
                                                                                                                                                            

MEDIACJE UMOWNE

Osoba fizyczna
Osoba prawna, osoba fizyczna

prowadząca działalność
gospodarczą

Wstępna konsultacja bezpłatna bezpłatna
Opłata od wniosku o zainicjowanie

mediacji. * 70,00 zł netto 100,00 zł netto

Postępowanie mediacyjne w
sprawach niemajątkowych lub

majątkowych w których nie można
określić wartości przedmiotu sporu

80,00 – 150,00 zł netto
spotkanie z jedną ze stron**

200,00 – 300,00 zł netto
spotkanie z jedną ze stron**

250,00 zł – 300,00 zł
spotkanie wspólne stron***

400,00 zł – 500,00 zł
spotkanie wspólne stron***

Postępowanie mediacyjne w
sprawach majątkowych, w których
można ustalić wartość przedmiotu

sporu

Opłata mediacyjna za całość postępowania

do 10.000 zł Według stawek godzinowych, jak przy roszczeniach
niemajątkowych

10.000 zł – 500.000 zł 1% - 0,5 %
Powyżej 500.000 zł Według indywidualnych ustaleń

Sporządzenie protokołu z mediacji bezpłatna
Sporządzenie projektu ugody 50,00 zł – 100,00 zł ****

MEDIACJE SĄDOWE
Wysokość opłat zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i określona przez: Rozporządzenie

Ministra Sprawiedliwości z dn. 20.06.2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających
zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym ( Dz. U. z 28.06.2016 r.)

Jaworze, 31.01.2017

CENNIK

* Kontakt z drugą stroną (pisemnie i/lub telefonicznie) celem odebrania zgody na mediacje,
wyjaśnienie procedury mediacji, celu postępowania mediacyjnego, itp.
** spotkanie z jedną ze stron obejmuje spotkanie wstępne przed rozpoczęciem posiedzenia
mediacyjnego lub spotkanie w mediacji pośredniej, każda ze stron ponosi koszty spotkania,
czas trwania spotkania wynosi do 1,5 godziny, wysokość opłaty mediacyjnej uzależniona jest
od  stopnia  skomplikowania  stanu  faktycznego  sprawy  i  liczby  osób  uczestniczących  w
mediacji.
***  koszt  postępowania  mediacyjnego  wspólnego  ponoszą  strony  po  połowie  (chyba  że
umówiły  się  inaczej),  czas  trwania  spotkania  wynosi  do  2  godzin,  wysokość  opłaty
mediacyjnej uzależniona jest od stopnia skomplikowania stanu faktycznego sprawy i liczby
osób uczestniczących w mediacji.
**** w zależności od obszerności ugody i stopnia jej skomplikowania.

Ośrodek Mediacji 
Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż

43-384 Jaworze ul. Dzwonkowa 138
Tel.: 33 498 69 48


