MEDIACJA

MEDIACJA

ETAPY POSTĘPOWANIA
MEDIACYJNEGO
1

WNIOSEK

2

ZGODA DRUGIEJ
STRONY

3

SKIEROWANIE
SPRAWY
DO MEDIACJI

4

SESJA MEDIACYJNA
 przedstawienie stanowisk
 określenie problemów spornych
 weryfikacja propozycji

Na podstawie ustaleń dokonanych
w postępowaniu mediacyjnym,
organ uchyla lub zmienia
zaskarżony akt albo wykonuje
lub podejmuje inną czynność
- stosownie do okoliczności
sprawy. Wydana w następstwie
zaakceptowanych przez strony
ustaleń decyzja musi odpowiadać
treści uzgodnień wynikających
z protokołu. Na tę decyzję
można wnieść skargę do sądu
administracyjnego!

mediacja
w sądach
administracyjnych

Jeżeli strony nie dokonają ustaleń
co do sposobu załatwienia sprawy,
podlega ona rozpoznaniu przez
sąd administracyjny.

rozstrzygnięcia
 wypracowanie propozycji
rozstrzygnięcia

5

SPORZĄDZENIE
PROTOKOŁU
z przebiegu postępowania mediacyjnego
(czas i miejsce przeprowadzenia mediacji,
oznaczenie stron i ich adresów, imię i nazwisko
oraz adres mediatora, ustalenia co do sposobu
załatwienia sprawy).

WIĘCEJ INFORMACJI
o postępowaniu mediacyjnym
udzielają wydziały informacji
sądowej we wszystkich
wojewódzkich sądach
administracyjnych.

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
WE WROCŁAWIU
ul. Św. Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław
bip.wroclaw.wsa.gov.pl
tel. 71 316 02 57
Opracowanie: Naczelny Sąd Administracyjny, www.nsa.gov.pl

MEDIACJA

PO CO SIĘ PROCESOWAĆ?
MOŻNA PRZECIEŻ NEGOCJOWAĆ!

Spory pomiędzy obywatelami
a władzą publiczną mogą być
rozstrzygane w postępowaniu
mediacyjnym przez mediatora.

DZIĘKI MEDIACJI ZYSKUJESZ:
CZAS
postępowanie toczy się znacznie
szybciej niż wieloletnie spory
sądowe

PIENIĄDZE
postępowanie mediacyjne może
być przeprowadzone zupełnie
bezpłatnie lub znacznie taniej
niż postępowanie sądowe

MEDIATOR to osoba godna zaufania,
niezależna i bezstronna, która nakłania
strony sporu do ugodowego
załatwienia sprawy. Mediatorem
może być każdy, kto posiada pełną
zdolność do czynności prawnych
i korzysta z pełni praw publicznych.
Mediator jest wybierany zgodnie
przez strony.
 MEDIACJA to sposób niekonfrontacyjnego rozstrzyga-

nia spraw administracyjnych, polegający na dobrowolnym, poufnym i niesformalizowanym postępowaniu.

BO MEDIACJA JEST:
Mniej
sformalizowana
Mniej
stresująca

 MEDIACJA może być prowadzona przed organem

administracyjnym i przed wojewódzkim sądem
administracyjnym.
 CELEM postępowania mediacyjnego jest wyjaśnienie

i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy
oraz przyjęcie przez strony ustaleń co do sposobu jej
załatwienia w granicach obowiązującego prawa.

MEDIACJA W SĄDACH
ADMINISTRACYJNYCH

BO MEDIACJA MUSI:
Satysfakcjonować
obie strony sporu!

POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE
możliwe jest wyłącznie
w wojewódzkich sądach
administracyjnych
– nie w NSA!
MEDIACJĘ można przeprowadzić na wniosek
skarżącego lub organu, złożony przed wyznaczeniem
rozprawy. Wniosek może być sformułowany
w dowolnym piśmie procesowym, np. w skardze,
w odpowiedzi na skargę lub w odrębym piśmie.
Strona przeciwna musi się zgodzić na mediację.
Brak zgody strony przeciwnej skutkuje tym,
że sprawa kierowana jest na rozprawę.
POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE może zostać
przeprowadzone także z urzędu, mimo braku
odpowiedniego wniosku, sędzia sprawozdawca
może zdecydować o mediacji, jeżeli zachodzą
okoliczności wskazujące na celowość przeprowadzenia takiego postępowania np. oczywista
bezzasadność skargi lub sprzeczność decyzji
z jednolitą linią orzecznictwa w danej kwestii.

Dzięki mediacji obie
strony sporu wygrywają!

