Załącznik nr 1 do Regulaminu Ośrodka Mediacji
Gospodarczej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych
w Olsztynie zmieniony Uchwałą Nr 35/IX/2016 z
dnia 12.01.2016r. Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych
i uchwałą 236/X/2017 z dnia 26.09.2017r.Rady Okręgowej
Izby Radców Prawnych

KOSZTY MEDIACJI
§1
1. Każda ze stron przystępująca do postępowania mediacyjnego zobowiązana jest do
wpłacenia bezzwrotnej opłaty rejestracyjnej w kwocie 100,00 zł przeznaczonej na
pokrycie kosztów rozpatrzenia wniosku.
§2
1. Każda ze stron jest zobowiązana przed rozpoczęciem postępowania mediacyjnego do
wniesienia opłaty mediacyjnej, stosownie do wartości przedmiotu sporu w wysokości:
a) w sprawach niemajątkowych oraz majątkowych do wartości do 100.000,00 zł - 800,00
zł
b) w sprawach powyżej 100.000 zł do 1.000.000,00 zł – 1.750,00 zł
c) w sprawach powyżej 1.000.000,00 zł – 2.500,00 zł
d) o ile mediacja będzie wymagała więcej niż dwóch sesji za każdą sesję poczynając od
trzeciej, strony zobowiązane są uiścić kwotę 250,00 zł za każdą następna sesję.
2. Kwotę opłaty zaokrągla się wzwyż do pełnego złotego.
3. Wszystkie kwoty podane w niniejszym załączniku są kwotami netto i będzie do nich
doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
4. Prezes Stałego Sądu Polubownego i Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej
Izbie Radców Prawnych w Olsztynie (dalej OMG) ma prawo za zgodą stron i mediatora w
konkretnych sprawach, ustalić inną kwotę opłaty mediacyjnej.
5. Z opłaty mediacyjnej pokrywane są wynagrodzenie mediatora oraz koszty
postępowania mediacyjnego z wyłączeniem kosztów, o których mowa w § 3 ust. 1.
Wynagrodzenie mediatorów w danej sprawie nie może przekroczyć ¾ opłaty
mediacyjnej.
6. W przypadku gdy strona lub konkretny pełnomocnik uczestniczyli już w mediacji przed
OMG w której zawarto ugodę, stronie służy prawo do obniżenia o 10% opłaty
mediacyjnej
§3
1. W przypadku prowadzenia mediacji w siedzibie OMG lub w Kancelarii Mediacyjnej przy
OMG przez mediatora mieszkającego poza tymi miejscami, strony mediacji zobowiązane
są do zwrotu kosztów dojazdu mediatora z miejsca zamieszkania mediatora do miejsca,
w którym odbywają się sesje mediacyjne, obliczonych według stawek jak za korzystanie z
samochodu osobowego przez pracowników dla celów służbowych.
2. Nie uiszczenie opłaty kosztów postępowania mediacyjnego lub zaliczki, w wysokości i
terminie wskazanym przez Prezesa Stałego Sądu Polubownego i Ośrodka Mediacji

Gospodarczej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, jest uważane za nie
wyrażenie zgody na prowadzenie mediacji.
§4
1. Na dowód poniesienia opłaty administracyjnej, opłaty mediacyjnej i innych wydatków,
strony otrzymują fakturę VAT.
2. W przypadku mediacji skierowanej przez Sąd wydatki i koszty postępowania
mediacyjnego rozlicza mediator.
§5
Niniejszy załącznik wchodzi w życie z dniem 26.09.2017 r.

