LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW PROWADZONA PRZEZ PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W SUWAŁKACH

Lp.

1.

2.

3.

Nazwisko i imię

Artwich Elżbieta

Bezdziecka Anna
Maria

Ignatowicz Grzegorz

Rok
urodzenia

1958

1988

1973

Adres do
korespondencji/adres poczty
elektronicznej

Wykształcenie/odbyte szkolenia w
zakresie mediacji

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 Mediacji cywilnych
i gospodarczych
wykształcenie:
wyższe - ekonomiczne

15-644 Białystok
ul. Sienkiewicza 6 lok. 1
grzegorz.ignatowicz@me
diatorpolska.pl

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

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

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

-

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

531 200 873

Ośrodek Mediacji
w Warszawie przy
Wyższej Szkole
Menadżerskiej
w Warszawie

4.

5.

Kleszczewska Ewa

Milewska Diana

1972

1990

16-411 Szypliszki,
zam. Rybalnia 1

wykształcenie:
wyższe - administracyjne

ekleszczewska@wp.pl

kursy, szkolenia:
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”.

16-500 Sejny
ul. 1-go Maja 5

Wykształcenie:
wyższe - pedagogiczne

dajanamilewska@onet.pl

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

odszkodowawcze
sprawy:
cywilne,
gospodarcze i
pracownicze

sprawy:
cywilne,
gospodarcze

510 162 925

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

512 846 531

-

Agresji (ART.)”
„Sztuka Motywacji”
6.

Nawrot Kamila

1978

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

Wykształcenie:
wyższe magisterskie - filologia
polska
studia podyplomowe - socjoterapia

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

886 438 155

sprawy:
karne, nieletnich

666 610 959

-

sprawy:
cywilne,
gospodarcze,
umowy cywilne,
prawo spółek,
prawo karnegospodarcze,
prawo sportowe,
prawo handlowe,
umowy handlowe,

660 778 877

-

kursy, szkolenia:
Akademia ADR „Szkoła mediacji
rodzinnych”
Centrum Rozwiązań „ Terapia
skoncentrowania na rozwiązaniach
– kurs podstawowy”
Szkolenie bazowe z zakresu
mediacji - Polskie Centrum Mediacji

7.

Olszewska
Barbara Iwona

1959

16-400 Suwałki
ul. Chabrowa 10B

Wykształcenie:
wyższe - pedagogiczne
studia podyplomowe - socjoterapia

olsada@poczta.onet.pl
kursy, szkolenia:
kurs „Mediator sądowy”
konferencja „Mediacja jako
alternatywna forma rozwiązywania
konfliktów”
8.

Przełomski Paweł

1978

16-400 Suwałki
ul. Waryńskiego 41B/2

wykształcenie:
wyższe-prawnicze

pawel.przelomski@gmail.
com

kursy, szkolenia:
III Szkolenie Zawodowe
Mediatorów

9.

10.

11.

Sadowski Marek

Sadowski Miłosz

Sawicka Małgorzata

1970

1975

1970

15-092 Białystok
Ul. Sienkiewicza 6 lok 1

wykształcenie:
wyższe - prawnicze

marek.sadowski@mediat
orpolska.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

16-300 Augustów
ul. Mickiewicza 4a/23

wykształcenie:
wyższe-bibliotekoznawstwo i
informacja naukowo-techniczna,
psychologia kliniczna

sawickagosia9@gmail.com

12.

Szargiej Marcin
Gerard

1977

15-054 Białystok
ul. Mieszka I 11/199
mszargiej@mediacje.pl

kursy, szkolenia:
szkolenie „Mediacje. Przygotowanie
doi wykonywanie zawodu
mediatora”
wykształcenie:
wyższe
kursy, szkolenia:
Certyfikat Szkoły Mediacji;
Warsztaty nt. konstruowania ugód
w sprawach karnych, nieletnich,
cywilnych i rodzinnych;

prawo budowlane
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

504 035 885

Ośrodek Mediacji
w Warszawie przy
Wyższej Szkole
Menadżerskiej
w Warszawie

503 960 800

-

sprawy:
rodzinne, cywilne

601640649

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

792 518 315

Stowarzyszenie
Mediatorów
Polskich;
Polskie Centrum
Arbitrażu i Mediacji
przy Izbie
Przemysłowo-

Specjalistyczne szkolenie w zakresie
alternatywnych sposobów
rozwiązywania sporów w sprawach
gospodarczych;
Specjalistyczne warsztaty trenerskie
nt. mediacji w oświacie i mediacji
rówieśniczych;

13.

14.

Szleszyńska Anna

Wycik Piotr

1982

1965

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 - pedagogiczne

18-400 Łomża
ul. Woziwodzka 30
pwlomza@wp.pl
fundacjawepka@wp.pl

kursy, szkolenia:
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

Handlowej w
Białymstoku

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

606 965 754

-

sprawy:
cywilne,
gospodarcze,
pracownicze,
rodzinne

505 755 248
600 648 054

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

15.

Ząbkiewicz Janina

1952

16-400 Suwałki
ul. Patli 19

się rozwiązywaniem konfliktów
„Prawnik w Mediacji”;
Podlaskie seminarium pt. „Mediacja
w sprawach cywilnych i
gospodarczych w Europie wyzwania i perspektywy.
wykształcenie:
średnie ekonomiczne

sprawy:
karne, rodzinne i
cywilne

87 5677510
600 887 731

-

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

600 887 726

-

foltex2@wp.pl
16.

Ząbkiewicz
Katarzyna

1975

16-400 Suwałki
ul. Waryńskiego 41B/2
katarzyna.zabkiewicz@adwokat
ura.pl

Suwałki, dnia 16 czerwca 2017r.

wykształcenie:
wyższe - prawnicze
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”

