
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 23, z późn.zm.) (wyciąg z przepisów) 
 

– regulacja obowiązująca od 01 czerwca 2017r. wprowadzona do Kodeksu postępowania 

administracyjnego ustawą z dnia 07 kwietnia 2017r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 935)  

 

Art. 13. § 1. Organy administracji publicznej w sprawach, których charakter na to pozwala, 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: 

1) skłaniających strony do zawarcia ugody, w sprawach, w których uczestniczą strony  

o spornych interesach; 

2)niezbędnych do przeprowadzenia mediacji. 

§ 2. Organy administracji publicznej podejmują wszystkie uzasadnione na danym etapie 

postępowania czynności umożliwiające przeprowadzenie mediacji lub zawarcie ugody,  

a w szczególności udzielają wyjaśnień o możliwościach i korzyściach polubownego załatwienia 

sprawy. 

 

XXX 

 

Art. 35. § 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej 

zwłoki. 

§ 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu  

o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu 

o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się 

postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ. 

§ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie 

później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 

dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu 

miesiąca od dnia otrzymania odwołania. 

§ 3a. Załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym powinno nastąpić niezwłocznie, nie 

później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. 

§ 4.  Przepisy szczególne mogą określać inne terminy niż określone w § 3 i 3a. 

§ 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów 

przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia 

postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony 

albo  przyczyn niezależnych od organu. 

 

XXX 

 

Art. 83. § 1. Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonka 

strony, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa strony oraz jej powinowatych pierwszego stopnia, jak 

również osób pozostających ze stroną w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Prawo 

odmowy zeznań trwa także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli. 

§ 2. Świadek może odmówić odpowiedzi na pytania, gdy odpowiedź mogłaby narazić jego lub 

jego bliskich wymienionych w § 1 na odpowiedzialność karną, hańbę lub bezpośrednią szkodę 

majątkową albo spowodować naruszenie obowiązku zachowania prawnie chronionej tajemnicy 

zawodowej. 

§ 3. Przed odebraniem zeznania organ administracji publicznej uprzedza świadka o prawie 

odmowy zeznań i odpowiedzi na pytania oraz o odpowiedzialności za fałszywe zeznania. 



§ 4.  Mediator nie może być przesłuchany w charakterze świadka co do faktów, o których 

dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że uczestnicy mediacji zwolnią go od 

obowiązku zachowania tajemnicy mediacji. 

 

XXX 

 

Rozdział 5a 

 

Mediacja 

 

Art. 96a. § 1. W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja, jeżeli pozwala na to 

charakter sprawy. 

§ 2. Mediacja jest dobrowolna. 

§ 3. Celem mediacji 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. 

§ 4. Uczestnikami mediacji mogą być: 

1) organ prowadzący postępowanie oraz strona lub strony tego postępowania albo 

2) strony postępowania. 

 

Art. 96b. § 1. Organ administracji publicznej, z urzędu lub na wniosek strony, zawiadamia 

strony oraz organ, o którym mowa w art. 106 § 1, w przypadku gdy ten organ nie zajął 

stanowiska,  

o możliwości przeprowadzenia mediacji. 

§ 2. We wniosku strona może wskazać mediatora. 

§ 3. W zawiadomieniu o możliwości przeprowadzenia mediacji organ administracji publicznej 

zwraca się do stron o: 

1) wyrażenie zgody na przeprowadzenie mediacji, 

2) wybranie mediatora 

- w terminie czternastu dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 

§ 4. Zawiadomienie o możliwości przeprowadzenia mediacji zawiera pouczenie o zasadach 

prowadzenia mediacji oraz ponoszenia jej kosztów. 

 

Art. 96c. Mediacji nie przeprowadza się w przypadku niewyrażenia zgody na przeprowadzenie 

mediacji w terminie, o którym mowa w art. 96b § 3. 

 

Art. 96d. § 1. Jeżeli uczestnicy mediacji wyrazili zgodę na przeprowadzenie mediacji, organ 

administracji publicznej wydaje postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji. 

Postanowienie doręcza się stronom oraz organowi, o którym mowa w art. 106 § 1. 

§ 2. W postanowieniu o skierowaniu sprawy do mediacji wskazuje się mediatora wybranego 

przez uczestników mediacji, a jeżeli uczestnicy mediacji nie wybrali mediatora, wskazuje się 

mediatora wybranego przez organ administracji publicznej, posiadającego odpowiednią wiedzę i 

umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach danego rodzaju. 

 

Art. 96e. § 1. Organ administracji publicznej, kierując sprawę do mediacji, odracza rozpatrzenie 

sprawy na okres do dwóch miesięcy. 

§ 2. Na zgodny wniosek uczestników mediacji lub z innych ważnych powodów termin określony 

w § 1 może zostać przedłużony, nie dłużej jednak niż o miesiąc. 

§ 3. W przypadku nieosiągnięcia celów mediacji określonych w art. 96a § 3 w terminie,  

o którym mowa w § 1 albo 2, organ administracji publicznej wydaje postanowienie o 

zakończeniu mediacji i załatwia sprawę. 

 



Art. 96f. § 1. Mediatorem może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności 

prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, w szczególności mediator wpisany na listę 

stałych mediatorów lub do wykazu instytucji i osób uprawnionych do prowadzenia postępowania 

mediacyjnego, prowadzonych przez prezesa sądu okręgowego, lub na listę prowadzoną przez 

organizację pozarządową lub uczelnię, o której informację przekazano prezesowi sądu 

okręgowego. 

§ 2. W przypadku gdy organ prowadzący postępowanie jest uczestnikiem mediacji, mediatorem 

może być wyłącznie osoba wpisana na listę stałych mediatorów lub do wykazu instytucji i osób 

uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego, prowadzonych przez prezesa sądu 

okręgowego, lub mediator wpisany na listę prowadzoną przez organizację pozarządową lub 

uczelnię, o której informację przekazano prezesowi sądu okręgowego. 

§ 3. Mediatorem nie może być pracownik organu administracji publicznej, przed którym toczy 

się postępowanie w sprawie. 

 

Art. 96g. § 1. Mediator powinien zachować bezstronność przy prowadzeniu mediacji  

i niezwłocznie ujawnić okoliczności, które mogłyby wzbudzić wątpliwość co do jego 

bezstronności, w tym odpowiednio okoliczności, o których mowa w art. 24 § 1 i 2. 

§ 2. Mediator odmawia przeprowadzenia mediacji w przypadku wątpliwości co do jego 

bezstronności i niezwłocznie zawiadamia o tym uczestników mediacji oraz organ administracji 

publicznej, jeżeli nie jest on uczestnikiem mediacji. 

 

Art. 96h. Organ administracji publicznej niezwłocznie przekazuje mediatorowi dane kontaktowe 

uczestników mediacji oraz ich pełnomocników, w szczególności numery telefonów i adresy 

poczty elektronicznej, jeżeli je posiada. 

 

Art. 96i. Mediator zapoznaje się z aktami sprawy i ma prawo sporządzania z nich notatek, kopii 

lub odpisów, chyba że uczestnik mediacji w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia lub 

doręczenia postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji nie wyrazi zgody na zapoznanie się 

mediatora z aktami. 

 

Art. 96j. § 1. Mediacja nie jest jawna. 

§ 2. Mediator, uczestnicy mediacji i inne osoby biorące udział w mediacji są obowiązani 

zachować w tajemnicy wszelkie fakty, o których dowiedzieli się w związku z prowadzeniem 

mediacji, chyba że uczestnicy mediacji postanowią inaczej. 

§ 3. Propozycje ugodowe, ujawnione fakty lub oświadczenia złożone w toku mediacji nie mogą 

być wykorzystywane po jej zakończeniu, z wyjątkiem ustaleń zawartych w protokole  

z przebiegu mediacji. 

 

Art. 96k. Mediator prowadzi mediację, dążąc do polubownego rozwiązania sporu, w tym przez 

wspieranie uczestników mediacji w formułowaniu przez nich propozycji ugodowych. 

 

Art. 96l. § 1. Mediator ma prawo do wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych  

z przeprowadzeniem mediacji, chyba że wyraził zgodę na prowadzenie mediacji bez 

wynagrodzenia. 

§ 2. Koszty wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji 

pokrywa organ administracji publicznej, a w sprawach, w których może być zawarta ugoda - 

strony w równych częściach, chyba że postanowią one inaczej. 

§ 3. Koszty mediacji są pokrywane niezwłocznie po jej zakończeniu. 

 

Art. 96m. § 1. Mediator sporządza protokół z przebiegu mediacji. 

§ 2. Protokół z przebiegu mediacji zawiera: 

1) czas i miejsce przeprowadzenia mediacji; 



2) imiona i nazwiska (nazwy) oraz adresy (siedziby) uczestników mediacji; 

3) imię i nazwisko oraz adres mediatora; 

4) dokonane ustalenia co do sposobu załatwienia sprawy; 

5) podpis mediatora oraz uczestników mediacji, a jeżeli którykolwiek z uczestników mediacji nie 

może podpisać protokołu, wzmiankę o przyczynie braku podpisu. 

§ 3. Mediator niezwłocznie przedkłada protokół z przebiegu mediacji organowi administracji 

publicznej w celu włączenia go do akt sprawy i doręcza odpis tego protokołu uczestnikom 

mediacji. 

 

Art. 96n. § 1. Jeżeli w wyniku mediacji zostaną dokonane ustalenia dotyczące załatwienia 

sprawy w granicach obowiązującego prawa, organ administracji publicznej załatwia sprawę 

zgodnie z tymi ustaleniami, zawartymi w protokole z przebiegu mediacji 

§ 2. Do akt postępowania nie włącza się dokumentów i innych materiałów, które nie znajdują się 

w aktach postępowania, ujawnionych w toku mediacji przez jej uczestników, jeżeli te 

dokumenty i materiały nie stanowią podstawy do załatwienia sprawy zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w protokole z przebiegu mediacji. 

 

XXX 

 

Art. 117. § 1. Ugodę sporządza upoważniony pracownik organu administracji publicznej w 

formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego, na podstawie zgodnych oświadczeń stron. 

Jeżeli ugoda jest sporządzana w formie pisemnej, oświadczenia składa się przed upoważnionym 

pracownikiem organu. 

§ 1a. Ugoda zawiera: 

1)   oznaczenie organu administracji publicznej, przed którym ugoda została zawarta, i stron 

postępowania; 

2)   datę sporządzenia ugody; 

3)   przedmiot i treść ugody; 

4)   podpisy stron oraz podpis upoważnionego pracownika organu administracji publicznej z 

podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego, a jeżeli ugoda została zawarta w formie 

dokumentu elektronicznego - kwalifikowane podpisy elektroniczne stron oraz upoważnionego 

pracownika organu administracji publicznej. 

§ 2. Przed podpisaniem ugody upoważniony pracownik organu administracji publicznej 

odczytuje stronom jej treść, chyba że ugoda została sporządzona w formie dokumentu 

elektronicznego. Ugodę włącza się do akt sprawy. 

 

Art. 118. § 1. Ugoda wymaga zatwierdzenia przez organ administracji publicznej, przed którym 

została zawarta. 

§ 2. Jeżeli ugoda dotyczy kwestii, których rozstrzygnięcie wymaga zajęcia stanowiska przez 

inny organ, stosuje się odpowiednio przepis art. 106. 

§ 3. Organ administracji publicznej odmówi zatwierdzenia ugody zawartej z naruszeniem prawa, 

nieuwzględniającej stanowiska organu, o którym mowa w § 2, albo naruszającej interes 

społeczny bądź słuszny interes stron. 

 

Art. 119. § 1. Zatwierdzenie bądź odmowa zatwierdzenia ugody następuje w drodze 

postanowienia, na które służy zażalenie; postanowienie w tej sprawie powinno być wydane w 

ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia ugody. 

§ 2. W przypadku gdy ugoda zawarta została w toku postępowania odwoławczego, z dniem,  

w którym stało się ostateczne postanowienie zatwierdzające ugodę, traci moc decyzja organu 

pierwszej instancji, o czym zamieszcza się wzmiankę w tym postanowieniu. 

§ 3. Łącznie z postanowieniem zatwierdzającym ugodę doręcza się stronom odpis ugody. 



Art. 120. § 1. Ugoda staje się wykonalna z dniem, w którym postanowienie o jej zatwierdzeniu 

stało się ostateczne. 

§ 2. Organ administracji publicznej, przed którym została zawarta ugoda, potwierdza jej 

wykonalność na egzemplarzu ugody. 

 

Art. 121. Zatwierdzona ugoda wywiera takie same skutki, jak decyzja wydana w toku 

postępowania administracyjnego. 

 

Art. 121a. Do ugody zawartej przed mediatorem przepisy art. 117-121 stosuje się odpowiednio. 

 

XXX 

 

Art. 263. § 1. Do kosztów postępowania zalicza się koszty podróży i inne należności świadków  

i biegłych oraz stron w przypadkach przewidzianych w art. 56, koszty spowodowane 

oględzinami na miejscu, koszty doręczenia stronom pism urzędowych, a także koszty mediacji. 

§ 2. Organ administracji publicznej może zaliczyć do kosztów postępowania także inne koszty 

bezpośrednio związane z rozstrzygnięciem sprawy. 

 

Art. 263a. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze 

rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia mediatora za prowadzenie postępowania 

mediacyjnego oraz wydatki mediatora podlegające zwrotowi, biorąc pod uwagę rodzaj sprawy 

oraz sprawny przebieg mediacji, a także niezbędne wydatki związane z prowadzeniem mediacji. 

 

Art. 264. § 1. Jednocześnie z wydaniem decyzji organ administracji publicznej ustali w drodze 

postanowienia wysokość kosztów postępowania, osoby zobowiązane do ich poniesienia oraz 

termin i sposób ich uiszczenia. 

§ 1a. Jeżeli w sprawie została przeprowadzona mediacja, organ administracji publicznej, 

niezwłocznie po doręczeniu protokołu z przebiegu mediacji, wydaje postanowienie w sprawie 

ustalenia wysokości kosztów mediacji. 

§ 2. Na postanowienie w sprawie kosztów postępowania osobie zobowiązanej do ich poniesienia 

służy zażalenie. 


