Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 718, z późn.zm.) (wyciąg z przepisów)
- regulacja obowiązująca od 01 czerwca 2017 r. wprowadzona do ustawy Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ustawą z dnia 07 kwietnia 2017r.
(Dz. U. z 2017 r. poz. 935)

Rozdział 8
Postępowanie mediacyjne i uproszczone

Art. 115. § 1. Na wniosek skarżącego lub organu, złożony przed wyznaczeniem rozprawy, może
być przeprowadzone postępowanie mediacyjne, którego celem jest wyjaśnienie i rozważenie
okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz przyjęcie przez strony ustaleń co do sposobu
jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa.
§ 2. Postępowanie mediacyjne może być prowadzone mimo braku wniosku stron
o przeprowadzenie takiego postępowania.
Art. 116. § 1. Postępowanie mediacyjne prowadzi sędzia lub referendarz sądowy wyznaczony
przez przewodniczącego wydziału.
§ 2. Posiedzenie mediacyjne odbywa się z udziałem stron.
§ 3. Z przebiegu posiedzenia mediacyjnego spisuje się protokół, w którym zamieszcza się
stanowiska stron, a w szczególności dokonane przez strony ustalenia co do sposobu załatwienia
sprawy. Protokół podpisuje prowadzący postępowanie mediacyjne oraz strony.
Art. 117. § 1. Na podstawie ustaleń dokonanych w postępowaniu mediacyjnym, organ uchyla
lub zmienia zaskarżony akt albo wykonuje lub podejmuje inną czynność stosownie do
okoliczności sprawy w zakresie swojej właściwości i kompetencji.
§ 2. Jeżeli strony nie dokonają ustaleń co do sposobu załatwienia sprawy, podlega ona
rozpoznaniu przez sąd.
Art. 118. § 1. Na akt wydany na podstawie ustaleń, o których mowa w art. 117 § 1, można
wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie trzydziestu dni od dnia
doręczenia aktu albo wykonania lub podjęcia czynności. Skargę sąd rozpoznaje łącznie ze skargą
wniesioną w sprawie na akt lub czynność, w której przeprowadzono postępowanie mediacyjne.
§ 2. Jeżeli skarga na akt lub czynność wydane lub podjęte na podstawie ustaleń, o których mowa
w art. 117 § 1, nie zostanie wniesiona albo skarga ta zostanie oddalona, sąd umarza
postępowanie w sprawie, w której przeprowadzono postępowanie mediacyjne.

