
 
 
 
 
 
 
 
 
9 lipca 2020 r.    ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE 2020-46 
 

POPRAWKA DO ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO NR 10 (2019) 
CEMENTUJĄCA KOMPLEKSOWE DZIAŁANIA W ZAKRESIE SPISU 

POWSZECHNEGO W 2020 R. PODJĘTE PRZEZ STAN ILLINOIS 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE rozporządzenie wykonawcze nr 10 (2019) ustanowiło Biuro Spisu 
Powszechnego w Departamencie Usług Społecznych stanu Illinois („Biuro Spisu 
Powszechnego”), a Panel Doradczy ds. Spisu Powszechnego („Panel”) i rozporządzenie 
wykonawcze nr 1 (2020) zmieniły rozporządzenie wykonawcze nr 10 (2019); oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE Biuro Spisu Powszechnego i Panel zostały powołane, aby pomóc w 
zapewnieniu pełnego i dokładnego spisu ludności stanu Illinois w 2020 roku; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE z uwagi na pandemię COVID-19,  Biuro Spisu Powszechnego USA 
zawiesiło wszystkie działania w terenie od marca 2020 r. do co najmniej 1 czerwca 2020 r. w 
celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników Biura Spisu Powszechnego USA i 
społeczeństwa; oraz  

ZWAŻYWSZY, ŻE w wyniku COVID-19 i opóźnień w operacjach spisowych Biuro Spisu 
powszechnego USA  przedłużyło termin gromadzenia danych w terenie i odpowiedzi w spisie 
powszechnym 2020 z 31 lipca 2020 r. do 31 października 2020 r., aby zapewnić pełny i 
dokładny udział w spisie powszechnym;  

W ZWIĄZKU Z TYM ja, JB Pritzker, Gubernator stanu Illinois, na mocy władzy wykonawczej 
powierzonej mi na mocy art. V Konstytucji stanu Illinois, niniejszym dodatkowo zmieniam 
rozporządzenie wykonawcze 10 (2019) w następujący sposób:  
 

I. Panel Doradczy ds. Spisu Powszechnego  
 
W świetle przedłużonych terminów Biura Spisu Powszechnego USA na przeprowadzenie spisu 
powszechnego w 2020 r. z powodu pandemii COVID-19 Panel Doradczy ds. Spisu 
Powszechnego nadal pełni funkcję rady doradczej dla Biura Spisu Powszechnego w 
Departamencie Usług Społecznych stanu Illinois, aby pomóc w zapewnieniu pełnego i 
dokładnego spisu powszechnego w stanie Illinois podczas realizacji spisu powszechnego w USA  
w 2020 roku. Panel w dalszym ciągu pełni rolę rady doradczej i spotyka się, jeśli uzna to za 
konieczne, do grudnia 2020 r. oraz zostanie rozwiązany z dniem 31 grudnia 2020 roku.  
 

II. Klauzula zastrzegająca  
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 
zmiana lub reorganizacja jakiejkolwiek agencji stanowej. 
 

III. Wcześniejsze rozporządzenia wykonawcze  
 
Niniejsze rozporządzenie wykonawcze zastępuje wszelkie sprzeczne postanowienia 
jakiegokolwiek innego wcześniejszego rozporządzenia wykonawczego. 
 

IV. Klauzula rozdzielności  
 



Jeśli jakakolwiek część niniejszego zarządzenia wykonawczego zostanie uznana za nieważną 
przez właściwy sąd, pozostałe postanowienia pozostają w pełnej mocy i skuteczności. Przepisy 
niniejszego rozporządzenia wykonawczego są rozdzielne. 
 

V. Data wejścia w życie 
 
Rozporządzenie wykonawcze wchodzi w życie natychmiast po jego złożeniu przez Sekretarza 
Stanu. 
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       Gubernator JB Pritzker  
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