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Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, obradująca pod przewodnictwem posła 
Cezarego Grabarczyka (PO), przewodniczącego Komisji, oraz Tomasza 
Dudzińskiego (PiS), wiceprzewodniczącego Komisji: 
 
– powołała podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia rządowego projektu 
ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej  przez 
państwo osobom fizycznym (druk nr 29); 
 
[...] 
 
W posiedzeniu udział wzięli: Beata Kempa – sekretarz stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości oraz Małgorzata Manowska – podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości wraz ze współpracownikami. 
 
W posiedzeniu udział wzięli pracownicy Kancelarii Sejmu: Agnieszka Grybska, 
Maciej Zaremba – z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych; Piotr 
Podczaski, Artur Kowalski, Grzegorz Kozubski – legislatorzy z Biura Legislacyjnego. 
 
Przewodniczący poseł Cezary Grabarczyk (PO): 
Otwieram posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Witam posłów i 
przybyłych gości. Stwierdzam kworum. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji 
został przyjęty wobec niewniesienia do niego zastrzeżeń. 
 
[...] 
 
Przechodzimy do rozpatrzenia punktu pierwszego porządku dziennego, w którym 
zajmiemy się powołaniem podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego 
projektu ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez 
państwo osobom fizycznym (druk nr 29). 



 
Na początku powinniśmy zdecydować o liczebności podkomisji. Proszę o zgłaszanie 
propozycji dotyczących liczebności podkomisji. 
 
Nie widzę zgłoszeń. W imieniu prezydium, zważywszy na charakter prac oraz 
znaczenie rozpatrywanego projektu proponowałbym powołać podkomisję w składzie 
5-osobowym. 
 
Czy jest sprzeciw wobec powołanie podkomisji 5-osobowej? Sprzeciwu nie słyszę. 
 
Stwierdzam, że podkomisja zostanie powołana w składzie 5-osobowym. 
 
Czy są propozycje kandydatur do pracy w podkomisji? 
 
Poseł Tomasz Dudziński (PiS): 
Zgłaszam kandydatury posłów mających reprezentować Klub Parlamentarny Prawo i 
Sprawiedliwość: Arkadiusza Mularczyka oraz Marzeny Wróbel. 
 
Przewodniczący poseł Cezary Grabarczyk (PO): 
Zgłaszam kandydaturę posła Stanisława Chmielewskiego oraz posła Stanisława 
Rydzonia. 
 
Czy zgłoszeni posłowie zgadzają się uczestniczyć w pracach podkomisji? 
 
Poseł Arkadiusz Mularczyk (PiS): 
Zgadzam się. 
 
Poseł Marzena Wróbel (PiS): 
Zgadzam się. 
 
Poseł Stanisław Rydzoń (SLD): 
Bardzo lubię pracować, gdy praca ma sens. Czy pan przewodniczący może zaręczyć, 
że w obecnej sytuacji politycznej, gdy lada moment grożą nam wybory, podkomisja, 
Komisja oraz Sejm mają szanse na uchwalenie tego projektu? 
 
Przewodniczący poseł Cezary Grabarczyk (PO): 
Muszę stwierdzić, że poseł Stanisław Rydzoń zadaje podchwytliwe pytania. 
 
Poseł Stanisław Rydzoń (SLD): 
Z natury jestem człowiekiem pracowitym, więc zgadzam się mimo niepewnej 
przyszłości tego parlamentu. 
 
Przewodniczący poseł Cezary Grabarczyk (PO): 
Pragnę także zaproponować kandydaturę posła Wiesława Wody. 
 
Czy poseł Wiesław Woda zgadza się uczestniczyć w pracach podkomisji? 
 
Poseł Wiesław Woda (PSL): 
Mam wątpliwości podobnego rodzaju, jak poseł Stanisław Rydzoń, ale przyszedłem 
do parlamentu, aby pracować, więc zgadzam się. 



 
Przewodniczący poseł Cezary Grabarczyk (PO): 
Przypomnę, że na członków podkomisji zostali zgłoszeni następujący posłowie: 
Arkadiusz Mularczyk (PiS), Marzena Wróbel (PiS), Stanisław Chmielewski (PO), 
Stanisław Rydzoń (SLD) oraz Wiesław Woda (PSL). 
 
Kto z członków Komisji jest za powołaniem podkomisji w przedstawionym składzie? 
 
Za powołaniem podkomisji opowiedzieli się jednomyślnie wszyscy członkowie 
Komisji. 
 
Stwierdzam, iż powołaliśmy podkomisję do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy 
o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez państwo osobom 
fizycznym (druk nr 29). 
 
Proszę nowo wybranych członków podkomisji o pozostanie po posiedzeniu Komisji 
celem ukonstytuowania się. 
 
Zakończyliśmy rozpatrywanie pierwszego punktu porządku dziennego. 
 
[...] 
 
Zamykam posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 
 


