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Abstract: 

Interest in alternative dispute resolution methods, and thus the mediation institution itself, 

occurred along with system transformations at the turn of the 1980s and 1990s and with the 

initiation of integration processes with the European Communities. Currently, in many European 

countries, one of the main elements of the government's unit dispute resolution programs with 

public authorities is the process of resolving the dispute between the individual and the 

administration through mediation. The project promoters, noticing the problems occurring in 

administrative proceedings: their excessive length, sometimes excessive or improperly 

understood formalism and the imperative nature of the relationship, proposed solutions that are 

to contribute to a more partnership approach of the administration to citizens and guarantee the 

participation of the public in administering administrative powers. Non-confrontational 

mediation way to settle the matter with the participation of an impartial and neutral mediator. 

Keywords: mediation, administrative proceedings, administrative court proceedings, media-

tor, party 

 

Streszczenie:  

Zainteresowanie alternatywnymi sposobami rozwiązywania sporów, a co za tym idzie, samą 

instytucją mediacji nastąpiło wraz z przeobrażeniami ustrojowymi przełomu lat 80. i 90. XX w. 
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oraz z inicjacją procesów integracji ze Wspólnotami Europejskimi. Obecnie w wielu krajach 

europejskich jednym z głównych elementów rządowych programów rozwiązywania sporów jed-

nostki z władzą publiczną są mediacje. Projektodawcy, dostrzegając problemy występujące w 

postępowaniach administracyjnych: ich przewlekłość, czasem nadmierny lub niewłaściwie poj-

mowany formalizm oraz władczy charakter relacji, zaproponowali rozwiązania, które mają 

przyczynić się do bardziej partnerskiego podejścia administracji do obywateli gwarantujący 

uczestnictwo społeczeństwa w sprawowaniu władztwa administracyjnego. Mediacja to niekon-

frontacyjny sposób doprowadzenia do załatwienia sprawy przy udziale bezstronnego i neutral-

nego mediatora. 

Słowa kluczowe: mediacja, postępowanie administracyjne, postępowanie sądowo-administra-

cyjne, mediator, strona 

 

Ogólny zarys problemu i jego związek z ważnymi kwestiami naukowymi i prak-

tycznymi  

Treść art. 96a §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administra-

cyjnego (Dz. U. 2019, poz. 730, dalej: k.p.a.) zakłada dopuszczalność mediacji za-

równo pomiędzy stronami postępowania, jak i pomiędzy stronami a organem admini-

stracji publicznej, przed którym sprawa się toczy. Z pewnością polubowne zakończe-

nie konfliktu a następnie sprawy, co, do której organ administracji i strona zajmują 

odmienne stanowiska, może zapobiec wszczęciu w tej sprawie postępowania przed 

sądem powszechnym, czy specjalnym, skoro poprzez wspólne wypracowywanie roz-

wiązań przez stronę i organ strona zyskuje poczucie, że miała na nie realny wpływ, co 

więcej zgodziła się na nie, co znacząco wpływa na jej zadowolenie z finalnego efektu 

postępowania. Mediacja będzie mogła być prowadzona we wszystkich sprawach, któ-

rych charakter na to pozwala. W takich przypadkach skuteczna mediacja może bowiem 

odwieść stronę od zamiaru składania odwołania, a rozstrzygnięcie będzie dla niej ła-

twiej akceptowalne i może być bardziej korzystne. Dotychczas postępowanie media-

cyjne w administracji występowało wyłącznie w postępowaniu sądowoadministracyj-

nym, natomiast po nowelizacja k.p.a., postępowanie mediacyjne będzie mogło mieć 

miejsce już na etapie postępowania administracyjnego.  

Podkreślenia wymaga fakt, iż de lege lata w aktach prawa powszechnie obowiązują-

cego o charakterze wewnętrznym brak jest definicji legalnej pojęcia mediacji. Jed-

nakże w polskim porządku prawnym funkcjonuje definicja stworzona przez ustawo-

dawcę unijnego w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE w spra-

wach niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych z dnia 21 

maja 2008 r. (Dz. Urz. UE L nr 136). Art. 3 lit. a powołanego aktu normatywnego 
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stanowi, że mediacja oznacza zorganizowane postępowanie o dobrowolnym charakte-

rze, bez względu na jego nazwę lub określenie, w którym przynajmniej dwie strony 

sporu próbują same osiągnąć porozumienie w celu jego rozwiązania, korzystając z po-

mocy mediatora. Postępowanie takie może zostać zainicjowane przez strony albo 

może je zaproponować lub zarządzić sąd lub nakazać prawo państwa członkowskiego. 

Społeczna Rada ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy 

Ministrze Sprawiedliwości w niewiążącym prawnie dokumencie zatytułowanym Stan-

dardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora z dnia 26 czerwca 2006 r. uj-

muje mediację, jako dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, 

niezależna i bezstronna osoba za zgodą stron pomaga im poradzić sobie z konfliktem. 

Mediacja pozwala jej uczestnikom/stronom określić kwestie sporne, zmniejszyć ba-

riery komunikacyjne, opracować propozycje rozwiązań i, jeśli taka jest wola stron, 

zawrzeć wzajemnie satysfakcjonujące porozumienie. Christopher W. Moore, stwier-

dził, że mediacja to interwencja w negocjacje lub konflikt akceptowalnej trzeciej 

strony, nieuprawnionej do podejmowania wiążących decyzji, która pomaga stronom 

poprawić ich relacje i komunikację oraz wykorzystać skuteczne procedury rozwiązy-

wania problemów w celu osiągnięcia wzajemnego zrozumienia lub akceptowalnego i 

dobrowolnego porozumienia (Moore Ch. W., 2012). Adam Zienkiewicz, który odno-

sząc się do wypowiedzi zawartych w literaturze anglojęzycznej, wskazał, że w media-

cji bezstronna osoba trzecia pomaga negocjować stronom, aby rozwiązały one spór lub 

zaplanowały ugodę. W przeciwieństwie do sędziego czy arbitra mediatorowi brakuje 

uprawnienia do narzucania rozstrzygnięć stronom (Zienkiewicz A., 2007). Według A. 

Zienkiewicza, autorzy ci proponują postrzeganie mediacji z potrójnej perspektywy. Po 

pierwsze, mediacja jest niewiążącym (dobrowolnym) procesem, podczas którego 

osoba trzecia, dążąca do bycia bezstronną, pomaga stronom rozwiązać albo załagodzić 

spór. Po drugie, mediacja może występować w wielu różnych formach, funkcjonują-

cych w ramach określonych „modeli” mediacji. Po trzecie, uczestnicy mediacji mogą 

potencjalnie wywierać znaczny wpływ na procedurę i wynik (rezultat) mediacji (A. 

Zienkiewicz, 2007, s. 32). 

 

Analiza najnowszych badań, aktów prawnych i literatury przedmiotu, w których 

podjęto omówienie podjętej problematyki.  

Rozkwit alternatywnych metod rozwiązywania sporu (ang. Alternative Dispute Reso-

lution, dalej: ADR), w szczególności mediacji, prowadzi do pytania o wzajemną rela-
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cję normatywną pomiędzy tymi metodami a klasyczną koncepcją wymiaru sprawie-

dliwości. W myśl art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiejz dnia 2 kwietnia 

1997 r. (Dz. U 1997, Nr 78, poz. 483 ze zm.), każdy ma prawo do sprawiedliwego i 

jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, 

bezstronny i niezawisły sąd. Normy prawne o podobnych brzmieniach odnaleźć można 

w aktach prawa międzynarodowego (w art. 6 ust. 1 zd. 1 Konwencji o ochronie praw 

człowieka i podstawowych wolności (Dz. U. 1994,  Nr 61, poz. 284 ze zm., dalej 

„KPCz”.), w art. 14 ust. 1 zd. 1 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i poli-

tycznych (Dz. U. 1977, Nr 38, poz. 167) oraz unijnego w art. 47 akapit 2 i 3 Karty 

praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE 2012/C 326/02; dalej „k.p.p.”)  

Przed dniem 1 czerwca 2017 r. instytucja mediacji nie występowała w przepisach 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 kodeks postępowania administracyjnego a podstawą 

w prowadzenia przez organy administracji działań, które wykazują cechy mediacji, 

były przepisy o ugodzie (art. 13 oraz art. 114–122 k.p.a). Instytucja mediacji, która ma 

cechy mediacji procesowej, została uregulowana przepisami rozdziału 5a działu II 

k.p.a. Taki wymiar mediacji wynika nie z charakteru regulacji prawnej, w której me-

chanizm ten znalazł swoją podstawę prawną. Mediacja może być przeprowadzona 

tylko w toku postępowania (art. 96a § 1 k.p.a.) na wniosek stron, w tym z urzędu organ 

prowadzący postępowanie (96b §1 k.p.a.) i jeżeli pozwala na to charakter sprawy (art. 

96a§1 k.p.a.). Jest to jedna z z metod rozstrzygania sporów w postępowaniu sądowo 

administracyjnym. Instytucja ta umożliwia zastosowanie takiego rozwiązania, które 

będzie akceptowane przez strony sporu biorące udział w postępowaniu przed organami 

władz publicznych, co będzie miało wpływ na sposób i zakres rozstrzygnięć podjętych 

przez organ w danym postępowaniu. Postępowanie mediacyjne przed sądem admini-

stracyjnym zostało uregulowane w art. 115 § 1 –118 § 1 p.p.s.a. Mediacja w toku po-

stępowania sądowoadministracyjnego nie ma charakteru postępowania przedsądo-

wego. 

Przedstawione powyżej zestawienie przepisów regulujących omawiane powyższe za-

gadnienie potwierdza jedną z głównych cech współczesnych systemów prawnych, na-

zwaną w literaturze przedmiotu przez E. Łętowską multicentrycznością systemu źró-

deł prawa (Łętowska E., 2005; Weitz K., Gajda-Roszczynialska K., 2015). W kontek-

ście rozważań w przedmiocie instytucji mediacji analizę powołanych przepisów prze-

prowadzić można w dwóch płaszczyznach. Właściwego zdefiniowania wymaga sto-

sunek pomiędzy mediacją, w szczególności mediacją obligatoryjną (ang. mandatory-

mediation) a prawem jednostki do sądu (Gajda-Roszczynialska K., 2012). Rodzi to 
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pytanie, czy mediacja obligatoryjna mogłaby stanowić skuteczne narzędzie mające na 

celu zapewnienie stronom rzeczywistego prawa do rozpatrzenia sprawy bez nieuza-

sadnionej zwłoki? Na wstępie dalszych rozważań podkreślić należy, iż pojęcie 

„sprawy” na gruncie art. 45 ust.1 Konstytucji RP rozumiane jest w sposób autono-

miczny, a z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wynika tendencja do wykładni 

tegoż przepisu zmierzająca do objęcia jego zakresem możliwie najszerszego katalogu 

spraw. Oznacza to, że problematyka wzajemnej relacji pomiędzy mediacją obligato-

ryjną a prawem do sądu może potencjalnie dotyczyć wszelkiego rodzaju spraw trady-

cyjnie określanych na gruncie prawa materialnego jako cywilne, karne, czy admini-

stracyjne. Jednocześnie należy zauważyć, iż dotychczasowe wypowiedzi Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) w przedmiotowej kwestii dotyczyły 

spraw cywilnych, a ściślej sporów w relacji konsument – przedsiębiorca. 

 

Cele i metody badawcze podjęte w analizie tematu 

Celem artykułu jest przedstawienie problematyki instytucji mediacji. Partnerskich re-

lacji między stronami, a administracją publiczną w postępowaniu administracyjnym i 

sądowoadministracyjnym, przy rozstrzyganiu spraw administracyjnych, jakie gwaran-

tuje ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r Konstytucja RP (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 

ze zm.); ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 

U. z 2019, poz. 1133), czy ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019, poz. 2200) oraz źródła prawa mię-

dzynarodowego i unijnego. Podczas postępowania mediacyjnego, które ma pojednaw-

czy charakter, strony same wybierają technikę prowadzenia sporu i samodzielnie dążą 

do znalezienia rozwiązania, które będzie dla nich najbardziej korzystne. 

W ramach metodologii przygotowywania artykułu najpierw przeprowadziłam kwe-

rendę literatury i źródeł. Następnie przy pomocy metody prawno-dogmatycznej doko-

nałam egzegezy zgromadzonego materiału normatywnego w celu ustalenia rozwiązań 

przyjętych przez ustawodawcę w odniesieniu do relacji między stronami, a admini-

stracją publiczną w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, przy 

rozstrzyganiu spraw administracyjnych. W ramach tej metody stosowałam różne me-

tody interpretacji tekstów prawnych. Wnioski z tej analizy posłużyły mi w dużej mie-

rze do opisania interesu prywatnego, a następnie do opisania procesu ochrony interesu 

jednostki w mediacji w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. 

Kolejna metoda to prawno-analityczną, dzięki której możliwe było przeprowadzenie 

analizy poglądów doktryny i orzecznictwa na określone zagadnienia relacji strony a 
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organem publicznym, np. przeprowadzenia formy mediacji. W celu wyjaśnienia zna-

czenia partnerskich relacji między stroną a administracją publiczną, odniesiono się do 

przepisów zawartych w systemie europejskim, stosując elementy metody prawnopo-

równawczej, dzięki czemu przedstawione zostały regulacje obowiązujące obecnie w 

europejskim systemie prawnym. Metoda prawno porównawcza pozwoliła mi na wła-

ściwą ocenę rozwiązań stosowanych w tym zakresie w polskim systemie prawnym.  

Prezentacja przeprowadzonej analizy. Dyskusja 

Model mediacji w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Euro-

pejskiej  

W jednym z wyroku TS UE stwierdził (tzw. Rosalba Alassinicase), że mediacja to 

istotne z punktu widzenia wzajemnych relacji stron narzędzie rozwiązywania sporu. O 

ile bowiem nie budzi wątpliwości fakt, iż mediacja w ujęciu klasycznym, a więc cha-

rakteryzująca się dobrowolnością udziału stron także na etapie przystąpienia, nie sta-

nowi naruszenia prawa jednostki do sądu (Dz. Urz. UE L nr. 108). Trybunał Sprawie-

dliwosci UE stwierdził, że nie są ograniczone uprawnienia państw członkowskich w 

zakresie możliwości ustalenia obligatoryjnego charakteru pozasądowych procedur 

rozwiązywania sporów. Jedynym warunkiem narzuconym w tym zakresie jest zacho-

wanie prawa do odwołania się do właściwego sądu w celu sądowego rozstrzygnięcia 

sporu. Artykuł 34 ust. 1 dyrektywy o usłudze powszechnej, jako cel dla państw człon-

kowskich wyznacza utworzenie pozasądowych procedur rozpatrywania nierozwiąza-

nych sporów, w których stroną są konsumenci, związani z zagadnieniami wymienio-

nymi w tej dyrektywie. W tej sytuacji istotny jest fakt, iż prawo krajowe, takie jak 

rozpatrywane w postępowaniu przed sądem krajowym, nie tylko ustanowiło pozasą-

dową procedurę pojednawczą, ale także przyjęło obowiązek skorzystania z niej przed 

odwołaniem się do organu sądowego. Uregulowanie to, zapewnia korzystanie z poza-

sądowej procedury rozpatrywania sporów, sprzyja wzmocnieniu skuteczności dyrek-

tywy o usłudze powszechnej. Ponadto zasady postępowania w sprawach mających na 

celu zapewnienie ochrony uprawnień podmiotów prawa wynikających z prawa UE nie 

mogą być mniej korzystne niż w przypadku podobnych postępowań o charakterze we-

wnętrznym (zasada równoważności) i nie mogą powodować w praktyce, że korzysta-

nie z uprawnień wynikających z prawa Unii stanie się niemożliwe lub nadmiernie 

utrudnione (Kaczmarek, D. 2017).  

W sprawach zawisłych przed sądem krajowym przestrzegana jest zasada równoważ-

ności. Niemniej jednak, gdy kwestia dotyczy zasady skuteczności, to narzucenie 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://ijols.com/resources/html/article/details?id=197229
https://ijols.com/resources/html/article/details?id=197229


International Journal of Legal Studies    № 2(6)2019  ISSN 2543-7097 

 

 

 

ISSN 2543-7097 / E-ISSN 2544-9478   

© 2019 /Published by: Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka-Edukacja-Rozwój w Warszawie, Polska 

 This is an open access article 

under the CC BY-NC license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 
k 

Muzyczka K., (2019). MEDIACJA JAKO ALTERNATYWNA METODA ROZWIĄZYWANIA SPRAW  

W POSTĘPOWANIU SĄDOWOADMINISTRACYJNYM I ADMINISTRACYJNYM; 
International Journal of Legal Studies, 2(6)2019: 53 - 76 

DOI: 10.5604/01.3001.0013.7408 
 

59 

uprzedniego przeprowadzenia postępowania pojednawczego, jako warunku dopusz-

czalności powództwa sądowego ma wpływ na korzystanie z praw przyznanych oso-

bom prywatnym przez dyrektywę o usłudze powszechnej. Niemniej jednak różne ele-

menty wskazują, że obowiązkowe postępowanie pojednawcze, takie jak rozpatrywane 

w sprawie przed sądem krajowym, nie czyni w praktyce niemożliwym ani nadmiernie 

trudnym korzystanie z praw, które omawiana dyrektywa przyznaje osobom prywat-

nym. Po pierwsze, wynik postępowania pojednawczego nie jest dla stron wiążący i 

wobec tego nie wpływa na ich prawo do odwołania się do sądu. Po drugie, w normal-

nych warunkach postępowanie pojednawcze nie powoduje istotnego opóźnienia wnie-

sienia powództwa sądowego. Postępowanie pojednawcze zostaje zakończone w termi-

nie 30 dni od złożenia wniosku i z upływem tego terminu strony mogą wnieść skargę 

do sądu, nawet w przypadku, gdy postępowanie nie zostało jeszcze zakończone. Po 

trzecie, podczas trwania postępowania pojednawczego zawieszeniu ulega bieg termi-

nów przedawnienia roszczeń. Po czwarte, postępowanie pojednawcze, przed sądem 

nie wiąże się z żadnymi kosztami. Jeżeli chodzi o postępowanie pojednawcze przed 

innymi organami, to akta przedstawione Trybunałowi nie zawierają żadnej wskazówki 

pozwalającej przypuszczać, że są one wygórowane (Kaczmarek D.2017, s. 143). 

Zasada skutecznej ochrony sądowej jest zasadą ogólną prawa UE wynikającą ze 

wspólnych tradycji konstytucyjnych państw członkowskich, chronioną na mocy art. 6 

i 13 KPCz, również potwierdzoną w art. 47 kpp. Niemniej jednak prawa podstawowe 

nie mają charakteru bezwzględnego. Mogą one podlegać ograniczeniom, pod warun-

kiem, że ograniczenia te rzeczywiście odpowiadają celom interesu ogólnego, którym 

służy omawiane działanie, i że nie powodują z punktu widzenia realizowanych celów 

nieproporcjonalnej oraz niedopuszczalnej ingerencji w samą istotę praw (Wyrok Try-

bunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE) z 28 VI 2013 r. w sprawie Rosel-

baAllasini, C-492/11, (2);wyrok TS UE z 14 VI 2017 r. w sprawie Livio Henini i inni, 

C-75/16, (2)). 

Instytucja mediacji w polskim systemie prawnym  

Obligatoryjność wyczerpania drogi postępowania mediacyjnego przed skierowaniem 

sprawy do sądu powinna być rozpatrywana nie w kategoriach naruszenia prawa jed-

nostki do sądu, lecz w kategoriach znanej polskiemu porządkowi prawnemu instytucji 

tzw. czasowej niedopuszczalności drogi sądowej. W literaturze przedmiotu spotkać 

można również pogląd – wyrażony przez J. Gudowskiego – oparty na literalnej wy-

kładni art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP, iż prawo do sądu jest niestopnio-

walne, co oznacza, że w każdym przypadku musi mieć ono charakter zupełny. Czyli, 
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prawo to jest spełnione (zapewnione) albo niespełnione (niezapewnione); stany po-

średnie nie występują (red. T. Erecińskiego2016,). W powołanym źródle zawarto po-

stulat zmiany orzecznictwa sądowego i piśmiennictwa w kierunku przypisania prze-

słankom tamującym czasowe dochodzenie roszczeń charakteru materialnego, co skut-

kowałoby oddaleniem powództwa. Stanowisko to nie wydaje się jednak przekonujące, 

gdyż zakłada ujmowanie w ramach merytorycznej oceny zasadności żądania warun-

ków o charakterze typowo proceduralnym (w tym również wydania decyzji admini-

stracyjnej). Ponadto, jak słusznie zauważa M. Manowska, przyjęcie którejkolwiek 

koncepcji nie ma większego praktycznego znaczenia, gdyż w obu przypadkach zmiana 

okoliczności sprawy spowodowana podjęciem wymaganych czynności bądź wyczer-

paniem szczególnego trybu otwiera powodowi ponownie drogę do merytorycznego 

rozpoznania sprawy (Manowska M., 2015) definiowanej, jako uzależnienie przez 

przepis szczególny wniesienia pozwu do sądu powszechnego od podjęcia pewnych 

czynności bądź wyczerpania określonego trybu o charakterze reklamacyjnym, media-

cyjnym bądź administracyjnym. W świetle art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, ocena do-

puszczalności drogi sądowej powinna opierać się na domniemaniu jej dopuszczalności 

(57). W konsekwencji, stosowanie art. 199 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 

r. kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2019, poz. 60; dalej „k.p.c.”), regulującego 

na gruncie polskiego postępowania cywilnego instytucję odrzucenia pozwu z powodu 

niedopuszczalności drogi sądowej, następować to powinno z dużą ostrożnością, z uni-

kaniem dokonywania wykładni rozszerzającej. Katalog przepisów przewidujących de 

lege lata czasową niedopuszczalność drogi sądowej jest obszerny (M. Manowska 

2015, s. 68). Wszystkie znane polskiemu porządkowi prawnemu przypadki mogą być 

podzielone z wykorzystaniem kryterium charakteru postępowania (które powinno zo-

stać wcześniej wyczerpane) na trzy grupy: postępowanie administracyjne (np., art. 79 

i art. 80 ustawy o gospodarce nieruchomościami), tj. dotyczące postępowania w przed-

miocie ustalenia wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste; art. 33 ust. 3 i art. 34 

ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U 2016, 

poz. 1629 ze zm.) dotyczące postępowania rozgraniczeniowego; postępowanie rekla-

macyjne (art. 94 ustawy Prawo pocztowe, Dz. U. 2016, poz. 1113 ze zm.), dotyczący 

postępowania w przedmiocie dochodzenia roszczeń określonych w ustawie w zakresie 

niewykonania lub nienależytego wykonania usługi powszechnej; art. 75 ustawy z dnia 

15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U 2015, poz. 915 ze zm.), dotyczące 

postępowania w przedmiocie dochodzenia roszczeń na podstawie ustawy lub przepi-

sów wydanych w jej wykonaniu; postępowanie ugodowe, art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 
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9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze [Dz.U 2016, poz. 113 ze zm.], tj. 

dotyczące postępowania w przedmiocie dochodzenia roszczeń z tytułu naprawienia 

szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego.  

Postępowanie ugodowe pod względem podmiotowym wykazuje podobieństwo do po-

stępowania reklamacyjnego, gdyż dla jego prawidłowego przeprowadzenia wystarcza-

jący jest udział dwóch podmiotów zaangażowanych w spór prawny, na co wskazuje 

treść art. 151 ust. 2 ustawy. De lege lata wydaje się, że brak jest przeszkód do prze-

prowadzenia przedmiotowego postępowania z udziałem mediatora, aczkolwiek nie 

jest to warunek sine qua non skuteczności omawianej procedury (Rakoczy B., 2015). 

Mediacja w postępowaniu administracyjnym  

Mediacje są jednym z instrumentów prawnych, które może znaleźć zastosowanie w 

obszarach konfliktowych działań administracji publicznej. „ (…), w tym mediacje, 

funkcjonują w procedurach sformalizowanych w przepisach, jako swoiste sposoby 

niesformalizowanego ściśle działania poprzedzającego właściwy etap procedowania” 

(Kmieciak Z. 2004; Hauser R., Wierzbowski M., 2017; Tabernacka M., 2017). Jak 

zauważał G. Jones, biorąc pod uwagę interakcje między organizacjami a ich otocze-

niem, skuteczność ostatecznie zależy od tego, jak dobrze organizacja rozumie swoje 

otoczenie, reaguje na nie i wpływa (Jones G., Eading1998; Griffin R.W. 2004). Me-

diacje są instrumentem naprawy wadliwie funkcjonującej komunikacji, a w pewnych 

przypadkach są sposobem jej nawiązania (Tabernacka M., 2017).  

Przed dniem 1 czerwca 2017 r. instytucja mediacji nie występowała w przepisach 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 kodeks postępowania administracyjnego a podstawą 

w prowadzenia przez organy administracji działań, które wykazują cechy mediacji, 

były przepisy o ugodzie (art. 13 oraz art. 114–122 k.p.a). Instytucja mediacji została 

uregulowana przepisami rozdziału 5a działu II k.p.a., nadając jej cechy mediacji pro-

cesowej. Taki wymiar mediacji wynika nie z charakteru regulacji prawnej, w której 

mechanizm ten znalazł swoją podstawę prawną, czy z procesowych granic mediacji. 

Mediacja może być przeprowadzona tylko w toku postępowania (art. 96a § 1 k.p.a.) 

na wniosek stron lub z urzędu (96b §1 k.p.a.) jeżeli pozwala na to charakter sprawy 

(art. 96a§1 k.p.a.). „Przesłankę, jeżeli pozwala na to charakter sprawy należy wiązać z 

regulacją norm prawa materialnego budzącą wątpliwości interpretacyjnej oraz z nor-

mami pozostawiającymi uznaniu organu administracji publicznej (organ może) oraz w 

przypadku pojęć nieokreślonych. Tam, gdzie zachodzi konieczność ustalenia treści 

normy prawnej w wyniku złożonego procesu wykładni, gdy norma prawna nie naka-

zuje wyprowadzenia konsekwencji prawnych lub uzależnia ich wyprowadzenie od 
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spełnienia wartości mieszczących się w pojęciu nieokreślonym, można rozważać za-

sadność przeprowadzenia mediacji, rozstrzygnięcia, które mieściłoby się w granicach 

prawa” (Adamiak B., Borkowski J., 2007; 67,68)  

Postępowanie może zostań przeprowadzone na żądanie lub na wniosek. Wówczas 

strona postępowania, zakreśla sporne kwestie, które miałyby stanowić przedmiot me-

diacji. Mediacja może być przeprowadzona w każdej ze spraw, prowadzonej przed 

organami administracji publicznej, jeśli charakter tej sprawy na to pozwala (art. 96a § 

1 k.p.a.). Mediacja może być w szczególności prowadzona w sprawach z zakresu 

prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, a także ustalenia środowisko-

wych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia. Charakter sprawy prowadzonej na 

podstawie art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019, poz. 

60.), w wyniku naruszenia przepisów przez posiadacza odpadów w zakresie działal-

ności objętej zezwoleniem lub działaniem niezgodnie z wydanym zezwoleniem, nie 

dopuszcza się konsensusu i przeprowadzenia mediacji (67). 

W jednym z przyjętych wariantów mediacji organ administracji publicznej występuje, 

jako uczestnik mediacji, a następnie, jako organ załatwiający sprawę. W tej postaci 

mediacji dochodzi do przenikania się postępowania mediacyjnego i postępowania roz-

strzygającego. Nie jest to zatem mechanizm pozaprocesowy, zewnętrzny, pozostawia-

jący rozstrzygnięcie kwestii spornej wyłącznie stronom, jako uczestnikom mediacji. 

Zauważyć należy, że k.p.a. nie wyklucza mediacji przedprocesowej czy też pozapro-

cesowej w znaczeniu jakiegokolwiek pośredniczenia w sporze, mającego na celu uła-

twienie podmiotom dojścia do porozumienia, np. podmiotom, które w postępowaniu 

administracyjnym uzyskają status stron postępowania lub status taki już uzyskały, lecz 

z działaniami tego rodzaju (prawnymi bądź faktycznymi) nie wiąże bezpośrednio skut-

ków prawnych (Kocot – Łaszczyca A., Łaszczyca G., 2017). Także należy pamiętać, 

że tzw. zdatność mediacyjną mają te postępowania, w których uwidacznia się konflikt 

między określonymi wartościami lub interesami różnych podmiotów oraz te, do któ-

rych zastosowanie mają przepisy pozwalające na różne rozstrzygnięcia tej samej 

sprawy. Sytuacje konfliktu interesów lub wartości pojawiają się zazwyczaj w postępo-

waniach wielostronnych takich jak np. postępowanie o wydanie pozwolenia na bu-

dowę lub ustalenie warunków zabudowy. Z kolei prawna dopuszczalność różnych roz-

strzygnięć tej samej sprawy występuje, gdy organ działa w warunkach przyznanej mu 

prawem dyskrecjonalności (Kmieciak Z., 2007). 

Z art. 96b § 1 k.p.a. wynika, że w trakcie postępowania podjęcie działań zmierzających 

do przeprowadzenia mediacji może podjąć organ administracji publicznej z urzędu, 
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jak i strona postępowania. Organ z urzędu lub na wniosek strony zawiadamia strony 

oraz organ współdziałający (art. 106 § 1 k.p.a.) o możliwości przeprowadzenia media-

cji (Kędziora R. 2017). W pierwszym przypadku czynności zawiadomienia dokonuje 

organ na podstawie własnego przekonania o istnieniu sfery, w której możliwe jest do-

konanie ustaleń, co do sposobu załatwienia sprawy. Niemniej jednak, w przypadku, 

gdy organ stwierdzi, że charakter sprawy nie pozwala na przeprowadzenie mediacji 

zwalnia go z obowiązku zawiadamiania, o którym mowa we wskazanym przepisie. W 

drugim przypadku zawiadomienie innych stron o możliwości przeprowadzenia media-

cji może pochodzić od jednej (lub wielu) stron postępowania. Dotyczy to jednak przy-

padku wielości stron postępowania, niezależnie od wzajemnej relacji ich interesów 

prawnych, lecz od interesów spornych. K.p.a. nie reguluje wprost problemu jedno-

znacznego żądania strony postępowania skierowanego do organu administracji pu-

blicznej o przeprowadzenie mediacji, której uczestnikami byłby organ oraz strona po-

stępowania. Brak takiego unormowania nie oznacza, że żądanie tej treści jest niedo-

puszczalne. Strona ma prawo domagać się zastosowania określonego rozwiązania (za-

biegu) procesowego, a rolą organu jest odpowiedzieć na takie żądanie w formie i treści 

określonej normą prawa powszechnie obowiązującego. W tym kontekście podkreślić 

należy, że prawo strony postępowania do żądania podjęcia czynności wstępnych, a 

następnie skierowania sprawy do mediacji jest jedynie typowym uprawnieniem o cha-

rakterze procesowym. Uprawnienie to nie może być jednak ocenione, jako postać rosz-

czenia procesowego, któremu sprostanie jest bezwzględnym obowiązkiem organu ad-

ministracji publicznej. Nie jest ono formalnym procesowym prawem podmiotowym 

obejmującym roszczenie uprawnionego wobec władzy (organu), by przyznała przy-

sługujące mu świadczenia lub zapewniła korzystanie z uprawnień (Stahl M., 2000).

  

W myśl art. 96a § 1 k.p.a. dobrowolność postępowania, w powyższym rozumieniu, nie 

dotyczy organów administracji, nawet, jeżeli są one uczestnikami mediacji zgodnie z 

art. 96a § 4 pkt 1 k.p.a. Po pierwsze, zgodnie z art. 13 § 1 pkt 2 i § 2 k.p.a., organ ma 

obowiązek podejmować czynności niezbędne do przeprowadzenia mediacji, o ile cha-

rakter sprawy na to pozwala. Po drugie, uznać można za dopuszczalne skierowanie do 

mediacji przez organ II instancji sprawy, w której uczestnikiem będzie organ I instan-

cji. Wówczas, organ I instancji jest zobowiązany uczestniczyć w mediacji zgodnie z 

wyżej cytowanymi zasadami ogólnymi oraz zasadami podległości organizacyjnej w 

administracji publicznej (Surmiak K. 2017; Adamiak B., 2019).  
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Zgodnie z art. 96a § 3 k.p.a. zw. z art. 6 k.p.a. celem mediacji jest wyjaśnienie oko-

liczności faktycznych sprawy; okoliczności prawnych sprawy; przyjęcie ustaleń, co do 

sposobu jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym poprzez wydanie 

decyzji administracyjnej albo zawarcie ugody. Jest to regulacja w swej istocie analo-

giczna do art. 115 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi (Dz. U. 2019, poz. 60, dalej „p.p.s.a.”). Według Z. Kmie-

ciaka, mediacja jest „zorganizowaną formą analizy zajmowanych w sprawie stano-

wisk” (Kmieciak Z., 2004). 

W mediacji możliwe jest, zatem uzgodnienie stanu faktycznego sprawy i uznanie czę-

ści okoliczności faktycznych za udowodnione, o ile organ nie ma wątpliwości, co do 

prawidłowości takich ustaleń (Federczyk W., 2013). 
Uczestnicy mogą też poczynić ustalenia dotyczące sposobu załatwienia sprawy w gra-

nicach obowiązującego prawa. Pamiętać tu należy, że w mediacji uczestnicy, w tym 

organ, mają możliwość wymiany argumentacji, która prowadzi do uzupełnienia ich 

wiedzy na temat okoliczności sprawy i w konsekwencji ułatwia osiągnięcie porozu-

mienia. W szczególności rozbieżność stanowisk uczestników mediacji może zostać 

ograniczona poprzez wyjaśnienie stronie działającej bez pełnomocnika istoty przysłu-

gujących jej praw lub ciążących na niej obowiązków. Koresponduje to z regulacją art. 

96k k.p.a., który określa „polubowne rozwiązanie sporu”, jako cel pracy mediatora. 

Mediatorem może być osoba niezależna i neutralna, która nie ma kompetencji do roz-

strzygania sporu, a jedynie jest uprawniona do prowadzenia postępowania mediacyj-

nego – art. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 V 2008 r. w spra-

wie niektórych aspektów i mediacji w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. U. UE 

L 2008/52/WE). 

Artykuł 96j k.p.a. definiuje zasadę poufności, do której zobowiązani mają być wszyscy 

uczestnicy mediacji oraz inne osoby biorące w niej udział. Uczestnicy mediacji, na 

podstawie art. 96j § 2 k.p.a. zdanie drugie, mogą zdecydować o uchyleniu obowiązku 

zachowania tajemnicy, jednak nie należy utożsamiać tego przepisu z podstawą do 

zwolnienia z innych tajemnic prawnie chronionych, jak np. tajemnica adwokacka. Me-

diator ma prawo zapoznania się z aktami sprawy (art. 96i k.p.a.), jednak istnieje moż-

liwość, że uczestnik mediacji nie wyrazi na to zgody. Nie będzie to jednak stanowiło 

przeszkody do przeprowadzenia mediacji. Obowiązkiem mediatora jest udzielenie po-

mocy uczestnikom w osiągnięciu konsensusu, a nie merytorycznie rozstrzygnięcie 

sprawy, czyli udzielenie uczestnikom porad prawnych. Jego obowiązkiem jest zapew-
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nienie uczestnikom mediacji równych praw i możliwości prezentowania swoich sta-

nowisk, aby stworzyć im realne pole do wypracowania rozwiązań polubownych (Ce-

lińska-Grzegorczyk K., 2017). „Mediator” oznacza osobę trzecią, do której zwrócono 

się o to, aby przeprowadziła mediację w sposób skuteczny, bezstronny i kompetentny, 

bez względu na jej nazwę lub zawód wykonywany w danym państwie członkowskim 

oraz sposób jej wyznaczenia lub formę, w której zwrócono się do niej o przeprowa-

dzenie mediacji (art. 3 lit. b Dyrektywy 2008/52/WE). W art. 4 Dyrektywa ta nakłada 

na państwa członkowskie obowiązek opracowywania dobrowolnych kodeksów postę-

powania i stosowania się do nich przez mediatorów oraz organizacje świadczące usługi 

mediacji, a także sugeruje wprowadzanie innych skutecznych mechanizmów kontroli 

jakości świadczonych usług mediacji. Mediator ponosi odpowiedzialność za szkodę 

wyrządzoną stronie naruszeniem obowiązku poufności (art. 471 k.c.). 
Strona może wycofać wniesiony środek odwoławczy, albo w ogóle zrezygnować z 

jego wniesienia lub też sprawa zostanie załatwiona w drodze decyzji administracyjnej. 

Niebagatelne jest bowiem to, że ugoda zawarta przed mediatorem nie jest tożsama z 

ugodą zawartą przed organem administracji publicznej i z jego udziałem. Z uwagi na 

ten fakt, nowelizacja reguluje jej status prawny, nakazując stosowanie do niej przepi-

sów dotyczących ugody zawartej przed organem (art. 121a k.p.a.). „Głównym celem 

takiego rozwiązania jest zapewnienie zgodności z prawem ugody zawartej przed me-

diatorem, a służyć temu ma obowiązek dokonania oceny w tym zakresie przez organ 

administracji, czego efektem będzie zatwierdzenie ugody zgodnej z prawem albo od-

mowa jej zatwierdzenia, jeśli nastąpi brak zgodności z prawem” (Surmaniak K., 2017). 

Z przebiegu mediacji sporządza się protokół (art. 96m k.p.a.). Należy tu zaznaczyć, że 

mediacja powinna zakończyć się w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy, jednakże 

może zostać wydłużona powyżej 2 miesięcy, lecz nie dłużej niż o miesiąc, na zgodny 

wniosek uczestników mediacji lub z innych ważnych powodów, które świadczą o za-

sadności przedłużenia mediacji w nadziei na jej zakończenie porozumieniem uczest-

ników mediacji (Cherka M.,i in., 2019). Nieosiągnięcie celów mediacji w terminie 

dwóch miesięcy lub w terminie przedłużenia mediacji, skutkuje wydaniem postano-

wienia kończącego mediację i otwiera drogę do załatwienia sprawy w trybie ogólnym 

(Jakubowski A., 2019). Należy tu pamiętać, że w instytucji mediacyjnej nie można 

zawiesić postępowania (Janku Z., 2008). 

Mediacja przed sądem administracyjnym  

Jedną z metod rozstrzygania sporów w postępowaniu sądowoadministracyjnym jest 
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mediacja. Instytucja ta umożliwia zastosowanie takiego rozwiązania, które będzie ak-

ceptowane przez strony sporu biorące udział w postępowaniu przed organami władz 

publicznych, co będzie miało wpływ na sposób i zakres rozstrzygnięć podjętych przez 

organ w danym postępowaniu. Niemniej jednak Sąd administracyjny nie ma obo-

wiązku informowania strony o możliwości przeprowadzenia mediacji (Hauser R., 

Wierzbowski M., 2017). 

Postępowanie mediacyjne przed sądem administracyjnym zostało uregulowane w art. 

115 § 1 –118 § 1 p.p.s.a. Mediacja w toku postępowania sądowoadministracyjnego nie 

ma charakteru postępowania przedsądowego. Jest ona postępowaniem wszczynanym 

w trakcie toczącego się już postępowania sądowego. Jednakże, należy tu zaznaczyć, 

że „[…] w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym jest brak prze-

pisów szczególnych regulujących postępowanie mediacyjne. Prawdą jest, że w sytua-

cji, gdy w postępowaniu kasacyjnym nie ma szczególnych przepisów postępowania 

przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, to na podstawie art. 193 p.p.s.a. stosuje 

się odpowiednio przepisy postępowania przed wojewódzkim sądem administracyj-

nym. Nie oznacza to jednakże, że do postępowania przed Sądem drugiej instancji sto-

suje się art. 115 § 1 i nast. p.p.s.a. Należy mieć bowiem na względzie, że „odpowied-

nie” stosowanie przepisów może polegać na zastosowaniu przepisu (lub jego części) 

wprost, z modyfikacją lub nawet na odmowie zastosowania” (66). Postępowanie me-

diacyjne charakteryzuje się brakiem związania granicami skargi i możliwością przyję-

cia przez strony ustaleń, co do sposobu jej załatwienia. Takich możliwości w postępo-

waniu kasacyjnym nie ma, zwłaszcza w świetle związania wynikającego z art. 183 § 1 

p.p.s.a (Dauter B., Gruszczyński, Kabat A., Niezgódka-Medek M., 2013; Adamiak B., 

Borkowski J., 2007; Tarno J. P. 2004). 

Zgodnie z art. 115 § 1 p.p.s.a. celem mediacji jest wyjaśnienie stanu faktycznego i 

prawnego danej sprawy oraz przyjęcie wspólnych ustaleń, co do sposobu jej załatwie-

nia w sposób zgodny z prawem. W kwestii tej NSA stwierdził, że „Pamiętając o pod-

stawowej funkcji sądownictwa administracyjnego, jaką jest sprawowanie wymiaru 

sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem 

zgodności z prawem, celem postępowania mediacyjnego jest wyjaśnienie stronom, 

przez prowadzącego to postępowanie, czy w toku postępowania przed organem admi-

nistracji publicznej doszło do naruszenia prawa, na czym ono polegało, jakie mogą być 

następstwa konkretnego uchybienia przepisom oraz jakie działania powinny być pod-

jęte przez organ administracji w celu usunięcia stwierdzonych naruszeń” (Naczelny 

Sąd Administracyjny, Informacja o działalności sądów administracyjnych w roku 
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2004, Warszawa, kwiecień 2005, s. 17). Takie sformułowanie celów postępowania 

mediacyjnego w postępowaniu przed sądem administracyjnym spowodowało dyskusję 

w doktrynie prawa. Z. Kmieciak stwierdził, że w założeniu ustawodawcy postępowa-

nie mediacyjne miało stanowić uproszczony, mniej kosztowny, a także niekonfliktowy 

sposób załatwienia sprawy (Kmieciak Z., 2004). Postępowanie mediacyjne przed są-

dem administracyjnym przebiega w dość specyficznych warunkach, ponieważ jedną 

ze stron tego postępowania jest organ administracji publicznej, który wydał zaskarżone 

orzeczenie, drugą zaś strona postępowania administracyjnego, czyli adresat tego orze-

czenia. W opinii Z. Kmieciaka, przypisywanie organowi administracji publicznej 

przymiotu strony mediacji kłóci się z kształtowanym przez lata stereotypem wykony-

wania zadań publicznych przez organy administracji publicznej (Kmieciak, Z., s. 63.) 

W doktrynie przedmiotu sama instytucja mediacji w postępowaniu sądowoadministra-

cyjnym jest postrzegana, jako pozytywne zjawisko. B. Dauter stwierdził, że instytucja 

postępowania mediacyjnego jest potrzebna i powinna pozostać trwałym elementem 

postępowania przed sądem administracyjnym (Dauter B., 2004). J.P. Tarno postuluje, 

aby mediacji należy przypisać kapitalne znaczenie z uwagi na kształt uprawnień 

orzeczniczych sądu administracyjnego (Tarno J. P., 2004, s. 173). Należy przypo-

mnieć, że sądy administracyjne orzekają jedynie kasacyjnie, nie mając uprawnień do 

merytorycznego załatwiania spraw. W przypadku gdy sąd administracyjny uwzględni 

skargę, sprawa jest ponownie rozpoznawana przez organ administracji publicznej. Ne-

gatywne poglądy na temat mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym wyraził 

T. Woś. W opinii tego autora postępowanie mediacyjne jest sprzeczne z kasacyjnym 

charakterem orzekania sądów administracyjnych (Woś T., Knysiak-Molczyk H., Ro-

mańska M. 2011). Z. Kmieciak wyraził pogląd, że mediacja może znaleźć zastosowa-

nie w postępowaniu sądowoadministracyjnym tylko w określonych, co do rodzaju, 

charakteru i ciężaru gatunkowego sprawach. Zdaniem autora mediacja może być sto-

sowana w sprawach, w których istnieje jakaś rozbieżność stanowisk i możliwa jest 

wymiana argumentacji, weryfikacja własnych ocen i twierdzeń oraz dokonywanie 

ustępstw bądź korekt wcześniejszych ustaleń. Sprawami szczególnie kwalifikującymi 

się do rozpatrzenia w trybie mediacji, w opinii autora, będą tzw. sprawy złożone, w 

sprawach tego typu uwidacznia się bowiem potrzeba zharmonizowania interesów 

wielu podmiotów z interesem publicznym (Kmieciak Z., 2004, s. 165, 167, 180). B. 

Dauter wskazał, że postępowanie mediacyjne może dotyczyć wszystkich aktów i czyn-

ności podlegających zaskarżeniu do sądu administracyjnego, w tym również skarg na 

bezczynność. Przedmiot postępowania mediacyjnego nie musi ograniczać się też do 
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jednej sprawy zawisłej przed sądem administracyjnym. Zakresem postępowania me-

diacyjnego może bowiem zostać objętych kilka spraw zawisłych przed sądem, sprawy 

te jednak muszą dotyczyć tych samych stron. W opinii autora należy przyjąć, że do 

załatwienia w drodze mediacji najbardziej nadają się akty i czynności objęte uznaniem 

administracyjnym, jak i bezczynność organu (Dauter B., 2005, s. 317–318). J. P. Tarno 

stwierdził, że postępowanie mediacyjne jest instytucją zbliżoną do autokontroli, acz-

kolwiek dającą organowi szersze możliwości w zakresie uwzględnienia skargi (Tarno 

J. P., 2004, s. 172). Podobne poglądy wyraża B. Dauter (Tarno J. P., 2005, s. 172). W 

odniesieniu do autokontroli możliwe jest uwzględnienie skargi jedynie w całości. In-

nymi słowy, organ jest związany z granicami wyznaczonymi przez skargę i nie ma 

możliwości modyfikacji tych granic. Granice skargi, co do jej zarzutów i wniosków 

oraz powołana w skardze podstawa prawna nie wiążą stron w postępowaniu mediacyj-

nym (Adamiak B., Borkowski J., 2019, s. 189). 

Istotne jest spostrzeżenie M. Tabernackiej, która stwierdziła, że możliwe jest, aby 

pewne rozstrzygnięcia były zgodne z prawem, aczkolwiek godzące w interes spo-

łeczny czy indywidualny (Tabernacka M., 2017, s. 75). W toku postępowania sądowo-

administracyjnego nie będzie możliwe zweryfikowanie takiego rozstrzygnięcia, sąd 

administracyjny został bowiem wyposażony jedynie w kompetencje kasacyjne, nie zaś 

w możliwość merytorycznego rozstrzygania spraw. Mediacja pozwala zatem na usu-

wanie niekorzystnych społecznie skutków prawnych takich sytuacji. W postępowaniu 

sądowoadministracyjnym mamy do czynienia z konfliktem między jednostką a orga-

nem administracji publicznej, innymi słowy spór występuje między wnoszącym 

skargę a organem, którego działanie zostało zaskarżone. Podkreślenia wymaga, że po-

stępowanie mediacyjne pozwala na zakończenie istniejącego sporu bez potrzeby, wy-

dawania wyroku sądowego. T. Woś wskazał, że mediacja w ujęciu modelowym ma 

m.in. służyć zmniejszeniu ogólnej liczby spraw rozpatrywanych merytorycznie przez 

sądy administracyjne, a konsekwencją jej przeprowadzenia ma być przyspieszenie po-

stępowania sądowo administracyjnego (Woś T., Knysiak-Molczyk H., Romańska M., 

2011, s. 531).  

Postępowanie mediacyjne ma na celu wyjaśnienie okoliczności faktycznych i praw-

nych sprawy oraz ustalenie co do sposobu jej załatwienia w granicach obowiązującego 

prawa. B. Dauter stwierdził, że przez wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycz-

nych i prawnych należy rozumieć zaakceptowanie przez strony argumentów faktycz-

nych i prawnych prowadzących do przyjęcia ustaleń satysfakcjonujących obie strony 

i skutkujących bezprzedmiotowością sprawy zawisłej przed sądem (Dauter B., 2004). 
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R. Hauser stwierdził, że wyjaśnienie skarżącemu, że jego skarga nie znajduje uzasad-

nienia w obowiązującym stanie prawnym, czyli wykazanie jednostce, że organ admi-

nistracji publicznej nie doprowadził do naruszenia przepisów prawa, może, a przy-

najmniej powinno, niejednokrotnie doprowadzić do umorzenia postępowania sądowo-

administracyjnego. Wskazanie organowi administracji publicznej, że dopuścił się na-

ruszenia prawa, powinno doprowadzić do podjęcia przez ten organ działań służących 

ich usunięciu (Hauser R., 2002). 
Zgodnie z treścią art. 115 § 1 p.p.s.a. na wniosek skarżącego lub organu złożony przed 

wyznaczeniem rozprawy może być przeprowadzone postępowanie mediacyjne, któ-

rego celem jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy 

oraz przyjęcie przez strony ustaleń co do sposobu jej załatwienia w granicach obowią-

zującego prawa. Postępowanie mediacyjne może być prowadzone mimo braku wnio-

sku stron o przeprowadzenie takiego postępowania. Wydaje się, że brak w § 2 sformu-

łowania przed wyznaczeniem rozprawy, oznacza, że sąd może skierować sprawę do 

postępowania mediacyjnego zarówno po wyznaczeniu rozprawy, jak też na samej roz-

prawie (Harla A. 2005; Hauser R., Wierzbowski M., 2017). Oddalenie wniosku o prze-

prowadzenie postępowania mediacyjnego następuje w drodze postanowienia, na które 

zażalenie nie przysługuje. B. Dauter wskazał, że to rozwiązanie prawne jest wadliwe 

z uwagi na fakt, że wyznaczony termin rozprawy jest znany tylko przewodniczącemu 

(Dauter B., 2004, s. 316; Harla A., 2005). 
Wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego nie musi stanowić odręb-

nego pisma. Może on zostać zawarty już w samej skardze, jak i odpowiedzi na nią. W 

p.p.s.a. w prowadzono termin końcowy na skuteczne złożenie wniosku o mediacje. 

Jest to moment wyznaczenia rozprawy. W związku z tym strony uprawnione do żąda-

nia przeprowadzenia mediacji nie mają pełnej wiedzy o upływie terminu wyznaczo-

nego przez ustawę. Informacja na temat rozprawy jest przekazywana przez sekretariat 

sądu po upływie pewnego czasu od momentu wyznaczenia rozprawy. Zatem może się 

okazać, że wniosek o mediację zostanie złożony już po wyznaczeniu rozprawy i będzie 

nieskuteczny, chociaż strona nie miała świadomości upływu terminu. Wobec tego pra-

widłowe byłoby dopuszczenie wniosku o mediację do chwili rozpoczęcia rozprawy. 

Jednakże w takiej sytuacji mógłby narodzić się problem organizacyjny dla sądu, po-

nieważ wniosek złożony bezpośrednio przed rozprawą powodowałby zaburzenie po-

rządku sesji rozpraw (Federczyk W., 2013).  
W opinii B. Dautera we wniosku inicjującym postępowanie mediacyjne powinny zna-

leźć się propozycje ustaleń, do których ma doprowadzić mediacja (Federczyk W., 
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2013, s. 315). Wniosek stron o wszczęcie postępowania mediacyjnego nie prowadzi 

do automatycznego wszczęcia tego postępowania. Wniosek o przeprowadzenie me-

diacji nie jest dla sądu wiążący. Podlega on ocenie sądu pod względem kryterium ce-

lowości. W przypadku, gdy druga strona nie wyraża chęci dokonywania jakichkolwiek 

uzgodnień bądź z akt sprawy wynika, że mediacja byłaby niezasadna, sędzia sprawoz-

dawca może oddalić wniosek, wydając postanowienie na mocy art. 160 p.p.s.a (Tarno 

J. P., 2004, s. 259). W jednym z wyroków NSA wskazał, że przeprowadzenie postę-

powania mediacyjnego z urzędu przez sąd ma charakter fakultatywny i jest uprawnie-

niem, a nie obowiązkiem sądu (61). A. Skóra uznała pogląd, że w demokratycznym 

państwie prawnym racjonalne uzasadnienie znajduje jedynie postępowanie media-

cyjne uruchamiane na wniosek stron (Skóra A., 2005). 
W przypadku, gdy strony nie są zainteresowane mediacją, jej przeprowadzenie z 

urzędu może niepotrzebnie wydłużać postępowanie sądowoadministracyjne, co jest 

sprzeczne z zasadą szybkości postępowania wynikającą z treści art. 7 p.p.s.a. Od-

mienne poglądy wyrażają w literaturze m.in. W. Chrościelewski, Z. Kmieciak oraz J.P. 

Tarno. Zdaniem tych autorów uzasadnione jest wszczynanie postępowania mediacyj-

nego z urzędu. W szczególności w przypadku, gdy z akt sprawy wynika, że skarżący 

czy też strona mu przeciwna mają problemy z interpretacją przepisów prawa mających 

zastosowanie w sprawie (Chróścielewski W., Kmieciak Z., Tarno J. P., 2002). 

Zdaniem B. Dautera nieusprawiedliwioną nieobecność strony na posiedzeniu media-

cyjnym należy traktować jako odstąpienie od mediacji. Jednak autor wskazuje, że nie 

jest możliwe i dopuszczalne zmuszenie strony do osobistego stawiennictwa, a tym bar-

dziej do podjęcia ustaleń w toku postępowania mediacyjnego (Dauter B., 2005, s. 320). 

W myśl art. 116 § 2 p.p.s.a posiedzenie media prowadzone posiedzenie jest z udziałem 

stron. Pojęcie stron, zgodnie z art. 12 p.p.s.a. odnosi się bowiem do uczestników po-

stępowania, którzy powinni uczestniczyć w posiedzeniu mediacyjnym. W związku z 

powyższym rodzi się tu pytanie, co w przypadku ewentualnego zastępstwa proceso-

wego po stronie skarżącego w postępowaniu mediacyjnym? Nie ulega wątpliwości, że 

jeżeli strona reprezentowana jest przez pełnomocnika, to powinien on zostać powia-

domiony o posiedzeniu mediacyjnym. Ponieważ art. 34 p.p.s.a. nie ogranicza możli-

wości działania przed sądem administracyjnym przez pełnomocnika, dlatego też, na-

leży dopuścić możliwość przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego bez udziału 

strony, jeżeli pełnomocnik legitymuje się pełnomocnictwem szczególnym do wiążą-

cych uzgodnień w ramach mediacji. Istotny walor dla wyjaśnienia sprawy może mieć 

przeprowadzenie podczas mediacji dowodu z dokumentów (Tarno J. P., 2004, s. 262). 
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Słusznie wskazuje jednak B. Dauter, że posiedzenie mediacyjne nie jest rozprawą, a 

postępowanie dowodowe może prowadzić jedynie sąd (Dauter B., 2005). 

W judykaturze pojawił się pogląd, iż sąd administracyjny nie może uczestniczyć ("me-

diować") między skarżącym a organem administracji publicznej w sporze, którego 

istotą jest zarzut niezgodności z prawem aktu lub czynności tego organu, który to spór 

sąd ten powinien rozstrzygać. Rodzi to wątpliwości, gdyż de facto wyklucza on moż-

liwość przeprowadzenia mediacji w jakiejkolwiek sprawie. W postępowaniu sądowo-

administracyjnym co do zasady rozpatrywane są bowiem spory między organami ad-

ministracji a adresatami ich rozstrzygnięć co do zgodności tych rozstrzygnięć z pra-

wem. Instytucja mediacji pozostaje w sprzeczności z istotą sądownictwa administra-

cyjnego, która wyklucza możliwość mediacji przez sąd administracyjny w kwestii 

zgodności z prawem aktu stosowania tego prawa przez organ administracyjny. Sąd 

administracyjny orzeka o zgodności z prawem działań administracji, nie powinien 

uczestniczyć w sporze o tę zgodność jako mediator. W myśl art. 116 § 3 p.p.s.a w 

charakterze mediatora w postępowaniu mediacyjnym może być „osoba fizyczna, która 

posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, 

w szczególności mediator wpisany na listę stałych mediatorów lub do wykazu insty-

tucji i osób uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego, prowadzo-

nych przez prezesa sądu okręgowego”. Jego celem jest wspieranie stron w dojściu do 

konsensu. Mediator powinien starać się ukazać stronom istotę sporu. M. Tabernacka 

wskazuje, że w gestii mediatora leży doradzanie, komunikowanie stron oraz modero-

wanie interakcji pomiędzy nimi (Tabernacka M., 2017, s. 29).W toku postępowania 

mediacyjnego powinno dojść do ponownego zgromadzenia, uporządkowania i oceny 

wiedzy na temat sprawy stanowiącej zarzewie konfliktu. Kwestią dyskusyjną jest, czy 

organ prowadzący postępowanie mediacyjne może podejmować w jego toku działania 

służące weryfikacji wiedzy o sprawie. Część przedstawicieli doktryny stoi na stanowi-

sku, że nie jest to dopuszczalne. Reprezentanci tego poglądu stwierdzili, że już samo 

uporządkowanie informacji dotyczących przedmiotu postępowania powinno leżeć w 

gestii stron tego postępowania, a nie w kompetencji organu prowadzącego mediację. 

Zdaniem B. Dautera na mediatorze ciąży obowiązek przygotowania mediacji w taki 

sposób, aby już na pierwszym posiedzeniu mediacyjnym mogło dojść do podjęcia usta-

leń, co do sposobu załatwienia sprawy (Dauter B., 2005, s. 319).  

Działania, które zostają podjęte przez prowadzącego postępowanie mediacyjne, po-

winny umożliwić stronom zdobycie niezbędnej wiedzy w celu poczynienia ustaleń 
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prowadzących bezpośrednio do szybkiego zakończenia postępowania sądowoadmini-

stracyjnego (Białecki M., 2008). J.P. Tarno oraz M. Białecki są zdania, że nie ma prze-

szkód, aby w toku postępowania mediacyjnego zostało przeprowadzone uzupełniające 

postępowanie dowodowe (Białecki M., 2008, s. 175). Podmiot prowadzący mediację 

podczas postępowania może i powinien wskazywać stronom konsekwencje wypraco-

wanych rozwiązań. Innymi słowy, mediator powinien nadzorować, czy ustalenia pod-

jęte w toku postępowania mediacyjnego są zgodne z prawem, oraz przedstawiać stro-

nom ich konsekwencje prawne. Należy również uznać za słuszny pogląd B. Dautera 

(Dauter B., 2005, s. 319), że poziom aktywności mediatora w toku mediacji należy 

dostosować do okoliczności konkretnej sprawy. Na przykład, gdy strona skarżąca nie 

ma przygotowania prawniczego, poziom aktywności mediatora powinien być odpo-

wiednio wyższy. Gdy zaś skarżący będzie reprezentowany przez profesjonalnego peł-

nomocnika, mediator powinien wykazywać mniejsze zaangażowanie w przebieg me-

diacji. Bez wątpienia osoba prowadząca mediację w postępowaniu sądowoadministra-

cyjnym oprócz posługiwania się wiedzą teoretyczną powinna korzystać z posiadanych 

przez siebie umiejętności interpersonalnych oraz doświadczenia w rozwiązywaniu 

konfliktów, w związku z tym do prowadzenia mediacji powinny być kierowane osoby, 

które takie umiejętności posiadają. Warto, zatem rozważyć możliwość zlecania pro-

wadzenia mediacji podmiotom wyposażonym nie tylko w wiedzę prawną, ale i umie-

jętności praktyczne. Zasadne będzie więc, aby postępowanie mediacyjne było prowa-

dzone przez eksperta. Z drugiej zaś strony wydaje się, że wiedza prawnicza jest nie-

wystarczająca do prowadzenia mediacji. Należy stwierdzić, że postępowanie media-

cyjne powinna kierować osoba wyposażona nie tylko w wiedzę z zakresu prawa, lecz 

także w zdolności mediacyjne i organizatorskie. B. Dauter wskazał, że od mediatora 

należy wymagać dobrego przygotowania merytorycznego do konkretnej sprawy (Dau-

ter B., 2005, s. 319). Niemniej jednak, mediator przed posiedzeniem mediacyjnym po-

winien dokonać analizy akt sprawy w celu dokładnego zapoznania się z jej przedmio-

tem. Według B. Dautera, mediator w toku postępowania mediacyjnego nie wykonuje 

funkcji sądu, nie może zatem korzystać z instytucji policji sesyjnej (Dauter B., 2005, 

s. 321). Dlatego tak istotne jest posiadanie przez niego umiejętności łagodzenia kon-

fliktu. Zatem mediator powinien zachować bezstronność przy prowadzeniu mediacji i 

niezwłocznie ujawnić okoliczności, które mogłyby wzbudzić wątpliwość co do jego 

bezstronności, w tym odpowiednio okoliczności, o których mowa w art. 18 p.p.s.a. 

(Hauser R., Wierzbowski M., 2017). Komentując art. 117 § 1 p.p.s.a, T. Woś wskazał, 
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że postępowanie mediacyjne może zakończyć się dwojako. Podjęciem zgodnych usta-

leń, co do sposobu załatwienia sprawy. W przypadku braku porozumienia, skierowa-

niem sprawy do rozpoznania przez sąd w toku rozprawy. Gdy uczestnikom postępo-

wania nie udaje się wypracować kompromisu, sprawa podlega rozpoznaniu przez sąd 

na rozprawie. Skierowanie sprawy na rozprawę następuje w drodze zarządzenia, na 

które nie służy zażalenie (Woś T., Knysiak-Molczyk H., Romańska M., 2011s. 541). 

Uzyskanie przez strony postępowania porozumienia prowadzi do zakończenia postę-

powania mediacyjnego ustaleniami, które mają stanowić podstawę do uchylenia lub 

zmiany zaskarżonego aktu albo podstawę do wykonania lub podjęcia innej czynności 

stosownie do okoliczności sprawy. Należy także podkreślić, że postępowanie media-

cyjne może zakończyć się ustaleniem braku ugody, co do sposobu załatwienia sprawy 

(Waszkiewicz P., 2014). Wynikiem postępowania mediacyjnego nie jest rozwiązanie 

sporu, a są nim tylko pewne ustalenia stron mające przyczynić się do załatwienia 

sprawy. Ustalenia poczynione przez strony w toku mediacji podlegają utrwaleniu w 

formie protokołu o charakterze procesowym. Zapis ustaleń w formie protokołu sta-

nowi przejaw zasady pisemności. Obok zasady pisemności wyróżnia jeszcze inne za-

sady obowiązujące w toku postępowania mediacyjnego. Autorka zalicza do nich: za-

sadę czynnego udziału stron w postępowaniu mediacyjnym, zasadę prejudycjalnego 

charakteru postępowania mediacyjnego oraz zasadę nieorzeczniczego charakteru po-

stępowania mediacyjnego (Tabernacka M., 2017, s. 76). Protokół zostaje podpisany 

zarówno przez mediatora, jak i strony tego postępowania. Jest to warunkiem jego waż-

ności. W opinii B. Dautera pozostali uczestnicy postępowania powinni złożyć swój 

podpis na protokole (Dauter B., 2005, s. 321). Na podstawie protokołu, w którym na-

stępuje zapis przebiegu sesji mediacyjnej i swoista formalizacja podjętych tam ustaleń, 

organ, czyli jedna ze stron postępowania sądowoadministracyjnego, uchyla lub zmie-

nia zaskarżony akt albo wykonuje lub podejmuje inną czynność. Tym samym wydane 

przez organ ponowne rozstrzygnięcie, zastępując zaskarżony akt lub czynność (po-

przez ich uchylenie lub zmianę) i na nowo kształtując sytuację prawną, musi obejmo-

wać kwestie należące do przedmiotu sprawy (i objęte zakresem rozstrzygnięcia), które 

nie zostały objęte postępowaniem mediacyjnym.  

Zgodnie z art. 118 § 1 p.p.s.a. na akt wydany na podstawie ustaleń postępowania me-

diacyjnego oraz na wykonaną lub podjętą czynność służy skarga do wojewódzkiego 

sądu administracyjnego. W sytuacji tej, ustawodawca przewidział, możliwość wystą-

pienia rozbieżności między ustaleniami stanowiącymi efekt postępowania mediacyj-

nego a działaniami podjętymi na ich podstawie. W przypadku, gdy skarga na akt lub 
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czynność podjęta na podstawie ustaleń postępowania mediacyjnego nie zostanie wnie-

siona lub zostanie oddalona, sąd umarza postępowanie w sprawie, w której zostało 

przeprowadzone postępowanie mediacyjne. Zatem należy się zastanowić, co się stanie 

w przypadku, gdy strony postępowania mediacyjnego dojdą w jego toku do zgodnych 

ustaleń? Zgodnie z powyższym nie będzie możliwe załatwienie sprawy w granicach 

obowiązującego prawa. Zasadniczo do takich sytuacji w ogóle nie powinno dochodzić, 

ponieważ nad bieżącą weryfikacją ustaleń dokonywanych w toku postępowania me-

diacyjnego pod względem kryterium legalności czuwać powinien mediator. Obowią-

zek ten także spoczywa na organie administracji publicznej będącym stroną postępo-

wania sądowoadministracyjnego. Zatem należy rozważyć przypadek braku inicjatywy 

organu, co do realizacji ustaleń postępowania mediacyjnego. Należy zauważyć, że or-

gan jest obowiązany do podjęcia działań mających na celu zrealizowanie ustaleń po-

stępowania mediacyjnego. Wskazuje na to kategoryczna postać art. 117 § 1 p.p.s.a., 

stanowiącego, że na podstawie ustaleń dokonanych w postępowaniu mediacyjnym or-

gan uchyla lub zmienia zaskarżony akt albo wykonuje lub podejmuje inną czynność 

stosownie do okoliczności sprawy w zakresie swojej właściwości i kompetencji. J.P. 

Tarno wskazał słusznie, że w przypadku braku aktywności organu, co do wykonania 

ustaleń postępowania mediacyjnego skarżący ma prawo wyegzekwowania tego obo-

wiązku przez złożenie skargi na bezczynność (Tarno P., 2004, s. 264). Odmienne po-

glądy zaprezentował T. Woś, stwierdzając, że żadna ze stron postępowania mediacyj-

nego nie ma prawnych możliwości dochodzenia od drugiej strony zachowania się 

zgodnego z podjętymi w toku mediacji ustaleniami, którym, zdaniem autora, należy 

przypisać charakter niewiążącej żadnej ze stron deklaracji określonego zachowania się 

(Woś T., Knysiak-Molczyk H., Romańska M., 2011, s. 542).  

W postępowaniu mediacyjnym przed sądem administracyjnym obowiązuje zasada 

równości, która wynika z treści art. 6 p.p.s.a. Z uwagi na nią strony mediacji powinny 

mieć zagwarantowane równe prawa. W toku postępowania mediacyjnego powinno 

najpierw dojść do przedstawienia przez jego strony własnych racji i argumentów, a 

dopiero następnie, do przyjęcia wspólnych ustaleń. Mediator powinien w trakcie me-

diacji zachowywać postawę neutralną zarówno wobec stron, jak i samej sprawy stano-

wiącej przedmiot mediacji. Nie powinien narzucać stronom propozycji rozwiązania 

konfliktu. W gestii samych stron leży wypracowanie ustaleń, które następnie będą sta-

nowiły podstawę do uchylenia lub zmiany zaskarżonego aktu czy też podjęcia innych 

czynności. Ustawodawca, zgodnie z treścią art. 118 § 1 p.p.s.a., przyznaje stronie po-
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stępowania sądowoadministracyjnego możliwość wniesienia skargi do sądu admini-

stracyjnego na akt podjęty na podstawie ustaleń postępowania mediacyjnego. Skarga 

taka powinna zostać wniesiona w terminie 30 dni od dnia doręczenia aktu albo wyko-

nania lub podjęcia czynności. Podlega ona rozpoznaniu przez sąd łącznie ze skargą 

wniesioną w sprawie na akt lub czynność, w której przeprowadzono postępowanie me-

diacyjne. W orzecznictwie wskazano, że rozpoznając skargę na taką decyzję, sąd po-

winien ją traktować tak jak inne skargi, a zatem zbadać wszystkie istotne okoliczności, 

a nie ograniczać się jedynie do sprawdzenia, czy decyzja odpowiada ustaleniom pod-

jętym w toku postępowania mediacyjnego.  

 

Wnioski 

W postępowaniu sądowoadministracyjnym i administracyjnym konflikt zachodzi mię-

dzy stroną postępowania administracyjnego a organem administracji publicznej. 

Można, więc powiedzieć, że postępowanie mediacyjne prowadzone przed sądem po-

wszechnym, sądem administracyjnym, czy organem administracji publicznej stanowi 

jedną z możliwości dla rozstrzygnięcia spraw. Jednakże strony nie dysponują odpo-

wiednią informacją prawną na temat możliwości skierowania sprawy do postępowania 

mediacyjnego. Wpływ na to ma zbyt niski poziom świadomości i kultury prawnej spo-

łeczeństwa, czy też brak tradycji w stosowaniu mediacji w ramach postępowania są-

dowoadministracyjnego, czy administracyjnego, a także przed sądem powszechnym. 

Postępowanie mediacyjne prowadzi pośrednio do wygaśnięcia konfliktu między stro-

nami pozostającymi w sporze. Ostatecznym wynikiem mediacji jest autoweryfikacja 

stanowiska jednej ze stron postępowania mediacyjnego, mianowicie organu admini-

stracji publicznej, a nie bezpośrednie dojście do porozumienia, zażegnania konfliktu. 

Do wygaśnięcia sporu prowadzi dopiero akt lub czynność podjęta na podstawie ustaleń 

postępowania mediacyjnego. 
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