TARYFA OPŁAT MEDIACYJNYCH
POMORSKIEGO CENTRUM ARBITRAŻU I MEDIACJI W GDAŃSKU
Na podstawie § 32 ust. 2 Regulaminu Postępowania Mediacyjnego w Pomorskim Centrum
Arbitrażu i Mediacji, Kierownik Centrum, ustala co następuje:
§1
Opłaty ponoszone w postępowaniu przed Centrum:
1) Opłata za przeprowadzenie postępowania mediacyjnego, na którą składają się:
1) opłata za prowadzenie mediacji;
2) wydatki.
2) Opłata za organizację spotkania informacyjnego, w przypadku zgody obu stron na
spotkanie informacyjne, ale bez wszczęcia postępowania mediacyjnego,
3) Opłata wnioskowa – tylko w przypadku, gdy wniosek o mediację składa jedna strona i
Centrum występować będzie o zgodę drugiej strony,
§2
1. Opłatę za prowadzenie mediacji ustala się w zryczałtowanej wysokości 600 zł,
powiększoną o obowiązującą stawkę VAT.
2. Opłata ryczałtowa obejmuje nie więcej niż 4 godziny trwania wszystkich sesji
mediacyjnych w danej sprawie łącznie. Każda kolejna godzina trwania sesji
mediacyjnych w danej sprawie powiększa opłatę za prowadzenie mediacji o stawkę w
wysokości 100 zł powiększoną o obowiązującą stawkę VAT.
3. W przypadku spraw skomplikowanych, specjalistycznych tematycznie lub
wymagających dłuższego przygotowania się Mediatora do mediacji lub prowadzenia
sprawy przez kilku Mediatorów, stawka opłaty ryczałtowej, o której mowa w ust. 1,
oraz/lub stawka godzinowa mogą być zwiększone decyzją Kierownika Centrum, w
uzgodnieniu ze Stronami i Mediatorem, jednak nie więcej niż trzykrotnie.
§3
1. Wydatkami są w szczególności:
1) koszty podróży i noclegów Mediatora;
2) koszty ekspertyz i opinii specjalistycznych;
3) wynagrodzenie tłumaczy;
4) koszt najmu pomieszczeń, w których prowadzona była mediacja – w przypadku
mediacji przeprowadzanej poza siedzibą Centrum;
2. O zasadności poniesienia wydatków każdorazowo decydują Mediator i Strony.

§4
1. Opłatę za prowadzenie mediacji, o której mowa w § 2 ust. 1 uiszcza na wezwanie
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Kierownika Centrum strona wnosząca o mediację, chyba, że strony postanowią
inaczej.
Strony w ugodzie kończącej postępowanie ponoszą koszty postępowania
mediacyjnego w częściach równych, chyba, że umówią się inaczej. W przypadku nie
dojścia stron do ugody opłaty pozostają kosztami Strony, która je poniosła.
Na opłaty ponoszone przez Strony, Centrum wystawia faktury VAT, zgodnie z
właściwymi przepisami.
Kierownik Centrum może żądać od Stron wpłacenia zaliczki na poczet wydatków.
Opłata za prowadzenie mediacji jest w 70% wynagrodzeniem Mediatora, a w 30%
pokryciem kosztów działalności Centrum.

§5
1. Przed wszczęciem postępowania mediacyjnego ‐ w przypadku braku zgody jednej ze
stron na prowadzenie postępowania mediacyjnego, Centrum może organizować
indywidualne lub grupowe sesje informacyjne w celu poinformowania
skonfliktowanych Stron o możliwościach rozwiązania sporu w formie mediacji przez
Centrum.
2. Zryczałtowany koszt organizacji spotkania informacyjnego, płatny przez
Wnioskodawcę na wezwanie Kierownika Centrum wynosi 120 zł, powiększony o
obowiązującą stawkę VAT. Opłata jest należna Centrum niezależnie, od tego czy
spotkanie informacyjne będzie miało miejsce.
3. W przypadku wszczęcia na spotkaniu informacyjnym postępowania mediacyjnego,
poniesioną opłatę za organizację spotkania informacyjnego zalicza się w poczet
opłaty za prowadzenie mediacji.
§6
1. Opłata wnioskowa w wysokości 100 zł powiększona o obowiązującą stawkę VAT
należna jest Centrum w przypadku, gdy wniosek o mediację składa tylko jedna strona
i Centrum występować będzie o zgodę drugiej strony.
2. Opłata jest należna Centrum niezależnie, od tego czy druga strona wyrazi zgodę na
mediację lub spotkanie informacyjne.
§7
W przypadku sprawy skierowanej do mediacji przez sąd, koszty postępowania mediacyjnego
ustalane są według zasad określonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Taryfa obowiązująca od dnia 17 listopada 2016 r.

