
Warszawa, 22 września 2020 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie

Kwalifikacji (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 226), art. 104 § 1, art. 107 § 1 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2020 r. 

poz. 256) oraz w związku z publikacją obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji 

sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych” do Zintegrowanego Systemu 

Kwalifikacji (M.P. z 2020 r. poz. 556) po rozpatrzeniu wniosku o nadanie uprawnienia do 

certyfikowania kwalifikacji włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 

„Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych" złożonego przez 

Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych z siedzibą w Warszawie w dniu 25 sierpnia 2020 r.:

POSTANAWIAM

nadać Stowarzyszeniu Mediatorów Rodzinnych

adres siedziby: ul. Marymoncka 71 m. 8, 01-802 Warszawa

NIP: 9512120344 REGON: 015757852

uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji

,,Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych”.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256) odstąpiono od uzasadnienia decyzji, gdyż 

uwzględnia ona w całości żądanie strony.

POUCZENIE

1. Stosownie do art. 127 § 3 i art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256), od decyzji nie służy 



odwołanie, ale strona niezadowolona z decyzji może w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia 

wystąpić do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy albo na 

postawie art. 52 § 3 w zw. z art. 3 § 2 pkt 1, art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 

2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 

2325), strona może skierować, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, 

za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości, skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia jej 

doręczenia, bez skorzystania z prawa skierowania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

2. Jednakże w trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, 

strona może, na podstawie art. 127a w zw. z art. 127 § 3 Kodeksu postępowania 

administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zrzec się prawa do wystąpienia 

z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wówczas decyzja staje się ostateczna 

i prawomocna oraz brak jest możliwości jej zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego.

3. Wnosząc skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie należy, 

na podstawie § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. 

w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 221, poz. 2193), uiścić wpis od skargi w wysokości 200 

zł. Uiszczając kwotę wpisu (gotówką do kasy sądu albo na rachunek bankowy sądu) należy 

wskazać tytuł wpłaty i rodzaj pisma od którego wpis jest uiszczany.

4. W myśl przepisów art. 243-262 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325) oraz na podstawie 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru 

i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy 

w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu 

majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz. U. z 2015 r., poz. 1257), 

strona może ubiegać się o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje zwolnienie od kosztów 

sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego.

Z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości

Marcin Romanowski

Podsekretarz Stanu

Podsekretarz Stanu Marcin Romanowski
/podpisano elektronicznie/



Otrzymują:

1. Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych

2. Instytut Badań Edukacyjnych
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