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Abstract: The article discusses the issue of introduction by the Act of 7 April 2017 amending the act - Code of 
Administrative Procedure and some other acts (Journal of Laws of 2017, item 935), a mediation institution, which 
pursuant to art. 1 point 20 w / w of the Act was added on June 1, 2017, in Section II of the Act of June 14, 1960 - 
the Code of Administrative Procedure (Journal of Laws of 2018, item 2096) as a new element in the proceedings 
administration. The article attempts to answer the question of what mediation is and what is the value of the 
settlement offer from the party to the proceedings, and what is the risk of the mediator's effects. The article 
contains an assessment of the possibility of conducting mediation due to the nature of the case in administrative 
proceedings (issues selected against the background of administrative court decisions). 
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Słowo wstępne 

Wprowadzenie do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., 
poz. 2096) zwanej dalej k.p.a. instytucji mediacji stanowi okazję do pewnych refleksji co do celów 
ustawodawczych, jakie szły za nowelą zawartą w ustawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 935), która na mocy art. 1 
pkt 20 dodała, z dniem 1 czerwca 2017 r., w Dziale II k.p.a rozdział 5a zatytułowany „Mediacja”. Instytucja ta 
funkcjonuje od 01.01.2004 r. w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, gdzie mediacja jest 
odpowiednikiem ugody sądowej, ale charakter postępowania administracyjnego, w którym strony pozostają 
wobec organu administracji w stosunku podrzędności, wymagał stworzenia przepisów dostosowanych do jego 
specyfiki (Harla 2005, s. 21). Wprowadzenie mediacji do polskiego postępowania administracyjnego stanowi 
realizację rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy z 5.9.2001 r. Nr R (2001) 9 o alternatywnych środkach 
rozstrzygania sporów sądowych między władzami administracyjnymi, a osobami (stronami) prywatnymi (Rec 
(2001) 9 z 5.9.2001 r.), w której wskazano mediację jako środek pozwalający na załatwienie sprawy 
administracyjnej. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postepowania 
administracyjnego oraz niektórych innych ustaw z 28.12.2016 r. (druk sejmowy Nr 1183, Sejm VIII kadencji, s. 36): 
„celem wprowadzenia postępowania mediacyjnego jest zbliżenie administracji do społeczeństwa, zapewnienie 
kształtowania stosunków administracyjnoprawnych w sposób zwiększający wpływ stron postępowania na swoje 
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sprawy, a także sprawy istotne dla społeczeństwa, w którym funkcjonują (partycypacja społeczeństwa we 
władztwie administracyjnym) (Celińska – Grzegorczyk 2018, art. 96 a k.p.a., A 2-3)”. 

Zagadnienia ogólne dotyczące mediacji 

Normatywne podstawy funkcji, jaką przypisano mediacji w postępowaniu administracyjnym chyba nadto 
zredukowano, bowiem dopiero w art. 96j § 3 k.p.a., regulując technikę postępowania z danymi uzyskanymi 
w trakcie mediacji, wspomniano, że w jej toku mają miejsce „propozycje ugodowe”. Naturalnie podjęto też próbę 
zdefiniowania samej mediacji w art. 96a § 3 k.p.a., stwierdzającym, że stanowi ona zespół czynności 
zmierzających do osiągnięcia celu, jakim jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych 
sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym przez 
wydanie decyzji lub zawarcie ugody. Definicja ta pomija jednak, że ugodowe załatwienie sprawy rozpoczyna swój 
byt od sformułowania „propozycji ugodowej”. Pytanie zatem kluczowe dla istoty mediacji w procesie 
administracyjnym: jaki walor ma propozycja ugodowa pochodząca od strony postępowania? 

„Propozycja” ze swej natury nie pasuje do realiów sprawowania władztwa państwowego. Pewne kategorie spraw 
ustawodawca sklasyfikował w obrocie prywatnym, a inne kwantyfikuje jako sprawy publiczne, które z założenia 
będą wymagały wydania władczego nakazu. Tworząc formułę proponowania treści stosunku prawnego poprzez 
rozciągnięcie jej nawet na sfery o wybitnie władczych podstawach działania jednej ze stron relacji prawnej, siłą 
rzeczy czynimy z administracji publicznej partnera „z przymusu”, tzn. formalnie wyposażonego w możliwości 
dyskusji, ale realnie żadną dyskusją nie zainteresowanego. Nie taki był chyba pomysł na oprzyrządowanie 
procesowe administracji publicznej, aby ta występowała w stosunku do obywatela jako partner, chętny do 
rozmów i zdolny do wczucia się w potrzeby strony. Z drugiej zaś strony zamierzeniem ustawodawcy było, aby 
mediacja nie naruszała władztwa administracyjnego przysługującego organowi administracji publicznej, gdyż do 
organu administracji publicznej należy ocena dopuszczalności mediacji w sprawie a ponadto zgodnie z art. 13 kpa 
nie powinien stosować wykładni normy prawa administracyjnego, którą zamykałaby prowadzenie mediacji 
(Adamiak, 2017, komentarz do art. 96a k.p.a.). 

Nie można mieć chyba złudzeń, że administracja publiczna w relacjach z podmiotem administrowanym, który nie 
tylko ma spotkać się z nałożeniem wynikającego z przepisu ciężaru, ale jest też wyposażony w system ponagleń 
i skarg na opieszałość tej administracji, nie będzie zainteresowana poszukiwaniem nowych pomysłów na 
wykładnię prawa materialnego, tzn. nowych możliwości w granicach obowiązującego prawa w rozumieniu art. 
96a § 3 k.p.a. Partnerstwo: organ – strona, i związana z nim dyskusja oraz wsłuchiwanie się w oczekiwania 
podmiotów administrowanych w każdej rodzajowo sprawie, to chyba zbyt nowoczesny, zbyt rynkowy, zbyt 
biznesowy, sposób patrzenia na stosowanie prawa we współczesnych urzędach. Standardowy organ 
administracji publicznej I instancji nie korzysta z niezależności co do sposobu załatwienia sprawy; nie 
pozostawiono mu przecież totalnej swobody orzeczniczej.  

Uwzględnienie ze strony organu administracji publicznej propozycji ugodowej pochodzącej od strony 
postępowania może bowiem oznaczać wynegocjowanie wyniku sprawy gorszego dla interesu publicznego. Czy 
takim rozwiązaniem organ będzie zainteresowany? Przyjmuje się, że niewyrażenie przez organ zgody na udział 
w mediacji, oparte na dobrowolności mediacji jest możliwe, lecz nie może godzić w istotę regulacji art. 13 § 1 pkt 
2 kpa zgodnie z którym w sprawach, których charakter na to pozwala organy administracji publicznej dążą do 
polubownego rozstrzygania kwestii spornych oraz ustalania praw i obowiązków będących przedmiotem 
postępowania w należących do ich właściwości sprawach, w szczególności przez podejmowanie czynności 
niezbędnych do przeprowadzenia mediacji. Jak przyjmuje się w doktrynie takie zachowanie organu nie może być 
zachowaniem dowolnym ani też prowadzić do stałej praktyki. Wymaga ono przypadku usprawiedliwionego 
okolicznościami sprawy (Bujak, 2018, s. 315). 
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Udział mediatora w postępowaniu 

Udział mediatora w żadnej mierze nie zwalnia organu z odpowiedzialności za sposób załatwienia sprawy. 
Mediator jest podmiotem mediacji w aspekcie jej prowadzenia, nie uczestniczy w mediacji w aspekcie ani 
materialnym, ani procesowym (Adamiak, 2017, komentarz do art. 96a k.p.a.). W relacji organ – strona co do 
zasady obowiązuje go zasada bezstronności. Wskazuje się, że bezstronność to stosunek mediatora do 
uczestników polegający na tym, że mediator nie opowiada się po stronie któregokolwiek z uczestników mediacji, 
nikogo nie faworyzuje, natomiast neutralność to stosunek mediatora do przedmiotu sporu, sytuacji konfliktowej 
i propozycji jej rozwiązania, nieujawnianie swoich przekonań, preferencji czy uprzedzeń (Kalisz, 2016, s. 107-108) 
Status mocniejszej strony stosunku procesowego przysługujący organowi w procesie inkwizycyjnym, niejako 
automatycznie narzuca postronnej osobie formułującej propozycję ugodową czy też wspierającą ją 
w formułowaniu takiej propozycji zgodnie z konwencją art. 96k k.p.a., ochronę interesu prawnego adresata 
przyszłego rozstrzygnięcia. A to przecież rola innego niż mediator profesjonalisty, pełnomocnika (Bujak, 2018, 
s. 318) Zgodzić należy się z tym, że art. 96k k.p.a. czyni z mediatora aktywny podmiot mediacji, co nie wyklucza 
oczywiście aktywności uczestników mediacji i ich pełnomocników. Tak więc skoro kodeks w istocie nie reguluje 
trybu prowadzenia mediacji w dużej mierze od samego mediatora zależeć będzie ustalenie „porządku”: mediacji 
w celu osiągnięcia przez strony pożądanego kompromisu.  

Jest też inne ryzyko skutków działania mediatora. Wynika z tego, że sprawa, czy to w trybie mediacji, czy też bez 
niej, powinna być załatwiona legalnie, ale każdy z trybów (jeden z mediacją inny – bez niej) zna inne podejścia do 
legalizmu. W trybie standardowym legalność tę gwarantuje art. 6 k.p.a., wymagając załatwienia sprawy na 
podstawie przepisów prawa; można dodać – prawa powszechnie obowiązującego, tzn. w sensie konstytucyjnym. 
W wypadku trybu mediacyjnego, lektura rozdziału 5a w Dziale II k.p.a., daje odczuć jakieś inne wrażenie 
legalności. Należy zauważyć, że organ administracji, dopuszczając mediatora do postępowania będzie 
występował w roli uczestnika postępowania. W takim przypadku nasuwa się pytanie, dlaczego pomimo 
obowiązków wynikających z art. 13 k.p.a. (w obecnej lub poprzedniej postaci) organ sam nie wydał 
względniejszego dla strony rozstrzygnięcia, choć mieściło się ono w granicach prawa, a dopiero udział mediatora 
tę możliwość, z pomocą propozycji ugodowej, wygenerował? Jeśli formuła ugodowa będzie rzeczywiście 
przekonująca (i nie da się obalić, stwierdzając, że wykracza poza granice prawa), wynik mediacji po stronie organu 
będzie mógł być porównywalny z decyzją organu odwoławczego wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a.  

Stanowisko judykatury 

Kolejną myśl na tle współczesnej postaci mediacji w postępowaniu administracyjnym warto zaczerpnąć z wyroku 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 22 marca 2018 r., II SA/Kr 180/18, Legalis nr 1755159. 
W wyroku tym opowiedziano się, trafnie zresztą, że w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności za 
naruszenie zasad korzystania z zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, natura przedmiotu decyzji nie 
spełnia wymogów poddania takiej sprawy mediacji; nie spełnia warunków, które art. 96a § 1 k.p.a. nazywa 
odpowiednim charakterem sprawy. Dodano jednak równocześnie w motywach tego wyroku, że przedmiot takiej 
sprawy „…nie pozwalał na konsensus”. W tym miejscu warto dokonać przeglądu orzeczeń sądów 
administracyjnych poruszających kwestię mediacji. 

W innym z orzeczeń w Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 5 grudnia 2018 r. sygn. akt II SA/Łd 
606/18 Legalis nr 1862811 znaleźć możemy sformułowanie, że charakter sprawy w przedmiocie ustalenia opłaty 
adiacenckiej „sprzeciwia się prowadzeniu mediacji”. Decyzja w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej nie ma 
charakteru decyzji uznaniowej, dającej organowi pewien luz decyzyjny co do oceny celowości i wysokości 
ustalenia opłaty, w którym to zakresie strony mogłyby czynić ustalenia w ramach mediacji. Adekwatne 
stanowiska Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zaprezentował w wyrokach sygn. akt II SA/Łd 608/18, 
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Legalis nr 1862814 i sygn. akt II SA/Łd 607/18, Legalis nr 1862812. Z kolei w wyroku Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego siedziba we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2018 r. II SA/Wr 692/18, Legalis nr 1870085 
w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania z tytułu przejścia prawa własności nieruchomości na gminę 
znalazło się stwierdzenie, że nie było podstaw do przeprowadzenia mediacji z uwagi na charakter sprawy. 

Inny powód do zaniechania przeprowadzenia mediacji znajdziemy w treści uzasadnienia wyroku Sądu 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 października 2018 r. IV SA/Wa 2700/18, Legalis 
nr 1849073 z którego wynika, że „Ze względu na merytoryczną złożoność/wieloaspektowość zagadnień 
charakteryzujących postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jedyną 
możliwą formą zakończenia mediacji jest w tym przypadku wydanie decyzji. Zakres takiego postępowania 
w praktyce wyklucza bowiem objęcie go w całości ugodą, natomiast z punktu widzenia procesowego nie jest 
dopuszczalne zakończenie części sprawy ugodą, a pozostałej części decyzją”. Również i w sprawie umorzenia 
należności z tytułu nienależnie pobranych płatności od państwowej osoby prawnej objętej wyrokiem 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 13 września 2018 r. V SA/Wa 275/18, 
Legalis nr 1868775 organy rozpatrujące sprawę nie znalazły przesłanek do przeprowadzenia mediacji. Dodatkowo 
Sąd podniósł zarzut, że brak jest również przepisu prawa nakazującego organowi pisemne rozpatrzenie wniosku 
o przeprowadzenie mediacji, a w ocenie Sądu organ nie jest zobowiązany do dodatkowego poinformowania 
strony o braku możliwości przeprowadzenia mediacji w sprawie, zaś za prawidłowy tok postępowania należy 
uznać załatwienie sprawy w formie decyzji o odmowie umorzenia należności. Z kolei organy administracji 
orzekające w sprawie zwrotu nieruchomości, odmówiły przeprowadzenia mediacji ze względu na charakter 
sprawy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 29 maja 2018 r. II SA/Łd 248/18, Legalis nr 
1801273 podtrzymał stanowisko organów orzekających w sprawie co do braku celowości przeprowadzenia 
przedmiotowego postępowania. 

Definicję przesłanki „pozwala na to charakter sprawy” wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie 
w wyroku z dnia 18 stycznia 2018 r. II SA/Rz 1225/17 Legalis nr 1731029 w sprawie dotyczącej zwrotu należności 
z tytułu opłat za pobyt osoby najbliższej w domu pomocy społecznej. Jak podniósł Sąd „Tam, gdzie zachodzi 
konieczność ustalenia treści normy prawnej w wyniku złożonego procesu wykładni, gdy norma prawna nie 
nakazuje wyprowadzenia konsekwencji prawnych lub uzależnia ich wyprowadzenie od spełnienia wartości 
mieszczących się w pojęciu nieokreślonym, można rozważać zasadność przeprowadzenia mediacji (uzasadnienie 
powołanego wyżej wyroku)”. 

W innym z orzeczeń Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 11 lipca 2018 r. I SA/Lu 237/18, 
Legalis nr 1867328 rozpatrując sprawę zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem i pobranej 
w nadmiernej wysokości stwierdził, że charakter sprawy dotyczący prawidłowości wykorzystania środków 
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego nie dopuszcza konsensusu i przeprowadzenia mediacji. Jak 
widzimy o rozważaniu zasadności przeprowadzenia mediacji decyduje każdorazowo charakter sprawy i postawa 
uczestników postępowania. 

Uzyskanie ugody w postępowaniu mediacyjnym może napotkać też pewne przeszkody natury strukturalnej 
i w takich wypadkach trzeba podjąć decyzję o celowości zastosowania tej formy rozwiązywania konfliktów. Tego 
typu przeszkody dotyczą sytuacji przed sądem administracyjnym lub organem drugiej instancji, gdy przedmiotem 
skargi był akt wydany przez organ kolegialny, na przykład w postępowaniu przed sądem administracyjnym ze 
skargi złożonej w trybie art. 101 u.s.g. na akt normatywny przyjęty przez radę gminy. Sesyjny tryb pracy rady, 
wielość jej członków i fakt, że nie można przewidzieć wyniku głosowania sprawiają, że podjęcie wiążących ustaleń 
w drodze mediacji byłoby trudne, ale nie niemożliwe (Tabernacka, 2018 s. 54). 

Innym ważnym aspektem sprawy jest odpowiedź na pytanie czy wobec zaniechania przeprowadzenia przez organ 
mediacji na wniosek strony, możliwe jest zaskarżenie tej czynności do sądu administracyjnego. Odpowiedź na to 
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pytanie znajdziemy w postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 4 lipca 2018 r. II OSK 1798/18, Legalis nr 1801397. Naczelny Sąd Administracyjny 
w Warszawie wskazał, że czynność organu – odmowa przeprowadzenia mediacji podjęta w ramach toczącego się 
postępowania administracyjnego nie ma charakteru władczego, gdyż organ nie wypowiada się w sposób władczy 
i jednostronny o prawach i obowiązkach jednostki, a nie można zapominać, że mediacja jest dobrowolna. Organ 
administracji nie ma obowiązku uczestnictwa w mediacji, gdy nie dostrzega ani samego przedmiotu, który 
mógłby zostać nią objęty, jak i szans na powodzenie tej formy załatwienia sprawy. Sąd podkreślił, że w świetle 
dobrowolności mediacji, trudno byłoby przyznać sądowi administracyjnemu uprawnienie do ingerowania w tę 
sferę działania organu celem zmuszenia go do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego. Na kanwie 
cytowanego orzeczenia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 sierpnia 2018 r. VI 
SA/Wa 133/18, Legalis nr 186 6394 orzekł, że „W świetle dobrowolności mediacji, trudno byłoby przyznać sądowi 
administracyjnemu uprawnienie do ingerencji w tę sferę działania organu. Sprowadzałaby się ona do tego, że sąd 
mógłby niejako przymusić organ do podjęcia mediacji ze stroną wbrew jego woli. Działanie takie z punktu 
widzenia istoty mediacji oraz szans na to, żeby zakończyła się ona pozytywnie dla strony postępowania byłoby 
wysoce wątpliwe”. 

Podkreślenia zatem wymaga fakt, iż to z jednej strony zgodnie z art. 96 b § 1. k.p.a. organ administracji publicznej, 
z urzędu lub na wniosek strony, zawiadamia strony o możliwości przeprowadzenia mediacji, z drugiej zaś strony 
ów organ posiada większy wpływ i decyzyjność na przeprowadzenie mediacji. To organ decyduje jednostronnie 
patrząc na swój interes czy przeprowadzić mediację czy też nie. W większości bowiem przypadków to raczej 
strona postępowania będzie zainteresowana w większym stopniu przeprowadzeniem mediacji niż organ. 
Poszerzanie horyzontów związanych z posiadaniem wiedzy prawniczej przez stronę postępowania 
administracyjnego w ostatnich latach nabrało swoistego tempa, przekłada się to na lepsze wykorzystanie swojej 
roli w postępowaniu administracyjnym. I tak to strona postępowania raczej inicjuje mediacje i dąży do osiągnięcia 
porozumienia w sprawach, w których posiada interes. Organ zaś zasłaniając się „przedmiotem sprawy” który, nie 
pozwala na osiągnięcie konsensusu odmawia najczęściej zgody na przeprowadzenie mediacji. Przegląd orzeczeń 
sądów administracyjnych zaprezentowany powyżej to potwierdza. W tym miejscu dodać należy, że 
dobrowolność mediacji nie pozwala na skuteczne zobowiązanie organu, aby poddał się temu procesowi nawet 
poprzez próbę zaskarżenia czynności o odmowie przeprowadzenia mediacji do sądu administracyjnego – i organ 
doskonale o tym wie. 

Konsensus jako element mediacji 

O ile wynik mediacji inicjowany jest przez propozycję partnera kreującego bazę dla późniejszego rozstrzygnięcia, 
to stwierdzić trzeba, że uwzględnienie tej propozycji w całości lub chociaż w części zadowalającej obie strony 
kreowanego stosunku prawa materialnego (organ i stronę postępowania) stanowi właśnie konsensus. Najlepiej, 
gdy idzie o prawne formy załatwienia sprawy w postępowaniu administracyjnym, konsensus widoczny jest 
w ugodzie administracyjnej.  

Nie przypadkowo ocena natury działania mediacji doprowadza czytelnika art. 96a-96n k.p.a. do konkluzji, że ma 
do czynienia z formą załatwienia sprawy wymagającą, a przynajmniej opierającą się na założeniu, konsensusu, tj. 
quasi-umowy między podmiotem administrującym a podmiotem administrowanym. Ostatnie lata obfitują 
w regulacje tworzące nowe obszary działania organów administracji publicznej za pomocą prawnej formy 
umowy. W samej formie umowy nic pewnie nowego nie dałoby się dostrzec, gdyby nie obudowa organizacyjna 
towarzysząca wygenerowaniu prywatnego przecież oświadczenia woli organu administracji publicznej, które po 
jego aprobacie ze strony obywatela, skutkuje załatwieniem sprawy (a może raczej: wykreowaniem stosunku 
cywilnoprawnego) zgodnie ze wspólnym zamysłem stron. Prawna forma umowy stosowana jest przez organy do 
konkretyzacji przepisów prawa materialnego, które służą wykonywaniu administracji publicznej. Dla przykładu 
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tylko wskazać można na zadania z zakresu zabezpieczenia na wypadek bezrobocia, gdzie znaczna większość 
świadczeń pieniężnych mających na celu pokonanie tego zjawiska, to świadczenia udzielane na podstawie 
umowy starosty z bezrobotnym. Podobnie w dziedzinie pomocy społecznej, gdzie nawet obciążenie 
zobowiązaniem publicznoprawnym do pokrywania kosztów pobytu mieszkańca w domu pomocy społecznej 
odbywa się w drodze umowy wójta z osobą zobowiązaną do alimentacji względem mieszkańca takiego domu. 

To, co jednak razi w takich relacjach umownych wiążących administrację publiczną z obywatelem to tryb 
generowania oświadczeń woli odzwierciedlonych w zawieranej umowie oraz redukcja roli jednej ze stron umowy 
do biernego akceptowania lub odmowy akceptowania pomysłu drugiej, mocniejszej, tzn. organu. Ustawodawca 
tworząc prawne mechanizmy kreowania konsensusu organu i zainteresowanego, posługuje się mechanizmami 
zaczerpniętymi z postępowania administracyjnego. Ubiegając się o wspomniane już przykładowo wcześniej 
świadczenie z powiatowego urzędu pracy, bezrobotny zamierzający uzyskać środki na podjęcie działalności 
gospodarczej obowiązany jest złożyć do organu „wniosek”, który podlega „rozpatrzeniu” w przepisanym 
terminie, a inicjator tego niby-procesu jest „zawiadamiany o sposobie załatwienia sprawy” i dopiero wówczas de 
jure zapraszany jest (a de facto - wzywany) do zawarcia umowy. Samo zawarcie umowy również wpisuje się w tę 
nakazowość działania. Organ przedkłada interesantowi opracowany przez siebie wzorzec, którego źródłem są – 
zwykle nieznane już interesantom – wytyczne organu naczelnego kierującego danym działem administracji, 
w ramach zawsze skutecznej w takich wypadkach resortowej klauzuli zapewniania jednolitości stosowania 
prawa. Zainteresowany albo przyjmuje narzucane mu warunki „umowne”, albo rezygnuje ze świadczenia.  

Zarówno zamiar upowszechnienia mediacji, jak i zamiar upowszechnienia umowy cywilnoprawnej w sferze 
działania administracji publicznej, mogą zostać odczytane jako próba wprowadzenia modnego konsensusu do 
sprawowania władztwa publicznego. Stanowią wyraz trendu społeczeństwa tak obywatelskiego, że aż 
samoobsługującego się w wykonywaniu władzy. Obie formy konsensusu zmuszają organy albo dopuszczają 
w wypadku mediacji do przyjmowania, że sposób załatwienia sprawy uwzględniał doniosłe interesy obywatela, 
a następnie wybrania takiego wariantu spełnienia jego żądania, które nie tylko wypełni funkcję społeczną 
związaną z zadaniem organu, ale i optymalnie uwzględni interesy obywatela. Oczywiście w obydwu przypadkach 
kończy się na ambitnym zamierzeniu ukształtowania partnerskiej relacji między władzą a obywatelem. Tam, gdzie 
konsensus ma charakter umowy i tak został ubrany w mechanizmy wtłaczające obywatela w tygiel mechanizmów 
typowych dla postępowania administracyjnego, z podaniem o zawarcie umowy, terminem na załatwienie sprawy 
(i opowiedzenie się, czy organ jest umową zainteresowany) oraz zawiadomieniem lub wezwaniem do stawienia 
się w celu zawarcia umowy o treści narzuconej przez organ. Tam, gdzie konsensus jest fakultatywny (jak ma to 
miejsce w wypadku mediacji) zwyczajnie się z niego nie korzysta. Czy zasadnym jest wybór kierunku 
postępowania dopuszczającego mediację (z przypisaną doń oceną „wpisania” żądania strony w granice 
obowiązującego prawa), a następnie odstępowanie od niego wskutek władczego stwierdzenia, że i tak wola 
organu rozstrzyga, gdyż żądanie strony w takie granice prawa się, według organu, nie wpisuje. 

Podsumowanie 

Analiza zagadnienia mediacji pozwala na postawienie tezy, że mediacja powinna zostać wprowadzona 
w postępowaniu administracyjnym w tych sprawach, w których rozstrzygnięcie obok skutku publicznoprawnego 
(np. udzielenia pozwolenia na budowę, uregulowania spływu wody, udzielenia świadczenia dla wierzyciela 
alimentacyjnego) ma relację cywilną. Wspomniane pozwolenie na budowę rodzi sferę immisji inwestycji, 
wymieniona decyzja o uregulowaniu stanu wody na gruncie rodzi szkody lub stanowi postać odszkodowania 
(pytanie czy skutecznego, czy skłaniającego nadal do powództwa), decyzja o przyznaniu świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego wierzycielowi kształtuje zakres roszczenia o alimenty, itd. W części spraw tej natury już etap 
kontrolny jest dobrym wyznacznikiem, gdyż odwołanie nie stanowi tam środka z art. 127 k.p.a., ale jest 
powództwem przenoszącym sprawę na tor procesu cywilnego (jak np. w sprawach świadczeń ubezpieczenia 
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społecznego, rozgraniczeń, regulacyjnych, odszkodowań z tytułu chorób i wypadków) (Federczyk 2013 s. 65). 
Dalszy zatem etap procedowania odbywać się będzie na gruncie prawa cywilnego. 

Jeśli zamysłem ustawodawcy jest właśnie to, aby mediacja była elementem ciążenia procesu administracyjnego 
w stronę kontradyktoryjności, w którego tle widoczna jest relacja cywilna rodząca konieczność ważenia dóbr 
prywatnych, to bardzo dobrze (Wegner-Kowalska 2016, s. 91). Tylko, że wówczas podstawą noweli powinien być 
zamknięty katalog spraw, w których te swoistości zauważono i odpowiednie dostosowanie do tych mechanizmów 
poszczególnych instytucji prawa materialnego. Nie ma co oczekiwać, aby bez takiej podpowiedzi ustawodawcy 
mediacja w procesie administracyjnym nagle zaczęła owocować we wszystkich płaszczyznach prawa 
materialnego poddanego konkretyzacji decyzją. 
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