
Wysokość wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu
cywilnym.

Dz.U.2016.921 z dnia 2016.06.28

Status: Akt obowiązujący

Wersja od: 28 czerwca 2016r.

Wejście w życie:
1 lipca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 20 czerwca 2016 r.

w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w
postępowaniu cywilnym

Na podstawie art. 981 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z
2014 r. poz. 101, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§  1. Rozporządzenie określa wysokość wynagrodzenia mediatora, w tym stałego mediatora, zwanych
dalej "mediatorem", za prowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych
wszczętego na podstawie skierowania sądu i wydatki mediatora podlegające zwrotowi.

1.W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu,
jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania
mediacyjnego.

2.W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w
sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania
mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne - 100 złotych,
łącznie nie więcej niż 450 złotych.

§  2.
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1) przejazdów - w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz
warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;

2) wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w
wysokości nieprzekraczającej 70 złotych za jedno posiedzenie;

3) korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 złotych.

§  3. Zwrotowi podlegają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z
przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów:

§  4. W razie nieprzystąpienia stron do mediacji, mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków
w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych.

§  5. Wynagrodzenie mediatora, będącego podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku od
towarów i usług, określone w § 2, oraz wydatki mediatora, o których mowa w § 3, podwyższa się o
obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w
przepisach o podatku od towarów i usług.

§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r. 1

 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30
listopada 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora

w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 218), które na podstawie art. 12 ustawy z dnia 10
września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod
rozwiązywania sporów (Dz. U. poz. 1595) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia.
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