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Projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawowym celem
projektu było dodanie w Konstytucji rozdziału Xa „Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej”, w którym uregulowane byłyby m.in.: tryb przekazywania
kompetencji organów władzy publicznej Unii Europejskiej, tryb postępowania przy
zmianach Traktatów unijnych, pozycja parlamentu w procedurze stanowienia prawa UE,
prawa wyborcze obywateli polskich i unijnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego i w wyborach samorządowych, zasady prowadzenia polityki europejskiej oraz tryb
wystąpienia z Unii Europejskiej. Prace nad projektem nie zostały zakończone w związku
z upływem VI kadencji Sejmu.

26.11.2010

Projekt ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (ustawa została uchwalona
3 grudnia 2010 r.); celem przedłożenia prezydenckiego było przedłużenie o 2 lata (do 31
grudnia 2012 r.) terminu nadawania Orderu Krzyża Wojskowego, Krzyża Wojskowego,
Wojskowego Krzyża Zasługi z Mieczami, Morskiego Krzyża Zasługi z Mieczami, Lotniczego Krzyża Zasługi z Mieczami. Odnosi się ono do wojskowych odznaczeń o charakterze
pamiątkowym mających w nazwie wyraz „Gwiazda”, za czyny dokonane w czasie działań
bojowych przeciwko aktom terroryzmu w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych RP poza
granicami państwa w latach 2002-2007.

01.02.2011

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (ustawa została uchwalona 10 czerwca 2011 r.); w okresie od 8 stycznia 2009 r.
do 30 września 2011 r. porządek prawny przewidywał możliwość łącznego pobierania
emerytury i kontynuowania pracy u tego samego pracodawcy bez konieczności rozwiązywania umowy o pracę, przez emerytów, którzy przeszli na emeryturę przed dniem 1
stycznia 2011 r. Do 30 września 2011 r. emeryci ci musieliby podjąć decyzję o zawieszeniu prawa do emerytury i kontynuowaniu pracy u tego samego pracodawcy bądź o pobieraniu emerytury (co nie wyklucza możliwości wykonywania pracy). Celem prezydenckiej inicjatywy było zniwelowanie negatywnych skutków zmiany przepisów poprzez
przyznanie uprawnienia do ponownego ustalenia wysokości emerytur tym emerytom,
którzy w okresie od 8 stycznia 2009 r. do 30 września 2011 r. mogli równocześnie pobierać emerytury i kontynuować zatrudnienie u tego samego pracodawcy bez konieczności
rozwiązywania umowy o pracę.

25.05.2011

Projekt ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (ustawa została uchwalona
19 sierpnia 2011 r.); ustawa dokonała rozszerzenia zakresu stosowania przepisu – art. 19a
ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach – dotyczącego nadawania wojskowego odznaczenia o charakterze pamiątkowym, mającego w nazwie wyraz „Gwiazda” o żołnierzy polskich pełniących służbę poza polskimi kontyngentami wojskowymi, w wojskowych strukturach międzynarodowych w ramach wspólnych operacji
sojuszniczych na danym terytorium, członków załóg statków powietrznych latających
w przestrzeni powietrznej państw, na terytorium których prowadzone są te operacje.
Ustawa wprowadziła również możliwość nadawania „Gwiazd” funkcjonariuszom Biura
Ochrony Rządu.
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym
organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (ustawa została
uchwalona 30 sierpnia 2011 r.); głównym celem ustawy jest uwzględnienie zagrożeń wynikających z działań i zdarzeń w cyberprzestrzeni, jako okoliczności spełniającej przesłanki wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych, o których
mówi Konstytucja RP. Najistotniejszym założeniem ustawy jest rozwinięcie niektórych pojęć, traktowanych przez Konstytucję jako przesłanki wprowadzenia
stanu wojennego, stanu wyjątkowego i stanu klęski żywiołowej, w dostosowaniu
do pojawiających się zagrożeń w obszarze cyberprzestrzeni, a mogących mieć
bezpośrednie odniesienie do sfery bezpieczeństwa narodowego.

24.11.2011

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (Sejm w dniu 28
czerwca 2012 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach i
skierował ją do rozpatrzenia przez Senat); celem inicjatywy było stworzenie mechanizmów utrudniających wykorzystywanie zgromadzeń do zachowań chuligańskich. Powstała potrzeba dostosowania prawa o zgromadzeniach do nowych
warunków i zachowań społecznych, obejmujących również negatywne zjawiska, które m.in. ujawniły się podczas Święta Niepodległości w 2011 r., ale w taki
sposób, aby nie naruszyć podstawowej wartości, jaką jest wolność zgromadzeń.
Projekt wskazuje również podmiot, który jako przewodniczący zgromadzenia,
będzie odpowiedzialny za jego przebieg. Obowiązkiem przewodniczącego będzie reagowanie na wszelkie okoliczności zagrażające pokojowemu przebiegowi
zgromadzenia. Uczestnikom zgromadzenia i osobom postronnym zakłócającym
przebieg zgromadzenia grozi kara grzywny. Projekt daje organom gminy możliwość zakazania organizacji dwóch lub więcej zgromadzeń w tym samym miejscu
lub czasie.

07.12.2011

Projekt ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej
Polskiej oraz o pieczęciach państwowych oraz ustawy o sporcie; (ustawa została
uchwalona 13 kwietnia 2012 r.). Ustawa wprowadziła obowiązek umieszczania
godła na strojach polskich reprezentacji, w tym na strojach reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej. Odstępstwo od tej zasady może wynikać wyłącznie
z wiążących Polskę przepisów międzynarodowych. Obowiązek używania godła
Rzeczypospolitej Polskiej w strojach reprezentacji narodowej, jest element identyfikacji z Państwem, jest wyrazem dumy i godności narodowej, co stanowi bardzo istotny element nie tylko dla miłośników sportu ale również dla szerokiej rzeszy obywateli. Ma to też ogromne znaczenie dla samych sportowców; sportowa
walka z „orłem na piersi” pobudza ambicję i motywuje do wysiłku ponad miarę.
Ukształtowane i utrwalone przez pokolenia symbole Narodu i Państwa Polskiego,
a szczególnie Orzeł Biały łączą wszystkich Polaków w kraju i za granicą.
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Projekt ustawy o nasiennictwie z projektami aktów wykonawczych (w dniu 14 czerwca
b.r. powołana została podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu). Celem projektu ustawy jest wdrożenie niezbędnych i niebudzących kontrowersji przepisów w zakresie nasiennictwa. Projekt ma regulować rejestrację odmian oraz wytwarzanie, ocenę
i kontrolę materiału siewnego odmian gatunków roślin uprawnych oraz obrót materiałem siewnym. Prezydent Bronisław Komorowski oczekuje kompleksowego uregulowania kwestii organizmów modyfikowanych w odrębnej, całościowej ustawie o GMO,
w tym również kwestii materiału siewnego genetycznie zmodyfikowanego. Zdaniem
Prezydenta RP zmiany prawa w tak ważnym i wrażliwym obszarze jak inżynieria genetyczna powinny odbywać się po wcześniejszym przeprowadzeniu szeroko zakrojonej
debaty publicznej oraz konsultacjach społecznych.
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