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Centrum Mediacji Partners Polska 
ul. Wilcza 29A lok. 4A, 00-544 Warszawa 

 tel./faks 22 825 40 83, 22 409 53 83 

www.mediacja.org 

mediator@mediacja.org 

Lp. Imię i 

nazwisko 

mediatora 

Adres wykonywania 

czynności mediatora 

Telefon, e-mail Rodzaj mediacji/specjalizacja 

 
Wykształcenie, ukończone szkolenia 

1.  Maciej Tański ul. Wilcza 29A lok. 4A, 

00-544 Warszawa 

tel. 22 825 40 83; 

22 409 53 83 

 
maciej.tanski@mediacja.org 

Mediacja cywilna – podział majątku 

dorobkowego, dział spadku, spory o 

naruszenie dóbr osobistych; 

Mediacja w sprawach o rozwód i 

separację oraz w sprawach rodzinnych 

- ustalenie kontaktów z dzieckiem, planu 

wychowawczego, warunków 

sprawowania władzy rodzicielskiej,  

miejsca zamieszkania dziecka, 

- warunków rozwodu,  

- ustalenie/zmiana wys. alimentów itp. 

- podział majątku dorobkowego 

Magister politologii UW 

 

Szkolenia z mediacji od 1994 roku w 

Stanach Zjednoczonych, Belgii, 

Norwegii, na Węgrzech i na Słowacji 

 

Regularna praktyka mediacyjna od 2001  

 

Trener podstawowych i zaawansowanych 

szkoleń z zakresu mediacji cywilnej, 

gospodarczej i rodzinnej (rekomendacja 

Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych) 

Jest członkiem Społecznej Rady przy 

Ministrze Sprawiedliwości ds. 

Alternatywnych Metod Rozwiązywania  

Sporów. 

Autor publikacji nt. mediacji w sprawach 

rodzinnych 

2.  Tadeusz 

Baszniak 

ul. Wilcza 29A lok. 4A, 

00-544 Warszawa 

tel. 22 825 40 83; 

22 409 53 83 
tadeusz.baszniak@mediacja.org 

Mediacja rodzinna – ustalenie 

kontaktów z dzieckiem, ustalenie planu 

wychowawczego, warunków 

sprawowania władzy rodzicielskiej, 

miejsca zamieszkania dziecka, warunków 

rozwodu, wysokości alimentów, opieka 

nad rodzicami, warunki korzystania ze 

wspólnego mieszkania itp. 

Magister filozofii UW 

 

Ukończył 80-godzinne szkolenie z 

mediacji rodzinnej w 2006 roku 

 

Pracuje jako mediator pierwszego 

kontaktu w CMPP od 2007 roku 

3. Agnieszka 

Dusińska 

ul. Wilcza 29A lok. 4A, 

00-544 Warszawa 

tel. 22 825 40 83; Mediacja rodzinne – ustalenie 

kontaktów z dzieckiem, ustalenie planu 

wychowawczego, warunków 

Ukończone studia z etnologii i 

antropologii kulturowej 

 



 2 

22 409 53 83 
agnieszka.dusinska@ 
mediacja.org 

sprawowania władzy rodzicielskiej, 

miejsca zamieszkania dziecka, warunków 

rozwodu, alimenty itp. 

 

80-godzinne szkolenie podstawowe i 

zaawansowane z mediacji rodzinnej, 2009 

 

Ukończony staż mediacyjny 

 

4. Hanna 

Gębczak 

ul. Wilcza 29A lok. 4A, 

00-544 Warszawa 

tel. 22 825 40 83; 

22 409 53 83 
hanna.gebczak@mediacja.org 

Mediacja rodzinne – ustalenie 

kontaktów z dzieckiem, ustalenie planu 

wychowawczego, warunków 

sprawowania władzy rodzicielskiej, 

miejsca zamieszkania dziecka, warunków 

rozwodu, alimenty itp. 

 

Magister pedagogiki 

 

80-godzinne szkolenie podstawowe i 

zaawansowane z zakresu mediacji 

rodzinnych, 2010-2011 

 

Ukończony staż mediacyjny 

 


