
CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH W FUNDACJI PRACOWNIA DIALOGU

[z dnia 01/01/2021 roku wg stanu prawnego na dzień 01/01/2021 r.]

Fundacja Pracownia Dialogu pobiera opłaty za swoje usługi w ramach statutowej działalności 
odpłatnej.

I. MEDIACJE POZASĄDOWE (bez względu na rodzaj i wartość przedmiotu sporu)
a. 80 zł [bezzwrotna opłata administracyjna za rozpatrzenie wniosku i pierwsze 

czynności mediatora/ki]
b. 120 zł od strony [pierwsze spotkanie informacyjne, oddzielne dla każdej ze stron/ 

60 minut]
c. 150 zł od strony [wspólne posiedzenie mediacyjne/90 minut]
d. 70 złotych od strony [zryczałtowane koszty lokalu za każde posiedzenie i 

ewentualnej korespondencji i/lub połączeń telefonicznych]

W przypadku sporu pomiędzy dwoma podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą
powyższe stawki stosujemy w przeliczniku „x2”.

II. MEDIACJE SĄDOWE CYWILNE

Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 czerwca 2016 r.
w  sprawie  wysokości  wynagrodzenia  i  podlegających  zwrotowi  wydatków  mediatora  w
postępowaniu cywilnym

§  2.  1.  W  sprawach  o  prawa  majątkowe wynagrodzenie  mediatora  wynosi  1%  wartości
przedmiotu  sporu,  jednak  nie  mniej  niż  150  złotych  i  nie  więcej  niż  2000  złotych  za  całość
postępowania mediacyjnego.

2. W sprawach o  prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić,
oraz  w  sprawach  o  prawa  niemajątkowe wynagrodzenie  mediatora  za  prowadzenie
postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie  150 złotych,  a za każde kolejne –
100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych.

§ 3. Zwrotowi podlegają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku
z  przeprowadzeniem  mediacji  na  pokrycie  kosztów:
1) 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;
2)  wynajmu  pomieszczenia  niezbędnego  do  przeprowadzenia  posiedzenia  mediacyjnego,  w
wysokości  nieprzekraczającej  70  złotych  za  jedno  posiedzenie;
3) korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 złotych

§ 4.  W razie  nieprzystąpienia stron do mediacji,  mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych
wydatków w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych.



III. MEDIACJE SĄDOWE KARNE I NIELETNICH SPRAWCÓW CZYNU KARALNEGO

Koszty postępowania mediacyjnego w tego typu sprawach  ponosi Skarb Państwa. Strony
nie płacą za mediację.

IV. INNE USŁUGI

RODZAJ USŁUGI KOSZT
Konsultacja psychologiczna/ 50 minut 110 zł 
Terapia indywidualna/ 50 minut 110 zł 
Terapia par/ 50 minut 130 zł 
Konsultacja mediacyjna/ 60 minut 110 zł 
Konsultacja w sytuacji rozwodowej/ 60 minut 110 zł
Konsultacja dot. sytuacji dzieci w sytuacji 
rozwodu/rozstania/ 60 minut

110 zł

Uwagi dodatkowe:

1. Powyższe ceny są cenami brutto.
2. Na świadczoną usługę wystawiamy rachunek lub potwierdzenie wpłaty KP.
3. W przypadku mediacji prywatnych pobierana jest bezzwrotna opłata administracyjna w 

wysokości 80 złotych. Potwierdzenie jej uiszczenia należy przedstawić wraz ze składanym 
wnioskiem o wszczęcie mediacji. W przypadku złożenia wniosku bez opłaty pozostaje on 
bez rozpatrzenia.

4. Prowadzimy mediacje w modelu: jedno osobne spotkanie informacyjne dla każdej ze stron 
i następnie w przypadku zgody stron wspólne posiedzenia mediacyjne. O liczbie 
wspólnych posiedzeń mediacyjnych na bieżąco decydują strony.

5. W przypadku prowadzenia mediacji w sposób pośredni za każde spotkanie obowiązują 
stawki jak za spotkania informacyjne.

6. Mediacje są prowadzone przez duet mediatorów lub jednego mediatora/mediatorkę. Nie 
ma to wpływu na wysokość opłat zawartych w powyższej tabeli.

7. Opłaty są uiszczane przez strony po zakończeniu spotkania w formie gotówki lub 
przelewem na rachunek bankowy Fundacji w terminie 3 dni od daty spotkania.

8. Kolejny termin spotkania może być przez mediatora/mediatorkę odwołany w przypadku 
nie odnotowania wpłaty na rachunek bankowy Fundacji za poprzednie spotkanie.


