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Rozdział I

ISTOTA MEDIACJI W SPRAWACH 
ADMINISTRACYJNYCH

1. Motywy regulacji instytucji mediacji 
w sprawach administracyjnych 

1.1. Założenia (motywy) ustawodawcze

Podstaw podjęcia działań ustawodawczych ukierunkowanych na wpro-
wadzenie mediacji w postępowaniu administracyjnym należy upatrywać 
w rozwoju polubownych metod (z innych określeń: środków, technik, 
instrumentów, form) rozwiązywania sporów prawnych. Taki kieru-
nek rozwoju regulacji prawa administracyjnego, w tym procesowego, 
podkreśliła jednocześnie rekomendacja Rec (2001) 9 Komitetu Mini-
strów Rady Europy o alternatywnych środkach rozstrzygania sporów 
sądowych pomiędzy organami administracji a stronami prywatnymi1, 
w której zalecono wprowadzenie do systemów prawnych państw człon-
kowskich alternatywnych form rozwiązywania konfliktów w postaci: 
wewnętrznej kontroli aktów administracyjnych, koncyliacji, mediacji, 
ugody, arbitrażu. Na wynikające z tej rekomendacji zalecenia wskazano 
w motywach ustawodawczych (w uzasadnieniu do projektu ustawy 
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w części 

1  Recommendation Rec (2001) 9 of the Committee of Ministers to member states on 
alternatives to litigation between administrative authorities and private parties, przyjęta 
5.09.2001 r.
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obejmującej instytucję mediacji w sprawach administracyjnych – Sejm 
VIII kadencji, druk sejmowy nr 1183). Podkreślono w nich – po wska-
zaniu możliwości przeprowadzenia postępowania mediacyjnego przed 
sądami administracyjnymi2 – że „przepisy powinny jednak stwarzać 
możliwość i prawną podstawę skorzystania z tej instytucji wcześniej, na 
etapie postępowania administracyjnego, m.in. właśnie po to, aby różnicę 
zapatrywań na sposób rozstrzygnięcia sprawy między stroną postępo-
wania oraz organem administracji wyjaśnić w sposób polubowny już 
na etapie postępowania administracyjnego, a w konsekwencji zapobiec 
wszczynaniu postępowań sądowoadministracyjnych”. Celem wprowa-
dzenia mediacji – jak zaakcentowano w uzasadnieniu do ustawy nowe-
lizującej – jest zbliżenie administracji do społeczeństwa, zapewnienie 
kształtowania stosunków administracyjnoprawnych w sposób zwiększa-
jący wpływ stron postępowania na swoje sprawy, a także sprawy istotne 
dla społeczeństwa, w którym funkcjonują. Sformułowano dalej pogląd, 
że mediacja ma zatem charakter transformujący – jest możliwa nie tyle 
pod warunkiem uprzedniej modernizacji administracji publicznej, ale 
właśnie jako jeden ze sposobów zmieniania kultury administrowania 
na bardziej przyjazny administrowanym.

2  Postępowanie mediacyjne w postępowaniu sądowoadministracyjnym regulują 
przepisy rozdziału 8 działu III p.p.s.a. Z literatury zob. w szczególności: B. Dauter 
[w:] B. Dauter, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2016, s. 529 i n.; A. Drelichowska, Model 
mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym, ADR. Arbitraż i Mediacja 2012/2, 
s. 53 i n.; W. Federczyk, Mediacja w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministra-
cyjnym, Warszawa 2013, s. 134 i n.; W. Federczyk, Praktyka stosowania mediacji przed 
sądami administracyjnymi, ADR. Arbitraż i Mediacja 2008/4, s. 17 i n.; M. Jagielska, 
J. Jagielski, M. Cherka [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 
Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2017, s. 569 i n.; Z. Kmieciak, 
Postępowanie mediacyjne i uproszczone przed sądem administracyjnym, PiP 2003/10, s. 18 
i n.; T. Moll, Postępowanie mediacyjne na gruncie ustawy – Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi, ADR. Arbitraż i Mediacja, 2015/2, s. 35 i n.; J. Olszanowski 
[w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, red. A. Skoczy-
las, P. Szustakiewicz, Warszawa 2016, s. 211 i n.; J.P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2012, s. 307 i n.; T. Woś [w:] Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, red. T. Woś, Warszawa 
2016, s. 690 i n.
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1.2. Wpływ rozwoju regulacji obcych postępowań 
administracyjnych

Zauważyć należy, że instytucja mediacji w postępowaniu administra-
cyjnym wprowadzona została uprzednio w niektórych regulacjach 
obcych w sposób bezpośredni (w ustawie procesowej) bądź pośredni 
(w ogólnej ustawie o mediacji)3. Od 2005 r. znana jest m.in. szwajcar-
skiej federalnej ustawie o postępowaniu administracyjnym (Bundes-
gesetz über das Verwaltungsverfahren – Verwaltungsverfahrensgesetz, 
VwVG, Art. 33b Hter. Gütliche Einigung und Mediation). Przewidziana 
jest w niej jako forma dla wsparcia porozumienia się stron co do treści 
aktu (polubownego załatwienia sprawy). Realizowana jest przez neu-
tralnego i fachowego mediatora, powołanego przez organ. Mediator 
jest związany jedynie prawem oraz zleceniem organu. Co do zasady, 
może przeprowadzać dowody, natomiast dla trzech postaci środków 
dowodowych, tj. oględzin, opinii biegłego i zeznań świadków, musi 
uzyskać uprzednie upoważnienie organu. Zawarte porozumienie organ 
czyni treścią swojego aktu, z zastrzeżeniem porozumienia dotkniętego 
określonymi błędami (naruszeniami prawa)4. Mediację dopuszcza rów-
nież przepis art. L421-1 francuskiego Code des relations entre le public 
et l'administration z 25.10.2015 r.5 Instytucję mediacji przewiduje także 
kościelna procedura administracyjna. Kanon 1733 § 1 Kodeksu Prawa 
Kanonicznego z 1983 r. stanowi, że należy sobie bardzo życzyć, by – ile-
kroć czuje się ktoś pokrzywdzony dekretem – unikać sporu między nim 
a autorem dekretu i wspólnym wysiłkiem szukać słusznego między nimi 
rozwiązania, posługując się w razie potrzeby poważnymi osobami dla 

3  Przeglądu wybranych regulacji dokonuje J. Wegner-Kowalska, Idea mediacji 
w postępowaniu administracyjnym, PPP 2016/10, s. 93–98.

4  Zob. szerzej: P. Notter, Mediation im Verwaltungsverfahren, Zürich–St. Gallen 2013; 
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), red. Ch. Auer, 
M. Müller, B. Schindler, Zürich–St. Gallen 2008, s. 474 i n.; J. Candrian, Introduction 
á la procédure administrative fédérale. La procédure devant les autorités administratives 
fédérales et le Tribunal administratif fédéral, Bâle 2013, s. 52–53; VwVG. Praxiskommentar 
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, red. B. Waldmann, Ph. Weissenberger, 
Zürich–Basel–Genf 2009, s. 743 i n.

5  Zob. M. Vialettes, C. Barrois de Sarigny, Ém. Bokdam-Tognetti, Ch. Touboul, 
Éd. Geffray, Code des relations entre le public et l'administration. Annoté & commenté, 
Paris 2018, s. 280 i n.
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Agnieszka Kocot-Łaszczyca – radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych 
w Katowicach, mediator wpisany na listę mediatorów Ośrodka Mediacji Okręgowej 
Izby Radców Prawnych w Katowicach oraz listę mediatorów certyfi kowanych Centrum 
Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych; promotor metody 
Montessori, współtwórca edukacji szkolnej i przedszkolnej opartej na tej metodzie na 
Górnym Śląsku. 
Grzegorz Łaszczyca – prof. dr hab. nauk prawnych, Kierownik Katedry Postępowa-
nia Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Praw-
nych w Katowicach; autor i współautor wielu opracowań z zakresu prawa i postępowa-
nia administracyjnego, w szczególności współautor i redaktor naczelny Systemu Prawa 
Administracyjnego Procesowego (2017).

Monografi a kompleksowo omawia instytucję mediacji w sprawach administracyjnych, 
wprowadzoną do polskiego systemu prawnego w wyniku nowelizacji Kodeksu postępo-
wania administracyjnego z 2017 r. (Dz.U. poz. 935). Mediacja ma na celu zapewnienie 
stronie postępowania administracyjnego wpływu na ukształtowanie sposobu rozwią-
zania (rozstrzygnięcia) sprawy administracyjnej. 
W publikacji autorzy ukazują istotę mediacji administracyjnej, skupiając się w szczegól-
ności na takich aspektach jak:
–  charakter prawny postępowania mediacyjnego, 
–  granice czasowe postępowania mediacyjnego, 
–  przesłanki dopuszczalności postępowania mediacyjnego, 
–  podmioty postępowania mediacyjnego, 
–  zasady postępowania mediacyjnego, 
–  koszty postępowania mediacyjnego.
Książka przeznaczona jest dla mediatorów, radców prawnych, adwokatów biorących 
udział w mediacjach administracyjnych. Powinna także zainteresować pracowników 
organów administracji publicznej oraz przedsiębiorców będących stronami postępo-
wania administracyjnego. 
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