
CENNIK MEDIACJI
OŚRODKA MEDIACYJNEGO STOWARZYSZENIA PACTUM

1.  Opłaty ponoszone w ramach postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Os�rodek
Mediacyjny obejmują:
a) opłatę od wniosku;
b) opłatę za mediację; 
c) wydatki.

2. Opłata od wniosku wynosi 200,00 złotych.

3.  W  sytuacji  gdy  wniosek  o  przeprowadzenie  postępowania  mediacyjnego  nie  został
opłacony, Prezydium Os�rodka Mediacyjnego wzywa do uiszczenia nalez(nej opłaty w terminie
7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

4. Opłaty za mediację w postępowaniach przy ustalonej wartości przedmiotu sporu:
a) wartos�c�  przedmiotu sporu  nie przekraczająca 10.000,00 złotych  – 4%  (nie mniej niz(
200,00 złotych);
b) wartos�c�  przedmiotu sporu od 10.000,00 złotych do 100.000,00 złotych – 400 zł i 2% od
nadwyz(ki  wartos�ci  przedmiotu  sporu  ponad  10.000,00 złotych (nie  więcej  niz(  2.000,00
złotych);
c)  wartos�c�  przedmiotu  sporu  powyżej  100.000,00  złotych –  2.000,00  złotych  i  3%  od
nadwyz(ki  wartos�ci  przedmiotu sporu ponad 100.000,00 złotych (nie więcej  niz(  15.000,00
złotych);
d) za kaz(dą stronę A4 projektu ugody i protokołu – 100,00 złotych.

5.  Opłata  mediacyjna  w  postępowaniach,  gdy  wartość  przedmiotu  sporu  nie  może
zostać ustalona:
a) za każdą rozpoczętą godzinę sesji mediacyjnej – 200,00 złotych;
b) za kaz(dą stronę A4 projektu ugody i protokołu – 100,00 złotych.

6. Zaliczka na opłatę mediacyjną jest pobierana w kwocie 200,00 złotych. Pozostała do zapłaty
kwota  jest  rozliczana  w  ugodzie  lub  po  zakon� czeniu  postępowania  mediacyjnego  na
podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatnos�ci.

7. Opłata mediacyjna jest przeznaczona w 80 % na poczet wynagrodzenia mediatora.
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8.  W  związku  z  prowadzonych  postępowaniem  mediacyjnym,  występują  następujące
wydatki:
a)  zryczałtowane  koszty  korespondencji  oraz  obsługi  postępowania  mediacyjnego –
30,00 złotych (za każde posiedzenie); 
b) zryczałtowane koszty udostępnienia siedziby – 70,00 zł (za każde posiedzenie);
c) koszty niezbędnych przejazdo� w mediatora  przejazdów – w wysokości i na warunkach
określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności
przysługujących  pracownikowi  zatrudnionemu  w  państwowej  lub  samorządowej
jednostce  sfery  budżetowej  z  tytułu  podróży  służbowej;
d) inne koszty, jez(eli ich poniesienie było obiektywnie niezbędne w związku z prowadzonym
postępowaniem mediacyjnym.

9. Jes�li strony postępowania nie umo� wiły się na pis�mie inaczej, za wszelkie nieuiszczone przez
nie nalez(nos�ci z tytułu postępowania mediacyjnego strony odpowiadają solidarnie.

10.  Sprawy  mediacyjne  ze  skierowania  sądowego są  przeprowadzane  według  stawek
wynikających z tres�ci Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwos�ci z dnia 20 czerwca 2016 roku
w  sprawie  wysokos�ci  wynagrodzenia  i  podlegających  zwrotowi  wydatko� w  mediatora  w
postępowaniu cywilnym (Dz. U.2016.921).

11. Podane w cenniku kwoty stanowią ceny netto.
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