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Kompleksowa regulacja mediacji, wynikająca z ustawy ‒ Kodeks postę-
powania administracyjnego (k.p.a.), wprowadzona przepisami noweliza-
cji z 1 czerwca 2017 r.1, odpowiada aktualnym potrzebom społecznym 
zwiększenia udziału obywateli w kształtowaniu rozstrzygnięć władz pu-
blicznych. Jedynym ograniczeniem, a zarazem przesłanką prowadzenia 
mediacji jest charakter sprawy.

Mediacje w postępowaniu 
administracyjnym

Uwarunkowania aksjologiczne i prakseologiczne

MAGDALENA TABERNACKA 1

 Wprowadzenie mediacji do polskiego po-
stępowania administracyjnego nie jest re-
wolucją. To raczej wynik przemian społe- 

1 Dz.U z 2017r. poz. 1257, j.t.

cznych i związanej z tym konieczności do-
stosowania praktyki działania organów ad-
ministracji do wymagań jakie stawia jej 
otoczenie społeczne. Warto przypomnieć, 
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że wypracowanie przez strony rozstrzy-
gnięć w trakcie postępowania mediacyj-
nego, gdy w obecności niezależnego me-
diatora strony mogą ‒ w granicach prawa 
‒ osiągnąć kompromis będący rozwiąza-
niem spornej kwestii, wiąże się bezpośred-
nio z pojmowaniem państwa jako dobra 
wspólnego2. Dlatego też oceniając problem 
z punktu widzenia aksjologicznych uwa-
runkowań prowadzenia mediacji w ob-
szarze działania administracji publicznej, 
warto zauważyć, że bezpośredni udział 
obywatela w kształtowaniu treści stosun-
ków pomiędzy nim a organami władzy 
publicznej ma społeczno-prawny sens. 
Pojmowanie najbardziej podstawowych 
wartości w społeczeństwie zmienia się 
z biegiem czasu i wraz ze zmianą warun-
ków życia. Ma ono zawsze wpływ na inter-
pretację litery prawa oraz, co za tym idzie, 
treść aktów władzy publicznej, za których 
pomocą organy kształtują sytuację prawną 
obywateli. Udział obywateli w tym pro-
cesie pozwala na precyzyjniejsze „dosto-
sowanie” państwa do obywateli3.

Analizę tendencji, które mają związek 
z koniecznością zapewnienia w regulacjach 
prawnych szerszej partycypacji w admi-
nistrowaniu publicznym, co oczywiście 
dotyczy także przepisów umożliwiają-
cych stosowanie mediacji, przeprowadził 
Mateusz Stępień. Za szczególnie istotny 
proces zachodzący w otoczeniu społecz-
nym współczesnych administracji autor 

2 M. Tabernacka: Bezpośredni�udział�obywatela�w�kształtowaniu�rozstrzygnięć�władz�publicznych�w�postępowaniu�
mediacyjnym�w�sferze�administracji�publicznej�jako�element�funkcjonowania�społeczeństwa�obywatelskiego�[w:] 
J. Blicharz, J. Boć (red.): Prawna�działalność�instytucji�społeczeństwa�obywatelskiego, Wrocław 2009, s. 626.

3 Tamże, s. 627.
4 M. Stępień: Janusowy�charakter�partycypacji�w�postępowaniu�administracyjnym; Z. Kmieciak (red.): Partycypacja�

w�postępowaniu�administracyjnym.�W�kierunku�uspołeczniania�interesu�prawnego, Warszawa 2017, s. 251-253.

uznał generalny wzrost wiedzy na temat 
posiadanych praw i uprawnień obywateli, 
a to powoduje, że są oni bardziej wymaga-
jący oraz w pewnym stopniu, nastawieni 
bardziej krytycznie. Następuje to łącznie 
ze wzrostem potencjalnej normatywnej 
podmiotowości ludzi, co autor określa 
jako „upodmiotowienie”. Z tymi zjawi-
skami łączy się generalny proces zmniej-
szania się skali autorytetu a priori przy-
należnego administracji publicznej z racji 
zajmowanych wyróżnionych pozycji wład-
czych. Do tego dochodzi generalny uwiąd 
zaufania do instytucji publicznych. Autor 
zwraca uwagę także na inny trend związany 
z występowaniem coraz trudniejszych do 
przewidywania i rozwiązywania proble-
mów, z którymi mierzy się administracja 
publiczna i podaje przykład problemów 
uwidaczniających się na obszarze lokalnym, 
ale o globalnej genezie i takim charakte-
rze (np. o środowiskowym lub migracyj-
nym)4. Mediacje sprawdzają się w takich 
warunkach, o czym pisze J. Nowak cha-
rakteryzując instytucję stosowanych we 
Włoszech mediacji kulturowych (media-
zione culturale). Jak zauważa autorka, wie-
lokulturowe społeczeństwo, można wręcz 
powiedzieć społeczeństwo globalizacyjne, 
którym i tak zawsze Włochy były, oraz ak-
tualne problemy, takie jak wzrost liczby 
imigrantów z różnych krajów, nie tylko eu-
ropejskich, co oczywiście z jednej strony 
oczywiście wzbogaca kulturę, ale z drugiej 
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tworzy przestrzeń nowych konfliktów, 
które mają w przeważającej mierze pod-
łoże kulturowe, spowodowały zapotrze-
bowanie na nową instytucję – profesję me-
diatora kultury (mediatore interculturale, 
mediatore culturale), którego ustawowym 
zadaniem jest wspieranie i ułatwianie sto-
sunków między administracją a obcokra-
jowcami przynależnymi do różnych grup 
etnicznych, narodowych, językowych 
i religijnych5.

Mateusz Stępień upatruje w zwiększe-
niu skali partycypacji jednego z możliwych 
rozwiązań dylematów i wyzwań stojących 
przed administracją oraz całym sektorem 
instytucji publicznych, gdyż umiejętne 
i przemyślane rozszerzenie jej zakresu 
wychodzi naprzeciw roszczeniom legity-
macyjnym, sprzyja budowaniu autorytetu 
i kreowaniu zaufania, a także minimali-
zowaniu bierności obywateli, a w pew-
nych warunkach, służy podejmowaniu 
„lepszych” decyzji, nawet w obliczu no-
wych problemów6. Ma to pewien związek 
z wielkim wyzwaniem, przed jakim stoi 
nie tylko państwowa administracja publicz-
na, ale także idea państwa jakie znaliśmy 
do tej pory. Chodzi o zabezpieczenie praw 
i interesów jednostki w globalizującym 
się świecie, gdzie dotychczasowe insty-
tucje państwowe nie są w stanie zapew-
nić właściwego poziomu bezpieczeństwa, 
o czym pisał Zygmunt Bauman. Jak zauwa-
ża autor, analizując m.in. obecnie zauwa-
żalny wzrost tendencji populistycznych 

5 J. Nowak: Kultura�administrowania�a�mediacje�–�przykład�działań�administracji�we�Włoszech, [w:] M. Tabernacka 
(red.): Antropologia�mediacji, Wrocław 2015, s. 208

6 M. Stępień: Janusowy�charakter�partycypacji…,�op.cit., s. 256.
7 Wywiad z Z. Baumanem przeprowadzony przez K. Iszkowskiego, M. Bilewicza i T. Ostropolskiego, pt. Bauman:�

handlarze�strachu, <http://krytykapolityczna.pl/swiat/bauman-handlarze-strachu/> (dostęp, 7.1.2018)

jako odpowiedzi na swoisty stan niepewno-
ści jednostki w zglobalizowanym świecie: 
„O ile w nowoczesności podstawowym 
zadaniem człowieka było konformistyczne 
dostosowanie się do reguł przypisanych do 
odpowiednich pozycji społecznych, to dzi-
siaj nie ma już takich reguł i każdy musi je 
sobie konstruować na własną rękę. Problem 
jednak w tym, że nie sposób działać w po-
jedynkę, jeśli się chce znaleźć rozwiąza-
nia dla problemów społecznych. Potrzeba 
bowiem mocy, tej siły, której jednostki 
nie posiadają”7. Być może więc odpowie-
dzią na te tendencje jest oddanie jednostce 
prawa do współdecydowania o jej pozycji. 
Taka decentralizacja ochrony jednostki 
przez włączenie jej w formalny proces 
decydowania o jej sprawach instrumen-
tów partycypacyjnych wzmacniających 
faktycznie autorytet władzy publicznej, 
jest jednym z elementów swoistej rozpro-
szonej kontroli działań dotyczących sytu-
acji prawnej jednostki podejmowanych 
w imieniu państwa.

Wprowadzenie do przepisów procedu-
ry administracyjnej regulacji dotyczących 
stosowania mediacji to także kontynuacja 
pewnych tendencji, które były obecne 
w administracji już od dawna. Mediacje 
nie są zupełnie nową instytucją w obsza-
rze działania administracji publicznej. 
Szczególne regulacje obowiązujące jesz-
cze przed nowelizacją k.p.a. z 2017 roku 
przewidywały wprost ich zastosowanie 
albo określały obowiązek podjęcia działań 
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do niej podobnych8. Ponadto obserwowano 
praktykę podejmowania w postępowaniu 
administracyjnym czynności w istocie od-
powiadających modelowym założeniom 
mediacji lub innych niekonfrontacyjnych 
sposobów dochodzenia do konsensusu. 
Na ten temat pisał Zbigniew Kmieciak, 
który po przeprowadzeniu analizy swoiste-
go przedprocesowego stadium, obejmują-
cego wyjaśnienie stanu prawnego sprawy 
i ustalenie strategii następującego potem 
oficjalnego postępowania administracyj-
nego, doszedł do wniosku, że interpreta-
cja ustawowych zwrotów określających 
powinności organów zaangażowanych 
w postępowanie, wskazuje niedwuznacz-
nie powinność podejmowania z urzędu 
zabiegów bliskich mediacji lub z nią toż-
samych9. Można więc uznać, że znoweli-
zowany k.p.a. usankcjonował istniejącą od 
dawna potrzebę i praktykę pojednawcze-
go działania organu. Nie była to na pewno 
praktyka jednolicie stosowana. Zależała 
przede wszystkim od nastawienia organu 
i stron do możliwości polubownego zała-
twienia spawy, wiązała się także z licznymi 
wątpliwościami, które wobec braku wyraź-
nej podstawy prawnej stanowiły barierę 
w stosowaniu tego typu działań. Jak za-
uważył Zbigniew Kmieciak, mediacja sama 
w sobie będąca użytecznym instrumentem 

8 Na ten temat: M. Tabernacka: Negocjacje�i�mediacje�w�sferze�publicznej, Warszawa 2009, s. 80-89. Przepisy 
prawa materialnego przewidujące wprost zastosowanie mediacji nakładały na organ obowiązek mediowania 
w sporach wynikłych w zakresie realizacji zadań publicznych, która następowała w formach właściwych prawu 
prywatnemu, co jednakże odbywało się w warunkach regulacji prawa publicznego, w związku z tym ustawa  
– Prawo elektroniczne przewidywała prowadzenie mediacji przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
między dostawcą usług elektronicznych a ich odbiorcą. Podobnie przepisy regulujące kwestię rozgraniczania 
nieruchomości nakładały na geodetę dokonującego w terenie delimitacji granic nieruchomości obowiązek 
nakłaniania stron do ugody. Ponadto mediacje zostały przewidziane wprost w Prawie łowieckim.

9 Z. Kmieciak: Mediacja�i�koncyliacja�w�prawie�administracyjnym, Kraków 2004, s. 90 i nast.
10 Z. Kmieciak: Postępowanie�administracyjne�i�sądowoadministracyjne�a�prawo�europejskie, Warszawa 2019, s. 185.

rozwiązywania określonej kategorii sporów 
prawnych napotykała często na duże trud-
ności lub w ogóle nie była podejmowana 
w sferze prawa administracyjnego z uwagi 
na to, że na pierwszy plan wysuwają się 
tam kategorie obowiązku prawnego jed-
nostki, kompetencji organu administracji 
i proceduralnych standardów zgodności 
z prawem podejmowanych rozstrzygnięć10.

Obecna kodeksowa regulacja stanowi 
uniwersalną podstawę stosowania mediacji 
w obszarze działania administracji publicz-
nej zarówno w pierwszej, jak i w drugiej 
instancji, co eliminuje wskazane wyżej 
wątpliwości. W nowelizacji k.p.a. z czerw-
ca 2017 r. znacznie przebudowano art. 13 
Kodeksu oraz wprowadzono rozdział 5a 
obejmujący przepisy art. 96a do art. 96n 
określające procedurę przebiegu media-
cji w postępowaniu administracyjnym.

Obecne brzmienie art. 13 k.p.a. pozwo-
liło więc na wyeliminowanie w praktyce 
wątpliwości oraz obaw, jakie towarzyszyły 
do tej pory dążeniu do polubownego roz-
wiązywania sporów w obszarze działania 
administracji publicznych, o czym pisał 
m.in. A. Szpor, który zwracał uwagę np. na 
przypadki, gdy ze względu na uwarunko-
wania zewnętrzne, przegraną w procesie 
uznawano za mniejsze zło, niż podejmowa-
nie osobistego ryzyka negocjacji, co autor 
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odnosił do m.in. urzędników podlegających 
kontroli zewnętrznej11. Przepis art. 13§ 1 
pkt. 2 k.p.a. w obecnym brzmieniu bezpo-
średnio przewiduje podejmowanie czyn-
ności niezbędnych do przeprowadzenia 
mediacji w ramach określonego w tym ar-
tykule ogólnego obowiązku dążenia przez 
organy administracji publicznej ‒ w spra-
wach, których charakter na to pozwala 
‒ do polubownego rozstrzygania kwestii 
spornych oraz ustalania praw i obowiąz-
ków będących przedmiotem postępowa-
nia w sprawach należących do właściwości 
tych organów. 

Zgodnie z punktem pierwszym paragra-
fu pierwszego tej regulacji organ admini-
stracji publicznej w sprawach, w których 
uczestniczą strony o spornych interesach 
powinien podejmować działania skłania-
jące strony do zawarcia ugody. Działania 
przewidziane w tym paragrafie ujęto 
w formie katalogu otwartego, nie ma 
więc przeszkód, aby pracownik organu 
wykazał się pod tym względem inwen-
cją lub by wprowadzono w instytucjach 
publicznych określone rozwiązania mają-
ce na celu zainteresowanie uczestników 
postępowania możliwością zastosowania 
w ich sprawie mediacji12. Tym bardziej, że 
przepis § 2 tego artykułu wyraźnie przewi-
duje obowiązek podejmowania przez or-
gany administracji publicznej wszystkich 

11 A. Szpor: Uwarunkowania�prawne�rozwoju�mediacji�w�administracji�publicznej�–�wybrane�aspekty, [w:] 
M. Tabernacka, R. Raszewska-Skałecka (red.): Mediacje�w�społeczeństwie�otwartym, Wrocław 2012, s.168. 

12 Nie ma najmniejszych przeszkód proceduralnych, aby prowadzano w tym zakresie różnorodne działania, które można 
sklasyfikować jako czynności z zakresu działalności społeczno-organizatorskiej organu. Na przykład można nakłaniać 
strony do uczestnictwa w organizowanych przez urząd spotkaniach z mediatorami, podczas których będą one 
mogły wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące udziału w mediacjach i ich skutków. Można stronom wyświetlić 
film, można zapoznać je z przygotowanymi odpowiednio materiałami informacyjnymi. Można przeprowadzić 
ze stronami rozmowę i nie jest niedopuszczalne poinformowanie ich o tym jak i gdzie mogą skontaktować się 
z mediatorami, którzy posiadaliby kwalifikacje do prowadzenia mediacji w określonych sprawach. 

uzasadnionych na danym etapie postępo-
wania czynności umożliwiających prze-
prowadzenie mediacji lub zawarcie ugody. 
W szczególności przewidziano tu obowią-
zek udzielania przyszłym jej uczestnikom 
wyjaśnień o możliwościach i korzyściach 
polubownego załatwienia sprawy.

Mediacje w postępowaniu administra-
cyjnym przyczyniają się do realizacji zasady 
sprawiedliwości proceduralnej. Kodeks 
przewiduje obecnie możliwość udziału 
adresata rozstrzygnięcia w jego kształto-
waniu, a także rozwiązywania konflik-
tów zaistniałych w obszarze działania 
władz publicznych przy udziale strony 
tych konfliktów. Poczucie obiektywnej 
sprawiedliwości łączy się więc z poczu-
ciem sprawiedliwości subiektywnej, co 
zdecydowanie stanowi jedną z gwarancji 
procesowych sprawiedliwego rozstrzy-
gania w konfliktach wynikłych w trak-
cie stosowania norm administracyjnego 
prawa materialnego. Jak zauważa słusznie 
M. Jaśkowska, przez gwarancje proceso-
we Kodeks wpływa na sposób realizacji 
prawa materialnego. Zdaniem autorki 
Kodeks stanowi zarówno wyraz ochrony 
porządku materialnego, jak i formalnego. 
Ze względu na specyfikę prawa admini-
stracyjnego pełni istotną rolę w zabezpie-
czaniu praw jednostki oraz zagwarantowa-
niu właściwej konkretyzacji stosowanych 
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norm prawa materialnego. Autorka przy-
wołuje na potwierdzenie tej tezy pogląd 
F. Lonchamps, który pisał, że „tam gdzie 
prawo administracyjne materialne, skut-
kiem swoistych właściwości administracji, 
jest luźne sumarycznie, tam procedura 
jest nieraz jedyną gwarancją interesów 
jednostki”13. Tym bardziej istotne jest, 
jak zauważa W. Federczyk, wprowadza-
nie nowych rozwiązań proceduralnych, 
które mają służyć lepszemu wykonywaniu 
zadań administracji, a więc realizacji dobra 
wspólnego. Należy zgodzić się ze zdaniem 
autora, że jednym z istotnych aspektów 
wykonywania administracji publicznej po-
winien być odpowiedni poziom akceptacji 
społecznej dla podejmowanych działań, 
co z kolei jest szczególnie trudne z uwagi 
na złożony charakter stosunków admini-
stracyjnoprawnych14.

Mediacje w procedurze administracyj-
nej można potraktować też jako swoistą 
formę obywatelskiej kontroli uprzedniej 
działań organów administracji publicz-
nej. Można ten proces określić jako wza-
jemną negocjowaną kontrolę, gdzie stro-
na i organ negocjują zastosowanie prawa 
w określonych okolicznościach faktycz-
nych, przy czym ciężar zapewnienia legal-
nego rozstrzygnięcia przesuwa się w stronę 
organu, zaś ciężar „merytorycznego prze-
pracowania” sprawy w stronę uczestników 
mediacji i mediatora.

13 M. Jaśkowska: Wpływ�zmian�w�k.p.a.�na�sferę�praw�i�wonności�jednostki, [w:] M. Błachucki, T. Górzyńska, 
G. Sibiga (red.): Analiza�i�ocena�zmian�Kodeksu�Postępowania�Administracyjnego�w�latach�2010–2011, 
Warszawa 2012, s. 11 i cytowany tam F. Longchamps: Współczesne�problemy�podstawowych�pojęć�prawa�
administracyjnego, „Państwo i Prawo”, z. 6/1966, s. 895.

14 W. Federczyk: Wprowadzenie�nowych�instrumentów�proceduralnych�w�sprawach�administracyjnych�na�
przykładzie�mediacji, [w:] Prace�studialne�Warszawskiego�Seminarium�Aksjologii�Administracji, pod red. 
K. A. Wąsowicza i K. Zalasińskiej, Kraków 2014, tom 3, s. 37.

Mediacja w postępowaniu 
administracyjnym
Artykuł 96a k.p.a. zakreśla cel i ogólne 
warunki prowadzenia mediacji, co deter-
minuje także możliwy zakres zastosowa-
nia tej instytucji w postępowaniu admi-
nistracyjnym.

Mediacja może toczyć się zarówno 
w pierwszej, jak i drugiej instancji postę-
powania administracyjnego, w związku 
z tym, jak wynika z § 4 wskazanej wyżej 
regulacji, jej uczestnikami mogą być organ 
prowadzący postępowanie oraz strona 
lub strony tego postępowania ‒ i taka sy-
tuacja może zachodzić w postępowaniu 
odwoławczym. Ponadto uczestnikami 
mediacji mogą być strony postępowania.

Zgodnie z § 1 tego artykułu mediacja 
może być przeprowadzona w toku postę-
powania, jeżeli pozwala na to charakter 
sprawy. Organ ma więc obowiązek oceny 
sytuacji faktycznej i prawnej. Po pierwsze, 
należy ocenić czy strony „nadają się” do 
mediacji, czy istnieje szansa na osiągnię-
cie kompromisu, bądź czy w toku rozmów 
będzie można taki stan stworzyć. Należy 
zgodzić się ze Zbigniewem Kmieciakiem, 
który zauważył, że efektywność media-
cji w dużej mierze zależy od tego, czy do 
jej podjęcia dochodzi na odpowiednim eta-
pie sporu, tj. wtedy, gdy strony są jesz-
cze gotowe do szukania porozumienia. 
Zdaniem autora właśnie jedną ze słabości 
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mediacji w postępowaniu przed sądem ad-
ministracyjnym jest to, że przeprowadza 
się ją zazwyczaj po wyczerpaniu określonej 
procedury przedsądowej i dlatego trudno 
jest osiągnąć konsens15. Komentując ko-
deksowy model mediacji Joanna Wegner-
Kowalska zauważa, że niektóre sprawy 
wykazują pewien „potencjał” ugodowy 
mimo jaskrawych różnic w stanowisku 
stron i braku początkowo jakiejkolwiek 
woli w tym kierunku. Podczas mediacji, 
zwłaszcza dzięki profesjonalizmowi media-
tora, rozbieżności te mogą ulec znacznemu 
ograniczeniu, np. przez lepsze, dokładniejsze 
wyjaśnienie stronie przysługujących jej praw 
lub ciążących na niej obowiązków. Dlatego 
też prowadzenie mediacji nie jest uzależ-
nione od wniosku strony. W kodeksie okre-
ślono więc jedną przesłankę prowadzenia 
mediacji ‒ charakter sprawy16.

Ponadto przed skierowaniem sprawy 
do mediacji należy ocenić stan prawny 
pod kątem tego, czy regulacja pozostawia 
margines swobody pozwalającej na dyskuto-
wanie określonych rozwiązań, choć należy 
zaznaczyć, że mediacja może znaleźć zasto-
sowanie także wtedy, gdy meritum sporu 
będzie dotyczyło kwestii oceny faktów mają-
cych znaczenie dla wydania rozstrzygnięcia, 
gdy ‒ zależnie od ich interpretacji można 
zastosować różną regulację prawną. Ocena 
powinna następować w kontekście celu me-
diacji wyznaczonego przepisami kodeksu. 
Zgodnie z art. 96a § 3 k.p.a., który stanowi, 
że celem mediacji jest wyjaśnienie i rozwa-
żenie okoliczności faktycznych i prawnych 

15 Z. Kmieciak: Postępowanie�administracyjne�i�sądowoadministracyjne…, op.cit., s. 193.
16 J. Wegner-Kowalska: Mediacja�(art.�13,�art.96a-96g), [w:] Z. Kmieciak (red.): Raport�Zespołu�Eksperckiego�

z�prac�w�latach�2012–2016.�Reforma�prawa�o�postępowaniu�administracyjnym, Warszawa 2017, s. 78.

sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących 
jej załatwienia w granicach obowiązującego 
prawa, w tym przez wydanie decyzji lub za-
warcie ugody.

Ocena będzie dokonywana przez organ 
z urzędu, w trakcie rozważania skiero-
wania sprawy do mediacji. Artykuł 96b 
k.p.a. przewiduje jednak tryb postępo-
wania organu w wypadku wniosku strony 
o przeprowadzenie mediacji. Ponieważ 
zgodnie z art. 96a § 2 mediacja jest do-
browolna, konieczne jest wyrażenie na nią 
zgody przez przyszłych jej uczestników. 
Ustawodawca zareagował na powszech-
ną w Polsce sytuację braku świadomości 
co do tego czym jest mediacja, dlatego 
w art. 96b § 1 przewidział obowiązek 
zawiadomienia stron i organu, o któ-
rym mowa w art. 106 § 1 o możliwości 
przeprowadzenia mediacji, w wypadku 
gdy organ nie zajął stanowiska. Uważam, 
że organ związany jest wnioskiem stron, 
przy czym drugi z potencjalnych uczest-
ników mediacji może nie wyrazić na nią 
zgody – oczywiście niezależenie od tego, 
czy owym uczestnikiem mediacji będzie 
inna strona czy organ administracji.

Zastosowanie mediacji w postępowa-
niu administracyjnym wydaje się najbar-
dziej realne wtedy gdy występuje wiele 
stron, a co za tym idzie ryzyko ujawnie-
nia się sprzecznych interesów oraz w sy-
tuacji kiedy organ działa w warunkach 
przyznanej mu prawem dyskrecjonalno-
ści. Przedmiotem mediacji może być więc 
sprawa, w której uwidacznia się konflikt 
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interesów i rozważyć można szereg dopusz-
czalnych prawnie rozwiązań oraz wybrać 
takie, które będzie optymalne w danej 
sytuacji17. Dlatego m.in. warte polecenia 
jest zastosowanie mediacji w wypadku 
konfliktów przestrzennych, szczególnie 
w postępowaniach dotyczących wydania 
decyzji o pozwoleniu na budowę, jak i de-
cyzji o warunkach zabudowy i zagospoda-
rowania terenu oraz lokalizacji inwestycji 
celu publicznego.

Taki konflikt jest finalną fazą innych zja-
wisk społecznych, dotyczących swoistych 
procesów decyzyjnych oraz interakcji pod-
miotów zainteresowanych określonymi roz-
wiązaniami przestrzennymi18. Podłożem 
takich konfliktów często jest swoista „nie-
kompatybilność” kulturowa użytkowni-
ków przestrzeni lub organów i adresatów 
ich działań. Zagospodarowanie przestrzeni 
jest przecież w znacznej mierze warunko-
wane kulturowo. Znajduje to wyraz w spo-
łecznych dążeniach do jej ukształtowania, 
choć czasem także przejawia się jako brak 
poszanowania jej istotnych składników. 
Dlatego też zastosowanie mediacji na styku 
odmienności kultur, zarówno w doraźnej, 
jak i długiej perspektywie, pozwala na osią-
gnięcie kompromisu, który wykraczać bę-
dzie daleko poza jednostkowy przypadek, 
kiedy to mediacje takie mogłyby się toczyć19.

17 M. Tabernacka: Opinia�dr�hab.�Magdaleny�Tabernackiej,�UWr�dotycząca�propozycji�w�przedmiocie�mediacji�
przedstawionych�w�toku�prac�Zespołu. [w:] Z. Kmieciak (red.): Raport�Zespołu�Eksperckiego�z�prac…, 
op.cit.,s. 453.

18 M. Tabernacka: Zakres�działania�organów�administracji�publicznej�w�mediacjach�dotyczących�konfliktów�
przestrzennych, [w:] E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny (red.): Jednostka�wobec�działań�administracji�publicznej, 
Rzeszów 2016, s. 332.

19 M. Tabernacka: Obowiązkowe�mediacje�w�przestrzennych�procedurach�planistycznych�i�w�konfliktach�
przestrzennych [w:] K. Antolak-Szymański (red.): Mediacje�obligatoryjne, Warszawa 2017, s. 71 i 72. 

20 Badanie prowadzone metodą wywiadu bezpośredniego z mediatorami, którym zlecano mediacje w trybie 
przepisów k.p.a., po nowelizacji. Publikacja wyników badań w opracowaniu. 

Jeżeli zaś chodzi o stosowanie mediacji 
w przypadkach realizacji kompetencji dys-
krecjonalnych przez organ administracji 
publicznej, wydają się szczególnie wska-
zane w sprawach z zakresu kar admini-
stracyjnych i związanych z naliczaniem 
opłat. Badania prowadzone przeze mnie 
nad stosowaniem nowej regulacji kodek-
sowej20 wskazują tendencję do korzystania 
z mediacji w przypadkach gdy organ ma 
możliwość skorzystania z różnych opcji 
przewidzianych przepisami prawa w za-
kresie kształtowania wysokości kwoty 
i sposobu jej uiszczenia przez stronę.

Gwarancje wpływu mediacji 
na przebieg postępowania
Niekwestionowaną w literaturze zale-
tą mediacji jest wpływ jej uczestników 
na przyszłe rozstrzygnięcie organu wła-
dzy publicznej. Częstą krytyką mode-
li retrybutywnych, było „zawłaszczanie 
przez państwo” konfliktu będącego po-
wodem orzekania. Mediacje nie są obar-
czone tym ograniczeniem, gdyż stro-
ny same podejmują działania mające na 
celu rozwiązanie sporu. Regulacja media-
cji przyjęta w k.p.a. gwarantuje stronom 
znaczny wpływ na przebieg procesu roz-
wiazywania konfliktu oraz zawiera licz-
ne gwarancje procesowe przesądzające 
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o  swoistym „bezpieczeństwie praw-
nym” uczestnika. Istota samego proce-
su mediacji wyrażona została w art. 96k 
k.p.a., zgodnie z którym mediator prowa-
dzi mediację, dążąc do polubownego roz-
wiązania sporu, w tym przez wspieranie 
uczestników w formułowaniu przez nich 
propozycji ugodowych. Rolą mediatora 
nie jest więc podejmowanie działań arbi-
tralnych. Lingwistyczna analiza użytych 
przez prawodawcę wyrażeń: „prowa-
dzi”, „dążąc” oraz „wspieranie” wskazuje 
na określenie roli mediatora jako organu 
moderującego przebieg interakcji, czuwa-
jącego nad jej przebiegiem, wygaszającego 
zachowania konfrontacyjne oraz wyjaśnia-
jącego stronom pojawiające się wątpliwości 
i udzielającego pomocy w sformułowaniu 
podjętych treści ugody. Stanowi to swoistą 
„pozytywną lukę” w jurysdykcyjnym po-
stępowaniu administracyjnym, pozywa-
jącym na dostosowanie treści przyszłego 
rozstrzygnięcia do subiektywnych oczeki-
wań stron, przy zachowaniu jego zgodności 
z obiektywnym porządkiem prawnym.

Strony mają ponadto wpływ na wybór 
mediatora, co uznawane jest za jeden z ele-
mentów gwarantujących powodzenie me-
diacji21, choć prawodawca pragmatycznie 
zachował także możliwość działania organu. 
Zgodnie z § 3 art. 96b k.p.a. w zawiadomie-
niu o możliwości przeprowadzenia mediacji 
organ administracji publicznej zwraca się 
do stron o wyrażenie zgody na przeprowa-
dzenie mediacji i wybranie mediatora, na 
co mają one 14 dni. Ponadto na mocy § 2 

21 Podjęcie przez strony wspólnej decyzji o wyborze mediatora stanowi pierwszy krok do zawarcia przyszłego 
porozumienia. Por. M. Tabernacka: Mediator�ponad�podziałami [w:] M. Tabernacka (red.): Mediacje�
ponad�podziałami,�Wrocław 2013, s. 134. 

tej regulacji strona we wniosku może wska-
zać mediatora; nie zwalnia to jednak organu 
z obowiązku zwrócenia się do stron o jego 
wybranie. Oczywiście przyszli uczestnicy 
mediacji nie mają obowiązku dokonania wy-
boru mediatora. W takim wypadku, jeżeli 
tylko wyrażą one zgodę na przeprowadzenie 
mediacji, stosuje się art. 96d § 2. Stanowi 
on, że w sytuacji gdy uczestnicy mediacji 
sami nie dokonali wyboru, w postanowieniu 
o skierowaniu sprawy do mediacji, wska-
zuje się mediatora wybranego przez organ 
administracji publicznej, posiadającego od-
powiednią wiedzę i umiejętności. Wybór 
następuje zgodnie ze standardami określo-
nymi w art. 96f § 1 k.p.a. Przepis ten określa 
przesłanki jakim powinien odpowiadać me-
diator. Może więc być nim osoba fizyczna, 
która posiada pełną zdolność do czynności 
prawnych i korzysta z pełni praw publicz-
nych, w szczególności mediator wpisany 
na listę stałych mediatorów lub do wykazu 
instytucji i osób uprawnionych do prowa-
dzenia postępowania mediacyjnego, pro-
wadzonych przez prezesa sądu okręgowego, 
lub na listę prowadzoną przez organizację 
pozarządową bądź uczelnię, o której infor-
mację przekazano prezesowi sądu okręgowe-
go. Zastosowany tu zwrot „w szczególności” 
wskazuje na to, że mediatorem mogą być 
także osoby nie wpisane do powołanych 
w tym przepisie wykazów. Może to być 
np. pracownik organu administracji publicz-
nej specjalizujący się w prowadzeniu media-
cji lub osoba, godna zaufania publicznego, 
jednakże ustawodawca w art. 96f § 2 zawarł 
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pewne ograniczenia gwarancyjne, zgodnie 
z którymi w przypadku gdy uczestnikiem 
mediacji jest organ prowadzący postępowa-
nie, mediatorem może być wyłącznie osoba 
wpisana na wskazane wyżej listy. Ponadto 
jak stanowi § 3 tej regulacji, mediatorem 
nie może być pracownik organu admini-
stracji publicznej, przed którym toczy się 
postępowanie w sprawie. Takie rozwią-
zania stanowią gwarancję bezstronności, 
co z kolei należy oceniać jako realizację 
zasady sprawiedliwości proceduralnej. 
Rozwiązanie takie służy ponadto budo-
wie zaufania obywateli do państwa. Kodeks 
zawiera także wyrażone wprost gwaran-
cje dotyczące bezstronności. Jak stanowi 
art. 96g § 1 mediator powinien zachować 
bezstronność przy prowadzeniu mediacji, 
co dotyczy także obowiązku niezwłoczne-
go ujawnienia okoliczności, które mogłyby 
wzbudzić wątpliwość co do jego bezstron-
ności, w tym odpowiednio okoliczności, 
o których mowa w art. 24 § 1 i 2 k.p.a. 
determinujących wyłączenie od udziału 
w danej sprawie z uwagi na stosunki rodzin-
ne lub wcześniejszy kontakt z daną sprawą 
lub szczególny stosunek do stron postępo-
wania. W § 2 artykułu 96g k.p.a. nałożono 
na mediatora obowiązek odmowy przepro-
wadzenia mediacji w wypadku wątpliwości 
co do jego bezstronności i niezwłocznego 
zawiadomienia o tym uczestników mediacji 
oraz organu administracji publicznej, jeżeli 
nie jest on uczestnikiem mediacji.

Wpływ stron na przebieg postępowania 
uwidacznia się też w prawie sprawowania 
swoistej kontroli nad zakresem informacji, 
jakie w postępowaniu mediacyjnym zostaną 
ujawnione, co dodatkowo wzmacnia pouf-
ność mediacji będącą konsekwencją regulacji 
art. 96j § 1 k.p.a., zgodnie z którym mediacja 

nie jest jawna. Paragraf 2 tej regulacji na-
kłada ponadto na mediatora i inne osoby 
biorące udział w mediacji obowiązek za-
chowania w tajemnicy wszelkich faktów, 
o których dowiedzieli się w związku z pro-
wadzeniem mediacji. Przepis ten przyznaje 
jednak uczestnikom prawo do zrezygnowa-
nia z poufnego charakteru postępowania, 
w czym znów uwidacznia się przyznane 
im prawo wywierania wpływu nie tylko 
na efekt, ale także na przebieg mediacji. 
Ponadto konsekwencją treści art. 96i k.p.a. 
jest znaczny wpływ na to, czy mediator bę-
dzie mógł zapoznać się z aktami sprawy. 
Przepis ten przewiduje, że w terminie sied-
miu dni od dnia ogłoszenia lub doręczenia 
postanowienia o skierowaniu sprawy do 
mediacji jej uczestnicy mogą nie wyrazić 
zgody na zapoznanie się mediatora z akta-
mi sprawy. Jeżeli tego nie zrobią mediator 
ma prawo zapoznać się z aktami sprawy, 
sporządzać z nich notki, kopie lub odpisy.

Przepisy zawierają też swoiste gwarancje 
prawne wzmacniające standard poufności. 
Zgodnie z literą art. 96j § 3 k.p.a. propozy-
cje ugodowe, ujawnione fakty lub oświad-
czenia złożone w toku mediacji nie mogą 
być wykorzystywane po jej zakończeniu, 
z wyjątkiem ustaleń zawartych w protokole 
z przebiegu mediacji. Protokół mediacji, 
w myśl regulacji kodeksowych, powinien 
zawierać jednak swoistą „esencję” postano-
wień zapadłych w mediacjach. W żadnym 
wypadku nie może stanowić stenogramu 
posiedzeń mediacyjnych. Obowiązek spo-
rządzenia protokołu zgodnie z art. 96m § 1 
spoczywa na mediatorze, który związany 
jest przy tym treścią § 2 tego artykułu, 
który zawiera enumeratywne wyliczenie 
elementów protokołu. W protokole określa 
się więc: czas i miejsce przeprowadzenia 
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mediacji; imiona i nazwiska (nazwy) 
oraz adresy (siedziby) uczestników; imię 
i nazwisko oraz adres mediatora; dokonane 
ustalenia co do sposobu załatwienia sprawy, 
a także podpis mediatora oraz uczestników, 
a jeżeli którykolwiek z nich nie może pod-
pisać protokołu, wzmiankę o przyczynie. 
Nie ma w tym przepisie mowy o utrwaleniu 
przebiegu mediacji. Ponadto jak przewidu-
je art. 96n § 2 k.p.a. do akt postępowania 
nie włącza się dokumentów i innych mate-
riałów, które nie znajdują się w aktach po-
stępowania, ujawnionych w toku mediacji 
przez jej uczestników, jeżeli nie stanowią 
one podstawy do załatwienia sprawy zgod-
nie z ustaleniami zawartymi w protokole 
z przebiegu mediacji. Celem tych regu-
lacji jest ograniczenie ryzyka zaistnienia 
swoistego efektu kaskadowego, gdy próba 
polubownego rozwiązania sprawy mogła-
by stać się zarzewiem kolejnych konflik-
tów oraz ewentualnych postępowań, gdyż 
‒ jak wskazuje praktyka – konflikty w funk-
cjonowaniu społecznym wiążą się zwykle 
z uruchamianiem przed organami władz 
publicznych wielu postępowań, które stro-
ny traktują jako swoisty oręż w walce.

Wpływ stron na sprawę będącą przed-
miotem postępowania uwidacznia się 
też w prawnym obowiązku, wynikającym 
z art. 96n § 1 k.p.a., załatwienia przez organ 
sprawy zgodnie z ustaleniami dokonanymi 
w wyniku mediacji, zawartymi w protokole 
z jej przebiegu. Przepis ten wskazuje, że 
ustalenia te mają mieścić się w granicach 
obowiązującego prawa, czego konsekwen-
cją jest spoczywający na organie obowiązek 

22 M. Tabernacka: Płaszczyzna�społeczna�konfliktów�w�administracji�publicznej [w:] M. Tabernacka, R. Raszewska-
-Skałecka (red.): Płaszczyzny�konfliktów�w�administracji�publicznej, Warszawa 2010, s.76.

weryfikacji pod tym kątem zapadłych 
w mediacjach uzgodnień. Jeżeli nie uda 
się osiągnąć celów mediacji, czyli wyja-
śnić i rozważyć okoliczności faktycznych 
i prawnych sprawy oraz dokonać w gra-
nicach obowiązującego prawa ustaleń 
dotyczących jej rozstrzygnięć w termi-
nie przewidzianym w art. 96e § 1 albo 2, 
organ administracji publicznej wydaje 
postanowienie o zakończeniu mediacji 
i załatwia sprawę.

Prognozy
Skutków działania instytucji prawnych 
nie można przewidywać, programować 
ani oceniać w oderwaniu od aksjologiczne-
go ich podłoża. Mediacje w k.p.a. stanowią 
realizację nie tylko zasady sprawiedliwości 
proceduralnej i praktyczny wyraz zasady 
dobra wspólnego. Są one także realizacją 
zasady subsydiarności, nakazującej wyko-
nywanie zadań publicznych tak blisko oby-
watela, jak tylko jest to możliwe. Realizuje 
się to dzięki faktycznemu włączaniu me-
chanizmów komunikacyjnych w obszar 
działania administracji publicznej, co po-
winno jej umożliwić przełamanie bariery 
etnocentryzmu, a to realnie przełoży się na 
spełnianie rzeczywistej funkcji wykonaw-
czej w interesie społecznym. Administracja 
nie powinna być „zamknięta w wieży z kości 
słoniowej”, gdyż wtedy nie spełnia swoich 
funkcji. Władza oderwana mentalnie i ko-
munikacyjnie od społeczeństwa przesta-
je być użyteczna społecznie; nie realizuje 
bowiem dążeń społeczeństwa i nie potrafi 
odpowiadać na jego potrzeby22.
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Dzięki temu, że adresaci rozstrzygnięć 
mają szansę na uczestnictwo w procesie 
decyzyjnym prawdopodobnym skutkiem 
włączenia mediacji do procedury admini-
stracyjnej będzie stabilność orzecznicza 
w postępowaniu administracyjnym; stro-
ny nie będą w postępowaniach odwoław-
czych negowały własnych decyzji co do 
sposobu załatwienia sprawy. Nie chodzi 
przy tym jedynie o wynegocjowany wynik 
postępowania. Chodzi także o istotną 
funkcję informacyjną, gdyż ‒ jak zauważa 
Joanna Wegner-Kowalska ‒ w nierzadkich 
przecież przypadkach, gdy spór wynika 
z braku dostatecznej wiedzy prawniczej 
strony postępowania, rolą mediatora może 
być także spokojne wyjaśnienie stronie 
istoty przysługujących jej praw lub cią-
żących na niej obowiązków i ewentualnie 
ograniczenie kontestowania oczywiście 
uzasadnionych rozstrzygnięć23.

Wreszcie zastosowanie mediacji przyczy-
ni się do realizacji prawa stron do równego 
traktowania, gdyż jednym z podstawowych 
założeń jest równorzędność uczestników, 
niezależnie od tego jaką mają pozycję poza tą 
procedurą. Pozycja uczestnika – strony, zo-
staje więc zrównana z pozycją uczestnika 
– organu. Wyeliminowaniu podlega zatem 
typowa dla stosunku administracyjnego 

23 J. Wegner-Kowalska: Mediacja…, op.cit., s. 77.

nadrzędność organu nad stroną, prowadzą-
ca do możliwości jednostronnego kształ-
towania rozstrzygnięcia, a co za tym idzie, 
sytuacji prawnej adresata aktu. Dzięki ne-
gocjacjom prowadzonym podczas mediacji 
w proces stosowania prawa włączone zo-
stają mechanizmy partycypacyjne służące 
osiągnięciu konsensusu.

Być może przepisy k.p.a. wprowadzone 
nowelizacją z 2017 roku zostaną zweryfi-
kowane przez praktykę i ulegną pewnej 
modyfikacji. Taki stan rzeczy nie kłóciłby 
się zresztą z ideą negocjowanej demokracji, 
której swoistym elementem pobocznym 
są alternatywne metody rozwiązywania 
sporów. Poszukuje się wówczas rozstrzy-
gnięcia optymalnego w danej sytuacji 
i warunkach wyznaczanych przez prawo. 
Nie ulega jednak wątpliwości, że obecny 
stan prawny daje podstawy do realizacji 
prawa jednostki do dobrej administracji. 
Takiej, w której podmiotowość obywatela 
nie jest tyko założeniem aksjologicznym, 
ale znajduje potwierdzenie w rozwiąza-
niach proceduralnych.
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