją wykonawczą, bezpośrednio odpowiedzialną przed 
Gubernatorem, która wykonuje prawa, uprawnienia, obowiązki i powinności wynikające przede 
wszystkim z ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois (Illinois Emergency 
Management Agency Act), 20 ILCS 3305, oraz ustawy o bezpieczeństwie jądrowym (Nuclear 
Safety Law) z 2004 r., 20 ILCS 3310; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE zgodnie z ust. 5(c) ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu 
Illinois Dyrektor IEMA jest odpowiedzialny za realizację programu zarządzania kryzysowego 
dla stanu Illinois. Dyrektor jest ponadto osobą odpowiedzialną za kontakt i współpracę z 
organizacjami ds. zarządzania kryzysowego stanu Illinois i innych stanów, a także rządu 
federalnego; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE IEMA zarządza obecnie programami i wytycznymi agencji rządowych i 
pozarządowych na wszystkich szczeblach, aby podmioty takie były przygotowane do radzenia 
sobie ze wszystkimi niebezpieczeństwami i zagrożeniami, w tym związanymi z 
bezpieczeństwem wewnętrznym, w celu zapewnienia ochrony bezpieczeństwa i zdrowia 
publicznego; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE IEMA odpowiada za zarządzanie Planem działań w sytuacjach 
kryzysowych stanu Illinois (Illinois Emergency Operations Plan, IEOP), ustanawiającym 
strukturę, za pomocą której rząd stanu Illinois koordynuje i zarządza reagowaniem kryzysowym 
oraz usuwaniem skutków sytuacji kryzysowych i katastrof. IEOP zawiera zasady, procedury oraz 
wytyczne, aby zapewnić bezpieczne, skuteczne i terminowe działania mające na celu niesienie 



pomocy społecznościom w potrzebie, a ponadto zawiera plany wsparcia w zakresie reagowania, 
powrotu do normy, ciągłości działania i ciągłości rządu; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE w 2003 roku Departament Bezpieczeństwa Jądrowego stanu Illinois został 
połączony z IEMA i obecnie znany jest jako Wydział Bezpieczeństwa Jądrowego IEMA (IEMA 
Division of Nuclear Safety, IEMA-DNS); oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE poza regulowaniem stosowania i posiadania promieniowania jonizującego 
IEMA-DNS jest czołową stanową agencją do spraw reagowania na zdarzenia związane z 
promieniowaniem i w tym charakterze opracowuje plany dotyczące incydentów radiologicznych, 
w tym użycia radiologicznych urządzeń rozpraszających, improwizowanych urządzeń jądrowych 
a także incydentów związanych z wrogimi działaniami w elektrowniach jądrowych; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE IEMA jest obecnie Stanową Komisją Reagowania Kryzysowego (State 
Emergency Response Commission, SERC) na mocy ustawy o planowaniu kryzysowym w stanie 
Illinois oraz o prawie społeczeństwa do informacji (Illinois Emergency Planning and Community 
Right-to-Know Act).  Komisja ta koordynuje i wspiera Lokalne Komitety Planowania 
Kryzysowego (Local Emergency Planning Committees, LEPC) i dokonuje przeglądów Planów 
awaryjnych bezpieczeństwa chemicznego LEPC (LEPC’s Chemical Safety Contingency Plans), 
które mają na celu dbanie o to, aby władze lokalne oraz osoby udzielające pierwszej pomocy 
były przygotowane na zagrożenia związane z użyciem materiałów niebezpiecznych i zostały 
przeszkolone w zakresie reagowania; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE Gubernator powołał IEMA do Federalnej Agencji Zarządzania 
Kryzysowego (Federal Emergency Management Agency, FEMA) w charakterze podmiotu 
pełniącego funkcję stanowej agencji administracyjnej (state administrative agency, SAA). W tym 
zakresie IEMA jest odpowiedzialna za realizację wymogów administracyjnych związanych z 
grantami federalnymi, w tym za składanie wniosków o dofinansowanie i sprawozdawczość z 
postępów, odpowiednie przydzielanie środków finansowych wnioskodawcom podlegającym 
wnioskodawcy nadrzędnemu oraz dopilnowanie realizacji wyników końcowych. IEMA jest 
także odpowiedzialna za dbanie o to, aby wszystkie zainteresowane strony były włączone w 
procedurę przyznawania grantów na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE FEMA wymaga tego, żeby wszystkie stany otrzymujące fundusze w 
ramach federalnego Programu przyznawania grantów na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego 
(Homeland Security Grant Program) powołały Komitet Doradczy Wysokiego Szczebla (Senior 
Advisory Committee, SAC). SAC jest organem doradczym, w skład którego wchodzą 
zainteresowane strony z różnych agencji rządowych i dyscyplin, który ma ułatwiać łączenie 
wysiłków na rzecz gotowości w całym społeczeństwie. SAC przekazuje SAA zalecenia 
dotyczące rodzajów działań, które powinny być wspierane poprzez granty FEMA; 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE Zespół Zadaniowy stanu Illinois ds. Terroryzmu (Illinois Terrorism Task 
Force), utworzony na mocy Rozporządzenia wykonawczego 2003-17, pełni rolę SAC na rzecz 
stanu Illinois i powołał do życia partnerską współpracę między podmiotami publicznymi oraz 
prywatnymi ze wszystkich dyscyplin i regionów stanu, której celem jest ułatwienie koordynacji 
zasobami oraz przekazywania informacji niezbędnych do zwalczania terroryzmu i innych 
zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE USDHS co dwa lata przeprowadza ocenę ogólnokrajowej infrastruktury 
krytycznej i kluczowych zasobów (critical infrastructure and key resources, CIKR) w celu 
ustalenia krytyczności, które to ustalenia zależą od identyfikacji CIKR przez każdy stan i które 
potencjalnie mogą mieć wpływ na zasoby stanu Illinois zapewniane w ramach grantów na rzecz 
bezpieczeństwa wewnętrznego; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE IEMA została wyznaczona przez Gubernatora do kierowania w stanie 
Illinois Krajowym Systemem Zarządzania Incydentami (National Incident Management System, 
NIMS), który stanowi kompleksowe, ogólnokrajowe podejście do zarządzania incydentami i ma 
zastosowanie na wszystkich poziomach jurysdykcji oraz we wszystkich dyscyplinach 
funkcjonalnych. NIMS znajduje zastosowanie w szerokim zakresie potencjalnych incydentów, w 
tym związanych z terroryzmem i innymi zagrożeniami bezpieczeństwa wewnętrznego. Dzięki 
swoim działaniom NIMS usprawnia koordynację oraz współpracę między podmiotami 



publicznymi i prywatnymi, a także zapewnia wspólny standard ogólnego zarządzania 
incydentami; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE każdy stan, każda wspólnota, każde terytorium i Dystrykt Kolumbii ma 
doradcę ds. bezpieczeństwa wewnętrznego; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym 2003-17 Gubernator mianuje 
Doradcę ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego stanu Illinois; oraz 
  
ZWAŻYWSZY, ŻE w najlepszym interesie obywateli stanu Illinois leży zharmonizowanie 
zarządzania kryzysowego i działań związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym w całym 
stanie Illinois, a także podjęcie wyraźnych działań koordynacyjnych na wszystkich szczeblach 
administracji i społeczeństwa, w tym między innymi powołanie do życia jednej, nadrzędnej 
stanowej agencji koordynującej w celu identyfikacji CIKR w stanie Illinois, analizowania 
wpływu klęsk żywiołowych wywołanych siłami natury, katastrof spowodowanych przez 
człowieka lub katastrof technologicznych na CIKR, przeprowadzania wspólnych ocen ryzyka 
lub koordynowania wkładu organizacji stanowych, lokalnych, federalnych, prywatnych i 
pozarządowych w stanową listę CIKR; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE IEMA jest administratorem planu Gubernatora w zakresie gotowości i 
reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz powrotu do normalności, a obecnie dysponuje 
istniejącą strukturą zarządzania i zasobami ułatwiającymi koordynację działań związanych z 
bezpieczeństwem wewnętrznym w całym stanie Illinois, a także prowadzi obecnie działania 
związane z bezpieczeństwem wewnętrznym;  
 
NINIEJSZYM ja, JB Pritzker, Gubernator stanu Illinois, na mocy władzy oraz uprawnień 
nadanych mi na podstawie Konstytucji i statutów stanu Illinois, mając na celu podjęcie 
wyraźnych działań koordynacyjnych pod kątem zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa 
wewnętrznego z wykorzystaniem istniejących zasobów stanowych w stopniu, w jakim będzie to 
wykonalne i rozsądne, zarządzam, co następuje, z zastrzeżeniem postanowień ustępu VII.B pod 
rygorem nieważności: 
 
I. POWOŁANIE AGENCJI ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STANU ILLINOIS I 

BIURA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 
 

A. Agencja Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois zostaje przemianowana na 
„Agencję Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois i Biuro Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego” (Illinois Emergency Management Agency and Office of Homeland 
Security, IEMA i OHS).  IEMA i OHS będą kontynuować misje zlecone im na mocy 
ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois, ustawy o bezpieczeństwie 
jądrowym 2004 r. i wszystkich innych odpowiednich ustaw, jak również przepisów 
ogłoszonych na ich podstawie.  O ile niniejsze Rozporządzenie wykonawcze nie 
stanowi inaczej, wszelkie uprawnienia, obowiązki, prawa i odpowiedzialności, które 
wcześniej odnosiły się do Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois lub były z 
nią powiązane zostają przeniesione na IEMA i OHS lub są z nimi powiązane, zaś 
zmiana nazwy na IEMA i OHS nie będzie miała na nie wpływu.  IEMA i OHS będą 
ponadto w dalszym ciągu rozwijać i koordynować wdrażanie kompleksowej strategii 
stanowej w celu koordynowania zarządzania kryzysowego oraz działań związanych z 
bezpieczeństwem wewnętrznym w całym stanie Illinois. 

 
B. Obecny dyrektor IEMA będzie pełnić funkcję dyrektora IEMA i OHS, zaś cały 

personel IEMA będzie piastować swoje obecne stanowiska pod nową nazwą, chyba 
że Rozporządzenie wykonawcze stanowi inaczej. 

 
C. IEMA i OHS początkowo będą składać się z Biura Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

kierowanego przez zastępcę dyrektora ds. bezpieczeństwa wewnętrznego, Biura 
Zarządzania Kryzysowego kierowanego przez zastępcę dyrektora ds. zarządzania 
kryzysowego, Oddziału Operacyjnego, Oddziału ds. Powrotu do Normalności oraz 
Oddziału Bezpieczeństwa Jądrowego w ramach działalności Biura Zarządzania 
Kryzysowego, jak również innych biur, oddziałów, jednostek organizacyjnych oraz 
obszarów funkcjonalnych uznanych przez dyrektora IEMA i OHS za niezbędne do 
realizacji misji IEMA i OHS.  Obecny zastępca dyrektora IEMA będzie pełnić 



funkcję zastępcy dyrektora ds. zarządzania kryzysowego.  Dyrektor IEMA & OHS 
może w dowolny inny sposób organizować w ramach działalności IEMA i OHS 
biura, oddziały, pozostałe jednostki organizacyjne, obszary funkcjonalne oraz ich 
personel według własnego uznania i w najlepszym interesie stanu Illinois, zgodnie z 
niniejszym Rozporządzeniem wykonawczym, obowiązującymi przepisami prawa 
oraz wszelkimi obowiązującymi zbiorowymi układami pracy. 

 
II. POWOŁANIE DORADCY GUBERNATORA DS. BEZPIECZEŃSTWA 

WEWNĘTRZNEGO; KOORDYNACJA Z AGENCJĄ ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO STANU ILLINOIS I BIUREM BEZPIECZEŃSTWA 
WEWNĘTRZNEGO  

 
A. Gubernator powoła Doradcę ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego do koordynowania 

wraz agencjami bezpieczeństwa publicznego na szczeblu gabinetu w całym stanie 
Illinois działań dotyczących kwestii strategicznych i politycznych, odnoszących się 
do zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego oraz podatności na takie zagrożenia i do 
problemów związanych z terroryzmem, jak również w celu doradzania 
Gubernatorowi lub wyznaczonej przez niego osobie w tego rodzaju kwestiach 
strategicznych oraz politycznych.  Dotychczasowy Doradca ds. Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego będzie pełnić tę funkcję do czasu powołania nowego Doradcy ds. 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

 
B. IEMA i OHS wraz z Doradcą ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego będą koordynować 

i wspierać wdrażanie wszystkich działań związanych z bezpieczeństwem 
wewnętrznym oraz zarządzaniem kryzysowym, zgodnie ze strategiami i zasadami 
ustanowionymi w procedurze opisanej w ustępie II.A niniejszego Rozporządzenia 
wykonawczego w celu wyjścia naprzeciw kwestiom zagrożeń bezpieczeństwa 
wewnętrznego oraz podatności na takie zagrożenia w stanie Illinois.  Wdrożenie to 
obejmuje między innymi rozwiązywanie problemów legislacyjnych, nawiązywanie 
kontaktu z agencjami federalnymi oraz lokalnymi, szkolenia i ćwiczenia, 
finansowanie federalne i stanowe, a także informowanie społeczeństwa o 
zagrożeniach. 

 
C. Doradca ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego będzie nadzorować zespoły ds. broni 

masowego rażenia, które Gubernator może wykorzystać w razie ataku 
terrorystycznego w celu udzielania pomocy lokalnym służbom ratunkowym i 
koordynowania dostarczania dodatkowych zasobów stanowych. Biuro 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego z ramienia IEMA i OHS w porozumieniu z Doradcą 
ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego opracuje odpowiednie wytyczne w zakresie 
protokołu, personelu, szkolenia oraz wyposażenia dla zespołów ds. broni masowego 
rażenia.  

 
III. DODATKOWE UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI AGENCJI ZARZĄDZANIA 

KRYZYSOWEGO STANU ILLINOIS ORAZ BIURA BEZPIECZEŃSTWA 
WEWNĘTRZNEGO 

 
A. IEMA i OHS będą zarządzać wszystkimi planami, procedurami oraz obowiązkami 

wymaganymi przez statut, reguły administracyjne, Rozporządzenie wykonawcze i 
desygnacje federalne, a także zachowają własność, władanie lub kontrolę nad aktami 
osobowymi, dokumentami, księgami, korespondencją oraz innymi składnikami 
mienia – zarówno rzeczywistymi, jak i osobistymi – będącymi obecnie własnością, 
we władaniu lub pod kontrolą IEMA.  Niewykorzystane salda zobowiązań 
finansowych, kwot alokacji oraz innych funduszy federalnych, stanowych i 
specjalnych stanowych dostępnych obecnie do wykorzystania przez IEMA będą 
udostępnione do wykorzystania przez IEMA i OHS w dniu i po dacie wejścia w życie 
niniejszego Rozporządzenia wykonawczego. 

 
B. IEMA i OHS będą pełnić funkcję stanowej agencji administracyjnej (SAA). W tym 

zakresie IEMA i OHS odpowiadają za realizację wymogów administracyjnych 
związanych z grantami federalnymi, administrowanymi przez Federalną Agencję 
Zarządzania Kryzysowego (FEMA), łącznie ze składaniem wniosków o 
dofinansowanie i sprawozdań z postępów, odpowiednim przydzielaniem środków 



finansowych wnioskodawcom podlegającym wnioskodawcy nadrzędnemu oraz 
pilnowaniem realizacji wyników końcowych. IEMA i OHS są odpowiadają także za 
dbanie o to, aby wszystkie zainteresowane strony były włączone w procedurę 
przyznawania grantów na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego. 

 
C. IEMA i OHS we współpracy ze wszystkimi innymi agencjami państwowymi, 

zarządami i komisjami będą zarządzać stanowymi programami oceny ryzyka 
infrastruktury krytycznej, z uwzględnieniem określonych poniżej w ustępie III.D 
niniejszego Rozporządzenia wykonawczego. 

 
D. IEMA i OHS we współpracy z Doradcą ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policją 

Stanową Illinois (Illinois State Police), Agencją Ochrony Środowiska stanu Illinois 
(Illinois Environmental Protection Agency), Departamentem Zdrowia Publicznego 
stanu Illinois (Illinois Department of Public Health), Departamentem Innowacji i 
Technologii stanu Illinois (Illinois Department of Innovation & Technology), 
Departamentem Usług Centralnego Zarządzania stanu Illinois (Illinois Department of 
Central Management Services), Biurem Stanowej Straży Pożarnej (Office of the State 
Fire Marshal) oraz wszelkimi innymi agencjami stanowymi, zarządami, komisjami, 
władzami lokalnymi i agencjami federalnymi – w zależności potrzeb – ustalą 
harmonogram, metodę działania i procedurę w zakresie: 

 
a. identyfikacji infrastruktury krytycznej w stanie Illinois; 
b. przeprowadzenia ocen infrastruktury krytycznej; 
c. zabezpieczenia i ochrony informacji uzyskanych z oceny poprzez 

przestrzeganie zasad przekazywania informacji dotyczących chronionej 
infrastruktury krytycznej; oraz  

d. opracowania ogólnostanowej oceny podatności na zagrożenia / oceny ryzyka, 
aby dzięki temu stworzyć strategie ukierunkowane na zapobieganie, ochronę i 
łagodzenie skutków w celu zwiększenia odporności całego społeczeństwa. 

 
E. W zakresie dozwolonym przez prawo dyrektor IEMA – a w dniu i po dacie wejścia w 

życie niniejszego Rozporządzenia wykonawczego Dyrektor IEMA i OHS – w 
porozumieniu z Doradcą ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest uprawniony do 
podjęcia wszelkich odpowiednich działań, łącznie z wprowadzaniem zmian 
regulacyjnych i administracyjnych zgodnie z ustawą o Agencji Zarządzania 
Kryzysowego stanu Illinois oraz ustawą o bezpieczeństwie jądrowym z 2004 r. w 
celu wdrożenia niniejszego Rozporządzenia wykonawczego.  Dyrektor IEMA – a w 
dniu i po dacie wejścia w życie niniejszego Rozporządzenia wykonawczego Dyrektor 
IEMA i OHS – w porozumieniu z Doradcą ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
przedstawi również Urzędowi Gubernatora oraz Zgromadzeniu Ogólnemu zalecenia 
dotyczące dalszych aktów prawnych związanych z wykonaniem niniejszego 
Rozporządzenia wykonawczego. 

 
IV. POWOŁANIE KOMISJI DORADCZEJ DS. BEZPIECZEŃSTWA 

WEWNĘTRZNEGO STANU ILLINOIS 
 

A. Niniejszym uchylone zostaje Rozporządzenie wykonawcze 2003-17, zaś Zespół 
Zadaniowy stanu Illinois ds. Terroryzmu zostaje niniejszym przemianowany na 
„Komisję Doradczą ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego stanu Illinois” (Illinois 
Homeland Security Advisory Council, IL-HSAC), którą powołuje się w charakterze 
stałego organu podlegającego Doradcy ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego i na którą 
przeniesione są prawa i obowiązki określone w niniejszym dokumencie. 

 
B. Obecni członkowie Zespołu Zadaniowego stanu Illinois ds. Terroryzmu zostają 

niniejszym mianowani członkami IL-HSAC. Dodatkowi członkowie IL-HSAC mogą 
zostać powołani w drodze nominacji Doradcy ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego i za 
zgodą Gubernatora.  

 
C. Członkowie IL-HSAC pełnią służbę bez wynagrodzenia, lecz mogą otrzymać zwrot 

kosztów podróży i zakwaterowania zgodnie z obowiązującymi wytycznymi 
stanowymi lub federalnymi. 

 



D. Doradca ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego pełni funkcję przewodniczącego IL-
HSAC.  Doradca ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego może wyznaczyć jedną osobę 
lub więcej osób do pełnienia funkcji administracyjnych IL-HSAC. Doradca ds. 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego składa Gubernatorowi lub osobie przez niego 
wyznaczonej sprawozdania o wszystkich działaniach IL-HSAC. 

 
V. PRAWA I OBOWIĄZKI KOMISJI DORADCZEJ DS. BEZPIECZEŃSTWA 

WEWNĘTRZNEGO STANU ILLINOIS 
 

A. IL-HSAC, jako organ doradczy Doradcy ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego, będzie 
opracowywać i wydawać zalecenia dotyczące strategii gotowości stanu Illinois na 
akty terroryzmu na terenie naszego stanu.  

 
B. IL-HSAC będzie wydawać IEMA i OHS oraz Doradcy ds. Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego zalecenia dotyczące odpowiedniego szkolenia urzędników lokalnych, 
regionalnych oraz stanowych, aby umożliwić reagowanie na incydenty terrorystyczne 
z użyciem broni konwencjonalnej, chemicznej, biologicznej i/lub jądrowej.  

 
C. IL-HSAC będzie zabiegać o odpowiedni wkład ze strony agencji federalnych, w tym 

między innymi Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (United States 
Department of Justice), Federalnego Biura Śledczego (Federal Bureau of 
Investigation), Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego (Federal Emergency 
Management Agency), Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów 
Zjednoczonych (United States Department of Health and Human Services) oraz 
Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (United States 
Department of Homeland Security).  

 
D. W kwestii funduszy otrzymanych w ramach federalnego programu grantów na rzecz 

bezpieczeństwa wewnętrznego IL-HSAC będzie działać w charakterze Komitetu 
Doradczego Wysokiego Szczebla stanu Illinois. W tym zakresie IL-HSAC będzie 
wydawać IEMA i OHS oraz Doradcy ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego zalecenia w 
kwestiach związanych z wnioskami o fundusze i wykorzystaniem odpowiednich 
funduszy federalnych oraz innych, które wiążą się zapobieganiem aktom terroryzmu i 
innym zagrożeniom, ochroną przed nimi, łagodzeniem ich skutków, reagowaniem na 
nie, a także z działaniami mającymi na celu powrót do normalności w razie ich 
wystąpienia. 

 
E. IL-HSAC będzie wydawać IEMA i OHS oraz Doradcy ds. Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego zalecenia w kwestiach związanych z wnioskami o fundusze i 
wykorzystaniem odpowiednich funduszy stanowych oraz innych, jakie mogą być 
odpowiednie i dostępne w odniesieniu do bezpieczeństwa wewnętrznego.  

 
F. IL-HSAC będzie wydawać IEMA i OHS oraz Doradcy ds. Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego zalecenia w kwestiach związanych z gotowością w zakresie 
bezpieczeństwa publicznego i wzajemną pomocą, aby uwzględnić strategie i taktyki 
w celu koordynowania reakcji wielu agencji na istotne wydarzenia, akty terroryzmu 
lub klęski żywiołowe wywołanie siłami natury, gdzie konieczne jest koordynowanie 
zasobów lokalnych, stanowych i prywatnych.   

 
G. IL-HSAC opracuje dalsze zalecenia dotyczące koordynacji środków bezpieczeństwa 

publicznego i zwalczania terroryzmu w stanie Illinois, po czym przedstawi te 
zalecenia Doradcy ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

 
H. IL-HSAC zarekomenduje IEMA i OHS oraz Doradcy ds. Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego wszelkie zmiany w statucie stanu Illinois, przepisach 
administracyjnych lub Planie działań w sytuacjach kryzysowych stanu Illinois, które 
zdaniem IL-HSAC mogą być konieczne do osiągnięcia określonych celów.  

 
I.  Doradca ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego w terminie do dnia 1 marca każdego 

roku złoży Gubernatorowi roczne sprawozdanie. Sprawozdanie to powinno zawierać 
szczegółowe informacje na temat działań, osiągnięć i zaleceń IL-HSAC w 
poprzednim roku. 



 
VI. KLAUZULA OCHRONNA; ZASADA ROZŁĄCZNOŚCI 

 
Jeżeli jakiekolwiek postanowienie 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 jakiekolwiek inne 
postanowienie lub zastosowanie niniejszego Rozporządzenia wykonawczego, któremu 
można nadać moc obowiązującą bez nieważnego postanowienia lub zastosowania. Aby 
osiągnąć ten cel, postanowienia niniejszego Rozporządzenia wykonawczego uznaje się za 
rozłączne. 
 

VII. ZŁOŻENIE DO AKT I PRZEKAZANIE ODPISÓW; DATA WEJŚCIA W ŻYCIE 
 

A. Niniejsze Rozporządzenie wykonawcze zostaje złożone u Sekretarza Stanu. Odpis 
niniejszego Rozporządzenia wykonawczego zostaje doręczony Sekretarzowi Senatu i 
Sekretarzowi Izby Reprezentantów oraz – w celu przygotowania projektu ustawy 
rewizyjnej – do Biura Informacji Legislacyjnej (Legislative Reference Bureau). 

 
B. O ile żadna izba Zgromadzenia Ogólnego nie odrzuci większością głosów wybranych 

członków niniejszego Rozporządzenia wykonawczego, wejdzie ono w życie 60 dni 
po doręczeniu go Zgromadzeniu Ogólnemu. 

 
 
 

       _______________________ 
        Gubernator JB Pritzker 
 
 
 

Wydane przez Gubernatora dnia 17 lutego 2023 roku. 
Złożone u Sekretarza Stanu dnia 17 lutego 2023 roku. 
 


