LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW PROWADZONA PRZEZ PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W SUWAŁKACH

Lp.

1.

2.

3.

Nazwisko i imię

Amelian Paula

Artwich Elżbieta

Bezdziecka Anna
Maria

Rok
urodzenia

1992

1958

1988

Adres do korespondencji/adres
poczty elektronicznej

Wykształcenie/odbyte szkolenia w
zakresie mediacji

16-400 Suwałki
ul. Marii Konopnickiej 4/8

wykształcenie:
wyższe - prawnicze

adwokatamelian@gmail.com

kursy, szkolenia:
Podstawowe Szkolenie
z Mediacji przeprowadzone
przez Centrum Mediacyjne przy
Naczelnej Radzie Adwokackiej

16-300 Augustów,
ul. Norwida 2/48

wykształcenie:
wyższe - prawnicze

elzart@o2.pl

kursy, szkolenia:
szkolenie z zakresu mediacji
w Ośrodku Mediacji w Wyższej
Szkole Menadżerskiej w
Warszawie

19-300 Ełk,
ul. Kilińskiego 13/3

wykształcenie:
wyższe - pedagogika specjalna

mediacja_elk@wp.pl

kursy, szkolenia:
Szkolenie bazowe z zakresu
mediacji
Szkolenia specjalistyczne z
Mediacji Rodzinnych oraz

Informacja dot.
specjalizacji

Nr telefonu

Informacja dotycząca
wpisu na listę
mediatorów
prowadzoną przez
organizację
pozarządowe lub
uczelnie, o której mowa
w art. 1832§ 3 ustawy z
dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania
cywilnego

516 215 228

-

sprawy:
rozwody wraz z
podziałem majątku,
prawo pracy,
gospodarcze,
majątkowe,
rodzinne,
spadkowe,
odszkodowawcze

501 662 366

Ośrodek Mediacji
w Warszawie przy
Wyższej Szkole
Menadżerskiej
w Warszawie

sprawy:
cywilne, rodzinne i
gospodarcze

514 699 303

-

4.

Chrzanowska
Adriana

1988

19-200 Grajewo
ul. Wojska Polskiego 33
chrzanowska.adriana@gmail.com

5.

Ignatowicz Grzegorz

1973

15-644 Białystok
ul. Sienkiewicza 6 lok. 1
grzegorz.ignatowicz@mediator
polska.pl

6.

7.

8.

Kamińska Agnieszka

Karp Daniel

Kleszczewska Ewa

1975

1986

1972

19-314 Kalinowo
Krzyżewo 20/1

Mediacji cywilnych i
gospodarczych
wykształcenie:
wyższe - prawnicze
kursy, szkolenia:
szkolenie: Mediacja.
Przygotowanie do wykonywania
zawodu mediatora.
wykształcenie:
wyższe - ekonomiczne
kursy, szkolenia:
Szkolenie z zakresu mediacji
w wymiarze 65 godzin w
Ośrodku Mediacji w Wyższej
Szkole Menadżerskiej w
Warszawie
wykształcenie:
technik administracji

Agnieszka.kaminska5@op.pl

kursy, szkolenia:
„Mediacje. Przygotowanie do
wykonywania zawodu
mediatora”
organizowane przez Centrum
Szkoleń Prawnych

16-300 Augustów
ul. 3-go Maja 46 lok. 1

wykształcenie:
wyższe – psychologia biznesu

mediatoraugustow@gmail.com

studia podyplomowe:
negocjacje i mediacje

16-411 Szypliszki,
zam. Rybalnia 1

wykształcenie:
wyższe - administracyjne

ekleszczewska@wp.pl

kursy, szkolenia:

sprawy:
cywilne, rodzinne,
gospodarcze
i karne

791 838 888

sprawy:
rozwody wraz
z podziałem
majątku,
gospodarcze,
majątkowe,
rodzinne ,
spadkowe,
odszkodowawcze
Sprawy:
rodzinne, cywilne,
gospodarcze, karne

531 200 873

Ośrodek Mediacji
w Warszawie przy
Wyższej Szkole
Menadżerskiej
w Warszawie

603 822 083

-

Sprawy:
cywilne,
gospodarcze, karne
rodzinne i
nieletnich,
pracownicze

512 007 777

Podlaskie Centrum
Arbitrażu i Mediacji
w Białymstoku

sprawy:
cywilne,
gospodarcze i
pracownicze

510 162 925

Podlaskie Centrum
Arbitrażu i Mediacji
w Białymstoku

9.

Kowalewska Maja

1986

19-500 Gołdap
Plac Zwycięstwa 12
radcaprawny.goldap@gmail.com

10.

Lejmel Rafał

1986

16-427 Przerośl
ul. Holendry 3/3
mgr_rafael@onet.eu

Specjalistyczne Szkolenie z
mediacji karnych i z nieletnim
sprawcą czynu karalnego w
Polskim Centrum Mediacji w
Warszawie;
Szkoła Mediacji w Centrum
Dialogu i Mediacji „Bliżej” w
Opolu;
Warsztat dot. konstruowania
dokumentów mediacyjnych;
seminarium szkoleniowe
„Dostępność i wprowadzanie
sprawiedliwości naprawczej;
konferencja organizowana
przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan
w Warszawie - Diagnoza
Arbitrażu - Funkcjonowanie
prawa o arbitrażu
i
kierunki postulowanych zmian;
szkolenie dla przedstawicieli
środowisk prawniczych
zajmujących się
rozwiązywaniem konfliktów
„Prawnik w Mediacji”;
Podlaskie Seminarium pt.
Mediacja w sprawach cywilnych
i gospodarczych w Europie wyzwania i perspektywy”.
wykształcenie:
wyższe - prawnicze
kursy, szkolenia:
szkolenie specjalistyczne z
zakresu mediacji i
rozwiązywania konfliktów
wykształcenie:
wyższe - praca socjalna z
rewalidacją,

Stowarzyszenie
Centrum Dialogu
i Mediacji „Bliżej”
w Opolu
Podlaski Ośrodek
Mediacyjny WEPKA
w Łomży

sprawy:
cywilne, karne,
nieletnich,
rodzinne,
gospodarcze,
pracownicze

577 300 055

-

sprawy:
cywilne, rodzinne,
gospodarcze

514 318 662

-

pedagogika opiekuńczowychowawcza
studia podyplomowe:
organizacja pomocy społecznej

11.

Leszczyńska
-Fornalska Barbara

1984

16-400 Suwałki
ul. Klonowa 31
adwokat.leszczynska@wp.pl

12.

13.

Mikielska Magda

Milewska Diana

1992

1990

16-400 Suwałki
ul. Marii Konopnickiej 4/8

kursy, szkolenia:
Szkoła mediacji Stowarzyszenie Centrum
Dialogu i Mediacji „Bliżej”
Kurs specjalistycznych z zakresu
„Mediacji rodzinnych”
„Zabezpieczenie dobra
małoletnich dzieci odbieranych
z rodzin”;
„Motywowanie do zmiany –
etapy rozmowy motywującej z
osobą uzależnioną”
„Asystentura rodzinna i proces
usamodzielniania”
wykształcenie:
wyższe - prawnicze

sprawy:
rodzinne

kursy, szkolenia:
182 Szkoła mediacji kształcenie
i trening organizowane przez
Okręgową Radę Adwokacką
w Białymstoku
wykształcenie:
wyższe - prawnicze

adwokatmikielska@gmail.com

kursy, szkolenia:
Podstawowe Szkolenie
z Mediacji przeprowadzone
przez Centrum Mediacyjne przy
Naczelnej Radzie Adwokackiej

16-500 Sejny
ul. 1-go Maja 5

wykształcenie:
wyższe - pedagogiczne

sprawy:

882 588 850

-

665 309 701

-

512 846 531

-

14.

15.

Mołotkiewicz Natalia

Mroczkowska
Katarzyna Elżbieta

1971

1979

dajanamilewska@onet.pl

kursy, szkolenia:
„Sposób na trudnych ludzi”
„Certyfikowany Kurs Trenerski
Treningu Zastępowania Agresji
(ART.)”
„Praktyk Treningu
Zastępowania Agresji (ART.)”
„Sztuka Motywacji”

16-400 Suwałki
ul. Noniewicza 63/4

wykształcenie:
wyższe - prawnicze

natalia.molotkiewicz@interia.pl

kursy, szkolenia:
182 Szkoła mediacji kształcenie
i trening organizowane przez
Okręgową Radę Adwokacką
w Białymstoku
wykształcenie:
wyższe - prawnicze

16-400 Suwałki
ul. Teofila Noniewicza 95
kancelaria@mroczkowska.com

16.

Nawrot Kamila

1978

19-300 Ełk
ul. Kilińskiego 42/28
kamila.nawrot@wp

kursy, szkolenia:
VI Szkolenie Zawodowe
Mediatorów przeprowadzone
przez Centrum Mediacyjne przy
Naczelnej Radzie Adwokackiej
Wykształcenie:
wyższe magisterskie - filologia
polska
studia podyplomowe socjoterapia
kursy, szkolenia:
Akademia ADR „Szkoła mediacji
rodzinnych”
Centrum Rozwiązań „ Terapia
skoncentrowania na
rozwiązaniach – kurs
podstawowy”

cywilne,
gospodarcze

502 065 012

sprawy:
cywilne, spadkowe,
rodzinne,
gospodarcze

664 913 912

sprawy:
rodzinne, rozwody,
podział majątku,
cywilne, karne,
nieletnich

886 438 155

-

Szkolenie bazowe z zakresu
mediacji - Polskie Centrum
Mediacji
17.

Olszewska
Barbara Iwona

1959

16-400 Suwałki
ul. Chabrowa 10B
olsada@poczta.onet.pl

Wykształcenie:
wyższe - pedagogiczne
studia podyplomowe socjoterapia

sprawy:
karne, nieletnich

666 610 959

-

sprawy:
sprawy cywilne,
karne, gospodarcze

693 794 174

Stowarzyszenie
Mediatorów
Polskich
Odział Podlaski

sprawy:
cywilne,
gospodarcze,
rodzinne
pracownicze

606 813 708

-

sprawy:

501 210 393

-

kursy, szkolenia:
kurs „Mediator sądowy”
konferencja „Mediacja jako
alternatywna forma
rozwiązywania konfliktów”;
szkolenie „Mediacje w sporach
cywilnych i gospodarczych
- szkolenie dla mediatorów”
Zorganizowane przez Podlaskie
Centrum Arbitrażu i Mediacji

18.

19.

20.

Osiecka Iwona

Płaczkowska
Ewa Monika

Polak Ludmiła

1981

1979

1979

16-400 Suwałki
ul. Kowalskiego 23/16

Wykształcenie:
wyższe - psychologia

iwonka.osiecka@gmail.com

kursy, szkolenia:
szkolenie i trening mediatorów
„Szkoła mediacji rodzinnych”
webinarium pt. „Superwizja w
mediacji”

19-314 Kalinowo
Jędrzejki 5

Wykształcenie:
wyższe - politologia

ewamonikaz@gmail.com

kursy, szkolenia:
szkolenie: „Mediacje.
Przygotowanie do wykonywania
zawodu mediatora”

30-109 Kraków

Wykształcenie:

ul. Bolesława Prusa 5/4

wyższe - prawnicze
studia doktoranckie - prawo

altbiuro@interia.pl
kursy, szkolenia:
Mediacje. Przygotowanie do
wykonywania zawodu
mediatora - Centrum Szkoleń
Prawych
21.

22.

23.

24.

Przyborowska
Agnieszka Diana

Sadowski Marek

Sadowski Miłosz

Sawicka Małgorzata

1985

1970

1975

1970

16-400 Suwałki
ul. Waryńskiego 18A

wykształcenie:
wyższe - prawnicze

adwokatprzyborowska@wp.pl

kursy, szkolenia:
182 Szkoła mediacji kształcenie
i trening organizowane przez
Okręgową Radę Adwokacką
w Białymstoku
wykształcenie:
wyższe - prawnicze

15-092 Białystok
ul. Sienkiewicza 6 lok 1

cywilne, rodzinne,
gospodarcze,
z zakresu prawa
wspólnot
mieszkaniowych,
prawa
budowlanego,
własności
intelektualnej
509 094 671

marek.sadowski@mediatorpols
ka.pl

kursy, szkolenia:
Szkolenie z zakresu mediacji
w wymiarze 65 godzin w
Ośrodku Mediacji w Wyższej
Szkole Menadżerskiej w
Warszawie

16-400 Suwałki
ul. Sejneńska 51

wykształcenie:
wyższe-prawnicze

miloszsadowski@tlen.pl

kursy, szkolenia:
studia podyplomowa w zakresie
mediacji sądowej

sprawy:
rozwody wraz z
podziałem
majątku, prawo
pracy, gospodarcze,
majątkowe,
rodzinne,
spadkowe,
odszkodowawcze,
naruszenie dóbr
osobistych oraz
własności
intelektualnej,
karne
sprawy:
karne, karnoskarbowe,
rodzinne,
gospodarcze,
cywilne

16-300 Augustów

wykształcenie:

sprawy:

504 035 885

Ośrodek Mediacji
w Warszawie przy
Wyższej Szkole
Menadżerskiej
w Warszawie

503 960 800

-

601 640 649

-

ul. Mickiewicza 4a/23
sawickagosia9@gmail.com

25.

26.

Sobolewska
Leokadia

Szargiej Marcin
Gerard

1956

1977

16-400 Suwałki
ul. Kowalskiego 6B/32

wyższe-bibliotekoznawstwo i
informacja naukowotechniczna, psychologia
kliniczna
kursy, szkolenia:
szkolenie „Mediacje.
Przygotowanie do
wykonywanie zawodu
mediatora”
wykształcenie:
wyższe-ekonomiczne

lsobole16400@gmail.com

kursy, szkolenia:
szkolenie podstawowe z
zakresu mediacji zorganizowane
przez Centrum Mediacji
Partners Polska

15-845 Białystok
ul. Antoniukowska 62 lok. 1

wykształcenie:
wyższe
kursy, szkolenia:

marcin.szargiej@gmail.com
cykl szkoleń dla mediatorów
w systemie ENMA (Europejska
Akademia Negocjacji i
Mediacji): „Szkoła Mediacji”
(60 godzin), „Warsztaty nt.
konstruowania ugód w
sprawach karnych, nieletnich,
cywilnych i rodzinnych”
(20 godzin), „Trener mediacji,
facylitator, moderator i
superwizor” (250 godzin);
Specjalistyczne szkolenie
w zakresie alternatywnych
sposobów rozwiązywania
sporów w sprawach
gospodarczych (20 godzin);

rodzinne, cywilne

Sprawy:
cywilne,
gospodarcze

578 530 162

-

sprawy:
cywilne, rodzinne,
gospodarcze,
karne, nieletnich,
spory zbiorowe

792 518 315

Stowarzyszenie
Mediatorów
Polskich

27.

28.

29.

Szkarnulis Patryk

Szleszyńska Anna

Wierzbicki Michał

1994

1982

1978

16-500 Sejny
ul. Dębowa 2
mediator@szkarnulis.pl
patrykszkarnulis@gmail.com

kursy, szkolenia:
„Mediacje. Przygotowanie do
wykonywania zawodu
mediatora” zorganizowane
przez Centrum Szkoleń
Prawnych

16-400 Suwałki
ul. Sejneńska 51

wykształcenie:
wyższe-prawnicze

annaszleszynska@onet.eu

kursy, szkolenia:
Szkolenie Zawodowe
Mediatorów prowadzone przez
Centrum Mediacyjne przy
Naczelnej Radzie Adwokackiej
wykształcenie:
wyższe

15-351 Białystok
ul. Wiejska 57/8
michal_wierzbicki@o2.pl

30.

Wycik Piotr

1965

„Specjalistyczne warsztaty
trenerskie nt. mediacji
w oświacie i mediacji
rówieśniczych” (20 godzin)
wykształcenie:
wyższe-prawnicze

18-400 Łomża
ul. Woziwodzka 30

kursy, szkolenia:
szkolenia "Mediacje.
Przygotowanie do wykonywania
zawodu mediatora" - Centrum
Szkoleń Prawnych,
Mediacje cywilne i
gospodarczego,
Mediator rodzinny – szkolenia
specjalistyczne
Warsztaty konstruowania ugód
wykształcenie:
wyższe - pedagogiczne

pwlomza@wp.pl

kursy, szkolenia:

sprawy:

726 765 000

-

sprawy:
cywilne,
gospodarcze,
rodzinne, karne,
karne-gospodarcze

606 965 754

-

sprawy:
gospodarcze,
rodzinne, cywilne; z
zakresu prawa
pracy, medycznego,
farmaceutycznego,
oświatowego

502 611 828

Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia
"Optimus
Mediator”

sprawy:
cywilne,
gospodarcze,

505 755 248
600 648 054

Podlaskie Centrum
Arbitrażu i Mediacji
w Białymstoku

cywilne, rodzinne,
nieletnich,
handlowe,
gospodarcze,
karne,
karne-gospodarcze,
prawo spółek

fundacjawepka@wp.pl

31.

Ząbkiewicz Janina

1952

16-400 Suwałki
ul. Patli 19

Specjalistyczne Szkolenie z
mediacji karnych i z nieletnim
sprawcą czynu karalnego w
Polskim Centrum Mediacji w
Warszawie;
Szkoła mediacji w Centrum
Dialogu i Mediacji „Bliżej” w
Opolu;
Warsztat dot. Konstruowania
dokumentów mediacyjnych;
seminarium szkoleniowe
„Dostępność i wprowadzanie
sprawiedliwości naprawczej;
konferencja organizowana
przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan
w Warszawie - Diagnoza
Arbitrażu - Funkcjonowanie
prawa o arbitrażu i kierunki
postulowanych zmian;
szkolenie dla przedstawicieli
środowisk prawniczych
zajmujących się
rozwiązywaniem konfliktów
„Prawnik w Mediacji”;
Podlaskie seminarium pt.
„Mediacja w sprawach
cywilnych i gospodarczych w
Europie - wyzwania i
perspektywy.
wykształcenie:
średnie ekonomiczne

foltex2@wp.pl
kursy, szkolenia:
- szkolenie bazowe z zakresu
mediacji organizowane przez
Polskie Centrum Mediacji
Zarząd Główny;

pracownicze,
rodzinne

sprawy:
karne, rodzinne i
cywilne

Stowarzyszenie
Centrum Dialogu
i Mediacji „Bliżej”
w Opolu
Podlaski Ośrodek
Mediacyjny WEPKA
w Łomży

87 5677510
600 887 731

-

- specjalistyczne szkolenie dla
mediatorów z zakresu mediacji
karnych;
- ogólnopolski kongres
mediatorów rodzinnych;
- szkolenie „Mediator sądowy”
organizowane przez Zrzeszenie
Prawników Polskich;
- szkolenie z zakresu mediacji
rodzinnej, zorganizowane przez
Centrum Mediacji Partners
Polska;
- szkolenie z zakresu mediacji
gospodarczej, zorganizowane
przez Centrum Mediacji
Partners Polska;
- warsztaty na temat „Mediacje
w administracji”
32.

Ząbkiewicz
Katarzyna

1975

16-400 Suwałki
ul. Waryńskiego 41B/2

wykształcenie:
wyższe - prawnicze

katarzyna.zabkiewicz@adwokatura.pl

kursy, szkolenia:
„Prawnik w mediacji”
zorganizowane przez Podlaskie
Centrum Arbitrażu i Mediacji;
- specjalistyczne szkolenie dla
mediatorów z zakresu Mediacji
Karnych;
- specjalistyczne szkolenie
mediacyjne w zakresie „Technik
mediacyjnych”;
- II szkolenie zawodowe
Mediatorów;
- szkolenie „Mediator sądowy”
- konferencja „Mediacja w
Polsce i na świecie - aktualne
wyzwania” organizowana przez

prawo:
gospodarcze,
prawo cywilne,
prawo rodzinne,
umowy cywilne,
prawo spółek,
prawo karnegospodarcze,
prawo handlowe,
umowy handlowe,
nieruchomości

600 887 726

Podlaskie Centrum
Arbitrażu i Mediacji
w Białymstoku

33.

34.

Zyskowska
Agnieszka

Żurawny Zbigniew

1969

1959

19-314 Kalinowo
ul. Sportowa 2/2

Prezesa Sądu Okręgowego w
Poznaniu;
-„Mediacje w sporach cywilnych
i gospodarczych - szkolenie dla
mediatorów” organizowane
przez Podlaskie Centrum
Arbitrażu i Mediacji;
- szkolenie „Mediacja w
międzynarodowych sprawach
spadkowych”;
Szkolenie mediacyjne
organizowane przez Centrum
Mediacyjne przy NRA „Mediacje
w sprawach o podział majątku
wspólnego”
wykształcenie:
wyższe administracyjne

agnieszka.zyskowska1@gmail.com

kursy, szkolenia:
„Mediacje. Przygotowanie do
wykonywania zawodu
mediatora”
organizowane przez Centrum
Szkoleń Prawnych

19-400 Olecko
ul. Zielona 11C

wykształcenie:
wyższe - administracja

z.zurawny@op.pl
studia podyplomowe
- przygotowanie do
wykonywania zawodu
nauczyciela przedmiotów
zawodowych
kursy, szkolenia:
- szkolenie dla mediatorów z
zorganizowane przez Polskie

Sprawy:
Rodzinne, cywilne,
gospodarcze,

502 309 064

-

sprawy:
karne, cywilne,
gospodarcze

663 491 742

Polskie Centrum
Mediacji
w Warszawie

Centrum Mediacji Zarząd
Główny
- szkolenie z zakresu mediacji
gospodarczych/cywilnych
- szkolenie organizowane na
lecenie Ministerstwa
Sprawiedliwości realizowane w
ramach projektu
„Propagowanie alternatywnych
metod rozwiązywania sporów”

Suwałki, dnia 14 kwietnia 2021 r.

