
 

 

 

 

 

 

 

26 marca 2020 r.        Rozporządzenie 

Wykonawcze 2020-14 

 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE W ODPOWIEDZI NA COVID-19 

 (ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE COVID-19 NR 12) 

 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE pod koniec 2019 r. pojawił się nowy, znaczący wybuch epidemii 

Koronawirusa 2019 r. (COVID-19); oraz 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE COVID-19 jest nową, ostrą chorobą układu oddechowego, która może 

rozprzestrzeniać się wśród ludzi poprzez drogi oddechowe i mieć objawy podobne do grypy; oraz 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE niektóre grupy społeczne są w większym stopniu zagrożone wystąpieniem 

poważniejszych chorób w wyniku COVID-19, w tym osoby starsze oraz osoby cierpiące na 

poważne przewlekłe schorzenia, takie jak choroby serca, cukrzyca, choroby płuc lub inne 

schorzenia psychiczne lub fizyczne; oraz 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE pomimo wysiłków zmierzających do powstrzymania rozprzestrzeniania się 

COVID-19, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i federalne Ośrodki Kontroli i Zapobiegania 

Chorobom (CDC) zadeklarowały, że spodziewane jest jego rozprzestrzenianie się; oraz 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE ja, JB Pritzker, Gubernator stanu Illinois, w dniu 9 marca 2020 r. ogłosiłem 

wszystkie hrabstwa stanu Illinois obszarem klęski żywiołowej („Gubernatorska Proklamacja 

Klęski”); oraz 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE w dniu 11 marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia określiła COVID-

19 jako pandemię; oraz 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE CDC zaleca krytyczne środki łagodzące, w tym zdystansowanie społeczne, 

które polega na zachowaniu przynajmniej 6 stóp odległości pomiędzy ludźmi i stanowi 

najważniejszą strategię minimalizowania rozprzestrzeniania się COVID-19 w naszych 

społecznościach; oraz 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE przez cały czas trwania Gubernatorskiej Proklamacji Klęski, mieszkańcy 

stanu Illinois muszą nadal podejmować istotne decyzje osobiste i biznesowe oraz finalizować 

dokumenty planistyczne, które często wymagają usług notariusza lub świadka, ale zgodnie z 

wytycznymi CDC należy unikać tych ważnych interakcji osobistych w jak największym stopniu, 

aby zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID-19; oraz 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE konieczne i właściwe jest, aby stan Illinois niezwłocznie podjął środki w 

celu promowania i zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony ludności stanu Illinois w odpowiedzi 

na wybuch epidemii COVID-19, zapewniając jednocześnie, że wszyscy mieszkańcy stanu Illinois 

mogą nadal podejmować istotne decyzje osobiste i biznesowe oraz finalizować niezbędne 

dokumenty; oraz 



 

NINIEJSZYM, na mocy uprawnień nadanych mi jako Gubernatorowi stanu Illinois oraz zgodnie 

z sekcjami 7(1), 7(2), 7(3) i 7(12) ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois, 20 

ILCS 3305, niniejszym zarządzam, co następuje: 

 

Sekcja 1. W czasie trwania „Gubernatorskiej Proklamacji Klęski” w związku z wybuchem 

epidemii COVID-19, wymóg „stawienia się przed” notariuszem zleconym na mocy prawa stanu 

Illinois, zgodnie z Ustawą o Notariacie stanu Illinois, 5 ILCS 312/6-102, jest spełniony, jeśli 

notariusz dokonuje zdalnego notarialnego zapisu za pośrednictwem dwukierunkowej technologii 

komunikacji audio-video, pod warunkiem, że notariusz wyznaczony przez stan Illinois jest 

fizycznie w obrębie stanu podczas dokonywania aktu notarialnego, a transakcja jest zgodna z 

wytycznymi zamieszczonymi przez Sekretarza stanu Illinois na jego stronie internetowej.   

 

Sekcja 2. W czasie trwania Gubernatorskiej Proklamacji Klęski związanej z epidemią COVID-19, 

wszelkie czynności świadków wymagane przez prawo stanu Illinois mogą być wykonywane 

zdalnie za pośrednictwem dwukierunkowej technologii komunikacji audio-video, pod warunkiem, 

że: 

 

a. Dwukierunkowa technologia komunikacji audio-video musi umożliwiać bezpośrednią, 

jednoczesną interakcję między osobą podpisującą dokument („sygnatariuszem”) a 

świadkiem poprzez wizję i dźwięk; 

b. Dwukierunkowa technologia komunikacji audio-video musi być rejestrowana i 

przechowywana przez sygnatariusza lub osobę przez niego wyznaczoną przez okres co 

najmniej trzech lat; 

c. Sygnatariusz musi zaświadczyć, że fizycznie znajduje się w stanie Illinois podczas 

dwukierunkowej komunikacji audio-video; 

d. Świadek musi zaświadczyć, że fizycznie znajduje się w stanie Illinois podczas 

dwukierunkowej komunikacji audio-video; 

e. Sygnatariusz musi stanowczo określić podczas dwustronnej komunikacji audio-video, jaki 

dokument podpisuje; 

f. Każda strona dokumentu będąca przedmiotem świadectwa musi być przedstawiona 

świadkowi za pomocą techniki dwukierunkowej komunikacji audiowizualnej w sposób 

czytelny dla świadka i parafowana przez osobę podpisującą w obecności świadka; 

g. Akt podpisania musi być uchwycony wystarczająco blisko na dwukierunkowej 

komunikacji audio-video, aby świadek mógł go obserwować; 

h. Podpisujący musi przekazać czytelną kopię całego podpisanego dokumentu faksem lub 

drogą elektroniczną bezpośrednio świadkowi nie później niż następnego dnia po 

podpisaniu dokumentu;  

i. Świadek musi podpisać przekazaną kopię dokumentu jako świadek i przekazać podpisaną 

kopię dokumentu faksem lub drogą elektroniczną osobie podpisującej w ciągu 24 godzin 

od jej otrzymania; oraz 

j. W razie potrzeby świadek może podpisać oryginał podpisanego dokumentu z datą jego 

wykonania przez osobę podpisującą, pod warunkiem, że świadek otrzyma oryginał 

podpisanego dokumentu wraz z kopią w formie elektronicznej w terminie trzydziestu dni 

od dnia złożenia zeznania na odległość. 

Sekcja 3. Wszystkie przepisy sekcji 5-120(c) Ustawy o Bezpieczeństwie Handlu Elektronicznego, 

5 ILCS 175/5-120(c), która zakazuje składania podpisów elektronicznych na określonych 

dokumentach, pozostają w pełnej mocy.. 

 

Sekcja 4. W czasie  trwania Gubernatorskiej Proklamacji Klęski związanej z COVID-19, bez 

względu na odmienne przepisy ustawowe lub wykonawcze Stanu Illinois, w przypadku braku 

wyraźnego zakazu w dokumencie przeciwko podpisaniu w jego odpowiednikach, wszystkie 

dokumenty prawne, w tym akty notarialne, testamenty i świadectwa, fundusze powiernicze, 

trwałe pełnomocnictwa majątkowe i pełnomocnictwa do spraw opieki zdrowotnej, mogą być 

podpisane w ich odpowiednikach przez świadka (świadków) i podpisującego.  Notariuszowi 

należy przedstawić faksem lub elektroniczną kopię stron dokumentu z podpisami świadków w 



tym samym dniu, w którym dokument jest podpisywany przez osobę podpisującą, jeżeli 

notariusz jest proszony o poświadczenie stawiennictwa świadków dokumentu. 

 

 

       _______________________ 

         JB Pritzker, gubernator 

 

 

 

Wydano przez gubernatora 26 marca 2020 r. 

Złożone przez Sekretarza Stanu 26 marca 2020 r. 


