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Rozporządzenie wykonawcze 2020-49

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE 2020-49
USTANOWIENIE STANOWEGO WSPÓLNEGO CENTRUM ANALIZY I JEGO
ZOBOWIĄZANIE DO OCHRONY INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ
I KLUCZOWYCH ZASOBÓW
ZWAŻYWSZE, ŻE terminowa wymiana krytycznych informacji wśród agencji lokalnych, stanowych i
federalnych oraz partnerów prywatnych jest jednym z najważniejszych wyzwań wpływających na
bezpieczeństwo ojczyzny; oraz
ZWAŻYWSZE, ŻE zagrożenia cybernetyczne stanowią ryzyko osobiste, zawodowe i finansowe dla
obywateli stanu Illinois i zagrażają bezpieczeństwu i ekonomii stanu; oraz
ZWAŻYWSZE, ŻE sektory kluczowej infrastruktury i zasobów w dużym stopniu polegają na
technologiach informacyjnych w celu zarządzania złożonymi systemami takimi jak usługi użyteczności
publicznej, opieka zdrowotna, telekomunikacja, transport, usługi finansowe, produkcja, edukacja, badania
i bezpieczeństwo publiczne; oraz
ZWAŻYWSZE, ŻE ochrona kluczowej infrastruktury i zasobów jest poza zasięgiem pojedynczego
podmiotu i wymaga proaktywnego podejścia; oraz
ZWAŻYWSZE, ŻE różne władze, role i obowiązki interesariuszy kluczowej infrastruktury i zasobów
wymagają partnerstwa publiczno-prywatnego opartego na współpracy, które zachęca do łączenia
wysiłków; oraz
ZWAŻYWSZE, ŻE w ustawie z 2004 roku o reformie wywiadu i zapobieganiu terroryzmowi, Prezydent
i Kongres Stanów Zjednoczonych zarządzili, że należy stworzyć mechanizm wymiany informacji w
rządzie federalnym oraz pomiędzy podmiotami federalnymi, stanowymi, lokalnymi i podmiotami sektora
prywatnego, aby umożliwić bezproblemową wymianę informacji dotyczących bezpieczeństwa kraju,
informacji o terroryzmie oraz informacji o egzekwowaniu prawa w zakresie terroryzmu; oraz
ZWAŻYWSZE, ŻE 16 listopada 2006 r. Prezydent Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem Biura
Dyrektora Państwowych Służb Wywiadowczych, złożył do Kongresu plan wdrożenia dotyczący
stworzenia mechanizmu wymiany informacji (Information Sharing Environment), który częściowo
wzywa do stworzenia zintegrowanej sieci stanowych i wielkomiejskich centrów fuzji; oraz
ZWAŻYWSZE, ŻE Departament Spraw Wojskowych Stanu Illinois, finansowany przez Departament
Bezpieczeństwa Krajowego oraz wspierany przez Biuro Obrony Narodowej, może pełnić funkcję
mechanizmu, dla którego interesariusze stanowi mogą usprawniać swoje partnerstwa, prowadzić
skoordynowaną wymianę informacji i umożliwić planowanie i przygotowanie do współzależnej ochrony
infrastruktury, których wysiłki zostałyby włączone do nadrzędnej federalnej strategii reagowania w
zakresie bezpieczeństwa krajowego; oraz
ZWAŻYWSZE, ŻE polityka stanu Illinois zakłada przygotowanie się na i w miarę możliwości,
zapobieganie kryzysom, w tym, między innymi kryzysom wynikającym z przyczyn technologicznych, w
celu ochrony życia i majątku mieszkańców stanu Illinois; oraz

ZWAŻYWSZE, ŻE w celu ochrony bezpieczeństwa i ekonomii Stanu konieczne i stosowne jest, aby
władze stanowe ustanowiły wspólne działania obejmujące interesariuszy sektora rządowego, prywatnego,
wojskowego, badawczego i akademickiego w celu poprawy bezpieczeństwa cybernetycznego w stanie
Illinois;
W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM ja, JB Pritzker, Gubernator stanu Illinois, na mocy władzy
wykonawczej powierzonej mi zgodnie z Artykułem V Konstytucji Stanu Illinois, niniejszym zarządzam
co następuje:
I.

Ustanowienie Wspólnego Centrum Analizy Stanu Illinois (Illinois Joint Analysis Center)

Należy ustanowić Wspólne Centrum Analizy Stanu Illinois (Illinois Joint Analysis Center, IL-JAC). ILJAC zostanie ustanowione i będzie prowadzone zgodnie z prawem stanowym i federalnym. Na mocy
uprawnień przyznanych przez rząd federalny w 32 CFR (Kodeks Przepisów Federalnych) Podczęść, A,
IL-JAC będzie mieścić się w ramach placówki skoordynowanych informacji wrażliwych (SCIF), dając
IL-JAC dostęp do niejawnych informacji o zagrożeniach dotyczących Stanu Illinois oraz umożliwiając
uzyskanie najlepszych dostępnych informacji w celu przewidywania, unikania i reagowania na
zagrożenia, na jakie narażeni są jego obywatele.
A.

Misja Wspólnego Centrum Analizy Stanu Illinois

Misją Wspólnego Centrum Analizy Stanu Illinois jest ochrona mieszkańców i majątku stanu Illinois
poprzez stworzenie multidyscyplinarnej sieci wymiany informacji, powołanej w celu gromadzenia,
analizowania i rozpowszechniania analiz i informacji cybernetycznych wśród interesariuszy publicznych i
prywatnych w sposób terminowy oraz zgodnie z prawami prywatności naszych obywateli.
B.

Zarządzanie Wspólnym Centrum Analizy Stanu Illinois przez Radę Nadzorczą

Wspólne Centrum Analizy Stanu Illinois jest zarządzane przez Radę Nadzorczą IL-JAC („Rada”). W
skład Rady wchodzi Doradca ds. Bezpieczeństwa Krajowego, Adiutant Generalny (TAG) Stanu Illinois i
Dyrektor Policji Stanu Illinois. Doradca ds. Bezpieczeństwa Krajowego będzie pełnił funkcję
Przewodniczącego Rady, a każdy członek, włączając Przewodniczącego, ma równy głos we wszystkich
sprawach rozpatrywanych przez Radę. Rada będzie przyjmować politykę, procedury, zasady i regulacje
w zakresie działania IL-JAC.
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

W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie niniejszego Rozporządzenia wykonawczego zostanie
uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w pełni mocy.
Przepisy niniejszego rozporządzenia wykonawczego są rozdzielne.
V.

Data wejścia w życie

Niniejsze Rozporządzenie wykonawcze wchodzi w życie niezwłocznie po złożeniu go do Sekretarza
Stanu.
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