21 grudnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE 2020-75

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE MAJĄCE NA CELU UŁATWIENIE
POWROTU PRACOWNIKÓW BRANŻOWYCH Z ZATRUDNIENIA W
DEPARTAMENCIE USŁUG ZARZĄDZANIA CENTRALNEGO STANU ILLINOIS DO
ZATRUDNIENIA W
DEPARTAMENCIE USŁUG SPOŁECZNYCH STANU ILLINOIS
ZWAŻYWSZY, ŻE zarówno Departament Usług Zarządzania Centralnego (Department of
Central Management Services, CMS), jak i Departament Usług Społecznych (Department of
Human Services, IDHS) uważają, że w najlepszym interesie obu departamentów oraz stanu jest
powrót pracowników, którzy pracują w placówkach IDHS (stanowych szpitalach
psychiatrycznych i stanowych centrach rozwoju), ale którzy funkcjonują jako pracownicy CMS
(„Pracownicy branżowi”), do IDHS w charakterze pracowników IDHS; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE zarówno CMS, jak i IDHS uważają, że byłoby to korzystne pod względem
operacyjnym i logistycznym, ponieważ pracownicy ci są obecnie jedynymi pracownikami
pracującymi w IDHS a nienależącymi do IDHS, co często stwarza niepotrzebne problemy i
rozbieżności pomiędzy pracownikami IDHS i CMS znajdującymi się w placówkach IDHS; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE Biuro Gubernatora popiera i zgadza się z oceną CMS i IDHS; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE Rozporządzenia wykonawcze 2003-10 i 2010-10 stanowiły podstawę do
pierwotnego przeniesienia tych pracowników do CMS, zgodnie z wewnątrzrządowym
porozumieniem z kwietnia 2011 r. („IGA”); oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE Rozporządzenie wykonawcze 2003-10 stanowi, iż „Funkcja zarządzania
obiektami (...) dla każdej agencji, biura, oddziału, departamentu, zarządu i komisji bezpośrednio
odpowiedzialnych przed Gubernatorem podlega konsolidacji w ramach jurysdykcji
Departamentu Usług Zarządzania Centralnego.” § I.A; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE Rozporządzenie wykonawcze 2003-10 stanowi dalej, iż „W porozumieniu
z odpowiednim personelem w Biurze Gubernatora i w agencjach wykonawczych dyrektor
Departamentu Usług Zarządzania Centralnego określa obiekty, których zarządzanie (…) zostanie
przekazane do Departamentu Usług Zarządzania Centralnego.” § II.A; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE Rozporządzenie wykonawcze 2003-10 zostało ostatecznie utrwalone w
statucie, który zawierał przepis umożliwiający dyrektorowi CMS – ale niezobowiązujący go – do
kierowania przeniesieniem tych pracowników do CMS. Statut ten, 20 ILCS 405/405-415,
stanowi między innymi:
Niezależnie od innych przepisów prawa, które stanowią inaczej, Dyrektor Departamentu
Usług Zarządzania
Centralnego może nakazać przekazanie do Departamentu Usług Zarządzania Centralnego
tych obiektów i funkcji zarządzania obiektami, które mogą zostać przekazane na mocy
Rozporządzenia wykonawczego nr 10 (2003).
20 ILCS 405/405-415(a) (podkreślenie dodane); oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE ani CMS, ani IDHS nie działały na podstawie Rozporządzenia
wykonawczego 2003-10 ani 20 ILCS 405/405-415 do czasu wydania Rozporządzenia
wykonawczego 2010-10 w lipcu 2010 roku; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE odpowiednie części Rozporządzenia wykonawczego 2010-10 stanowią:
„Wszystkie agencje konsolidują swoje działania w zakresie zarządzania infrastrukturą i
personelem poprzez umowy wewnątrzrządowe z CMS lub poprzez inne mechanizmy zgodnie z
zaleceniami dyrektora GOMB, w celu zapewnienia scentralizowanego zarządzania i
oszczędności kosztów”. Egzekwowanie prawa, § II; oraz

ZWAŻYWSZY, ŻE CMS i IDHS zastosowały się do Rozporządzenia wykonawczego 2010-10,
zawierając umowę IGA z kwietnia 2011 r. i przenosząc zatrudnienie pracowników branżowych
w obiektach IDHS z IDHS do CMS; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE w przypadku unieważnienia Rozporządzeń wykonawczych 2003-10 i
2010-10 CMS i IDHS mogą rozwiązać lub zastąpić IGA z kwietnia 2011 r. kolejną umową
wewnątrzrządową i przywrócić pracowników IDHS jako pracowników IDHS; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE wszystkie pozostałe przepisy Rozporządzeń wykonawczych 2003-10 i
2010-10 zostały zapisane w statucie lub są poddawane pod dyskusję (np. wymogi dotyczące roku
podatkowego 2011 w Rozporządzeniu wykonawczym 2010-10), tak więc oba Rozporządzenia
wykonawcze mogą zostać uchylone lub zastąpione w całości;
W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, ja, JB Pritzker, Gubernator stanu Illinois, na mocy władzy
wykonawczej nadanej mi zgodnie z art. V Konstytucji Stanu Illinois, zarządzam, co następuje:
I.

Unieważnienie Rozporządzeń wykonawczych 2003-10 i 2010-10 w celu
umożliwienia powrotu pracowników branżowych z CMS do IDHS

Jedynymi przepisami Rozporządzeń wykonawczych 2003-10 i 2010-10, które nie są zawarte w
statucie, są przepisy odnoszące się do przeniesienia pracowników branżowych z IDHS do CMS.
W celu powrotu pracowników branżowych z CMS do IDHS, Rozporządzenia wykonawcze
2003-10 i 2010-10 zostają unieważnione w całości.
II.

Klauzula zastrzegająca

Niniejsze Rozporządzenie wykonawcze nie narusza i nie może być interpretowane jako
sprzeczne z jakąkolwiek ustawą lub rozporządzeniem federalnym, ustawą lub rozporządzeniem
stanowym, lub układem zbiorowym pracy. 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 innych
wcześniejszych Rozporządzeń wykonawczych.
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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