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administracyj nym

Opracowanie poświęcone jest dogmatycznej analizie instytucji procesowej z roz
działu 8 działu III ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. -  Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi (dalej: p.s.a.) nazwanej postępowaniem mediacyjnym 
oraz ocenie jej funkcjonowania, również w kontekście konstytucyjnego prawa do 
sądu. Kluczowe dla charakterystyki tych rozwiązań jest zdefiniowanie terminu 
„sprawa sądowoadministracyjna”. Pozwoli to określić miejsce mediacji w postępo
waniu sądowoadministracyjnym oraz ustalić stopień jej „dopasowania” do niego.

W literaturze przedmiotu wyróżnia się definicje sprawy sądowoadministracyjnej 
w ujęciu materialnoprawnym i procesowym. Zwolennicy pierwszego bazują na zało
żeniu o niemożliwości zbudowania jednej uniwersalnej definicji. W związku z tym 
formułują tylko definicje w odniesieniu do niektórych przedmiotów zaskarżenia 
z art. 3 § 2 p.s.a., i to tylko tych, które wiążą się z nawiązywaniem stosunków 
administracyjnoprawnych albo ich weryfikacją (decyzji, postanowień). Zdaniem Ta
deusza Wosia przedmiotem postępowania sądowoadministracyjnego staje się w tym 
ujęciu ta sama sprawa, która została rozstrzygnięta w decyzji administracyjnej. Autor 
ten wskazał, że „stosunek administracyjnoprawny wyznacza przedmiot postępowania 
sądowoadministracyjnego i ramy tego postępowania, a badanie prawidłowości konkre
tyzacji tego stosunku stanowi istotę postępowania sądowoadministracyjnego”1. 
Z kolei w ujęciu procesowym sprawy sądowoadministracyjnej przyjmuje się możli
wość budowania jednej definicji, w której na pierwszym planie umieszcza się czyn
ności procesowe podmiotów inicjujących postępowanie. Według Barbary Adamiak 
„elementem konstytutywnym tej sprawy jest kontrolowanie przez sąd administracyj

1 Zob. T. Woś, [w:] T. Woś (red.), H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2011, s. 27-28. Tak też J. P. Tarno, R. Batoro- 
wicz, Pojęcie sprawy sądowoadministracyjnej, [w:] Instytucje procesu administracyjnego i sądowoad
ministracyjnego. Księga Jubileuszowa Prof. Leona Żukowskiego, Przemyśl -  Rzeszów 2009, s. 350 i n.
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ny działalności administracji publicznej”. Efektem tej kontroli jest -  co do zasady 
-  usunięcie z obrotu prawnego (z chwilą uprawomocnienia się wyroku) działania 
niespełniającego kryterium legalności2.

W odniesieniu do kwestii „dopasowania” mediacji do postępowania sądowoad- 
ministracyjnego T. Woś wskazał, że cele postępowania mediacyjnego pozostają 
w sprzeczności z funkcją sądów administracyjnych określoną w art. 184 Konstytucji 
RP oraz w art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. -  Prawo o ustroju sądów administra
cyjnych3 (dalej: u.p.s.a.). Autor ten podkreśla, że niedopuszczalne jest prowadzenie 
mediacji w kwestii zgodności z prawem (i to bezwzględnie obowiązującym) aktu 
stosowania prawa przez organ administracji publicznej. Jest to również niezgodne 
z zawartą w art. 2 Konstytucji RP zasadą praworządności4. Tadeusz Woś argumentu
je, że sądy administracyjne mają za zadanie kontrolować legalność działań admini
stracji publicznej i w tym ujęciu nie powinny uczestniczyć w mediacji między skar
żącym. Odmienne stanowisko prezentuje Zbigniew Kmieciak. Nie podważa on 
zgodności mediacji z założeniami postępowania sądowoadministracyjnego i podkre
śla, że może być ona uznana za formę alternatywną dla tego postępowania5.

Wydaje się jednak -  patrząc na postępowanie sądowoadministracyjne przez 
pryzmat obu typów definicji sprawy sądowoadministracyjnej -  że można mówić 
o sporze o legalność działalności administracji publicznej, rozstrzyganym przez sąd 
administracyjny w ramach sprawowanej kontroli nad administracją publiczną. Spór 
powstaje między skarżącym -  jednostką spoza administracji publicznej -  a organem 
administracji, ewentualnie pomiędzy organami (skarga z art. 3 § 2 pkt 7 p.s.a.). 
Skarżący formułuje w skardze zarzut o braku legalności aktów wydanych przez 
administrację publiczną, a organ, jeśli nie skorzystał z uprawnień autokontrolnych, 
broni legalności swoich działań. Sąd administracyjny arbitralnie rozstrzyga, która 
strona ma rację, przy czym wydanie rozstrzygnięcie opiera wyłącznie na kryterium 
legalności. Akceptowanie tak rozumianego sporu o legalność stwarza ramy do po
szukiwania miejsca dla mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Impulsem do wprowadzenia postępowania mediacyjnego do postępowania są
dowoadministracyjnego była rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy 
z 5 września 2001 nr R(2001)9 o alternatywnych środkach rozstrzygania sporów

2 Zob. B. Adamiak, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoad- 
ministracyjne, Warszawa 2010, s. 373. Równocześnie czynione jest w tym zakresie zastrzeżenie, że 
definicja ta, czy dany sposób definiowania, nie odpowiada wszystkim przypadkom postepowań sądowo- 
administracyjnych. Por. K. Sobieralski, Z  problematyki sprawy sądowoadministracyjnej, [w:] J. Zim
mermann (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Warszawa 2007, s. 608-610.

3 Dz.U. nr 153, poz. 1269 ze zm. -  dalej: u.p.s.a.
4 Zob. T. Woś, [w:] T. Woś (red.), H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, op. cit., s. 533. Tak też 

T. Woś, Postępowanie mediacyjne w ustawie -  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
[w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania, Toruń 2005, s. 448. Podobnie 
H. Knysiak-Molczyk, Sądownictwo administracyjne pięć lat po reformie, „Przegląd Prawa Publiczne
go” 2010, nr 1, s. 8.

5 Zob. Z. Kmieciak, Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym, Kraków 2004, s. 151.
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sądowych między władzami administracyjnymi a osobami prywatnymi6. Do grupy 
alternatywnych środków rozstrzygania sporów zaliczono w tym akcie: wewnętrzną 
kontrolę aktów administracji, arbitraż, koncyliację i mediację oraz ugodę. Trzy 
ostatnie mają realizować funkcję prewencyjną, wyrażającą się w zapobieganiu po
wstawaniu sporów w czasie, kiedy można je jeszcze zażegnać7. Koncyliacja i me
diacja mogą być zainicjowane przez zainteresowane strony, przez sąd albo stanowić 
obligatoryjny etap danej procedury. Przyjęto także, że koncyliacja, mediacja i czyn
ności prowadzące do ugody mogą być w ramach ustawodawstwa krajowego ujęte 
jako wstępny i obowiązkowy etap, warunkujący wręcz możliwość uruchomienia 
postępowania sądowego.

Z punktu widzenia krajowych rozwiązań prawnych interesująca jest szczególnie 
cecha obligatoryjności, która z jednej strony byłaby jak najbardziej pożądana, 
a z drugiej kolidowałaby z akceptowanym w naszej tradycji elementem dobrowolno
ści związanym z tą formą rozwiązywania sporów8.

W rekomendacji wskazano także, że posługiwanie się nimi powinno być 
w krajowych systemach prawnych powszechnie dopuszczalne bądź dozwolone 
w określonych, uznanych za odpowiednie sprawach, przede wszystkim zaś w przypad
kach wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, kształtowania stosun
ków prawnych w drodze umów, odpowiedzialności cywilnoprawnej administracji 
i wszelkich roszczeń pieniężnych9.

W założeniu postępowanie mediacyjne miało przyczynić się do przyspieszenia 
postępowania sądowoadministracyjnego przez zmniejszenie liczby skarg, które sądy 
administracyjne musiałyby rozpoznać10. Przyjęto więc, że ma ono pełnić funkcję 
redukcyjną. Ze względu jednak na fakultatywność ma ono charakter uzupełniający. 
Założono też, że skuteczne przeprowadzenie postępowania mediacyjnego doprowa
dzi do osiągnięcia przez skarżącego zamierzonego celu, tj. bezpośredniego celu 
zaskarżenia wyrażającego się w usunięciu z obrotu prawnego zaskarżonej formy 
działalności administracji publicznej, a w pewnych sytuacjach również pośredniego 
celu zaskarżenia -  rozstrzygnięcia o prawach i obowiązkach jednostki -  i to 
w krótszym czasie. Wydaje się, że obok względów ekonomii procesowej, kierowano 
się również potrzebą obniżenia kosztów rozwiązania sporu o legalność w tym postę
powaniu. Przedstawione przesłanki miały również pośrednio na celu ułatwienie reali
zacji prawa do sądu. Miało to być osiągnięte przez zapobieżenie zatorom w sądach

6 Akt ten nie ma oczywiście charakteru wiążącego i stanowi dla państw członkowskich Rady 
Europy formę soft law.

7 Zob. Z. Kmieciak, Mediacja i koncyliacja..., s. 133.
8 Wydaje się, że elementem, który powinien być powiązany z obligatoryjnością ADR są koszty 

postępowania. Ustalenie ich na wyższym niż dotychczas poziomie byłoby czynnikiem mobilizującym do 
wzięcia udziału w tym obligatoryjnym etapie postępowania przedsądowego albo nawet sądowego. Pod
wyższenie kosztów postępowania wiązałoby się jednak z zarzutami o ograniczeniu prawa do sądu.

9 Z. Kmieciak, Mediacja i koncyliacja..., s. 135.
10 Zob. T. Woś, [w:] T. Woś (red.), H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, op. cit., s. 531.
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administracyjnych, a tym samym generalne skrócenie czasu rozpoznawania spraw 
sądowoadministracyjnych.

W odniesieniu się do istoty postępowania mediacyjnego w literaturze przedmio
tu wyrażany jest pogląd, że ma ono cechy zbliżone do autokontroli występującej 
w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym, prowadzonym tak w oparciu 
o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyj
nego11 (art. 132), jak ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa12 
(art. 226). Wspólnym dla obu instytucji elementem jest możliwość autoweryfikacji 
rozstrzygnięcia przez organ administracji publicznej. W doktrynie traktuje się tę 
instytucję również jako „przedłużenie okresu pozostawionego organowi [...] do na
mysłu nad uwzględnieniem skargi”13. Różnica wiąże się z szerszym zakresem zasto
sowania postępowania mediacyjnego, gdyż według założenia ustawodawcy może 
być przeprowadzone we wszystkich sprawach objętych kognicją sądów administra
cyjnych (art. 3 § 2 i 3 p.s.a.). Dotyczy to więc nie tylko skarg wnoszonych na 
decyzje i postanowienia (art. 3 § 2 pkt 1 i 2 p.s.a.), ale także innych form działania 
administracji publicznej albo braku powinnego działania (bezczynność i przewle
kłość). Druga różnica wynika z tego, iż ustawodawca w postępowaniu mediacyjnym 
przyznał więcej uprawnień stronie skarżącej niż stronie przy autokontroli w jurys
dykcyjnym postępowaniu administracyjnym. W odniesieniu do innych instytucji 
procesowych można porównywać mediację do „wezwania do usunięcia naruszenia 
prawa” dokonywanego albo na podstawie art. 52 p.s.a., albo na podstawie przepisów 
szczególnych. W postępowaniu mediacyjnym autoweryfikacja działania przez organ 
odbywa się w ścisłym porozumieniu ze stroną skarżącą (adresatem działań admini
stracji publicznej)14, w tamtych przypadkach jej uprawnienia sprowadzają się jedy
nie do przedstawienia żądania, aby instytucja autoweryfikacyjna została zastosowa
na (nieco szerzej ujęto tę kwestię w sytuacji objętej hipotezą art. 132 § 2 k.p.a.).

W tym miejscu należy ustalić, czy zakres zastosowania postępowania mediacyj
nego obejmuje wszystkie przedmioty zaskarżenia określone w art. 3 § 2 i § 3 p.s.a.? 
W art. 115 p.s.a. nie zamieszczono jakichkolwiek ograniczeń w zakresie spraw 
sądowoadministracyjnych, w których może być przeprowadzone. Wydaje się jednak, 
że istota niektórych typów aktywności administracji publicznej wyklucza możliwość 
zastosowania do nich rozwiązań przewidzianych na etapie pozytywnego zakończe
nia postępowania mediacyjnego -  określonych w art. 117 § 1 p.s.a.15 Ograniczenie

11 Tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.
12 Tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.
13 Zob. J. Borkowski, Ustawy o dwuinstancyjnym sądownictwie administracyjnym, „Monitor 

Prawniczy” 2003, nr 8, s. 349.
14 Por. R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjny

mi, Warszawa 2011, s. 466.
15 Odmiennie przyjęto w wyroku NSA z 23 listopada 2010 r., I OZ 871/10, LEX nr 742128. 

W orzeczeniu tym sformułowano tezę, że uprawnienia autokontrolne mają zastosowanie do wszystkich
form działania administracji publicznej, na które można wnieść skargę na podstawie art. 3 § 2 p.s.a.
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dotyczy pewnych typów aktów prawa miejscowego organów jednostek samorządu 
terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej (art. 3 § 2 pkt 5 p.s.a.), 
niektórych aktów generalnych organów jednostek samorządu terytorialnego i ich 
związków podejmowanych z zakresu administracji publicznej (art. 3 § 2 pkt 6 p.s.a.), 
aktów nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego 
(art. 3 § 2 pkt 7 p.s.a.) oraz niektórych „innych aktów” i „czynności z zakresu 
administracji publicznej” (art. 3 § 2 pkt 4 p.s.a.), tj. tych, które nie mają już znacze
nia dla skarżącego w związku z np. utratą przez niego statusu użytkownika zakładu 
albo zmianą okoliczności, które spowodowały, że dany akt lub czynności nie mają 
znaczenia z punktu widzenia jego sytuacji administracyjnoprawnej.

Przyczyną niemożności uruchomienia postępowania mediacyjnego w odniesie
niu do skargi z pkt 5 i 6 art. 3 § 2 p.s.a. jest zdaniem T. Wosia okoliczność, że skargi 
mogą być wnoszone „przez niedającą się ustalić w momencie ich wydawania czy też 
podejmowania kategorię podmiotów [...] w różnym czasie”16, co wynika ze szcze
gólnego określenia podstaw legitymacji procesowej np. w art. 101 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym17. Wiąże się to także z tym, że 
ustalenia poczynione z udziałem jednego skarżącego w żaden sposób nie mogą 
wiązać innych osób, które później wniosą skargę i w ten sposób zainicjują nowe 
postępowanie sądowoadministracyjne. Należy mieć również na uwadze, że w nie
których przypadkach charakter i skutki tych działań mogą wykluczać możliwość 
podjęcia działań autokontrolnych w ramach postępowania mediacyjnego.

Zgodnie z art. 115 § 1 p.s.a., postępowanie mediacyjne może być przeprowa
dzone na wniosek skarżącego lub organu. Celem tego postępowania jest wyjaśnienie 
i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz przyjęcie przez stro
ny ustaleń co do sposobu jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa. 
W myśl § 2 tego przepisu postępowanie mediacyjne może być prowadzone mimo 
braku wniosku stron o jego przeprowadzenie, tzn dopuszczalne jest jego podjęcie 
z urzędu. W obu przypadkach postępowanie to ma charakter fakultatywny18. 
Z przytoczonych przepisów wynika więc, że postępowania to jest -  co do zasady 
-  uruchamiane na wniosek skarżącego lub organu. Z inicjatywą przeprowadzenia 
tego postępowania nie może wystąpić prokurator, organizacja społeczna oraz uczest
nicy postępowania, niezależnie od tego, czy status ten nabyli ex lege na mocy art. 33 
§ 1 p.s.a., czy też uzyskali go w drodze postanowienia sądu wydanego na podstawie 
at. 33 § 2 p.s.a.19

Wniosek może być zawarty w skardze lub w odpowiedzi na skargę. Może być 
również wniesiony w odrębnym piśmie procesowym, przy czym powinno to nastą
pić przed wyznaczeniem rozprawy. Zdaniem T. Wosia termin ten został określony

16 Por. T. Woś, [w:] T. Woś (red.), H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, op. cit., s. 537.
17 Tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.
18 Zob. wyrok NSA z dnia 14 września 2010, II GSK 840/09, Lex 746267.
19 Por. T. Woś, [w:] T. Woś (red.), H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, op. cit., s. 535.
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w sposób nieprawidłowy, gdyż wnioskodawca faktycznie nie dysponuje wiedzą, 
kiedy przewodniczący wydziału w drodze zarządzenia ustali termin rozprawy20. Jest 
to na tyle istotne, że termin ten jest terminem ustawowym, zawitym i nie podlega 
przywróceniu. Tym samym złożenie wniosku po wyznaczeniu rozprawy jest bezsku
teczne. W przypadku złożenia wniosku po terminie sąd na rozprawie wyda postano
wienie oddalające wniosek21 i przystąpi do rozpoznania sprawy w postępowaniu 
głównym. Sędzia sprawozdawca może jednak uznać, że istnieją podstawy do prze
prowadzenia postępowania mediacyjnego z urzędu, wówczas po oddaleniu wniosku 
przewodniczący skieruje sprawę na posiedzenie mediacyjne na podstawie art. 115 
§ 2 p.s.a.22

Należy podkreślić, że nie każdy prawidłowo złożony wniosek wywoła zamie
rzony skutek. Decyzję w tym zakresie podejmuje sędzia sprawozdawca albo referen
darz sądowy. Brak jest przy tym ustawowych kryteriów, którymi powinni się kiero
wać przy badaniu tego wniosku. Zdaniem Bogusława Dautera zostanie on 
uwzględniony, jeżeli zostaną stwierdzone „podstawy do mediacji”23. Z kolei T. Woś 
używa zamiennie sformułowań, że wniosek powinien być zasadny albo celowy24. 
Wydaje się, że owa „celowość”, „zasadność”, istnienie „podstaw do mediacji” po
winny być analizowane w kontekście przesłanki przedmiotowej, która wiąże się 
z charakterem sprawy sądowoadministracyjnej zdeterminowanej przedmiotem za
skarżenia oraz przesłanki podmiotowej będącej pochodną tego, kto jest wniosko
dawcą oraz -  co jest najtrudniejsze do ustalenia -  wypracowanej linii orzeczniczej 
sądów administracyjnych w danej kategorii spraw. Charakter sprawy ma niewątpli
wie wpływ na możliwość skutecznego przeprowadzenia postępowania mediacyjne
go. Wiąże się to z omawianą już kwestią, że nie wszystkie przedmioty zaskarżenia 
określone w art. 3 § 2 p.s.a. kwalifikują się do autoweryfikacji przez organ admini
stracji publicznej w ramach wykonania ustaleń z postępowania mediacyjnego. 
Z kolei przesłanka podmiotowa związana jest ze stroną, która występuje o skierowa
nie sprawy sądowoadministracyjnej do trybu postępowania mediacyjnego. Przyjąć 
w tym zakresie należy, iż wnioskodawca przedstawia także propozycje ustaleń, które 
mają być przyjęte w tym trybie. Jeżeli w ocenie sądu skarga jest bezzasadna, 
a z wnioskiem i propozycją skorzystania z uprawnień autoweryfikacyjnych przez

20 Ibidem, s. 535-534.
21 Postanowienie to wpisuje się do protokołu rozprawy bez spisywania odrębnej sentencji i ogła

sza stronom. Nie wymaga ono uzasadnienia, bowiem nie przysługuje na nie zażalenie.
22 Por. B. Dauter, [w:] B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo 

o postępowaniu przez sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2006, s. 260. Z kolei T. Woś 
twierdzi, że niedopuszczalne jest, aby sąd postanowił o przeprowadzeniu mediacji na rozprawie, jeśli 
tylko uzna to za celowe dla końcowego rozpatrzenia sprawy. Odrzuca również możliwość podjęcia 
mediacji ponownie, po bezskutecznym posiedzeniu mediacyjnym. Zdaniem autora przemawia za tym 
treść przepisu art. 62 p.s.a., a przede wszystkim wyrażona w art. 7 zasada koncentracji materiału 
dowodowego. Zob. T. Woś, [w:] T. Woś (red.), H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, op. cit., s. 536.

23 Zob. B. Dauter, [w:] B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, op. cit., s. 261.
24 Zob. T. Woś, [w:] T. Woś (red.), H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, op. cit., s. 537-538.
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organ występuje skarżący, trudno uznać za celowe prowadzenie tego postępowania. 
Jeśliby jednak z takim wnioskiem wystąpił organ, uruchomienie tego trybu mogłoby 
doprowadzić -  po przeprowadzeniu argumentacji bazującej na prawie i faktach -  do 
przekonania skarżącego do wycofania skargi i w ten sposób zaakceptowania legal
ności zaskarżonego wcześniej działania organu. Sytuację tę można odwrócić. Jeżeli 
z wnioskiem występuje organ, a z okoliczności sprawy wynika, że skarga jest zasad
na, trudno oczekiwać, aby jego inicjatywa była przejawem zamiarów podjęcia dzia
łań na podstawie art. 117 § 1 p.s.a. Organ miał przecież możliwość skorzystania 
z uprawnień autokontrolnych określonych w art. 54 § 3 p.s.a. Należy przy tym 
podkreślić, iż z możliwości tej może skorzystać do dnia rozpoczęcia rozprawy. 
Skoro więc nie wybrał tego wariantu, to tym bardziej trudno oczekiwać, że zdecydu
je się na niego w ramach postępowania mediacyjnego. W tym przypadku przepro
wadzenie tego postępowania jest niecelowe. Jeżeli jednak wniosek jest od organu, 
a skarga wydaje się bezzasadna, wtedy istnieją podstawy do uruchomienia tego 
trybu25. W każdym z tych przypadków zasadność wniosku oceniana jest równocze
śnie z przeprowadzeniem wstępnej oceny zasadność skargi, czyli sąd musi w tym 
zakresie odnieść się do istoty sprawy sądowoadministracyjnej i dokonać wstępnej 
analizy legalności działań administracji publicznej zaskarżonych do sądu. Trzeci 
czynnik, który może być uwzględniony przy badaniu takiego wniosku stron, to 
występowanie jednolitej linii orzeczniczej w danej kategorii spraw sądowoadmini- 
stracyjnych. Ustalenie przez sędziego sprawozdawcę, że na podstawie dotychczaso
wego orzecznictwa -  po stwierdzeniu istnienia podobieństw w zakresie istotnych 
elementów danych spraw sądowoadministracyjnych -  można prognozować treść 
wyroku, może również stanowić przesłankę uruchomienia tego postępowania. Wydaje 
się przy tym, że dwie pierwsze przesłanki mają charakter obligatoryjny, natomiast 
trzecia fakultatywny. Stwierdzenie przez sąd, że nie występuje jedna z obligatoryjnych 
przesłanek stanowi podstawę do wydania postanowienia oddalającego ten wniosek.

W myśl art. 116 § 1 p.s.a. postępowanie mediacyjne prowadzi sędzia lub refe
rendarz wyznaczony przez przewodniczącego wydziału. Przebieg utrwalany jest 
w formie protokołu, w którym zamieszcza się stanowiska stron, a w szczególności 
dokonane przez strony ustalenia o sposobie załatwienia sprawy. Protokół podpisuje 
prowadzący postępowanie mediacyjne i strony (art. 116 § 2). Zdaniem B. Dautera 
istota postępowania mediacyjnego polega na rozważeniu argumentów prawnych 
i faktycznych, które prowadzą do przyjęcia ustaleń satysfakcjonujących obie strony 
i skutkujących bezprzedmiotowością sprawy zawisłej przez sądem administracyj
nym26. Autor wskazuje, że propozycje tych ustaleń przedstawia wnioskodawca tego

25 Por. T. Świetlikowski, Mediacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym (ujęcie praktyczne), 
„Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2005, nr 2-3, s. 41.

26 Zob. B. Dauter, Mediacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym, [w:] lus et Lex. Księga 
Jubileuszowa Profesora Andrzeja Kabata, Olsztyn 2004, s. 98. Podobnie W. Ryms, Postępowanie 
mediacyjne, [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (zagadnienia wybrane), ma
teriał na Konferencję Sędziów NSA, Popowo 2003, maszynopis powielony, Warszawa 2003, s. 44.
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postępowania. Rolą osoby prowadzącej mediację, którą w jednym z opracowań 
nazwał „mediatorem”27, jest organizacyjne przygotowanie tego postępowania w taki 
sposób, aby już na pierwszym posiedzeniu mediacyjnym mogło dojść do ustaleń 
dotyczących sposobu załatwienia sprawy. Zaznacza przy tym, że rola mediatora nie 
może ograniczać się do wysłuchania racji prezentowanych przez strony sporu. Obo
wiązkiem tej osoby, występującej jako neutralny podmiot pozostający poza sporem, 
jest zakreślanie ram zaistniałego sporu, aby jego strony mogły skoncentrować się na 
„ewentualnych szansach polubownego załatwienia sprawy”28. Równocześnie za
strzega, że nie jest on zwolniony od kontroli tego, aby przyjęte przez strony ustale
nia mieściły się w granicach obowiązującego prawa29.

Z kolei Z. Kmieciak przyjął, że postępowanie to ma „umożliwić weryfikację 
własnej wiedzy o sprawie, w tym prawidłowości rozstrzygnięcia (czynności) organu 
administracji”30. Cel tego postępowania ujmuje również szerzej w nawiązaniu do 
roli podmiotu prowadzącego to postępowanie. Według tego stanowiska prowadzący 
postępowanie sądowoadministracyjne wyjaśnia stronom, czy w toku postępowania 
przed organem administracji publicznej doszło do naruszenia prawa, na czym ono 
polegało, jakie mogą być następstwa konkretnego uchybienia obowiązujących prze
pisów oraz jakie działania powinny być podjęte przez organ w celu usunięcia stwier
dzonych naruszeń. Wykluczono również w tym ujęciu uzgadnianie przez sąd roz
bieżnych czy sprzecznych interesów stron i uczestników postępowania31. Różnica 
między przedstawionymi wyżej koncepcjami sprowadza się do tego, że w pierwszej 
przyjęto szerszy zakres autonomii stron. Bogusław Dauter przyjął bowiem, że możli
we jest odebranie przez strony osobie prowadzącej prawa do zgłaszania propozycji 
w zakresie ustaleń. Wydaje się, że jest to zbyt daleko idąca propozycja. Nie 
uwzględnia ona faktu, że to właśnie sędzia czy referendarz ma największe rozezna
nie w zakresie oceny istoty danej sprawy sądowoadministracyjnej i dotychczasowej 
praktyki orzeczniczej. Na tej podstawie można przyjąć, że rola mediatora nie może 
ograniczać się do wysłuchania argumentów stron32.

Przedstawione rozwiązania dotyczą jednak tylko wariantu, w którym ustalenia 
stron prowadzą do zmiany stanowiska przez organ. Drugi wariant, kiedy wniosko
dawcą postępowania mediacyjnego jest organ, wiąże się czynnością procesową skar
żącego, tj. wycofaniem skargi. W związku z treścią art. 117 § 1 p.s.a. należy rozwa

27 Zob. B. Dauter, Mediacja..., passim.
28 Ibidem, s. 95.
29 Ibidem.
30 Zob. Z. Kmieciak, Postępowanie mediacyjne i uproszczone przed sądem administracyjnym, 

„Państwo i Prawo” 2003, nr 10, s. 25.
31 Zob. W. Chróścielewski, Z. Kmieciak, J.P. Tarno, Reforma sądownictwa administracyjnego 

w standardy ochrony praw jednostki, „Państwo i Prawo” 2002, nr 12, s. 40. Podobnie R. Hauser, 
U progu reformy sądownictwa administracyjnego, „Państwo i Prawo” 2002, nr 11, s. 35.

32 Według B. Dautera prowadzący postępowanie mediacyjne nie może korzystać z uprawnień tzw. 
policji sesyjnej, albowiem ani sędzia, ani referendarz sądowy nie wykonują funkcji sądu. Zob. B. Dauter, 
[w:] B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, op. cit., s. 352.
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żyć, czy takie rozwiązanie mieści się w celach postępowania mediacyjnego? Przepis 
ten odnosi się wyłączenie do czynności organu podejmowanych w ramach ustaleń 
postępowania mediacyjnego. Mimo takiego ujęcia skutków tego postępowania przez 
ustawodawcę, w związku z wyraźnym wskazaniem w art. 115 § 1 p.s.a., że z wnio
skiem o jego wszczęcie może wystąpić organ, wydaje się logiczne, iż występuje z tą 
inicjatywą właśnie w celu nakłonienia przeciwnej strony do zmiany swojego stano
wiska, tj. do wycofania skargi. Wydaje się jednak, że w takich sytuacjach inicjatywę 
w zakresie argumentacji powinien przejąć organ. Angażowanie wyznaczonego sę
dziego może bowiem wywołać wątpliwości skarżącego w odniesieniu do jego 
obiektywizmu33. Trudno równocześnie wskazać jakiś właściwy zakres zaangażowa
nia prowadzącego w przedstawianiu skarżącemu okoliczności sprawy. Zalecana 
może być jedynie powściągliwość w udzielaniu tych informacji.

Przebieg posiedzenia mediacyjnego nie został uregulowany. Nie mają do niego 
zastosowania reguły zawarte w art. 106 p.s.a. oraz w § 38-48 Regulaminu we
wnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych34 przewidziane 
dla rozprawy i posiedzeń jawnych. Z tego samego powodu nie będzie miał zastoso
wania przepis art. 106 § 3 p.s.a. W trakcie tego posiedzenia przewodniczący bazuje 
wyłącznie na materiale zgromadzonym w aktach sprawy.

Jak wskazano, postępowanie mediacyjne prowadzi sędzia lub referendarz wy
znaczony przez przewodniczącego wydziału. Należy przy tym przyjąć, że ze wzglę
du na potrzebę zachowania bezstronności sądu niedopuszczalne jest, aby prowadził 
to postępowanie sędzia sprawozdawca. Według Jana P. Tarno, jeżeli jednak podjął się 
tego, to powinien wyłączyć się od dalszego udziału w sprawie35. Zgodnie z art. 116 
§ 2 posiedzenie winno odbyć się z udziałem stron (skarżącego i organu administracji 
publicznej). W związku z regułą wyrażoną w art. 12 p.s.a. należy przyjąć, że mają 
prawo wziąć w nim udział również uczestnicy postępowania na prawach stron, tak 
z grupy uczestników obligatoryjnych (art. 33 § 1 p.s.a.), jak fakultatywnych (art. 33 
§ 2 p.s.a.)36. Poszczególne podmioty uczestniczące w tym postępowaniu mogą być 
reprezentowane przez pełnomocników zgodnie z regułami określonym w art. 39 p.s.a.37 
W postępowaniu tym obowiązuje zasada jawności.

W trakcie posiedzenia mediacyjnego osoba je prowadząca może według 
Z. Kmieciaka przyjąć trzy formy aktywności, tj. wskazać: naruszenia prawa przez 
organ (na czym ono polegało), jakie mogą być następstwa tego uchybienia oraz 
jakie działania powinny być podjęte przez organ w celu usunięcia stwierdzonych

33 W orzecznictwie NSA przyjęto, że wykonywanie przez sędziego czynności przygotowawczych 
do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego nie jest przesłanką jego wyłączenia z mocy ustawy, 
tj. na podstawie art. 18 § 1 pkt 6 p.s.a. Zob. postanowienie NSA z dnia 19 stycznia 2006 r., II GSK 68/05, 
ONSA WSA 2006, nr 4, poz. 99.

34 Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 18 września 2003 r. (Dz.U. nr 169, poz. 1646).
35 Zob. J.P Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warsza

wa 2009, s. 282.
36 Zob. postanowienie NSA z 8 marca 2010 r., II FZ 15/10, LEX 606574.
37 Zob. postanowienie NSA z 19 maja 2011 r., II OZ 414/11, LEX 795505.
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naruszeń38. Wydaje się, że powinna również wskazać następstwa uchybienia 
z przedstawieniem możliwych mechanizmów orzekania przez sąd w przypadku roz
poznania skargi oraz rodzaje możliwych orzeczeń, a w zakresie spraw dotyczących 
zobowiązań podatkowych -  związane z nimi konsekwencje finansowe. Przeprowa
dzona argumentacja może bazować nie tylko na analizie danej sprawy sądowoadmini- 
stracyjnej, ale również innych podobnych wcześniejszych spraw, które były przedmio
tem rozstrzygnięć, być może w tym samym wojewódzkim sądzie administracyjnym 
i w których stroną mógł być nawet ten sam organ. Wówczas osoba prowadząca 
mediację odwołuje się do wcześniejszego orzeczenia w celu ukazania, iż podobny 
mechanizm może być zastosowany w danej sprawie. Z kolei w sytuacji informacji 
skierowanej do skarżącego sędzia lub referendarz powinni jedynie przedstawić do
tychczasowe orzecznictwo w podobnych sprawach sądowoadministracyjnych na tle 
norm mających zastosowanie w danej sprawie. Wydaje się, że jest dopuszczalne 
także udzielenie informacji związanych z ewentualnymi kosztami postępowania 
ustalonymi na rzecz organu w sytuacji oddalenia skargi. Równocześnie za niedo
puszczalne należałoby uznać przedstawianie konsekwencji finansowych wynikają
cych np. z naliczenia odsetek od zobowiązań podatkowych w sytuacji oddalenia 
skargi na decyzję „podatkową” i uprawomocnienia się tego wyroku. Taka sytuacja 
mogłaby prowadzić skarżącego do wniosku, że sędzia lub referendarz działają 
w interesie organu, którego działanie jest przedmiotem zaskarżenia. Podważałoby to 
również istotę mediacji i funkcję mediatora, który powinien występować w roli 
bezstronnego podmiotu. Na tej podstawie można przyjąć, że stopień aktywności 
sędziego lub referendarza prowadzącego postępowanie uzależniony jest od założo
nych celów. W sytuacji, kiedy chodzi o przedstawienie organowi informacji wskazu
jących na brak legalności jego działań, aktywność ta może być większa i powinna 
wyglądać tak, jak przedstawiono to wyżej. Z kolei w przypadku wstępnych ustaleń 
prowadzącego mediację, iż zaskarżone działanie organu może spełniać kryteria le
galności, powinien on, zwracając się do skarżącego, ograniczyć się jedynie do 
przedstawienia dotychczasowego orzecznictwa w podobnych sprawach sądowoad- 
ministracyjnych (np. interpretacje podatkowe dotyczące tego samego stanu prawne
go i zbliżonych stanów faktycznych) oraz norm mających zastosowanie w tej spra
wie. Należy przy tym zaznaczyć, że taka „asekuracyjna” postawa sędziego 
w przypadku przewidywań, iż może nastąpić oddalenie skargi, nie będzie musiała 
występować w sytuacjach, kiedy skarżącym jest organ administracji publicznej (art. 3 
§ 2 pkt 7 p.s.a.). Wydaje się, że w takim wariancie zakres udzielanych informacji 
musi odpowiadać temu, jaki powinien być przekazany organowi („oskarżanemu”). 
Podsumowując można ustalić regułę, iż zakres informacji udzielanych przez osobę 
prowadzącą mediację powinien być uzależniony od tego, do kogo są skierowane. 
Więcej informacji można przekazać organowi, mniej skarżącemu. Równocześnie 
osoby prowadzące postępowanie mediacyjne nie powinny nakłaniać stron do podję

38 Zob. Z. Kmieciak, Postępowanie mediacyjne... , s. 25.
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cia określonych czynności. Trzeba przyjąć, że podejmują wyłącznie działania 
w zakresie udzielenia ww. informacji. W efekcie rola osoby prowadzącej postępo
wanie mediacyjne nie może ograniczać się -  wbrew stanowisku prezentowanemu 
w literaturze przedmiotu -  do wysłuchania argumentów stron. Wydaje się, że takie 
rozwiązanie mogłoby kolidować z zasadą praworządności oraz szybkości postępo
wania wyrażoną w art. 7 p.s.a. Równocześnie działania mediatora powinny być 
podejmowane z zachowaniem zasady równości stron.

W związku z możliwością wnoszenia przez uczestników postępowania na pra
wach strony skargi kasacyjnej na działania organu podjęte w wyniku uwzględnienia 
przez organ ustaleń przyjętych w trakcie postępowania mediacyjnego, również do 
nich powinny być skierowane argumenty przedstawione przez osobę prowadzącą to 
postępowania. Sposób argumentacji i zakres udzielanych im informacji zależy od 
konstelacji procesowej, w jakiej występują te podmioty względem stron. Jeżeli po
pierają skarżącego, to ustalenia podjęte przez organ i wynikające z nich działania 
przyczynią się do przekonania ich o osiągnięciu korzystnego również dla nich celu 
tego postępowania. W sytuacji jednak, kiedy nie mają zbieżnych interesów ze skar
żącymi (powołują się na interes prawny sprzeczny z interesem adresata, np. właści
ciele sąsiednich nieruchomości -  uczestnicy na prawach strony akceptują decyzję 
o odmowie wydania pozwolenia na budowę i popierają stanowisko organu 
w kontrze do wnioskodawcy, który skarży ten akt), podjęcie przez organ działań 
autokontrolnych w trakcie postępowania mediacyjnego może stanowić impuls do 
wniesienia przez uczestnika skargi na podstawie art. 118 p.s.a. W takim układzie 
procesowym właściwie trudno jest przyjąć rozwiązanie, które dawałoby szansę, że 
działania podjęte w ramach postępowania mediacyjnego będą akceptowane przez 
wszystkie podmioty uczestniczące w postępowaniu sądowoadministracyjnym. 
W związku z tym trzeba rozważyć, czy zasadne jest uruchamianie postępowania 
mediacyjnego. Przedstawione okoliczności stanowią podstawę do sformułowania 
oceny o niezasadności przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sytuacji ist
nienia sprzecznych interesów faktycznych pomiędzy adresatami decyzji albo innego 
aktu zaskarżonego do sądu administracyjnego. Przedmiot tego postępowania sądo- 
woadministracyjnego ma bowiem „drugie dno”, którym obok głównego sporu co do 
legalności działania organu, jest spór co do faktów między stronami postępowania 
administracyjnego (np. właścicielami sąsiadujących nieruchomości).

Przebieg posiedzenia mediacyjnego należy utrwalić w formie protokołu, w któ
rym zamieszcza się stanowiska stron, a przede wszystkim dokonane ustalenia doty
czące sposobu załatwienia sprawy. Muszą one precyzyjnie określać, do czego zobo
wiązują się strony mediacji. Według B. Dautera w protokole tym powinny znaleźć 
się zapisy określające formę oraz dokładny termin wykonania ustaleń39.

Postępowanie mediacyjne, zgodnie z art. 116 p.s.a., kończy się ustaleniem spo
sobu zakończenia sprawy, a w sytuacji niepodjęcia takich ustaleń -  skierowaniem

39 Zob. B. Dauter, [w:] B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, op. cit., s. 352.
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sprawy do dalszego toku postępowania, co następuje w formie zarządzenia. Od 
zarządzenia tego nie przysługuje środek odwoławczy, gdyż nie jest ono wydane 
w toku rozprawy. W przypadku pozytywnego zakończenia postępowania mediacyjne
go mają być podjęte ustalenia o sposobie załatwienia sprawy. Stanowią one podstawę 
do uchylenia bądź zmiany zaskarżonego aktu, albo wykonania lub podjęcia innej 
czynności odpowiadającej okolicznościom sprawy w zakresie właściwości i kompe
tencji organu administracji publicznej, którego działania zaskarżono. „Załatwienie” 
sprawy w granicach obowiązującego prawa jest wówczas tożsame z autoweryfikacją 
zapadłego aktu (dokonanej czynności) albo podjęciem działania, o które zabiegał 
skarżący40. Bogusław Dauter w odniesieniu do tego etapu postępowania mediacyjne
go postuluje „precyzyjne zapisanie treści dokonanych ustaleń. Przede wszystkim nie 
mogą być one sprzeczne z obowiązującym prawem, muszą precyzyjnie określać, do 
czego zobowiązują się strony mediacji, wskazać formę oraz dokładny termin wykona
nia ustaleń, a więc te wszystkie elementy, które pozwolą później te ustalenia wyegze- 
kwować”41. Trzeba przy tym podkreślić, że charakter tych ustaleń wywołuje wątpli
wości w literaturze przedmiotu. Zdaniem T. Wosia stanowią one jedynie deklarację 
określonego zachowania w toku postępowania sądowoadministracyjnego, niewiążącą 
jednak żadnej ze stron. Przepis ten nie zawiera żadnych nowych uprawnień autorewi- 
zyjnych organu administracji, a jedynie normę odsyłającą do korzystania z upraw
nień autokontrolnych określonych w art. 54 § 3 p.s.a. Autor uzasadnia swoje stano
wisko tym, że nie ma prawnych możliwości ich egzekwowania. Wskazuje, że organ 
administracji publicznej nie może żądać cofnięcia skargi i odpowiednio skarżący nie 
ma możliwości żądania od organu uchylania lub zmiany zaskarżonego aktu. Inaczej 
mówiąc, nierespektowanie tych ustaleń nie podlega ocenie sądu i nie ma wpływu na 
sposób rozstrzygnięcia sprawy sądowoadministracyjnej42. Strony nie ponoszą ja
kichkolwiek konsekwencji w związku z niewywiązaniem się ze złożonej deklaracji.

W literaturze przedmiotu sporna jest również podstawa prawna działań autowe- 
ryfikacyjnych. Według B. Dautera przepis art. 117 § 1 p.s.a. nie stanowi samodziel
nej podstawy prawnej do uchylenia lub zmiany zaskarżonego aktu albo wykonania 
lub podjęcia innej czynności przez organ administracji publicznej. Jest to jedynie 
punkt wyjścia do zobowiązania się do „swoistego rodzaju autoweryfikacji stanowi
ska pierwotnie zajętego przez ten organ”43. Z kolei według J.P. Tarno ustalenia 
podjęte na podstawie tego przepisu stanowią samodzielną podstawę prawną do 
uchylenia lub zmiany zaskarżonego aktu44. Autorzy ci nie wyjaśniają przy tym 
reguł, w oparciu o które byłoby możliwe prowadzenie egzekucji tych zobowiązań45.

40 Zob. Z. Kmieciak, Postępowanie mediacyjne... , s. 25.
41 Zob. B. Dauter, [w:] B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, op. cit., s. 352.
42 Ibidem, s. 542.
43 Ibidem, s. 354.
44 Zob. J.P. Tarno, Prawo..., s. 284.
45 Nawet charakter protokołu z posiedzenia, który jest dokumentem urzędowym, nie daje podstaw 

do uruchomienia egzekucji tych ustaleń.
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Powstaje zatem pytanie: według jakiej procedury należałoby prowadzić ewentualnie 
egzekucję wobec organu? Oczywiste, że nie w oparciu o ustawę z dnia 17 czerwca 
1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która w związku z postano
wieniami art. 1, 2 i 3 ma zastosowanie do egzekwowania przez administrację pu
bliczną (wierzyciela) wykonania obowiązków spoczywających na zobowiązanych 
-  podmiotach spoza administracji. Tym bardziej nie można wykorzystać do tego 
procedury przewidzianej w cz. III „Postępowanie egzekucyjne” ustawy z dnia 
17 listopada 1964 r. -  Kodeks postępowania cywilnego46. Należy w tym zakresie 
podzielić pogląd T. Wosia, że brak jest w krajowym porządku prawnym rozwiązań, 
które pozwalałyby na dochodzenie wykonania złożonych deklaracji. Tym bardziej 
nie można wyobrazić sobie mechanizmów procesowych, na podstawie których or
gan „wymuszałby” na skarżącym cofnięcie skargi.

Wydaje się, że na kwestie te należy spojrzeć nie z punktu widzenia ewentual
nych „sankcji” albo „egzekucji” wobec podmiotu, który nie wykonuje ustaleń przy
jętych w trakcie postępowania mediacyjnego, lecz bardziej przez pryzmat „korzy
ści”, jakie można osiągnąć np. w postaci zmniejszenia kosztów postępowania. Takie 
były założenia wprowadzenia tych rozwiązań. Trudno bowiem przyjąć, aby rozwią
zania, które mają rozwiązywać „spory”, miały rodzić nowe „spory” -  w tym przy
padku odnośnie wykonania ustaleń postępowania mediacyjnego. Byłoby to sprzecz
ne z istotą tych rozwiązań. Przyjąć więc należy, że charakter tych ustaleń zarówno 
dla strony, jak i dla organu nie jest aż tak istotny. Ważniejsze są bowiem „korzyści”, 
jakie osiągną w związku z podjętymi działaniami realizującymi te ustalenia47. Tak 
określona funkcja postępowania mediacyjnego może być wykorzystywana do stoso
wania wykładni celowościowej w procesie interpretacji tych przepisów.

W nawiązaniu do poglądów T. Wosia i B. Dautera nie należy traktować art. 117 
p.s.a. jako podstawy nowych uprawnień autorewizyjnych, lecz jako odesłanie do 
art. 54 § 3 p.s.a., tj. do uprawnień autokontrolnych organu w toku postępowania 
sądowoadministracyjnego. Przepis ten ma odpowiednie zastosowanie do postępowa
nia mediacyjnego. Jest to o tyle istotne, że nie ma potrzeby ustanawiania w tej 
sytuacji przesłanki „uwzględnia skargę w całości”. Wydaje się bowiem, że w tym 
przypadku możliwe staje się uwzględnienie przez organ skargi w części (np. 
w odniesieniu do części decyzji). Z kolei w przypadku skarżącego jest to punkt 
wyjścia do korzystania z uprawnienia przewidzianego w art. 60 p.s.a., tj. możliwości 
cofnięcia skargi i odpowiednio może on również cofnąć w części skargę (np. 
w odniesieniu do części decyzji, a pozostała część pozostaje przedmiotem kontroli 
sądowoadministracyjnej). W przypadku działań organu możliwa jest autokontrola 
aktów (decyzji) dotkniętych wadami istotnymi i nieistotnymi. Należy przy tym zgo
dzić się poglądem B. Dautera, iż możliwa jest również autokontrola aktów, które są 
zgodne z prawem. W tym przypadku dopuszcza się też zmianę części rozstrzygnię-

46 Dz.U. nr 43, poz. 296 ze zm.
47 Uwagi te dotyczą uprawnień do skarżenia tych działań na podstawie art. 118 p.s.a.
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cia (w granicach prawa) lub ustaleń decyzji, w tym również zmianę uzasadnienia. 
Wydaje się także, że dopuszczalna jest modyfikacja klauzul dodatkowych, tj. termi
nów, warunków lub zlecenia. Organ podejmuje przy tym działania odpowiadające 
jego kompetencjom, a nie uprawnieniom orzeczniczym sądu administracyjnego 
określonym w art. 145-151 p.s.a.48 Taka charakterystyka tej instytucji procesowej 
dotyczy również pozostałych form działalności administracji publicznej zaskarżonej 
do sądu administracyjnego. Zaznaczyć przy tym trzeba, że organ działając w ramach 
postępowania sądowoadministracyjnego i uwzględniając skargę na podstawie art. 54 
§ 3 p.s.a., nie może dokonywać oceny przedmiotu zaskarżenia według innych kryte
riów niż sąd administracyjny. Tym samym działanie organu podejmowane w ramach 
autokontroli musi spełniać kryterium legalności49.

Podobnie jak przy stosowaniu art. 54 § 3 p.s.a., zastosowanie się przez organ 
administracji do ustaleń przyjętych w postępowaniu mediacyjnym uzależnione bę
dzie od przedmiotu zaskarżenia. Działania podejmowane w tej sytuacji muszą być 
zgodne z prawem materialnym i procesowym. W związku z tymi ograniczeniami 
niedopuszczalne jest przyjęcie konstrukcji związania wnioskami strony. Przy takim 
założeniu należy przyjąć, że jej rola sprowadza się do zaakceptowania działania 
zaproponowanego przez organ w nawiązaniu do informacji przekazanych przez me
diatora, która mieści się w zakresie jego kompetencji i będzie spełniać kryterium 
legalności. Trudno więc w takiej sytuacji mówić o kompromisie między stronami. 
Funkcją działania podjętego w ramach uprawnień autokontrolnych nie jest zatem 
„uwzględnianie interesów stron postępowania”. Należy podkreślić, że w przypadku 
większości przedmiotów zaskarżenia organ będzie ograniczony tylko do jednej 
-  dopuszczalnej prawem -  formy działania. Strona w tej sytuacji może zaakcepto
wać to działanie. Propozycja tego aktu albo czynności może odbiegać od jej oczeki
wań wyartykułowanych w skardze lub w trakcie postępowania mediacyjnego50. 
Istotne jest tylko to, aby działanie to było zgodne z prawem.

W ramach uprawnień autokontrolnych podejmowanych przez organ na podsta
wie art. 54 § 3 p.s.a w postępowaniu sądowoadministracyjnym uruchomionym skar
gą z art. 3 § 2 pkt 1-3 i 4a dopuszczalne jest: uchylenie zaskarżonego aktu w całości 
albo części (np. postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego 
utrzymanego w zażaleniowym toku instancji)51; uchylenie zaskarżonego aktu 
w całości lub części i orzeczenie w tym zakresie co do istoty sprawy; uchylenie 
zaskarżonego aktu i umorzenie postępowania odwoławczego (zażaleniowego)52 
uchylenie zaskarżonego aktu i aktu go poprzedzającego, wydanego w pierwszej 
instancji i orzeczenie co do istoty sprawy; uchylenie zaskarżonego aktu i aktu po
przedzającego go w całości albo części, wydanego w pierwszej instancji i umorzenie

48 Zob. wyrok WSA w Gliwicach z 29 marca 2007 r., II SA/Gl 831/06, LEX nr 340185.
49 Zob. wyrok NSA z 6 października 2006 r., II OSK 1190/05, LexPolonica nr 2595142.
50 Inaczej w wyroku WSA w Łodzi z 21 października 2011, I SA/Łd 1115/10, LEX nr 952613.
51 Tak w wyroku WSA w Gdańsku z 29 stycznia 2008 r., III SA/Gd 243/07, LEX nr 456733.
52 Zob. wyrok NSA z 6 października 2006 r., II OSK 1190/05, LexPolonica nr 2595142.
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postępowania pierwszej instancji w tym zakresie53. Niedopuszczalne jest za to uchy
lenie zaskarżonego aktu i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez 
organ I instancji. Zasadniczym argumentem, zdaniem T. Wosia, za wykluczeniem 
takiego działania autokontrolnego jest niedopuszczalność otwarcia nowego toku in
stancji w sprawie będącej przedmiotem uchylanego aktu, co stanowiłoby swoistą 
ucieczkę od kontroli sądowoadministracyjnej do postępowania przed organem 
pierwszej instancji54.

Przedstawione możliwości działania będą miały odpowiednie zastosowanie 
w przypadku aktów, na które wniesiono skargę na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 p.s.a. 
Należy bowiem uwzględnić w tym przypadku fakt, że nie występuje w tych spra
wach postępowanie w toku instancji. W odniesieniu do czynności administracji 
publicznej zaskarżonych na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 organ może podjąć nową 
czynność55. W przypadku podjęcia ustaleń w sprawie uruchomionej skargą na bez
czynność lub przewlekłość (art. 3 § 2 pkt 4 p.s.a.) zastosowanie się do nich przez 
organ polegałoby na podjęciu czynności procesowych nakazanych prawem albo 
wydania określonego prawem aktu administracyjnego56. W odniesieniu do aktów 
prawa miejscowego kolegialnych organów jednostek samorządu terytorialnego i te
renowych organów administracji rządowej (art. 3 § 2 pkt 5 p.s.a.), innych aktów 
generalnych organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków podejmo
wanych z zakresu administracji publicznej (art. 3 § 2 pkt 6 p.s.a.) dopuszczalne jest 
ich uchylenie.

W podsumowaniu należy stwierdzić, że każda z form działania podjęta w ra
mach korzystania z uprawnień autokontrolnych musi mieścić się w katalogu zawar
tym w art. 3 § 2 p.s.a., w związku z możliwością zaskarżenia ich na podstawie 
art. 118 § 1 p.s.a. Tym samym dokonanie ustaleń mediacyjnych i podjęcie stosow
nych działań nie zamyka jeszcze postępowania sądowego w sprawie57. W przypad

53 Zob. T. Kiełkowski, Uprawnienia autokontrolne organu administracji w postępowaniu sądo- 
woadministracyjnym, „Przegląd Sądowy” 2004, nr 7-8, s. 7-8; T. Woś, [w:] T. Woś (red.), H. Knysiak- 
-Molczyk, M. Romańska, Postępowanie postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, 
wyd. 5, Warszawa 2012, s. 422-423. W ramach uprawnień autokontrolnych niedopuszczalne jest także 
korzystanie z typów rozstrzygnięć przewidzianych dla trybów nadzwyczajnych (np. stwierdzenie nie
ważności decyzji). Uwaga ta nie dotyczy przypadków korzystania z uprawnień autokontrolnych 
w sytuacji zaskarżenia aktu wydanego w nadzwyczajnym postępowaniu administracyjnym.

54 Za: T. Woś, [w:] T. Woś (red.), H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, op. cit. (2012), s. 424; zob. 
wyrok WSA w Warszawie z 2 sierpnia 2005 r., VII SA/Wa 1697/04, LexPolonica nr 1920613.

55 Nie dotyczy to niektórych „innych aktów” i „czynności z zakresu administracji publicznej (art. 3 
§ 2 pkt 4 p.s.a.), do których nie ma podstaw stosowania autokontroli, tj. tych, które nie mają już 
znaczenia dla skarżącego w związku z np. utratą przez niego statusu użytkownika zakładu albo zmianą 
okoliczności, które spowodowały, że dany akt lub czynności nie mają znaczenia z punktu widzenia jego 
sytuacji administracyjnoprawnej.

56 Tak też w postanowieniu WSA z 16 grudnia 2010 r., IV SAB/Po 64/10, LEX nr 664251. W takim 
przypadku należy odrzucić możliwość przyjęcia ustaleń o wycofaniu skargi przez skarżącego w związku 
z zobowiązaniem się organu do wydania aktu administracyjnego.

57 Zob. R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami..., s. 472.
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ku niezaskarżenia tych działań sąd umarza postanowieniem postępowanie w spra
wie, w której miało miejsce postępowanie mediacyjne (art. 161 § 1 pkt 3 p.s.a.). 
Bezprzedmiotowość postępowania wywołuje skutek w postaci mocy wiążącej aktu 
podjętego na podstawie ustaleń mediacyjnych58. Należy mieć przy tym na uwadze, 
iż postanowienie o umorzeniu postępowania może być na mocy art. 173 § 1 p.s.a. 
przedmiotem zaskarżenia skargą kasacyjną do NSA.

Działania organu administracji publicznej podjęte na podstawie ustaleń przyję
tych w postępowaniu mediacyjnym podlegają kontroli sądowoadministracyjnej 
w przypadku ich zaskarżenia do sądu administracyjnego. Podstawą prawną tej skar
gi jest art. 118 § 1 p.s.a. Przepis ten nie dotyczy sytuacji, kiedy skarżący zastosował 
się od ustaleń mediacyjnych i wycofał skargę. Zgodnie ze wskazanym przepisem, na 
akt wydany na podstawie ustaleń, o których mowa w art. 117 § 1 p.s.a., można 
wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie trzydziestu dni 
od dnia doręczenia aktu albo wykonania lub podjęcia czynności. Prawo do jej wnie
sienia jest realizacją konstytucyjnej zasady prawa do sądu oraz sądowej weryfikacji 
aktu wydanego przez organ administracji publicznej59. Legitymację procesową do 
wniesienia tej skargi mają nie tylko strony, ale także uczestnicy postępowania. Skar
ga może być wyrazem niezadowolenia strony lub uczestnika z „nowego” aktu, po
mimo iż był on wydany zgodnie z ustaleniami przyjętymi w postępowaniu mediacyj
nym. Sytuacja taka jest jak najbardziej uzasadniona, w sytuacji kiedy między kilku 
skarżącymi albo skarżącym i uczestnikami obligatoryjnymi postępowania sądowo- 
administracyjnego istnieje konflikt interesów faktycznych60. Rozpoznając tę skargę, 
wojewódzki sąd powinien ją  traktować tak jak wszystkie skargi, a zatem zbadać 
wszystkie istotne okoliczności, w tym przesłanki zaskarżenia, a nie ograniczać się 
jedynie do tego, czy decyzja, akt albo czynność odpowiada ustaleniom tego postę
powania.

Wniesienie skargi na działania podjęte w ramach realizacji ustaleń mediacyj
nych powoduje, że zostaje wszczęte drugie postępowanie sądowoadministracyjne, 
a sąd ma prowadzić je równolegle. Obowiązek takiego procedowania wynika ze 
zdania drugiego art. 181 § 1 p.s.a., który stanowi: „Skargę sąd rozpoznaje łącznie ze 
skargą wniesioną w sprawie na akt lub czynność, w której przeprowadzono postępo
wanie mediacyjne”. Przyjąć należy pewną chronologię procedowania w tych spra
wach. W pierwszej kolejności rozpoznawana jest skarga na akt podjęty w wyniku 
realizacji ustaleń mediacyjnych, przy czym sąd powinien zbadać wszystkie istotne 
okoliczności sprawy (legalność), a nie ograniczać się do tego, czy odpowiada ona 
ustaleniom postępowania mediacyjnego61. Jeżeli skarga ta okaże się niezasadna 
i zostanie oddalona, to sąd postępowanie w sprawie objętej postępowaniem media

58 Por. wyrok NSA z 14 grudnia 2007, I OSK 1913/06, LexPolonica nr 1981976.
59 Zob. wyrok NSA z 14 grudnia 2007 r., I FSK 269/06, LEX nr 420725.
60 Zob. wyrok NSA z 16 stycznia 2008 r., I OSK 1813/06, LEX nr 453437; podobnie przyjęto 

w wyroku NSA z 14 grudnia 2007 r., I FSK 269/06, LEX nr 420725.
61 Zob. J. P. Tarno, Prawo..., s. 317.
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cyjnym (pierwsze postępowanie) umarza postanowieniem jako bezprzedmiotowe 
(art. 161 § 1 pkt 3 p.s.a.). Jeżeli jednak będzie zasadna, sąd -  bez orzekania w tym 
momencie -  przystąpi do rozpoznania pierwszej sprawy. W tym celu, zgodnie z art. 
111 § 2 p.s.a., przewodniczący wydziału zarządza połączenie ich do łącznego rozpo
znania62.

W tym miejscu należy rozważyć mechanizm orzekania przez sąd w przypadku 
uwzględnienia skargi po połączeniu tych spraw. Art. 118 § 2 p.s.a. określa tylko 
w części sposób orzekania, tj. w sytuacji niewniesienia skargi. Brakuje regulacji 
dotyczącej wariantu uwzględnienia skargi. Sąd, stosownie do postanowień art. 135 
p.s.a., powinien objąć zakresem rozpoznania i orzekania wszystkie akty wydane we 
wszystkich postępowaniach w granicach danej sprawy sądowoadministracyjnej. 
Przyjąć przy tym należy, iż przedmiotem orzekania będą dwa przejawy aktywności 
organu: pierwotny i wtórny (podjęty w ramach realizacji ustaleń postępowania me
diacyjnego). Orzeczenie ma być wydane zgodnie z ogólnymi regułami, tj. w oparciu 
o przepisy art. 145-152 p.s.a., pierwsza część sentencji będzie się odnosić do wtór
nego przedmiotu zaskarżenia, a druga do pierwotnego. Nie można przy tym wyklu
czyć sytuacji, kiedy sąd uwzględni skargę w odniesieniu do wtórnego przedmiotu 
zaskarżenia, a oddali w stosunku do pierwotnego.

Jak wskazano, art. 118 § 2 p.s.a. normuje wariant niezaskarżenia działań organu 
podjętych na podstawie ustaleń mediacyjnych. Zgodnie z tym przepisem sąd umarza 
postępowanie w sprawie, w której przeprowadzono postępowanie mediacyjne. Wy
daje się jednak, iż umorzenie dotyczy pierwszego postępowania. Rozwiązanie to jest 
uzasadnione tym, że „uprawomocnienie” wtórnego działania organu zniosło „sku
tecznie” pierwotne działanie organu. W efekcie pierwotne postępowanie stało się 
bezprzedmiotowe i ziściła się przesłanka z art. 161 § 1 pkt 3 p.s.a., co stanowi 
podstawę do wydania postanowienia o umorzeniu „pierwotnego” postępowania63. 
Mechanizm ten ma zastosowanie także w sytuacji oddalenia skargi (jak i odrzuce
nia) wniesionej na „wtórny” przedmiot zaskarżenia. Pojawiają się jednak wówczas 
pewne problemy w związku z możliwością zaskarżenia wyroku oddalającego skargę 
(postanowienia o odrzuceniu skargi). Zdaniem T. Wosia na gruncie art. 118 § 2 p.s.a. 
nie można znaleźć odpowiedzi, czy należy czekać z wydaniem postanowienia 
o umorzeniu „pierwotnego” postępowania do czasu zakończenia sprawy uruchomio
nej skargą kasacyjną wniesioną od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego 
o oddaleniu skargi64. Jan P. Tarno wskazał, że sąd administracyjny powinien właśnie 
oczekiwać na uprawomocnienie się wyroku oddalającego skargę i w tym celu postę
powanie to powinno być zawieszone na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.s.a.65 
Z kolei T. Woś twierdzi, że umorzenie postępowania powinno nastąpić bezpośrednio

62 Za: B. Dauter, [w:] B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, op. cit., s. 269.
63 Por. T. Woś, [w:] T. Woś (red.), H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, op. cit. (2012), s. 621.
64 Ibidem, s. 622.
65 Zob. J.P. Tarno, Prawo..., s. 317.



302 Kamil Klonowski

po wyroku oddalającym skargę. W przypadku zaś wniesienia skargi kasacyjnej na 
wtórny akt organu, Naczelny Sąd Administracyjny może na podstawie art. 135 
p.s.a., który stosuje się odpowiednio na mocy art. 193 p.s.a., objąć zakresem rozpo
znania wszystkie akty i orzeczenia wydane w pierwotnej sprawie66. Wydaje się, że 
z punktu widzenia szerokiego rozumienia art. 135 p.s.a. oraz ekonomii procesowej 
właściwe jest drugie rozwiązanie.

Wprowadzone do p.s.a. postępowanie mediacyjne, które może zakończyć się 
uruchomieniem kompetencji organu do autoweryfikacji zaskarżonego aktu albo sko
rzystaniem przez skarżącego z uprawnienia do cofnięcia skargi, pozwala zakończyć 
postępowanie sądowoadministracyjne bez orzekania przez sąd administracyjny. 
Ustanowione w p.s.a. rozwiązania mieszczą się w formule „sporu o legalność za
skarżonych działań organu administracji publicznej”, a stronami sporu są skarżący 
i organ. Ani w istocie tego sporu, ani w sferze definiowania sprawy sądowoadmini- 
stracyjnej powiązanej z funkcją sądów administracyjnych nie ma ograniczeń do 
stosowania tych unormowań. Jak wyżej wykazano, jedyne ograniczenie wiąże się ze 
sposobem zakończenia postępowania mediacyjnego. Ze względu na wymóg zacho
wania kryteriów legalności, strony mogą przyjąć ustalenia (przedstawione przez 
osobę prowadzącą mediację), które będą ograniczać się faktycznie do jednego typu 
działania organu. Sprowadza to -  co do zasady -  postępowanie mediacyjne do 
wyboru albo nowego określonego aktu organu albo orzeczenia sądu administracyj
nego67. Z tego powodu postępowanie mediacyjne z p.s.a. nie stanowi w istocie 
„mediacji między stronami”, a jedynie „mediacji z prawem”. Znacznie ogranicza to 
autonomię stron w postępowaniu mediacyjnym.

Z powodu braku wymiernych korzyści dla stron oraz ułatwień dla sądu media
cja stała się instytucją martwą. Wynika to ze statystyk działalności sądów admini
stracyjnych. Do uatrakcyjnienia jej w obrocie prawnym niezbędne są zmiany. 
W ocenie autora należałoby wprowadzić je przede wszystkim w zakresie: określenia 
zakresu informacji, które mogą być podane w trakcie postępowania przez referenda
rza, ustanowienia rozwiązań ograniczających lub znoszących koszty postępowania 
po pozytywnym zakończeniu mediacji oraz wprowadzenia w art. 154 p.s.a. konse
kwencji wobec organu w sytuacji niewykonania ustaleń mediacyjnych.

66 Zob. T. Woś, [w:] T. Woś (red.), H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, op. cit. (2012) s. 622. 
Autor ten wskazuje, iż NSA -  uwzględniając skargę na wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego 
oddalający skargę na akt wydany na podstawie ustaleń mediacyjnych -  równocześnie uchyla postano
wienie o umorzeniu postępowania w sprawie skargi wniesionej na akt pierwotny.

67 Wydaje się, że wyjątkiem mogą być decyzje wymiarowe albo decyzje nakładające kary pienięż
ne oparte na normach zawierających terminy niedookreślone.
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Summary 

Mediation in administrative court proceedings

Key words: mediation, administrative court proceedings.

The subject of the study is dogmatic analysis of the process solutions contained 
in Chapter 8, Section III of the Act of 30 August 2002 -  Law on proceedings before 
administrative courts (hereinafter referred to as acpl) referred to as “mediation proce
eding”. The study identifies the base of the introduction of the institution to the acpl.

It is assumed that the essence of some types of government activity excludes the 
possibility of applying to them the solutions provided at the stage of a positive 
outcome of the mediation procedure -  referred to in Art. 117 § 1 acpl. Then the 
course of the mediation is described. The last part of the procedure includes determi
nation of the manner of ending the case or referring it for further proceedings. Deter
mination of the manner of ending the case is the basis for the actions taken by the anti
control authority. These actions can then be appealed to the administrative court.

The conclusions indicated that in this formula the mediation has become a dead 
institution. Changes are necessary to restore it to the legal system. In the opinion of 
the author the changes should be introduced in the following area: exclusion of 
a judge from the mediation proceedings, determination of the scope of information 
that can be given in the course of the proceedings by the clerk, the establishment of 
solutions to reduce costs after the successful completion of the mediation, the esta
blishment in art. 154 acpl consequences for the body in the event of failure of 
mediation arrangements.


