
Cennik w Fundacji Pracownia Dialogu
dotyczy mediacji ze skierowania sądu cywilnego, jak i prowadzonej na podstawie

umowy o mediację lub wniosku o wszczęcie mediacji.
obowiązuje od: 01/01/2023

Poniżej możecie Państwo zapoznać się z cenami usług mediacyjnych w naszym
ośrodku. Staraliśmy się przedstawić je w możliwie najprostszy sposób. W razie
jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem fundacji (mail:
biuro@pracowniadialogu.org, tel: 793 969 360).

1. Spotkanie informacyjne / indywidualna konsultacja / pomoc w złożeniu
wniosku / sesja mediacji pośredniej (bez wspólnego spotkania stron) - 200 zł
brutto (do 1,5 godziny)

2. Mediacja w sprawach rodzinnych i tych, gdzie przedmiot sporu jest
niematerialny lub nie da się go ustalić: 450 zł brutto do podziału pomiędzy
strony za wspólne posiedzenie mediacyjne (do 2 godzin).

3. Mediacja w sprawach, gdzie wartość przedmiotu sporu (tzw. WPS):
3.1. wynosi do 20.000 zł - rozliczamy za każde posiedzenie mediacyjne w

wysokości 450 zł brutto do podziału pomiędzy strony (nie doliczamy
żadnych dodatkowych kosztów np.: za wydruki, spisanie ugody, itp.);

3.2. wynosi powyżej 20.000 zł - rozliczamy wg kalkulatora i podajemy w mailu
informację o proponowanych kosztach. Cena dotyczy mediacji trwającej
do 3 miesięcy, po tym okresie ustalane są  nowe warunki dotyczące
wynagrodzenia za dalsze prowadzenie mediacji.

4. Rozszerzenie zakresu mediacji lub wartości przedmiotu sporu w trakcie
mediacji - powoduje konieczność ponownej wyceny usługi mediacyjnej.

5. Dojazd poza Toruń, gdzie mamy prowadzić mediację, wyceniamy
indywidualnie i stawkę proponujemy w mailu.

6. Wynagrodzenie jest płatne niezależnie od wyniku mediacji (od zawarcia lub
niezawarcia ugody), koszty są niezależne od faktu prowadzenia mediacji na
miejscu lub “online”.

7. Płatność następuje gotówką lub kartą w dniu posiedzenia. W przypadku
osób prawnych wystawiamy w dniu spotkania mediacyjnego rachunek z 7
dniowym terminem płatności przelewem.
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8. Jeśli strona mediacji jest zwolniona z kosztów sądowych, w tym kosztów
mediacji,  przez sąd - płaci jedynie różnicę pomiędzy stawką “z rozporządzenia1”
a stawką ośrodka. Informujemy o tym szczegółowo w mailu z zaproszeniem do
stron lub w trakcie rozmowy telefonicznej.

Wyjaśnienie dla dociekliwych

Od 1 stycznia 2016 roku koszty mediacji zalicza się do niezbędnych kosztów
procesu i wydatków. Regulują to art. 981 §1 kodeksu postępowania cywilnego2 i art. 5.1.
ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych3. Rozporządzenie Ministra
Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia oraz
podlegających zwrotowi wydatków mediatora w sprawach cywilnych nie określiło
stawek, a tym bardziej maksymalnych stawek, za prowadzenie mediacji ze
skierowania sądu, ale jedynie wysokość kwot zaliczanych do niezbędnych kosztów
procesu, na co wskazuje zamieszczenie w kodeksie postępowania cywilnego delegacji
ustawowej do wydania Rozporządzenia z dnia 20 czerwca 2016 r..

W tej sprawie znajdujemy opinie również w literaturze (pisownia oryginalna):

“Koszty mediacji jako niezbędne koszty procesu. Omawiany przepis jest
rozwinięciem art. 98 KPC. Z § 1 wprost wynika, że do niezbędnych kosztów procesu
zalicza się koszty mediacji sądowej. Przepis wyraźnie wskazuje, że wynagrodzenie
mediatora i koszty związane z prowadzeniem mediacji nie mogą być wyższe niż
określone w WynMediatCywR. Nie oznacza to wyłączenia, co zostało szerzej opisane
w komentarzu do art. 183(5) KPC, możliwości pobierania przez mediatora
wynagrodzenia lub zwrotu wydatków w zakresie wyższym niż przewidziany w
WynMediatCywR, lecz że jest to najwyższe wynagrodzenie i limit kosztów, jakie mogą
zostać zaliczone do niezbędnych kosztów procesu.”4

W innej publikacji:

4 dr Tomasz Cyrol, dr hab. Dariusz Fuchs, Mediacja cywilna. Komentarz, CH Beck, 2022, s. 4.

3 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20051671398

2 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640430296

1 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości
wynagrodzenia oraz podlegających zwrotowi wydatków mediatora w sprawach cywilnych,
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000921
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“Należy przyjąć, że również w wypadku mediacji ze skierowania sądu mediator
zawiera ze stronami tzw umowę mediatorską, niezależnie od tego, czy umowa ta
przyjmie postać pisemną lub dokumentową, czy też zawarta zostanie w formie
ustnej, czy per facta concludentia. Zatem również w wypadku mediacji
instytucjonalnej pomiędzy mediatorem a stronami nawiązuje się stosunek o
charakterze umownym. Jednak dla transparentności mediacji należy postulować
zawieranie ze stronami umowy w formie pisemnej lub dokumentowej i zawarcie w
niej wyraźnych postanowień dotyczących kosztów mediacji i zasad ich ponoszenia.
(...)

Rozważenia wymaga również, czy w przypadku mediacji instytucjonalnej strony
i mediator zachowują swobodę ustalania wysokości kosztów postępowania
mediacyjnego i kosztów mediacji oraz zasad ich ponoszenia, czy też jest ona
ograniczona przez przepisy art 98(1) § 1 zdanie drugie kpc oraz rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z 20.06.2016 r w sprawie wysokości wynagrodzenia i
podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym. Na pytanie
to, co do zasady, należy odpowiedzieć pozytywnie. (...)

W przypadku mediacji ze skierowania sądu ustawodawca pozwala zaliczyć tak
ustalone koszty mediacji do niezbędnych kosztów procesu, przy czym jeżeli chodzi o
wynagrodzenie i wydatki mediatora, to podlegają one zaliczeniu do niezbędnych
kosztów procesu w granicach stawek określonych w rozporządzeniu w sprawie
wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w
postępowaniu cywilnym (art 981 § 1 zdanie drugie k p c ) Wykładnia literalna art 981 §
1 zdanie drugie k p c mogłaby prowadzić do wniosku, że w przypadku mediacji ze
skierowania sądu strony nie mogą ustalić z mediatorem wynagrodzenia i zwrotu
wydatków w wyższej kwocie, niż wynika to z powołanego rozporządzenia Taki
wniosek byłby jednak błędny Wykładnia systemowa art 981 § 1 k p c , jak również
zmiana art 1835 § 2 zdanie pierwsze k p c prowadzą do wniosku, że ograniczenie
przewidziane w art 981 § 1 zdanie drugie k p c nie wyklucza umownego
ukształtowania przez strony i mediatora wzajemnych rozliczeń, a jedynie wyznacza
granice, w jakich koszty te są zaliczane do niezbędnych kosztów procesu.” 5

5 A. Mendrek, Koszty postępowania mediacyjnego,w: Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika,
Wolters Kluwer, 2021, s. 258 nn. Zob. również: R Zegadło, Mediacja w sprawach rodzinnych i
opiekuńczych, „Rodzina i Prawo” 2006/1, s 57; A Mendrek, Koszty procesu w świetle nowelizacji Kodeksu
postępowania cywilnego z 4.07.2019 r., Pal 2019/11–12, s 206–207; M Białecki, Mediacja w postępowaniu
cywilnym, Warszawa 2012, s 120–125.
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Nakład pracy, jaki wykonujemy jako mediatorzy to nie tylko spotkanie ze
stronami i ich pełnomocnikami w ośrodku mediacyjnym. W kosztach mediacji w
naszym ośrodku zawiera się:

● wynagrodzenie za pracę mediatora lub dwójki mediatorów
● koszt utrzymania lokalu (czynsz, prąd, gaz, woda, łącze internetowe, telefon itd.)
● koszty prowadzenia ośrodka mediacyjnego (kawa, herbata, woda)
● praca przy umawianiu terminów
● przygotowanie pism, ugody, umów, konsultacje telefoniczne, korespondencja

mailowa, nanoszenie poprawek
● koszty przygotowania i wysyłki pism do sądu lub innych instytucji
● koszt superwizji naszej pracy
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