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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE 2020-57
(ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE COVID-19 NR 53)
ZWAŻYWSZY, ŻE od początku marca 2020 roku stan Illinois stanął w obliczu pandemii, która
spowodowała nadzwyczajną chorobę i utratę życia, doprowadzając do zarażenia do tej pory ponad
293 tysięcy osób i nadal zwiększając swoje żniwo, a także odbierając życie tysiącom
mieszkańców; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE przez cały czas, ale zwłaszcza podczas zagrożenia zdrowia publicznego,
ochrona zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców stanu Illinois należy do najważniejszych funkcji
rządu stanowego; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE COVID-19 rozprzestrzeniał się w Illinois, podczas gdy wydawane były
Gubernatorskie ogłoszenia o stanie klęski żywiołowej (Gubernatorial Disaster Proclamations),
okoliczności odpowiedzialne za tę klęskę zmieniły się i nadal się zmieniają, czyniąc definitywne
przewidywania przebiegu epidemii w ciągu nadchodzących miesięcy bardzo trudne; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE 18 września 2020 r., biorąc pod uwagę dalsze rozprzestrzenianie się COVID19 oraz bieżące skutki zdrowotne i ekonomiczne w nadchodzącym miesiącu przez ludzi w całym
stanie, ogłosiłem, że wszystkie hrabstwa stanu Illinois stanowią obszar klęski żywiołowej; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE przepisy ustawy o regulacji i opodatkowaniu konopi indyjskich (Cannabis
Regulation and Tax Act) 410 ILCS 705/15-5 i następne oraz ustawy o stosowaniu medycznej
marihuany w ramach programu „ostatniej szansy” (Compassionate Use of Medical Cannabis
Program Act), 410 ILCS 130, nakładają na Departament Rolnictwa (Department of Agriculture)
(dalej: Departament), za pośrednictwem Departamentu Policji Stanowej (Department of State
Police, ISP), obowiązek sprawdzenia przeszłości potencjalnych przedstawicieli ośrodka uprawy
konopi indyjskich w celu ubiegania się przez nich o wydanie karty identyfikacyjnej, która musi
być widoczna przez cały czas na terenie ośrodka uprawy i podczas transportu medycznej
marihuany do zarejestrowanej apteki; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE przepisy ustawy o regulacji i opodatkowaniu konopi indyjskich i ustawy o
stosowaniu medycznej marihuany w ramach programu „ostatniej szansy” nakładają na

Departament obowiązek zatwierdzenia lub odrzucenia wniosku o wydanie karty identyfikacyjnej
przedstawiciela ośrodka uprawy konopi indyjskich w ciągu 30 dni od otrzymania wypełnionego
wniosku lub wniosku o odnowienie oraz wydania karty identyfikacyjnej zakwalifikowanemu
przedstawicielowi w ciągu 15 dni roboczych od zatwierdzenia wniosku; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE wybuch pandemii COVID-19 spowodował opóźnienia w procesie
sprawdzania przeszłości oraz wpłynął na zdolność Departamentu do terminowego wydawania kart
identyfikacyjnych przedstawiciela ośrodka uprawy;
NINIEJSZYM, na mocy uprawnień nadanych mi jako Gubernatorowi stanu Illinois, zgodnie z
artykułem 7(1) ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois (Illinois Emergency
Management Agency Act), 20 ILCS 3305, zarządzam, co następuje:
Sekcja 1. Wymóg, zgodnie z którym wobec przedstawiciela ośrodka uprawy konopi indyjskich
do celów medycznych lub do użycia przez osoby pełnoletnie składającego wniosek o wydanie
karty identyfikacyjnej przedstawiciela ośrodka uprawy musi być zakończona procedura
sprawdzania przeszłości, zgodnie z 410 ILCS 705/20-40(b) i 410 ILCS 130/95(b), zostaje
zawieszony, pod warunkiem że we wniosku przedstawiciela ośrodka uprawy złożonym do
Departamentu wskazano, iż przedstawiciel ośrodka uprawy przekazał ISP pełen zestaw
odcisków palców w celu sprawdzenia ich w stanowych i federalnych rejestrach karnych.
Sekcja 2. Wymóg, zgodnie z którym przedstawiciel ośrodka uprawy konopi indyjskich do celów
medycznych lub do użycia przez osoby pełnoletnie jest zobowiązany przez cały czas trzymać w
widocznym kartę identyfikacyjną przedstawiciela ośrodka uprawy, zgodnie z 410 ILCS
130/100(b) i410 ILCS 705/20-35(b), zostaje zawieszony, pod warunkiem że przedstawiciel
ośrodka uprawy posiada na piśmie potwierdzenie z Departamentu, iż przed rozpoczęciem pracy
w ośrodku uprawy złożył w Departamencie wypełniony wniosek o wydanie ww. karty
identyfikacyjnej.
Sekcja 3. Wymogi, zgodnie z którymi Departament jest zobowiązany (a) zatwierdzić lub
odrzucić wniosek o wydanie karty identyfikacyjnej przedstawiciela ośrodka uprawy konopi
indyjskich w ciągu 30 dni od otrzymania wypełnionego wniosku lub wniosku o odnowienie oraz
(b) wydać kartę identyfikacyjną przedstawiciela ośrodka uprawy konopi indyjskich
zakwalifikowanemu przedstawicielowi w ciągu 15 dni roboczych od zatwierdzenia wniosku lub
odnowienia zgodnie z 410 ILCS 130/100(a) i 410 ILCS 705/20-35(a), zostają zawieszone.
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, który może zostać wprowadzone w
życie bez takiego nieważnego postanowienia lub zastosowania. Aby osiągnąć ten cel, przepisy
niniejszego zarządzenia wykonawczego uznaje się za rozdzielne.
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