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Informuję, że poseł Zbigniew Girzyński w dniu 29 sierpnia 2012 r. wniósł 
dodatkowe poparcie dla poselskich projektów: 

 
- uchwały w sprawie upamiętnienia 30. rocznicy wprowadzenia stanu 

wojennego (druk nr 76), 
- uchwały w sprawie zlecenia Najwyższej Izbie Kontroli 

przeprowadzenia kontroli w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji  
w przedmiocie prawidłowości udzielania koncesji na nadawanie naziemnej 
telewizji cyfrowej (druk nr 133), 

- ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 136), 

- ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych  
(druk nr 137), 

- uchwały w sprawie zobowiązania Rady Ministrów do niezwłocznego 
wystąpienia do Komisji Europejskiej o uzyskanie przez Rzeczpospolitą 
Polską upoważnienia do wprowadzenia stawek akcyzy na paliwa płynne 
niższych niż minimum wynikające z prawa wspólnotowego (druk nr 168), 

- ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 
Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej 
oraz ich rodzin (druk nr 178), 

- ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  
(druk nr 264), 

- ustawy o usunięciu symboli komunizmu z życia publicznego  
w Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 283), 

- uchwały w sprawie zobligowania władz Federacji Rosyjskiej  
do oddania Polsce dowodów katastrofy z dnia 10 kwietnia 2010 roku, 



pozostających na terenie Federacji Rosyjskiej, a będących własnością 
Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 317), 

- rezolucji wzywającej Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej  
do podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia ludobójczej zbrodni  
w Katyniu i innych miejscowościach Związku Sowieckiego w 1940 r.  
na obywatelach polskich oraz do udzielenia pomocy prawnej dochodzącym 
prawdy rodzinom ofiar tej zbrodni (druk nr 353), 

- ustawy o nauczaniu historii w gimnazjach i szkołach 
ponadgimnazjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw  
(druk nr 411), 

- ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (druk nr 464), 

- uchwały w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej  
do opracowania raportu w sprawie założeń zmian Konstytucji  
(druk nr 467), 

- ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej  
(druk nr 509), 

- ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(druk nr 510), 

- ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz 
niektórych innych ustaw (druk nr 511), 

- ustawy o zasadach wykonywania prawa własności górniczej przez 
Skarb Państwa w zakresie wydobywania węglowodorów oraz utworzeniu 
Funduszu im. Ignacego Łukasiewicza (druk nr 512), 

- ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin i innych 
osób w nabywaniu własnego mieszkania (druk nr 516), 

- rezolucji w sprawie opracowania i uchwalenia przez Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej Narodowego Programu Zatrudnienia  
(druk nr 518), 

- ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druk nr 563), 
- uchwały w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Pamięci  

o Powstaniu Styczniowym (druk nr 593), 
- ustawy o spółdzielniach rolników (druk nr 612), 
- ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk nr 640), 
- uchwały w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania 

prawidłowości działań bądź powodów zaniechań organów administracji 
rządowej i Prokuratury dotyczących prowadzenia działalności przez 
spółkę AMBER GOLD sp. z o.o. oraz podmioty od niej zależne  
(druk nr 657), 

- ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych 
wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu 
Państwa Polskiego oraz o zmianie ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom 
ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1983  
(druk nr 667). 
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