
przykładowa należność 
główna

Opłata sądowa ( w przypadku 

mediacji sądowej zwracana po 
zawarciu ugody w 100% -30 zł 

gdy nie było rozprawy i 3/4 gdy 
była rozprawa w sprawie)

Koszt mediacji wg 

rozporządzenia 
(wynagrodzenie 1% od 

WPS) min 150 zł netto max 
2 tys netto

Różnica w kosztach 
podstawowych

Pozostałe atuty mediacji
koszty zastępstwa w 

procesie

100,00 zł                         30,00 zł                                          150,00 zł                                120,00 zł-                       90,00 zł                             

1 000,00 zł                      100,00 zł                                        150,00 zł                                50,00 zł-                         270,00 zł                           

3 000,00 zł                      200,00 zł                                        150,00 zł                                50,00 zł                       900,00 zł                           

5 000,00 zł                      400,00 zł                                        150,00 zł                                250,00 zł                     900,00 zł                           

10 000,00 zł                    500,00 zł                                        150,00 zł                                350,00 zł                     1 800,00 zł                        

15 000,00 zł                    750,00 zł                                        150,00 zł                                600,00 zł                     3 600,00 zł                        

20 000,00 zł                    1 000,00 zł                                    200,00 zł                                800,00 zł                     3 600,00 zł                        

50 000,00 zł                    2 500,00 zł                                    500,00 zł                                2 000,00 zł                  3 600,00 zł                        

100 000,00 zł                 5 000,00 zł                                    1 000,00 zł                             4 000,00 zł                  5 400,00 zł                        

200 000,00 zł                 10 000,00 zł                                  2 000,00 zł                             8 000,00 zł                  5 400,00 zł                        

500 000,00 zł                 25 000,00 zł                                  2 000,00 zł                             23 000,00 zł                10 800,00 zł                      

1 000 000,00 zł              50 000,00 zł                                  2 000,00 zł                             48 000,00 zł                10 800,00 zł                      

5 000 000,00 zł              200 000,00 zł                                2 000,00 zł                             198 000,00 zł              15 000,00 zł                      

10 000 000,00 zł            200 000,00 zł                                2 000,00 zł                             198 000,00 zł              25 000,00 zł                      

Wynagrodzenie mediatora nie zależy od wyniku mediacji
Przy mediacjach pozasądowych zazwyczaj stosowana jest opłata wstępna, a wynagrodzenie jest wyższe od określonego w rozporządzeniu

 DOCHODZENIE ROSZCZEŃ - PORÓWNANIE PROCESU i MEDIACJI 

 czas postępowania mediacyjnego kilkukrotnie krótszy od postępowania przed sądem 

 elastycznośc postępowania - możliwość prowadzenia postępowania on line 

 ugoda mediacyjna ma moc ugody zawartej przed sądem = po nadaniu klauzuli 
wykonalności tytuł wykonawczy 

 wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia roszczeń 

 w przypadku braku ugody koszty mediacji wlicza się do kosztów postępowania (gdy 
do mediacji skierował sąd), a opłata sądowa jest obniżona (gdy mediacja na podstawie 

wniosku stron - max obniżka to 400 zł) 


