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Regulamin i cennik postepowania mediacyjnego  

w Międzynarodowym Centrum Mediacji 
przy międzynarodowych Izbach Przemysłowo-Handlowych w Polsce. 

 

I. 

Przedmiot regulacji. 

 

Regulamin dotyczy postepowań́ mediacyjnych w sporach w zakresie spraw gospodarczych 

prowadzonych przed Międzynarodowym Centrum Mediacji przy międzynarodowych Izbach 

Przemysłowo-Handlowych w Polsce.  

 

II. 

Wszczęcie postepowania mediacyjnego. 

 

1. Mediacja może być wszczęta:  

a)  na zgodny wniosek stron chcących skorzystać z postępowania mediacyjnego  

b)  na wniosek jednej ze stron jeżeli druga strona również wyraziła zgodę na 

przeprowadzenie mediacji w sprawie. Termin na odpowiedź drugiej strony nie może być 

dłuższy niż 10 dni. Brak odpowiedzi strony, do której skierowano wniosek traktuje się jako 

brak zgody na mediację.  

2. W przypadku zgody stron na postepowanie mediacyjne, koordynator 

Międzynarodowego Centrum Mediacji przedkłada stronom umowę o mediacji.  

3. W ramach przygotowań do mediacji, koordynator Międzynarodowego Centrum 

Mediacji:  

a)  przeprowadza rozmowę ze stronami oceniając zakres i przedmiot sporu oraz charakter  

spraw spornych,  

b)  pomaga w wyborze właściwego mediatora,  
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c)  ustala wraz ze stronami oraz wybranym mediatorem zakres kwestii podlegających 

wyjaśnieniu przed właściwym postepowaniem mediacyjnym.  

4. Warunkiem wszczęcia postępowania mediacyjnego jest złożenie przez stronę lub 

strony prawidłowego, kompletnego i opłaconego wniosku oraz podpisanie umowy o 

mediację.  

 

III. 

Zasady postępowania mediacyjnego. 

 

1. Strony poddają sprawę pod mediację działając w dobrej wierze zarówno w zakresie 

udzielanych informacji jak i przedkładanych dokumentów, oraz zajmowanych stanowisk w 

spornej sprawie.  

2. Strony w ramach postępowania współpracują z mediatorem i koordynatorem 

Międzynarodowego Centrum Mediacji zarówno w zakresie udzielanych informacji, 

przedkładanych dokumentów jak i samego udziału w sesjach mediacyjnych.  

3. Mediator w ramach prowadzonego postępowania kieruje się zasadą bezstronności, a 

jeżeli pojawią się okoliczności mogące mieć wpływ na jego bezstronność powinien odmówić 

prowadzenia mediacji.  

4. Mediator może odmówić prowadzenia mediacji również z innych ważnych powodów.  

5. Okoliczności, informacje i dokumenty związane z postępowaniem mediacyjnym są 

objęte zasadą poufności postępowania. Informacje te nie mogą być wykorzystywane w 

innych postępowaniach sądowych, polubownych lub innych. Strony postępowania w 

szczególności nie mogą powoływać się na stanowiska lub sugestie, które pojawiły w toku 

postępowania mediacyjnego, ustępstw stron w ramach postępowania mediacyjnego, sugestii 

lub propozycji składanych przez mediatora oraz poglądów mediatora, stanowiska strony co 

do przyjęcia lub odrzucenia propozycji polubownego rozwiązania sporu. 

Mediator jest związany obowiązkiem zachowania poufności w trakcie postępowania 

polubownego jak również po jego zakończeniu. 
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Poufność nie może dotyczyć okoliczności, które mogą być ujawnione również poza 

postępowaniem mediacyjnym.  

6. Obecność osób trzecich przy postępowaniu mediacyjnym wymaga zgody obu stron 

postępowania oraz mediatora.  

7. Postępowanie toczy się na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego i 

europejskiego, z zachowaniem Standardów Prowadzenia Mediacji oraz Kodeksu Etycznego 

Mediatorów Polskich uchwalonego przez społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod 

Rozstrzygania Sporów oraz zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu. Strony mogą 

uzgodnić, że przebieg postępowania będzie odmienny od zapisów w regulaminie. Przyjęcie 

takiego rozwiązania wymaga zaznaczenia i opisania odmienności w protokole mediacji.  

8. Strony mediacji mogą działać samodzielnie lub przez pełnomocnika.  

9. Międzynarodowe Centrum Mediacji zapewnia uczestnikom postępowania warunki  

odpowiednie do przeprowadzenia mediacji.  

10. Na wniosek strony lub stron postępowanie mediacyjne może toczyć się w 

uzgodnionym  

innym miejscu. W takim przypadku koszty związane ze zmianą miejsca prowadzenia  

mediacji oraz dojazdu mediatora ponoszą strony mediacji.  

11. Postepowanie mediacyjne toczy się w języku ustalonym przez strony.  

 

IV. 

Mediator 

1. Mediatorem może być osoba wpisana na listę Mediatorów Międzynarodowego 

Centrum Mediacji.  

2. Jeżeli strony nie wskażą osoby mediatora – wyznacza go Koordynator 

Międzynarodowego Centrum Mediacji.  

3. Jeżeli wyznaczony mediator nie może podjąć się prowadzenia mediacji, odmówił jej 

prowadzenia lub przestał spełniać warunki do uzyskania uprawnień mediatora 

Międzynarodowego Centrum Mediacji, Koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji 

wyznacza innego mediatora lub wzywa strony wskazania innego mediatora z listy Centrum.  
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4. Mediator przed rozpoczęciem postępowania mediacyjnego składa oświadczenia o 

zachowaniu bezstronności i niezależności oraz poufności w prowadzonej mediacji. 

Oświadczenia są dołączane do akt sprawy.  

5. Wyłączenie mediatora może nastąpić na jego wniosek lub na wniosek stron 

postępowania. Po wyłączeniu mediatora strony mogą wnioskować o wyznaczenie innego 

mediatora z listy Międzynarodowego Centrum Mediacji.  

6. Jeżeli wyznaczony mediator został skreślony z listy mediatorów, zrzekł się roli 

mediatora lub zmarł, strony sporu mogą wyznaczyć nowego mediatora, jeżeli tego nie zrobią 

w ciągu 10 dni – Koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji wyznacza innego 

mediatora z listy.  

 

V.  

Sesje mediacyjne. 

  

1. Sesję mediacyjną rozpoczyna mediator przez rozpoczęcie mediacji.  

2. Sesja mediacyjna może toczyć się w obecności obu stron (sesje wspólne) lub też z  

udziałem każdej strony oddzielnie (sesje indywidulane).  

3. Jedna sesja mediacyjna może trwać nie więcej niż 4 godziny łącznie z przerwami.  

4. Kolejne sesje mediacyjne powinny być wyznaczane w możliwie bliskich siebie 

terminach,  

chyba że dłuższe odstępy czasu pomiędzy sesjami wynikają ze zgodnej woli stron lub 

spowodowane są istotnymi względami osobistymi lub zawodowymi. W uzasadnionych 

przypadkach postępowanie można zawiesić.  

5. Strony w sesji mediacyjnej mogą działać osobiście lub przez pełnomocników.  

6. Mediator może sporządzać notatki z przebiegu sesji w celu lepszego zrozumienia 

stanowisk stron. Notatki mają charakter poufny i zostają zniszczone przez mediatora po  

zakończeniu mediacji.  

 

VI. 
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Zawieszenie mediacji. 

 

Mediacja może być zawieszona:  

1. Za zgdą obu stron, na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc i tylko raz w toku postępowania 

mediacyjnego.  

2. Decyzją mediatora kiedy uzasadnia to konieczność wyjaśnienia dodatkowych 

okoliczności lub też sprowadzenia przez strony lub stronę istotnych dla sprawy materiałów, 

dokumentów lub posłuży przemyśleniu stanowisk stron uczestniczących w mediacji.  

 

 

 

 

VII.  

Zakończenie mediacji. 

 

1. Mediacja zostaje uznana za zakończoną jeżeli:  

a)  Strony dojdą do porozumienia i przed mediatorem zostaje podpisana ugoda  

b)  Strony uznają, że nie ma możliwości dojścia do porozumienia w drodze postępowania  

mediacyjnego  

c)  Jedna ze stron w toku postępowania odmówi dalszego udziału w mediacji.  

d)  Jedna ze stron lub obie strony nie stawią się bez uzasadnionego usprawiedliwienia na  

co najmniej dwie sesje mediacyjne bez podania przyczyny.  

 

2. Ugoda zawarta w drodze mediacji może być zatwierdzona przez sąd. Wszelkie 

formalności związane z zatwierdzeniem ugody przez sąd koordynuje mediator lub 

koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji.  

 

VIII.  

Koszty mediacji. 
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1. Koszty mediacji stanowią opłata początkowa, stawka za analizę akt sprawy 

koniecznych do rozpoczęcia mediacji oraz postepowanie mediacyjne.  

2. Koszty mediacji stanowią również dodatkowe wydatki, z tym że koszty wydatków 

ponosi strona mediacji, która wnioskuje o dokonanie czynności lub wprowadzenie zmian w 

postępowaniu powodujących poniesienie tych wydatków.  

3. Strona określona w punkcie powyższym wykłada zaliczkowo koszty związane z 

wydatkami w ramach mediacji.  

4. Cennik opłat i kosztów w mediacji zawiera załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

5. Ustala się następujący podział przychodów z postępowania mediacyjnego:  

a) 20% opłaty początkowej oraz opłat za postępowanie mediacyjne stanowi przychód 

Izb, który w początkowym okresie działalności, o którym to okresie decyduje Rada 

przeznaczany będzie na działalność promocyjną MCM, 

b) 80% pełnej opłaty początkowej stanowi przychód koordynatora,  

c) 80% opłat za postępowanie mediacyjne stanowi przychód mediatora.  

 

IX.  

Postanowienia końcowe. 

 

1. Zmiany w niniejszym regulaminie wymagają zgody Rady Międzynarodowego 

Centrum Mediacji wyrażonej większością głosów.  

2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w życie w termie 7 dni od ich 

ogłoszenia.  

 

Załączniki.  

Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest Cennik opłat i kosztów mediacji  
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CENNIK OPŁAT I KOSZTÓW MEDIACJI 

 
Załącznik do Regulaminu postępowania mediacyjnego w Międzynarodowym Centrum 

Mediacji przy Międzynarodowych Izbach Przemysłowo- Handlowych w Polsce.  

 

1. OPŁATA POCZĄTKOWA  

 

Opłata początkowa w wysokości netto 1.000 zł od każdej ze stron pobierana jest wraz z 

wnioskiem o wszczęcie mediacji.  

W przypadku gdy z wnioskiem o wszczęcie mediacji występuje tylko jedna ze stron, opłata 

wynosi netto 1.500 zł.  

 

2. KOSZTY ANALIZY MATERIAŁÓW I DOKUMENTACJI NIEZBĘDNEJ DO 

ROZPOCZĘCIA POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO, KOSZTY BIEGŁYCH  

 

W przypadku konieczności wykonania dodatkowych analiz materiałów i dokumentacji 

niezbędnej do rozpoczęcia postępowania mediacyjnego lub też sporządzenia opinii 

niezależnych biegłych, powstałe koszty ponoszone są przez strony postępowania 

mediacyjnego wg. stawek doradców i biegłych.  

 

3. KOSZTY SESJI MEDIACYJNYCH.  

 

Sesja mediacyjna: do 4 godzin (wraz z przerwami): netto 5.000 zł pokrywana przez strony 

mediujące wspólnie.  

 

4. KOSZTY ADMINISTRACYJNE DODATKOWE  
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W przypadku powstania dodatkowych (zgodnie z punktem VIII regulaminu), koszty te ponosi 

strona lub strony wnioskujące o czynności generujące te koszty. Opłaty wyrażone w 

niniejszym cenniku zostają powiększone o 25% w przypadku mediacji prowadzonych dla firm 

niezrzeszonych w żadnej z Międzynarodowych Izb Przemysłowo-Handlowych tworzących 

Międzynarodowe Centrum Mediacji oraz w instytucjach będących partnerami MCM. 

 

Konsultacje prawne i eksperckie oraz bieżące planowanie strategiczne: netto 250 euro (tj. 

1000 zł) za godzinę eksperta rekomendowanego przez MCM   

 

 

 


