
Mediacje prywatne Ważne informacje

Sprawy rodzinne bez określonej wartości sporu
(alimenty, kontakty z dziećmi, warunki rozwodu i
inne ):

Spotkanie wstępne i złożenie wniosku o
mediację - 150 zł

Sesja mediacyjna - 250 zł

Sesja mediacyjna indywidualna - 200 zł

Przygotowanie ugody, wniosku o zatwierdzenie
do Sądu - 400 zł

Sprawy z określoną wartością sporu (podział
majątku, zachowek, podział spadku, spory
gospodarcze i inne ):

Koszt mediacji ustalany jest indywidualnie ze
stronami. 
Skontaktuj się ze mną, aby porozmawiać o
kosztach i ustalić wysokość wynagrodzenia.

Spotkanie mediacyjne trwa ok. 1,5 godziny.

Spotkanie mediacyjne prowadzone jest przez
doświadczonego mediatora wpisanego na
Listę Stałych Mediatorów przy Sądzie
Okręgowym w Gdańsku.

W spotkaniu uczestniczą obie strony, chyba,
że spór jest wyjątkowo silny. Wówczas
organizowane jest spotkanie indywidualne z
każdą ze stron.

W spotkaniu mogą uczestniczyć
pełnomocnicy stron, jeśli każdy z
uczestników mediacji wyrazi na to zgodę.

Uczestnicy mediacji oraz mediator
zobowiązani są do zachowania tajeminicy
mediacji. 

Dane do wpłat:
Trójmiejski Instytut Dialogu Katarzyna
Stawikowska.
ul. Myśliwska 26d/8
80-126 Gdańsk

31 1140 2004 0000 3102 8165 9044

stacjonarnie w kancelarii mediacyjnej przy ul.
Kartuskiej 31c/1 w Gdańsku.

on-line za pośrednictwem platformy Zoom

Mediacje odbywają się: 

Cennik



Mediacje ze skierowania Sądu

koszty przejazdów mediatora (wg stawek przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w
państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej), 
koszty wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia mediacji (do 70 zł za spotkanie), 
koszty korespondencji (do stron lub/i sądu; do kwoty 30 zł)

Cywilne (rodzinne, gospodarcze) 
Sprawy o charakterze majątkowym - 1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 150 zł i nie więcej
niż 2000 zł za całą mediację) 

Sprawy o charakterze niemajątkowym (czyli te, w których nie da się ustalić wartości przedmiotu sporu) 
- 150 zł za pierwsze i 100 zł za każde kolejne spotkanie (łącznie nie więcej niż 450 zł za całą mediację) 
- dodatkowe wydatki (nie zawsze) ponoszone przez mediatora: 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości
wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.
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