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Mediacja w sprawie przed sądem administracyjnym.  

 

Tak to możliwe, ale tylko przed Wojewódzkim Sądem A administracyjnym! Przepisy prawa 

aktualnie nie przewidują, aby przed Naczelnym Sądem Administracyjnym można było wszcząć 

i przeprowadzić mediację.  

 

Zacznijmy od początku. Mediacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym, czyli od etapu 

skargi do WSA, jest możliwa. Na wniosek skarżącego, czyli Twój lub organu, złożony przed 

wyznaczeniem rozprawy sądowej, może być przeprowadzone postępowanie mediacyjne. Czyli 

już w skardze można wnieść o przeprowadzenie mediacji, lub w oddzielnym piśmie.  

 

Postępowanie mediacyjne może być prowadzone mimo braku wniosku stron o 

przeprowadzenie takiego postępowania. Oznacza to, że sędzia, który rozpatruje Twoją 

sprawę, kiedy widzi możliwość kierowania jej do mediacji, może to zrobić. Może znaczy, że nie 

musi.  

 

Celem mediacji, na tym etapie, jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i 

prawnych sprawy oraz przyjęcie przez strony ustaleń, co do sposobu jej załatwienia w 

granicach obowiązującego prawa. Oznacza to, że pomimo tego, że zostało zakończone 

postępowanie przed organami administracji i zostały wydane decyzje administracyjne, którym 

musisz się podporządkować, możesz w metodzie mediacji raz jeszcze przedstawić organowi 

swój punkt widzenia na sprawę a nawet pokazać mu nowe dowody lub nowe argumenty. Jest 

to świetny moment na to, aby spotkać się twarzą w twarz z osobą rozpatrującą Twoją sprawę 

w organie i opowiedzieć po ludzku jak będzie wyglądała Twoja sytuacja, kiedy organ wyda inną 

korzystniejszą dla Ciebie decyzję, niż tą którą wydał. Bardzo często da się dojść do 

porozumienia, ale też niestety są takie sprawy i przepisy, które świetnie opisuje rzymska 

paremia dura lex sed lex, czyli twarde prawo, ale prawo.  



  

Jeśli została wszczęta mediacja pomiędzy Tobą a organem, a jej wynik jest pozytywny, czyli są 

nowe ustalenia, to organ uchyla lub zmienia zaskarżony akt albo wykonuje lub podejmuje inną 

czynność stosownie do okoliczności sprawy w zakresie swojej właściwości i kompetencji. Czyli 

„kasuje” lub zmienia wcześniejszą decyzję i wydawana jest nowa decyzja, która np. zadowala 

i Ciebie i organ. Wszyscy wygrywają.  

 

Skoro jest wydana nowa decyzja i nie ma sporu pomiędzy Tobą a organem co do jej treści, to 

co się dzieje ze sprawą sądowoadministracyjną? Sąd administracyjny chwilę poczeka, bo może 

ktoś (uczestnik postepowania) zaskarży nową decyzję. Jeśli nikt nie zaskarży nowej decyzji 

„ustalonej” w mediacji, to sąd umarza sprawę sądową.  Natomiast jeśli Ty lub uczestnik 

postępowania zaskarżycie nową decyzję, obie sprawy, czyli stara sprawa sądowa i nowa 

sprawa sądowa z nową decyzją po mediacji, będzie rozpatrywał sąd administracyjny.   

A co z kosztami sprawy sądowej? Kiedy nie ustalicie tego w ugodzie, decyzję podejmie sąd.   
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