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1. Projekt ustawy o bezpiecze stwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych
terenach narciarskich.
Wnioskodawca: Minister Spraw Wewn trznych i Administracji
2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody.
Wnioskodawca: Minister Gospodarki
3. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wy szym, ustawy
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Wnioskodawca: Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego
4. Projekt ustawy o opiece nad dzie mi w wieku do lat 3.
Wnioskodawca: Minister Pracy i Polityki Społecznej
5. Projekt ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast pczej.
Wnioskodawca: Minister Pracy i Polityki Społecznej
6. Projekt zało e projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych
innych ustaw (transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/99/WE
z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ochrony rodowiska poprzez prawo karne).
Wnioskodawca: Minister rodowiska
7. Projekt rozporz dzenia Rady Ministrów zmieniaj cego rozporz dzenie w sprawie
warmi sko – mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej.
Wnioskodawca: Minister Gospodarki
8. Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniaj cej uchwał w sprawie ustanowienia
programu wieloletniego pod nazw „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej
przez Nidec Motors & Actuators (Poland) Sp. z o.o. w Niepołomicach k. Krakowa pod
nazw : Fabryka silników i nap dów elektrycznych dla przemysłu motoryzacyjnego,
w latach 2008 – 2013”.
Wnioskodawca: Minister Gospodarki
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9. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego
pod nazw „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez IBM Global Services
Delivery Centre Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu, pod nazw : Centrum usług
wspólnych IT – IDC (Integrated Delivery Center), w latach 2010 – 2013”.
Wnioskodawca: Minister Gospodarki
10. Aneks nr 3 do Umowy Offsetowej z dnia 18 czerwca 2010 roku zawarty pomi dzy
Skarbem Pa stwa Rzeczypospolitej Polskiej z jednej strony oraz EADSConstrucciones Aeronauticas S.A. z drugiej strony.
Wnioskodawca: Minister Gospodarki
11. Projekt stanowiska Rady Ministrów wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie
ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników
i przedsi biorców (druk nr 3240).
Wnioskodawca: Minister Pracy i Polityki Społecznej
12. Projekt stanowiska Rz du wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2989).
Wnioskodawca: Minister Sprawiedliwo ci
13. Informacja na temat post pu realizacji funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójno ci w Polsce.
Przedstawia: Minister Rozwoju Regionalnego
14. Sprawy bie ce.

