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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE 2020-25

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE W ODPOWIEDZI NA COVID-19
(ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE COVID-19 NR 23)
ZWAŻYWSZY, ŻE koronawirus 2019 (COVID-19) jest nową, ciężką, ostrą chorobą układu
oddechowego, która może rozprzestrzeniać się wśród ludzi poprzez drogi oddechowe i ma
objawy podobne do grypy; oraz poprzez drogi oddechowe i ma objawy podobne do grypy; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE ja, JB Pritzker, gubernator stanu Illinois, w dniu 9 marca 2020 r. ogłosiłem
wszystkie hrabstwa stanu Illinois jako obszar klęski żywiołowej (Pierwsze gubernatorskie
ogłoszenie stanu klęski żywiołowej) w odpowiedzi na wybuch epidemii COVID-19; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE w dniu 1 kwietnia 2020 r. ponownie ogłosiłem wszystkie hrabstwa stanu
Illinois obszarem klęski żywiołowej (Drugie gubernatorskie ogłoszenie stanu klęski żywiołowej,
które wraz z Pierwszym gubernatorskim ogłoszeniem stanu klęski żywiołowej tworzą
Gubernatorskie ogłoszenia stanu klęski żywiołowej) w odpowiedzi na gwałtowny rozwój
epidemii COVID-19; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE w krótkim czasie COVID-19 szybko rozprzestrzenił się w całym stanie
Illinois, co wymagało zaktualizowanych i bardziej rygorystycznych wytycznych ze strony
federalnych, stanowych i lokalnych urzędników ds. zdrowia publicznego; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE liczba przypadków COVID-19 w stanie Illinois wzrosła wykładniczo i w
większej liczbie miejsc w stanie Illinois, co prowadzi do coraz większej liczby zgonów; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE, 20 marca 2020 roku, wydałem Rozporządzenie Wykonawcze 2020-10, w
którym nakazałem wszystkim osobom mieszkającym obecnie w stanie Illinois pozostać w domu
lub w miejscu zamieszkania, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w Rozporządzeniu
Wykonawczym; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE, w Rozporządzeniu Wykonawczym 2020-10, nakazałem wszystkim
firmom i działalnościom na terenie stanu, z wyjątkiem niezbędnej działalności gospodarczej i
minimalnej działalności podstawowej określonych w Rozporządzeniu Wykonawczym,
zaprzestać wszelkich działań na terenie stanu, z wyjątkiem minimalnej podstawowej
działalności, zdefiniowanej w Rozporządzeniu Wykonawczym; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE Rozporządzenie Wykonawcze 2020-10 zostaje w całości przedłużone na
czas trwania Gubernatorskich ogłoszeń stanu klęski żywiołowej, które obecnie zostały
przedłużone do 30 kwietnia 2020 r.; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE COVID-19 spowodował znaczące skutki ekonomiczne dla mieszkańców
stanu Illinois, w tym utratę dochodów i płac, co grozi podważeniem ich bezpieczeństwa
finansowego, jak również bezpieczeństwa i stabilności mieszkalnictwa; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE konieczne jest podjęcie dodatkowych środków w celu ochrony aktywów
dostępnych dla mieszkańców stanu Illinois podczas pandemii COVID-19, aby zapewnić, że
mieszkańcy mają fundusze na niezbędne rzeczy, takie jak żywność, lekarstwa, mieszkania i
transport; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego stanu Illinois, 735 ILCS
5/12-705, wierzyciel może doręczyć wezwanie do zapłaty odszkodowania na rzecz osoby
dokonującej zajęcia w zamian za pieniądze lub mienie należące do dłużnika, a po doręczeniu
wezwania, wyrok lub saldo należne z tego tytułu staje się zastawem na zadłużeniu i innym
mieniu będącym w posiadaniu osoby dokonującej zajęcia zgodnie z 735 ILCS 5/12-707; oraz

ZWAŻYWSZY, ŻE zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego stanu Illinois, 735 ILCS
5/12-805, wierzyciel może doręczyć pracodawcy wezwanie do potrącenia wynagrodzenia za
należne lub mające stać się należne dłużnikowi wyrokowi, a po doręczeniu wezwania, wyrok lub
saldo należne z tego tytułu jest zastawem na wynagrodzeniach należnych zgodnie z 735 ILCS
5/12-808; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego stanu Illinois, 735 ILCS
5/2-1402, wierzyciel może wnieść oskarżenie w sprawie o „odkrycie majątku w celu zbadania
dłużnika wyroku lub innej osoby w celu odkrycia majątku lub dochodu dłużnika niezwolnionego
z wykonania wyroku, nakazu potrącenia lub zdobycia oraz w celu zmuszenia do zastosowania
niezwolnionego majątku lub dochodu odkrytego do zapłaty kwoty należnej na mocy wyroku”;
oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE po złożeniu przez wierzyciela wezwania do zapłaty, wezwania do
potrącenia wynagrodzenia lub wezwania do odnalezienia majątku, dłużnik jest zmuszony do
udania się do sądu i stawienia się w celu dochodzenia praw dotyczących jego majątku i
dochodów; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE COVID-19 może zakłócać zdolność dłużnika do kwestionowania działań
windykacyjnych; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE windykacja powoduje, że dłużnicy podróżują, w tym do sądów i instytucji
finansowych, w celu uzyskania ulgi w działalności windykacyjnej, a w rezultacie podważa to
krytyczne wysiłki mające na celu maksymalizację dystansu społecznego i zapobieganie
rozprzestrzenianiu się COVID-19; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE mimowolne ściąganie długów osłabia zdolność dłużników do uzyskiwania
i zachowywania artykułów pierwszej potrzeby, w tym m.in. żywności, leków, mieszkań i
transportu, oraz do ochrony siebie i innych przed COVID-19 poprzez maksymalizację
społecznego dystansu;
NINIEJSZYM, na mocy uprawnień nadanych mi jako gubernatorowi stanu Illinois, zgodnie z
sekcjami 7(1), 7(2), 7(8) i 7(12) ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois, 20
ILCS 3305, zarządzam:
Sekcja 1. W okresie obowiązywania Gubernatorskich ogłoszeń stanu klęski żywiołowej, sekcje
5/12-705, 5/12-805 i 5/2-1402 Kodeksu postępowania cywilnego stanu Illinois, 735 ILCS 5/12705, 735 ILCS 5/12-805 i 735 ILCS 5/2-1402, które pozwalają na doręczenie wezwania do zapłaty
odszkodowania, wezwania do potrącenia z wynagrodzenia lub wezwania do odnalezienia majątku
dłużnika będącego konsumentem lub przynoszącego zyski konsumentowi, są zawieszone.
Sekcja 2. Niezależnie od powyższego, żadnego z postanowień niniejszego rozporządzenia
wykonawczego nie należy interpretować jako mającego zastosowanie do zobowiązań
alimentacyjnych, w tym zobowiązań alimentacyjnych na rzecz dzieci i małżonków.
Sekcja 3. Żadne postanowienie zawarte w niniejszym Rozporządzeniu Wykonawczym nie może
być interpretowane jako zwalniające dłużnika z jakiejkolwiek odpowiedzialności.
Sekcja 4. Jeśli którekolwiek z postanowień 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 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.
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JB Pritzker, gubernator

Wydane przez gubernatora 14 kwietnia 2020 r.
Złożone przez sekretarza stanu 14 kwietnia 2020 r.

