Zarządzenie Prezesa
Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji
Nr 1/01/2020
z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia Taryfy Opłat Mediacyjnych

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 7 Statutu Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz § 7
ust. 8 Regulaminu Mediacji ustala się poniższą Taryfę Opłat Mediacyjnych:
§1
Dla mediacji sądowych:
1) Dla Mediatora:
a. wynagrodzenie mediatora zgodnie z właściwym rozporządzeniem Ministra
Sprawiedliwości (pobierane przez mediatora bezpośrednio od Stron).
2) Dla Centrum:
a. koszt sali do mediacji, 70 zł plus VAT, za każde posiedzenie mediacyjne do
3 godzin jednorazowo (pobierane przez Centrum od mediatora raz w
miesiącu).
b. zryczałtowane koszty korespondencyjne, 30 zł plus VAT, w przypadku gdy
obsługę korespondencji prowadzi Centrum, (pobierane od mediatora raz
w miesiącu.)
§2
Dla mediacji pozasądowych:
1) Dla Mediatora:
a. wynagrodzenie mediatora 1% wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż
450 zł oraz nie więcej 4.000 zł (plus VAT), jednakże ze względu ma rodzaj
sprawy lub stopień jej skomplikowania mediator może wyrazić zgodę na
prowadzenie mediacji za większe lub mniejsze wynagrodzenie umowne.
(pobierane przez mediatora bezpośrednio od Stron).
2) Dla Centrum:
a. bezzwrotna opłata administracyjna od wniosku o mediację pozasądową
290 zł plus VAT, zawiera m.in. koszty obsługi i korespondencji, (pobierane
od wnioskodawcy w momencie wpływu mediacji lub od Stron po połowie
w przypadku zgodnego wniosku o mediację),

b. koszt sali do mediacji 70 zł plus VAT za każde posiedzenie mediacyjne do
3 godzin jednorazowo, a powyżej 3 godzin trwania mediacji, 30 zł plus
VAT za każdą następną godzinę. (pobierane przez Centrum od mediatora
raz w miesiącu).
§3
Wynajem sali dla potrzeb mediatora 33 zł plus VAT za każdą rozpoczętą godzinę wynajmu
Sali. Powyżej 3 godzin wynajmu sali, 23 zł plus VAT za każdą następną godzinę.
§4
Rezygnacja z wynajmu Sali mediacyjnej dokonana najpóźniej w dniu roboczym przed
spotkaniem nie powoduje obciążenia mediatora. Rezygnacja w dniu spotkania powoduje
obciążenie mediatora stawką 50% wynajmu.
§5
1. Dodatkowe usługi świadczone na rzecz mediacji i mediatorów takie jak w
szczególności: obsługa mediatora w ramach działalności sekretariatu mediatora,
umawianie spotkań, obsługa korespondencji, obsługa kontaktów z sądem i stronami,
miejsce do pracy, drukowanie, skanowanie – są przedmiotem indywidualnych ustaleń
z mediatorami.
2. Zakres serwisu w trakcie spotkania mediacyjnego określa standard sali do mediacji
doręczany mediatorowi.
§6
1. Szczegółowe zasady płatności za mediację określa Regulamin Mediacji.
2. Pozostałe uprawnienia i obowiązki mediatorów w zakresie wynajmu sal określa
„Regulamin rezerwacji i korzystania z sali konferencyjnej w Regionalnej Izbie
Gospodarczej Pomorza” obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2019 r. z wyłączeniem § 5 i §
2 ust. 2 tego regulaminu.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r.

