
Temat szkolenia: Mediacja w postępowaniu administracyjnym 

Prowadzący: dr Adam Zienkiewicz 

Termin szkolenia: 4 grudnia 2017 r., godz.11.00.-16.00. 

Główny cel szkolenia: 

Zapoznanie uczestników szkolenia i analiza wprowadzonych od 1 czerwca 2017 r. do 

kodeksu postępowania administracyjnego regulacji prawnych dotyczących mediacji 

administracyjnej w oparciu o zaprojektowane przez autora kategorie praktyczne oraz 

komparatystyczne celem ukazania specyfiki nowej dla postępowania administracyjnego 

instytucji polubownego rozwiązywania sporów. 

Główne kategorie analizy regulacji prawnych dotyczących mediacji administracyjnej 

- stanowiące agendę szkolenia: 

1) Nowy zakres zasady ugodowego załatwiania spraw w postępowania 

administracyjnym; 

2) Cele postępowania mediacyjnego; 

3) Zakres spraw możliwych do objęcia postępowaniem mediacyjnym; 

4) Dobrowolność versus obligatoryjność udziału w postępowaniu mediacyjnym; 

5) Obecność tzw. opcji opt out; 

6) Podmiot inicjujący mediację; 

7) Poufność postępowania mediacyjnego; 

8) Zakres czasowy postępowania mediacyjnego; 

9) Uczestnicy postępowania mediacyjnego; 

10) Przesłanki umożliwiające pełnienie funkcji mediatora; 

11) Wybór mediatora – podmiot decydujący; 

12) Główne role (zadania) mediatora; 

13) Zakres i stopień szczegółowości regulacji dotyczących zasad i etapów postępowania 

(stopień elastyczności postępowania); 

14) Możliwość dostępu mediatora do akt sprawy – reguły, zakres; 

15) Akt kończący postępowanie mediacyjne i jego skutki prawne; 

16) Wymogi formalne postępowania mediacyjnego; 

17) Mediacja a prawo – czy istnieje możliwość rozwiązania sporu w opozycji do norm 

prawnych? 



18) Mediacja administracyjna czy quasi-mediacja administracyjna? 

19) Mediacja administracyjna a mediacja sądowo-administracyjna. 

20) Mediacja administracyjna a mediacja cywilna – podobieństwa i różnice. 

 

 

Notka o prowadzącym: 

ADAM ZIENKIEWICZ – radca prawny, mediator stały Ośrodka Mediacji Gospodarczych 

przy OIRP w Olsztynie.  

Doktor nauk prawnych, rozprawa doktorska na temat mediacji w sprawach cywilnych, 

obroniona na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Adiunkt w Katedrze Prawa 

Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie.  

W latach 2010-2017 kierownik studiów podyplomowych „Mediacja i inne Alternatywne 

Formy Rozwiązywania Sporów” WPiA UWM w Olsztynie. Wykładowca Centrum 

Alternatywnego Rozwiązywania Sporów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie.  

Autor i współautor czterech (4) monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych 

poświęconych mediacji i innym polubownym formom rozwiązywania sporów (ADR), 

opublikowanych w kraju i zagranicą (m.in. USA, Rosja, Austria, Niemcy, Ukraina).  

Ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. 

 


