
Taryfa opłat postępowania mediacyjnego w sprawach 
oświatowych

Opłata administracyjna Strona  lub  strony  składające  wniosek  o  przeprowadzenie  mediacji
wpłacają bezzwrotną opłatę administracyjną w wysokości 150.00 zł na
rachunek  Centrum  przeznaczoną  na  pokrycie  kosztów  czynności
administracyjnych związanych z rozpatrzeniem wniosku.

Opłata mediacyjna 1. W postępowaniu mediacyjnym powadzonym przez mediatora w 
sprawach z zakresu sporów oświatowych 200 zł za pierwsze 
spotkanie i  100 zł za każde następne; 

Wydatki związane z 
przeprowadzeniem 
mediacji

W szczególności za:

• koszty podróży i noclegu mediatorów Centrum (mediacje poza 
Lublinem), 

• opinie biegłych i tłumaczy  
• najem sal do przeprowadzenia sesji mediacyjnych (poza 

Lublinem) 

obciążają strony postępowania.

Podział

opłaty mediacyjnej

1. wynagrodzenie mediatora Centrum: 75% 
2. wynagrodzenie Sekretarza Centrum: 5% 
3. Fundacja Instytut Badań ADR „Prawo i Gospodarka” -20% 

Wszystkie kwoty powiększa się o należny podatek od towarów i usług według obowiązujących 
stawek.

Po zakończeniu postępowania mediacyjnego strony otrzymują od Centrum fakturę VAT, 
uwzględniającą poniesione koszty w tym opłaty oraz ewentualne wydatki



Taryfa opłat postępowania mediacyjnego w sprawach 
pracowniczych 

Opłata administracyjna Strona  lub  strony  składające  wniosek  o  przeprowadzenie  mediacji
wpłacają bezzwrotną opłatę administracyjną w wysokości 150.00 zł na
rachunek  Centrum  przeznaczoną  na  pokrycie  kosztów  czynności
administracyjnych związanych z rozpatrzeniem wniosku.

Opłata mediacyjna 1. W postępowaniu mediacyjnym powadzonym przez mediatora w 
sprawach z zakresu sporów rówieśniczych 200 zł za pierwsze 
spotkanie i  100 zł za każde następne; 

Wydatki związane z 
przeprowadzeniem 
mediacji

W szczególności za:

• koszty podróży i noclegu mediatorów Centrum (mediacje poza 
Lublinem), 

• opinie biegłych i tłumaczy  
• najem sal do przeprowadzenia sesji mediacyjnych (poza 

Lublinem) 

obciążają strony postępowania.

Podział

opłaty mediacyjnej

1. wynagrodzenie mediatora Centrum: 75% 
2. wynagrodzenie Sekretarza Centrum: 5% 
3. Fundacja Instytut Badań ADR „Prawo i Gospodarka” -20% 

Wszystkie kwoty powiększa się o należny podatek od towarów i usług według obowiązujących 
stawek.

Po zakończeniu postępowania mediacyjnego strony otrzymują od Centrum fakturę VAT, 
uwzględniającą poniesione koszty w tym opłaty oraz ewentualne wydatki



Taryfa opłat postępowania mediacyjnego w sprawach 
rodzinnych

Opłata administracyjna Strona  lub  strony  składające  wniosek  o  przeprowadzenie  mediacji
wpłacają bezzwrotną opłatę administracyjną w wysokości 150.00 zł na
rachunek  Centrum  przeznaczoną  na  pokrycie  kosztów  czynności
administracyjnych związanych z rozpatrzeniem wniosku.

Opłata mediacyjna 1. W postępowaniu mediacyjnym powadzonym przez mediatora: 

1. w sprawach rozwodowych 300 zł za pierwsze spotkanie i 150 zł 
za każde następne; 

2. w sprawach okołorozwodowych:

- o alimenty 2% wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 200 zł,

- o podział majątku wspólnego 2% wartości przedmiotu sporu, 
nie mniej niż 800 zł.

Wydatki związane z 
przeprowadzeniem 
mediacji

W szczególności za:

• koszty podróży i noclegu mediatorów Centrum (mediacje poza 
Lublinem), 

• opinie biegłych i tłumaczy  
• najem sal do przeprowadzenia sesji mediacyjnych (poza 

Lublinem) 

obciążają strony postępowania.

Podział

opłaty mediacyjnej

1. wynagrodzenie mediatora Centrum: 75% 
2. wynagrodzenie Sekretarza Centrum: 5% 
3. Fundacja Instytut Badań ADR „Prawo i Gospodarka” -20% 

Wszystkie kwoty powiększa się o należny podatek od towarów i usług według obowiązujących 
stawek.

Po zakończeniu postępowania mediacyjnego strony otrzymują od Centrum fakturę VAT, 
uwzględniającą poniesione koszty w tym opłaty oraz ewentualne wydatki



Taryfa opłat postępowania mediacyjnego w sprawach 
rówieśniczych 

Opłata administracyjna Strona  lub  strony  składające  wniosek  o  przeprowadzenie  mediacji
wpłacają  bezzwrotną opłatę  administracyjną  w wysokości  50.00 zł  na
rachunek  Centrum  przeznaczoną  na  pokrycie  kosztów  czynności
administracyjnych związanych z rozpatrzeniem wniosku.

Opłata mediacyjna 1. W postępowaniu mediacyjnym powadzonym przez mediatora w 
sprawach z zakresu sporów rówieśniczych 100 zł za pierwsze 
spotkanie i  50 zł za każde następne; 

Wydatki związane z 
przeprowadzeniem 
mediacji

W szczególności za:

• koszty podróży i noclegu mediatorów Centrum (mediacje poza 
Lublinem), 

• opinie biegłych i tłumaczy  
• najem sal do przeprowadzenia sesji mediacyjnych (poza 

Lublinem) 

obciążają strony postępowania.

Podział

opłaty mediacyjnej

1. wynagrodzenie mediatora Centrum: 75% 
2. wynagrodzenie Sekretarza Centrum: 5% 
3. Fundacja Instytut Badań ADR „Prawo i Gospodarka” -20% 

Wszystkie kwoty powiększa się o należny podatek od towarów i usług według obowiązujących 
stawek.

Po zakończeniu postępowania mediacyjnego strony otrzymują od Centrum fakturę VAT, 
uwzględniającą poniesione koszty w tym opłaty oraz ewentualne wydatki



Taryfa opłat postępowania mediacyjnego w sprawach 
cywilnych i gospodarczych 

Opłata administracyjna Strona  lub  strony  składające  wniosek  o  przeprowadzenie  mediacji
wpłacają bezzwrotną opłatę administracyjną w wysokości 300.00 zł na
rachunek  Centrum  przeznaczoną  na  pokrycie  kosztów  czynności
administracyjnych związanych z rozpatrzeniem wniosku.

Opłata mediacyjna 1. W postępowaniu mediacyjnym powadzonym przez mediatora: 

1. w sprawach niemajątkowych lub gdy nie da się ustalić wartości 
przedmiotu sporu: 200 zł za pierwsze spotkanie i 100 zł za każde 
następne; 

2. w sprawach majątkowych, w zależności od wartości przedmiotu 
sporu: 

1. 2% wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 700 zł, 
2. powyżej 1.000.000 zł – opłata ustalana indywidualnie, jednak nie 

wyższa niż 2% wartości przedmiotu sporu.

3. W przypadku prowadzenia mediacji przez więcej niż jednego 
mediatora, opłata mediacyjna wzrasta odpowiednio. 

Wydatki związane z 
przeprowadzeniem 
mediacji

W szczególności za:

• koszty podróży i noclegu mediatorów Centrum (mediacje poza 
Lublinem), 

• opinie biegłych i tłumaczy  
• najem sal do przeprowadzenia sesji mediacyjnych (poza 

Lublinem) 

obciążają strony postępowania.

Podział

opłaty mediacyjnej

1. wynagrodzenie mediatora Centrum: 75% 
2. wynagrodzenie Sekretarza Centrum: 5% 
3. Fundacja Instytut Badań ADR „Prawo i Gospodarka” -20% 

Wszystkie kwoty powiększa się o należny podatek od towarów i usług według obowiązujących 
stawek.

Po zakończeniu postępowania mediacyjnego strony otrzymują od Centrum fakturę VAT, 
uwzględniającą poniesione koszty w tym opłaty oraz ewentualne wydatki


