
CENNIK

Tabela obowiązujących opłat mediacyjnych dla członków 

Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych 

MEDIACJE UMOWNE

1. Mediator  nie pobiera opłat za wstępną konsultację w sprawie (bezpłatne 
spotkanie z mediatorem mające na celu ustalenie, czy sprawa nadaje się do 
mediacji, wyjaśnienie zasad mediacji, procedury mediacji itp.). 

2. Opłata od wniosku o zainicjowanie mediacji: 

Osoby fizyczne Osoby prawne i osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą 

60,00 zł netto  (brutto 73,80 zł) 100,00 zł netto

Uwagi: 

W ramach zainicjowania mediacji Mediator będzie kontaktował się z drugą stroną 
(pisemnie i/lub telefonicznie) celem odebrania od niej zgody na mediację, 
wyjaśnienia celu postępowania mediacyjnego, procedury mediacji itp. 

3. Opłaty za postępowanie mediacyjne w sprawach niemajątkowych lub 
majątkowych, w     których nie można ustalić wartość przedmiotu sporu  

Osoby fizyczne Osoby prawne i osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą  

Od 100,00 zł – 150,00 zł netto
(brutto od 123,00  do 184,00 zł)

spotkane z jedną ze stron

Od 200,00 zł – 300,00 zł netto 

 
spotkane z jedną ze stron

Uwagi:
• Spotkanie z jedną ze stron obejmuje spotkanie wstępne przed rozpoczęciem 

posiedzenia mediacyjnego lub spotkania w mediacji pośredniej.
• Każda ze stron ponosi koszt spotkania z mediatorem. 
• Czas trwania spotkania: do 2 godzin.
• Wysokość opłaty mediacyjnej uzależniona jest od stopnia skomplikowania stanu 

faktycznego sprawy i liczny osób uczestniczących w mediacji.  

250,00 zł–300,00 zł  netto
(brutto od 307,50  do 369,00 zł)

posiedzenie mediacyjne wspólne 

400,00 zł – 500,00 zł netto

 
posiedzenie mediacyjne wspólne 

Uwagi: 

• Koszt posiedzenia mediacyjnego wspólnego  ponoszą strony po połowie (chyba 
że umówiły się inaczej).
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• Czas trwania spotkania: do 3 godzin. 
• Wysokość opłaty mediacyjnej uzależniona jest od stopnia skomplikowania stanu 

faktycznego sprawy i liczny osób uczestniczących w mediacji.  

4. Opłaty za postępowanie mediacyjne w sprawach majątkowych, w     których   
można ustalić wartość przedmiotu sporu

Wartość przedmiotu sporu Opłata  mediacyjna  za  całość 
postępowania 

do 10.000 zł według  stawek  godzinowych,  jak  przy 
roszczeniach niemajątkowych.

od 10.000 zł do 30.000,00 zł 5 % 

od 30.000 zł do 50.000 zł od 4 % do 3 %

od 50.000 do 100.000 zł od 3 % do 2 %

od 100.000 do 200.000 zł od 2% do 1 %

od 200.000 zł  do 1 mln zł od 1 % do 0,5 % 

powyżej 1 mln w drodze indywidualnych ustaleń 

5. Opłaty z tytułu sporządzenia protokołu z mediacji oraz projektu ugody. 

Kancelaria nie pobiera opłat za przygotowanie protokołów z mediacji. 

Opłata  za  sporządzenie  projektu  ugody  wynosi  od  50,00  do  100,00  zł  netto 
(w zależności od obszerności ugody i stopnia jej skomplikowania). 

MEDIACJE SĄDOWE

Wysokość opłat zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i określona przez:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30.11.2005 r. w sprawie wysokości 
wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu 
cywilnym (Dz. U. z 7 grudnia 2005 r.). 
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