Lista stałych mediatorów
dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Rzeszowie
Lp.

Nazwisko
i imię

Rok
urodzenia

Adres do
korespondencji

Numer
telefonu

Adres poczty
elektronicznej

Wykształcenie
i odbyte szkolenia

Specjalizacja

Informacja o
wpisie na listę
mediatorów,
o której mowa
w art. 1832 § 3
kpc

1. Arkuszewska
Aneta

1973

35-312 Rzeszów
ul. Strażacka 54e
lok. 55

512 358 550

aarkuszewska@wp.pl

- dr nauk prawnych
- radca prawny
- Szkoła Mediatorów – WSiE w Rzeszowie
- „Alternatywne metody rozwiązywania sporów” Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji

mediacje cywilne, rodzinne,
małżeńskie, gospodarcze,
z zakresu dóbr osobistych

Ośrodek Mediacyjny
przy Wyższej Szkole
InżynieryjnoEkonomicznej
w Rzeszowie

2. Balawender
Magdalena

1978

35-302 Rzeszów
ul. Bronisława
Czecha 14/15

693 341 126

magdalena.balawender
@gmail.com

- mgr filologii polskiej
- ukończone studia doktoranckie w zakresie
językoznawstwa
- Studium Reklamy
- Studium Dziennikarstwa
- szkolenie „Szkoła Mediatorów”
- „II Podkarpacki Kongres Mediacji”

mediacje cywilne (rodzinne,
gospodarcze, z zakresu
administracji samorządowej,
prawa oświatowego)

Ośrodek Mediacyjny
przy Wyższej Szkole
InżynieryjnoEkonomicznej
w Rzeszowie

3. Bielska
Magdalena

1980

35-308 Rzeszów
ul. Ułanów 11

606 644 350

mediator.magdalena.
bielska@gmail.com

- mgr prawa
- adwokat
- studia podyplomowe „International Master of Business
Administration”
- tytuł certyfikowanego mediatora Centrum Mediacyjnego
przy Naczelnej Radzie Adwokackiej
szkolenia:
- w ramach projektu „Propagowanie alternatywnych
metod rozwiązywania sporów”
- z zakresu „Alternatywnych metod rozwiązywania
sporów”
- w zakresie „Mediacji rodzinnej” oraz „Mediacji
cywilnej i gospodarczej”
- „Zawodowe szkolenie mediacyjne adwokatów”
- „Umowy i kontrakty handlowe w jęz. angielskim”
- „Praktyki obrotu prawnego w Unii Europejskiej”
- „Sztuka negocjacji w praktyce”
- „Negocjacje handlowe”
konferencje:
- „ Konkurowanie jakością. Doskonalenie umiejętności
miękkich adwokatów i mediatorów”
- konferencja „Prawa dziecka, prawami człowieka”

mediacje gospodarcze, cywilne,
z zakresu prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych,
rodzinne

Centrum Mediacyjne
przy Naczelnej Radzie
Adwokackiej
w Warszawie

- mgr filologii polskiej – specjalność nauczycielska
- studia podyplomowe w zakresie filologii polskiej liderzy ścieżek międzyprzedmiotowych
- szkolenia „Lider dialogu Autonomicznego – program
rozwoju kompetencji działaczy szczebla zakładowego
NSZZ Solidarność”
- kurs „Szkoła Mediacji”

mediacje cywilne

4. Bodziak
Wiesława

1963

39-200 Dębica
ul. Kombatantów
10

509 472 853

bodwie@o2.pl

mediacje także w jęz.
angielskim

Ośrodek Mediacyjny
przy Wyższej Szkole
InżynieryjnoEkonomicznej
w Rzeszowie

5. Buda Łukasz

1981

36-047 Niechobrz
Racławówka
222A

696 841 961

lukasz.buda@onet.pl

- mgr dziennikarstwa i komunikacji społecznej
- licencjat – zarządzanie i marketing
- studia podyplomowe „Mediacja i inne metody
alternatywnego rozwiązywania sporów”

mediacje cywilne, rodzinne
(konflikt w rodzinie, rozwód,
separacja, ustalenie kontaktów
z małoletnim, sprawy
o alimenty) i gospodarcze

6. Cyrol Tomasz

1983

31-514 Kraków
Al. W. BelinyPrażmowskiego
29/6

607 238 614

t.cyrol@kancelaria.
cyrol.pl

Wykształcenie:
- wyższe – prawnicze- UJ w Krakowie;
- doktor nauk prawnych zakresie prawa UJ w Krakowie;
- adwokat wykonujący zawód przy Okręgowej Radzie
Adwokackiej w Krakowie;
Studia podyplomowe:
- w zakresie: Mediacje - alternatywne metody
rozwiązywania sporów – AGH w Krakowie;
Kursy i szkolenia:
- kurs: „Psychological Mediation and Mediation
Advocacy Course – International Bar Association,
Londyn;

mediacje cywilne i gospodarcze

7. Damm
Elżbieta

1974

35-301 Rzeszów
ul. Lwowska 173

791 397 014

mediatorzypolscy@
gmail.com;
elzbieta.damm1@
gmail.com

- studia podyplomowe w zakresie Mediacji Sądowych
i Pozasądowych,
- kurs „Praktyczne Aspekty Arbitrażu i Mediacji umiejętność rozwiązywania sporów”,
- specjalistyczne szkolenie na mediatora - PCM
Warszawa,
- Specjalistyczne uzupełniające szkolenie z zakresu
mediacji rodzinnych,
- konferencja „Mediacja – jak mieć wpływ na rozwiązanie
swojego problemu”,
- szkolenie „EKO – mediator promotorem
zrównoważonego rozwoju”,
- szkolenie trenerskie w ramach projektu „Masz prawo
do mediacji”
- szkolenie „Metoda dramy w rozwiązywaniu
konfliktów”,
- szkolenie „Propagowanie alternatywnych metod
rozwiązywania sporów”,
- konferencja „Mediacja. Rozmowa, zrozumienie,
rozwiązanie”

mediacje rodzinne,
gospodarcze, z zakresu prawa
pracy, eko-mediacje

Stowarzyszenie
„Mediatorzy Polscy”
z siedzibą
w Rzeszowie

8. Darwińska
Natalia

1988

35-302 Rzeszów
ul. Krakusa 9/7

509 727 942

n.darwinska@gmail.
com

- mgr filologii polskiej –specjalność nauczycielska
- studia licencjackie na kierunku nauki o rodzinie –
specjalność poradnictwo i mediacja rodzinna
- studia podyplomowe w zakresie „Zintegrowana
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna”
- szkolenie „Szkoła mediatorów”
- szkolenie warsztatowe „Mediacje w oświacie”
- warsztaty doskonalące „Trening technik z zakresu
mediacji: szkolnych, rówieśniczych, nieletnich,
rodzinnych i cywilnych wspomagających konstruktywną
komunikację”
- II Podkarpacki Kongres Mediacji

mediacje w sprawach
rodzinnych, cywilnych
i oświatowych

Ośrodek Mediacyjny
przy Wyższej Szkole
InżynieryjnoEkonomicznej
w Rzeszowie

- mgr wychowania muzycznego – specjalność
nauczycielska

mediacje cywilne, rodzinne,
w oświacie

9. Dębowska
Jolanta

1972

39-200 Dębica
ul. Łąkowa 50/22

695 571 440

jol.debo@gmail.com
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możliwość przeprowadzania
mediacji również na terenie
Przeworska

Ośrodek Mediacyjny
przy Wyższej Szkole

- szkolenie „Szkoła Mediatorów”
- szkolenie „Mediacje w oświacie”
- kurs specjalistyczny i szkolenie dla Zakładowych
Społecznych Inspektorów Pracy

10. Dominik
Dorota

1964

35-125 Rzeszów
ul.
Lewakowskiego
15/23

602 520 856

dorodomi@wp.pl

InżynieryjnoEkonomicznej
w Rzeszowie

- mgr pedagogiki
studia podyplomowe:
-„Psychologia i Pedagogika Sądowa”
-„Mediacje”
-„Organizacja Pomocy Społecznej”
-„Organizacja i Zarządzanie Oświatą”
-„Zarządzanie Personelem”
-„Public Relations”
Kursy:
-„Rok z Terapia Behawioralno-Poznawczą”
(w kontynuacji)
-„Mediacje gospodarcze w ramach Projektu „Moc
Porozumienia”
-„Interwencja Kryzysowa wobec dzieci i młodzieży”
- „Szkoła dialogu. Reguły i sposób działania
dla zapewnienia bezpieczeństwa w szkole – mediacje
szkolne i rówieśnicze”
-„Konstruowanie ugód w sprawach karnych, nieletnich,
cywilnych, rodzinnych i gospodarczych”
-„Terapia par”
- „Mediacje i rozwiązywanie konfliktów rodzinnych oraz
z udziałem dzieci”

mediacje cywilne, rodzinne,
z zakresu prawa pracy

Ośrodek Mediacyjny
przy Wyższej Szkole
InżynieryjnoEkonomicznej
w Rzeszowie
Fundacja MAGNUS
we Wrocławiu
Małopolskie
Stowarzyszenie
Mediacji w Krakowie

11. Dubiel-Lesiak
Barbara

1955

39-200 Dębica
ul. Żeromskiego 3

883 309 247

barbaradubiel@o2.pl

- mgr pedagogiki
- studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej
- studia podyplomowe w zakresie „Praca pedagogiczna
z dziećmi i młodzieżą o specyficznych potrzebach
edukacyjnych”
- podyplomowe studium wychowania prorodzinnego
- studium specjalne w zakresie socjoterapii
- kurs „Szkoła Mediacji”
- Dyplom Lektora w Dziedzinie Alkoholizmu
- szkolenie na temat narkomanii
- szkolenie „Metody pracy z dziećmi i młodzieżą
z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym”

mediacje cywilne

12. Dusza-Rzepka
Karolina

1979

36-071 Trzciana
301c

504 495 262

kdusza1@wp.pl

- mgr prawa
- aplikacja sądowa
- egzamin sędziowski
- szkolenie z mediacji rodzinnych

mediacje rodzinne, cywilne,
pracownicze

13. Dzido Ilona

1990

883 403 239

ilona.dzido@wp.pl

- mgr prawa
- studia podyplomowe „Mediacje sądowe i pozasądowe”
- szkolenie „Mediacja w kodeksie postępowania
administracyjnego”

mediacje rodzinne, cywilne,
gospodarcze, szkolne,
rówieśnicze i oświatowe,
pracownicze

Stowarzyszenie
„Mediatorzy Polscy”
z siedzibą
w Rzeszowie

14. Feleńczak
Anna

1979

35-301 Rzeszów
ul. Lwowska 173
„Stowarzyszenie
Mediatorzy
Polscy”
35-505 Rzeszów
ul. Krośnieńska

668 640 055

aniren@O2.pl;
aniren79@gmail.com

- mgr socjologii
- szkoła mediatorów oświatowych – certyfikat
w sprawach cywilnych,

mediacje rodzinne,
gospodarcze, z zakresu prawa
pracy, podziału majątku, działu

Ośrodek Mediacyjny
przy Wyższej Szkole
Inżynieryjno-
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Ośrodek Mediacyjny
przy Wyższej Szkole
InżynieryjnoEkonomicznej
w Rzeszowie

30/8

- szkolenie propagowanie alternatywnych metod
rozwiązywania sporów
- konferencja „Szkoła dialogu” dotycząca zapewnienia
bezpieczeństwa w szkole

spadków

Ekonomicznej
w Rzeszowie

Polskie Centrum
Mediacji Oddział II
w Stalowej Woli

15. Filiciak
Aldona

1985

35-511 Rzeszów
ul. Prymasa 1000lecia 2/15

662 130 888

aldonis@tlen.pl

- mgr pedagogiki (specjalność oświata dorosłych
z doradztwem zawodowym)
- studia podyplomowe – zarządzanie zasobami ludzkimi
- szkolenie z mediacji rodzinnych
- szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
- II stopnie szkolenia nt pracy z trudnym pacjentem –
racjonalna terapia zachowań
- szkolenie „Szkoła dla rodziców i wychowawców”

mediacje rodzinne

16. Gałecki Artur

1978

35-077 Rzeszów
ul. Dominikańska
15

608 168 138

artur@dominikanie.pl

- mgr teologii
- „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy
w rodzinie” – MS
- „Rozwód, rozpad rodziny i strata. Pomoc
psychologiczna dziecku i rodzinie” – Dolnośląskie
Centrum Psychoterapii
- „Postępowanie terapeutyczne w kryzysach małżeńskich
i zaburzeniach relacji partnerskich” – Psychologiczne
Centrum Rozwoju
- „Mediacje rodzinne” – Polskie Centrum Mediacji

mediacje rodzinne oraz
rozwodowe

17. Hałabiś
Aleksandra

1980

35-032 Rzeszów
ul. Zamkowa 5/5

692 456 344

halabisaleksandra@
gmail.com

- mgr prawa
- aplikacja sądowa zakończona zdanym egzaminem
sędziowskim
- radca prawny
- szkolenie „Szkoła Mediatorów”
- II Podkarpacki Kongres Mediacji

mediacje cywilne w tym
rodzinne i gospodarcze

Ośrodek Mediacyjny
przy Wyższej Szkole
InżynieryjnoEkonomicznej
w Rzeszowie

18. Kapelewska
Aleksandra

1983

36-007 Krasne
Krasne 121

882 234 224

aleksandra.
kapelewska@wp.pl

- mgr pedagogiki – specjalność: pedagogika opiekuńczowychowawcza
- szkolenia:
„Szkoła Mediatorów”
„Mediacje w pomocy społecznej”
„Przemoc seksualna i inne formy krzywdzenia dzieci”
„Zatrudnianie asystentów rodziny i dokumentowanie ich
pracy”
„Praca asystenta rodziny w praktyce”
„Superwizja pracy pomocowej z rodziną
wieloproblemową w podejściu systemowym”
- konferencje
„Wsparcie rodziny w środowisku lokalnym”
„Wsparcie rodziny dla dobra dziecka”

mediacje cywilne, rodzinne

Ośrodek Mediacyjny
przy Wyższej Szkole
InżynieryjnoEkonomicznej
w Rzeszowie

19. Kochanek
Martyna

1986

38-400 Krosno
ul. Ks. Stanisława
Staszica 19/2

604 123 281
13 436 90 60

adwokatkochanek@
gmail.com

- wyższe prawnicze
- kurs - Mediator sądowy
- szkolenie - Negocjacje handlowe
- szkolenie - Handel zagraniczny
- szkolenie Techniki sprzedaży
- kurs – Język Angielski Business English – poziom
Intermediate
- kurs – Legal English

mediacje cywilne, handlowe,
gospodarcze, odszkodowawcze

Centrum Mediacyjne
przy Naczelnej Radzie
Adwokackiej
z siedzibą
w Warszawie
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20. Kocój
Agnieszka

1972

35-113 Rzeszów
ul. Wiśniowa 6a

608 294 533

akocoj@o2.pl

- mgr pedagogiki – specjalność: pedagogika opiekuńczowychowawcza
- studia podyplomowe „Mediacje Sądowe i Pozasądowe”

mediacje w sprawach
rodzinnych, cywilnych

21. Korbecka
Elżbieta

1968

35-205 Rzeszów
ul. Klonowa 7

514 906 295

elzbieta.korbecka@
gmail.com

- mgr prawa
- radca prawny
- warsztaty certyfikujące – mediator gospodarczy
- kurs „Analiza finansowa przedsiębiorstw
i przedsięwzięć inwestycyjnych”
- seminarium:
„Nowelizacja prawa budowlanego”
„Procedury zamówień publicznych. Przepisy europejskie”
- szkolenie:
„Umiejętność komunikacji”
„Środki ochrony prawnej”
„Partnerstwo publiczno-prywatne w województwie
podkarpackim”
„Motywowanie i feedback”
„Myślenie analityczne”
„Efektywność indywidualna”
„Asertywność i wywieranie wpływu”
„Prowadzenie rozmowy oceniającej”
„Procedury kontraktowe FIDIC szansą na lepsze
wykorzystanie środków pochodzących z UE”
„Prawo zamówień publicznych – aktualny stan prawny,
projekt nowelizacji”

mediacje cywilne – umowa
o roboty budowlane, FIDIC,
inwestycje, rozwody,
odszkodowania za błędy
lekarskie

22. Korbecka
Karolina

1980

35-309 Rzeszów
ul. Podwisłocze
38/3

609 224 300

carol05@interia.pl

- mgr prawa
- aplikacja sądowa zakończona zdanym egzaminem
sędziowskim
- radca prawny
- szkolenie „Szkoła Mediatorów”
- „II Podkarpacki Kongres Mediacji”

mediacje cywilne w tym
rodzinne i gospodarcze

Ośrodek Mediacyjny
przy Wyższej Szkole
InżynieryjnoEkonomicznej
w Rzeszowie
Ośrodek Mediacji przy
Okręgowej Izbie
Radców Prawnych
w Rzeszowie

23. Kozek Witold

1973

39-200 Dębica
ul. Wybickiego 15

667 602 702

wwkozek@gmail.
com

- mgr administracji
- studia podyplomowe „Mediacja i inne metody
alternatywnego rozwiązywania sporów”
- studia podyplomowe „Windykacja należności”

mediacje cywilne

24. Kozioł Rafał

1985

35-105 Rzeszów
ul. Przemysłowa 8

600 953 193

rafal_koziol@wp.pl

- mgr prawa
- radca prawny
- studia podyplomowe „Mediacje i negocjacje
z elementami psychologii”

mediacje cywilne w tym z
zakresu prawa spadkowego
oraz rzeczowego, mediacje
gospodarcze, z zakresu prawa
pracy, małżeńskie

25. Kozłowicz
Alicja

1980

37-300 Leżajsk
ul. Braci
Śniadeckich 2/124

792 282 767

alicjakozlowicz@
gmail.com

- mgr – kierunek: informacja naukowa
i bibliotekoznawstwo
- szkolenie „Szkoła mediatorów”
- szkolenie „Mediacje oświatowe”
- szkolenie z mediacji konfliktów rówieśniczych
i szkolnych
- szkolenie „Metody coachingu, mediacji i negocjacji

mediacje rodzinne, cywilne,
szkolne
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Ośrodek Mediacyjny
przy Wyższej Szkole
InżynieryjnoEkonomicznej
w Rzeszowie

w pracy z ludźmi”
- konferencja „Szkoła dialogu. Reguły i sposoby działania
dla zapewnienia bezpieczeństwa w szkole – mediacje
szkolne i rówieśnicze”

26. Krzywonos
Dawid

1982

35-033 Rzeszów
ul. Dąbrowskiego
4

602 677 256

dawid.krzywonos@
gmail.com

- mgr prawa
- studia podyplomowe „Doradztwo podatkowe”
- adwokat
- konferencja „Mediacja po zmianach. Rewolucja
w wymiarze sprawiedliwości, czy nadal martwa
instytucja”

mediacje cywilne, gospodarcze,
z zakresu prawa pracy

27. Kupczak
Agata

1989

35-301 Rzeszów
ul. Lwowska 173

517 763 401
791 397 014

kupczakagata@wp.pl
mediatorzypolscy@
gmail.com

- mgr prawa
- szkolenie „Prawo pracy w praktyce”
- kurs „Mediator sądowy”
- szkolenie „Mediator sądowy”
- konferencja „ Mediacja szansą na porozumienie „
- szkolenie „ Propagowanie alternatywnych metod
rozwiązywania sporów”
- konferencja „Mediacja. Rozmowa, zrozumienie,
rozwiązanie”
- szkolenie „Nowelizacja kodeksu postępowania
administracyjnego w 2017 r.”

mediacje cywilne, rodzinne,
gospodarcze, z prawa pracy,
administracyjne

Stowarzyszenie
„Mediatorzy Polscy”
z siedzibą
w Rzeszowie

28. Kurzyńska
Beata

1980

35-309 Rzeszów
ul. Podwisłocze
40/9

692 412 908

beata.kurzynska@
gmail.com

- dr nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii
- mgr prawa
- aplikant adwokacki Izby Adwokackiej w Rzeszowie
- szkolenie „Szkoła Mediatorów”
- „II Podkarpacki Kongres Mediacji”

mediacje z zakresu prawa
cywilnego, rodzinnego i
spadkowego

Ośrodek Mediacyjny
przy Wyższej Szkole
InżynieryjnoEkonomicznej
w Rzeszowie

29. Mazur
Elżbieta

1981

35-060 Rzeszów
ul. Słowackiego
24/86

660 035 475

e.mazur@adwokatodszkodowania.pl

- mgr prawa
- adwokat
- kurs oraz szkolenie bazowe „Mediacje”

mediacje cywilne, z zakresu
odszkodowań, regulowania
stanów prawnych
nieruchomości (podział,
zasiedzenie, droga konieczna),
działu spadków, rodzinne
(konflikt w rodzinie, rozwód,
separacja, ustalenie kontaktów
z małoletnim, sprawy
o alimenty, podział majątku),
gospodarcze, z zakresu prawa
pracy, administracyjne,
postępowanie w sprawach
nieletnich

Stowarzyszenie
„Mediatorzy Polscy”
z siedzibą
w Rzeszowie

30. Miler
Magdalena

1989

35-301 Rzeszów
ul. Lwowska 173

501 523 276

mediatorzypolscy@
gmail.com,
magdamiler89@o2.pl

- mgr pedagogiki – profilaktyka społeczna i resocjalizacja
- licencjat w specjalności poradnictwo i mediacja
rodzinna
- specjalistyczne szkolenie z mediacji rodzinnych – PCM
Warszawa

mediacje rodzinne

Stowarzyszenie
„Mediatorzy Polscy”
z siedzibą
w Rzeszowie

31. Mitro Patricia

1988

35-205 Rzeszów
ul. Warszawska
5/7

733 660 566

mediator.pmitro@op.
pl

- mgr prawa
- szkolenie „Szkoła Mediatorów” – prowadzenie mediacji
w sprawach cywilnych

mediacje cywilne, rodzinne,
gospodarcze, z zakresu dóbr
osobistych, w sprawie podziału
majątku, działów spadku,
okołorozwodowe

Fundacja Prawnikon
w Rzeszowie
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32. Mróz Daniel

1979

35-202 Rzeszów
ul. Kosynierów
18/25

696 081 880

danielmroz@interia.
pl

- mgr pedagog
- Mediacje Rodzinne – Stowarzyszenie Mediatorów
Rodzinnych
- Terapia Rodzin – Krakowski Instytut Psychoterapii na
zlecenie ROPS w Rzeszowie
- Praca z rodziną w ujęciu Podejścia Skoncentrowanego
na Rozwiązaniach, szkolenie Asystenta rodziny – Polski
Instytut Mediacji i Integracji Społecznej,
- Trening umiejętności wychowawczych
i psychospołecznych - Polskie Stowarzyszenie
Pedagogów i Psychologów PROGRES,
- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – Instytut
Kształcenia Kadr

mediacje w sprawach
rodzinnych tj.: sprawy
okołorozwodowe, w zakresie
ustalenia opieki nad
małoletnimi dziećmi, konflikty
rodzinne

Fundacja na Rzecz
Przeciwdziałania
Przemocy FENIKS
w Rzeszowie

33. Nawrot-Szylar
Anna

1981

35-061 Rzeszów
ul. Słoneczna 6/14

605 129 500

- radca prawny
- studia podyplomowe „Mediacja sądowa i pozasądowa”
UMCS w Lublinie
- konferencja „Mediacja po zmianach. Rewolucja w
wymiarze sprawiedliwości czy nadal martwa instytucja”

mediacje cywilne, gospodarcze
i administracyjne

Ośrodek Mediacji przy
Okręgowej Izbie
Radców Prawnych
w Rzeszowie

34. NowosiadłyKrzywonos
Edyta

1979

35-033 Rzeszów
ul. Dąbrowskiego
4

608 032 668

biuro@radcamediator
.pl
www.radcamediator.
pl
edyta.nowosiadly@
gmail.com

- mgr ekonomii
- mgr prawa
- kurs Practical Business Engllish
- adwokat
- Sympozjum Naukowo-Praktyczne „Mediacja w Teorii
i Praktyce”
- Konferencja „Mediacja po zmianach. Rewolucja
w wymiarze sprawiedliwości, czy nadal martwa
instytucja”

mediacje cywilne, rodzinne,
z zakresu prawa pracy

35. Pachorek
Magdalena

1986

35-326 Rzeszów
ul. Graniczna
4a/114

512 519 052

magdalena.pachorek
@wp.pl

- mgr prawa
- mgr socjologii
- pracownik socjalny
- kurs „Mediator sądowy”

mediacje cywilne

36. Pelc Sylwia

1979

35-232 Rzeszów
ul. Miłocińska 40

784 436 446

sylviaa0@op.pl

- dr nauk humanistycznych w zakresie socjologii
- Szkoła mediacji 60 godzin SMP Kraków 2011
- Konstruowanie ugody 20 godzin SMP Kraków 2011

mediacje rodzinne,
gospodarcze, spory zbiorowe,
mediacje z zakresu ochrony
dóbr osobistych, podziału
majątku, działów spadku

37. Pelc-Szczupak
Magdalena

1977

35-304 Rzeszów
ul. Majowa 7

600 325 769

magda.psz@gmail.
com

- mgr prawa
- aplikacja sądowa zakończona egzaminem sędziowskim
szkolenia:
- „Mediacje rodzinne”
- z zakresu mediacji szkolnych i rówieśniczych
- „Umowa o pracę po nowelizacji Kodeksu pracy”
- „Ochrona dóbr osobistych w stosunkach pracy. Mobbing
i dyskryminacja w stosunkach pracy”
- „Świadczenia ze stosunku pracy. Czas pracy jako
podstawa roszczeń pracowniczych”
- „Roszczenia z tytułu wypadków przy pracy”
- zajęcia warsztatowe z zakresu mediacji

mediacje cywilne w tym
rodzinne, z zakresu prawa
pracy, szkolne i rówieśnicze
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Ośrodek Mediacyjny
przy Wyższej Szkole
InżynieryjnoEkonomicznej
w Rzeszowie

38. PurcKurowicka
Katarzyna

1981

35-309 Rzeszów
ul. Podwisłocze
46 lok. 216

698 622 609

katarzyna.purc.
kurowicka
@gmail.com

- dr nauk prawnych
- IV szkolenie zawodowe mediatorów przeprowadzone
przez Centrum Mediacyjne przy NRA w Warszawie
- szkolenie „ Propagowanie alternatywnych metod
rozwiązywania sporów”

mediacje rodzinne, cywilne,
gospodarcze

Centrum Mediacyjne
przy Naczelnej Radzie
Adwokackiej
w Warszawie

39. Pytel
Katarzyna

1976

39-200 Dębica
ul. Witosa 8/28

502 242 644

kasiapytel76@gmail.
com

-mgr dziennikarstwa i komunikacji społecznej –
specjalność reklama i public relations
- licencjat filologii angielskiej – specjalność
nauczycielska
- kurs „Szkoła Mediatorów”
- szkolenie „Mediacje w oświacie”

mediacje w zakresie spraw
cywilnych w tym rodzinne,
mediacje w oświacie, mediacje
w jęz. angielskim

Ośrodek Mediacyjny
przy Wyższej Szkole
InżynieryjnoEkonomicznej
w Rzeszowie

40. Przybyła
Urszula

1972

35-301 Rzeszów
ul. Lwowska 173

605 236 639

biuro@eprosystem.eu

- mgr inż. kierunek: „mechanika i budowa maszyn”
specjalność: „ organizacja i zarządzanie w przemyśle”
- szkolenie „Kompleksowa obsługa klienta”
- szkolenie „Negocjacje w biznesie”
- szkolenie bazowe „Mediacje”
- konferencja „ Mediacja. Rozmowa, zrozumienie,
rozwiązanie”

mediacje cywilne, gospodarcze,
pracownicze

Stowarzyszenie
„Mediatorzy Polscy”
z siedzibą
w Rzeszowie

41. Rewer
Magdalena

1976

37-100 Łańcut
ul. Stysia 4

608 073 296

rewerm@wp.pl

- mgr prawa
- adwokat
- szkolenie „Szkoła Mediatorów

mediacje rodzinne, majątkowe,
spadkowe, odszkodowania

Ośrodek Mediacyjny
przy Wyższej Szkole
InżynieryjnoEkonomicznej
w Rzeszowie

42. Rozmus-Wilk
Agnieszka

1979

35-326 Rzeszów
ul. Rejtana 1e/23

605 211 952

Agnieszka_rozmus@
onet.eu

- mgr prawa
- szkolenie z mediacji rodzinnych
- szkolenie z zakresu mediacji szkolnych i rówieśniczych
- konferencja „Mediacja sądowa na Podkarpaciu – szanse
i bariery”

mediacje rodzinne, cywilne,
pracownicze, szkolne
i rówieśnicze

43. Rzepecki
Tomasz

1978

35-103 Rzeszów
ul. Strzelnicza
25/26

726 660 660

trzepecki@op.pl

- mgr teologii
- szkolenie podstawowe z zakresu mediacji – Centrum
Mediacji Partners Polska
- szkolenie specjalistyczne z zakresu mediacji rodzinnej Centrum Mediacji Partners Polska
- „Dialog motywujący jako forma pomocy
psychologicznej w pracy terapeutycznej z pacjentem”
Psychologiczne Centrum Rozwoju Lublin

mediacje rodzinne oraz
rozwodowe

44. Soboń
Magdalena

1980

603 986 488

adw.magdasobon@
gmail.com

- mgr prawa
- adwokat
- studia podyplomowe „Negocjacje i mediacje”
- szkolenie „Alternatywne Metody Rozwiązywania
Sporów”

Mediacje cywilne, rodzinne,
małżeńskie, gospodarcze, z
zakresu dóbr osobistych

45. Soja Marek

1949

Kancelaria
Adwokacka
Soboń, Szerląg
i Partnerzy
35-061 Rzeszów
ul. K. Kazimierza
5
35-309 Rzeszów
ul. Podwisłocze
12/83

507 116 715
17/86 57 483

mareksja@interia.pl

- mgr historii
- szkolenie zgodne ze „Standardami szkolenia
mediatorów” przewidzianymi w załączniku
do rozporządzenia MS z dnia 18 maja 2001 r.
(Dz.U.nr 56/2001, poz. 591)
- Specjalistyczne szkolenie dla mediatorów rodzinnych

mediacje cywilne-rodzinne
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Polskie Centrum
Mediacji w Warszawie

46. Stelmach
Bartosz

1987

35-021 Rzeszów
ul. Wincentego
Pola 15/36

502 375 860

b.stelmach@stelmach
.eu

- mgr prawa
- studia doktoranckie (od 2014 r. - do nadal) WPiA UJ
- adwokat

mediacje cywilne,
w szczególności sprawy
związane z ochroną własności,
nieruchomościami, prawem
wekslowym, sprawami
korporacyjnymi, prawem
bankowym

47. Stręk Marzena

1971 r.

35-511 Rzeszów
ul. Prymasa 1000
Lecia 9/4

697 063 979

stremar.27@gmail.
com

- studia wyższe – „ Logistyka”
- studia podyplomowe „ Zarządzanie zasobami ludzkimi”
- szkolenie „Szkoła Mediatorów”
- szkolenie „II Podkarpacki Kongres Mediacji”
- szkolenie „Zarządzanie projektami”
- warsztat „ Coaching Zespołowy”
- warsztat „Kompetencje Coacha”
- warsztaty „User experience i projektowanie
doświadczeń w pracy coacha, trenera i doradcy”

mediacje cywilne, rodzinne,
małżeńskie

Ośrodek Mediacyjny
przy Wyższej Szkole
InżynieryjnoEkonomicznej
w Rzeszowie

48. Szmuc Renata

1972

35-508 Rzeszów
ul. Starzyńskiego
11/13

609 908 088

rszmuc-mediator
@wp.pl

- mgr administracji – administracja wymiaru
sprawiedliwości i prokuratury
- licencjat – w zakresie: socjologia i psychologia
komunikowania
- szkolenie „Szkoła Mediatorów”
- szkolenie „Mediacje – prawidłowe konstruowanie ugód”

mediacje rodzinne, sprawy
z zakresu prawa pracy i sprawy
gospodarcze

Ośrodek Mediacyjny
przy Wyższej Szkole
InżynieryjnoEkonomicznej
w Rzeszowie

49. Szuba
Agnieszka

1985

883-109-872

szuba_agn@wp.pl

- mgr prawa
- podyplomowe studia pedagogiczne
- szkolenie „Mediacje. Przygotowanie do wykonywania
zawodu mediatora”
- Warsztat konstruowania ugód w sprawach cywilnych

mediacje cywilne, rodzinne,
gospodarcze, z prawa pracy

50. ŚwiętońGórniak Alicja

1978

38-700 Ustrzyki
Dolne
ul. Przemysłowa
12
39-200 Dębica
ul. Rzeszowska
77/2

663 164 168

biuro@mediacje-idoradztwo.com,
alicjaswieton@vp.pl

- mgr prawa
- studia podyplomowe „Doradztwo zawodowe”
- kurs podstawowy „Szkoła Mediacji”
- konferencja „Mediacja. Rozmowa, zrozumienie,
rozwiązanie”

mediacje cywilne, rodzinne,
gospodarcze, pracownicze,
z zakresu praw autorskich i
praw pokrewnych

51. Tarczyński
Dawid

1975

37-700 Przemyśl
ul. Mickiewicza
28/20

663 778 577

dawidtarczynski@op.
pl

WYKSZTAŁCENIE:
-mgr prawa (Katolicki Uniwersytet Lubelski – Wydział
Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji),
-Podyplomowe Studia z Mediacji Sądowej i Pozasądowej
(Katolicki Uniwersytet Lubelski – Wydział Nauk
Społecznych)
SZKOLENIA:
- specjalistyczne szkolenie dla mediatorów (Polskie
Centrum Mediacji),
-specjalistyczne szkolenie z mediacji rodzinnych (Polskie
Centrum Mediacji),
-specjalistyczne szkolenie z mediacji cywilnych i
gospodarczych
z elementami mediacji pracowniczych (Polskie Centrum
Mediacji),
-specjalistyczne szkolenie z mediacji oświatowych,
szkolnych i rówieśniczych (Polskie Centrum Mediacji)

mediacje
w sprawach cywilnych,
rodzinnych, gospodarczych,
pracowniczych, karnych,
nieletnich
i oświatowych

www.dawidtarczynski.pl
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Polskie Centrum
Mediacji

52. Tylutka-Gelio
Agnieszka

1982

36-007 Krasne
Malawa 903

607 485 073

tylutka@op.pl

- mgr socjologii
- dziennikarstwo i komunikacja społeczna – licencjat
- „Dialog motywujący jako forma pomocy
psychologicznej w pracy terapeutycznej z pacjentem” –
Psychologiczne Centrum Rozwoju Lublin
- „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy
w rodzinie „ – MS
- „Mediacja, rozmowa, zrozumienie, rozwiązanie” – MS
- Warsztat Umiejętności Coachingowych Psychologiczne Centrum Rozwoju Lublin
- „Postępowanie terapeutyczne w kryzysach małżeńskich
i zaburzeniach relacji partnerskich” – Psychologiczne
Centrum Rozwoju Lublin
- „Studium Interwencji i Pomocy Psychologicznej”
szkolenie dla osób pracujących z osobami stosującymi
przemoc- Niebieska Linia Warszaw
- „Mediacje Rodzinne Teoria i Praktyka” –
Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych Warszawa

mediacje rodzinne i rozwodowe

53. UlatowskaCzerw Anna

1977

36-100 Kolbuszowa
ul. Tyszkiewiczów
13
Kancelaria
Mediacyjna
Radca Prawny
Anna UlatowskaCzerw

600 994 094

ulatowska.kancelaria
@gmail.com

- mgr prawa
- aplikacja sądowa zakończona zdanym egzaminem
sędziowskim
- radca prawny
- szkolenie „Szkoła Mediatorów”
- „II Podkarpacki Kongres Mediacji”

mediacje cywilne w tym
rodzinne i gospodarcze

Ośrodek Mediacyjny
przy Wyższej Szkole
InżynieryjnoEkonomicznej
w Rzeszowie
Ośrodek Mediacji
przy Okręgowej Izbie
Radców Prawnych
w Rzeszowie

54. Wajda
Ewelina

1989

35-301 Rzeszów
ul. Lwowska 173

668 524 796
791 397 014

ewelinawajda@wp.pl
mediatorzypolscy@
gmail.com

- mgr prawa
- kurs „Mediator sądowy”
- szkolenie „Mediator sądowy”
- konferencja „ Mediacja szansą na porozumienie „
- szkolenie „ Propagowanie alternatywnych metod
rozwiązywania sporów”

mediacje cywilne, rodzinne,
gospodarcze, z prawa pracy

Stowarzyszenie
„Mediatorzy Polscy”
z siedzibą
w Rzeszowie

55. Warzocha-Pliś
Edyta

1977

35-032 Rzeszów
ul. Zamkowa 9/4

509 695 158

Ewarzocha_plis@
wp.pl

- mgr prawa
- mgr – prawo kanoniczne
- adwokat
- szkolenie „Szkoła Mediatorów”
- konferencja „Mediacja po zmianach. Rewolucja
w wymiarze sprawiedliwości, czy nadal martwa
instytucja”

mediacje cywilne, rodzinne
(konflikt w rodzinie, rozwód,
separacja, ustalenie miejsca
pobytu, władza rodzicielska,
kontakty z małoletnim,
alimenty)

Ośrodek Mediacyjny
przy Wyższej Szkole
InżynieryjnoEkonomicznej
w Rzeszowie

56. Wawro Robert

1967

37-100 Łańcut
Sonina 494B
skr. poczt. 22

507 137 025

Robert.Wawro12@
gmail.com

- mgr administracji – specjalność bezpieczeństwo
wewnętrzne
- szkolenie bazowe z mediacji
- szkolenie specjalistyczne – mediacje cywilne
i gospodarcze
- szkolenie specjalistyczne – mediacje rodzinne
- szkolenie specjalistyczne – mediacje pracownicze
sądowe
- szkolenie specjalistyczne – mediacje szkolne
i rówieśnicze

mediacje cywilne, gospodarcze,
rodzinne, pracownicze, szkolne
oraz rówieśnicze

Stowarzyszenie
„Mediatorzy Polscy”
z siedzibą
w Rzeszowie
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57. Wisz Elżbieta

1965

35-328 Rzeszów
ul. Paderewskiego
1D/6

668 667 554

nowyhoryzont@wp.pl

- mgr psychologii
- szkolenie „Szkoła mediacji”
- warsztaty „ Konstruowanie ugód”

sprawy cywilne, rodzinne,
gospodarcze, administracyjne,
z zakresu prawa pracy

Ośrodek Mediacji
Horyzont przy
Stowarzyszeniu
Wspierania Zasobów
Ludzkich Nowy
Horyzont

58. Woś Beata

1975

35-301 Rzeszów
ul. Lwowska 11/7

501 637 776

beatkawos@wp.pl

- mgr prawa
- adwokat
- szkolenie „Szkoła Mediatorów”

mediacje rodzinne, majątkowe,
spadkowe, odszkodowania,
gospodarcze

Ośrodek Mediacyjny
przy Wyższej Szkole
InżynieryjnoEkonomicznej
w Rzeszowie

59. Wróbel
Aleksandra

1980

35-311 Rzeszów
ul.
Kwiatkowskiego
6d

698 438 131

wrobelalex1@gmail.
com

- mgr prawa
- aplikacja sądowa
- egzamin sędziowski
- szkolenie z mediacji rodzinnych
- udział w konferencji „Mediacja sądowa na Podkarpaciu
- szanse i bariery”

mediacje rodzinne, cywilne,
pracownicze

60. Zając
Agnieszka

1985

37-220 Kańczuga
ul. Węgierska 130

665 847 222

agnieszka.z.85@
gmail.com

- mgr prawa
- studia podyplomowe w zakresie „Mediacji sądowych
i pozasądowych”
- trzyletni kurs doktorancki na Wydziale Nauk
Historycznych i Społecznych na Uniwersytecie
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
- konferencja „Mediacja – jak mieć wpływ na rozwiązanie
swojego problemu”

mediacje cywilne, rodzinne
(rozstrzygnięcie o istotnych
sprawach rodziny, ustalenie
kontaktów z dzieckiem, sposób
wykonywania władzy
rodzicielskiej), gospodarcze,
spory graniczne (immisje,
naruszenie posiadania, spory
sąsiedzkie, spory w
spółdzielniach i wspólnotach
mieszkaniowych, mediacje
w sprawach z zakresu prawa
medycznego, w tym
odszkodowania za błędy
lekarskie, administracyjne
(z zakresu administracji
rządowej i samorządowej),
z zakresu prawa pracy (w tym
odszkodowanie za mobbing),
ekomediacje

61. Zdziebło
Lesław

1968

39-124 Iwierzyce
Wiercany 13a

516 356 255

leszekzdzieblo@wp.
pl

- studia magisterskie na kierunku ekonomia w zakresie
gospodarki i administracji publicznej
- studia licencjackie na kierunku administracja w zakresie
gospodarki i administracji publicznej
- kurs doktorancki na Wydziale Nauk Historycznych
i Społecznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie
- studia podyplomowe w zakresie „ Prawa i Wolności
Człowieka”
- szkolenie „Szkoła Mediatorów”

Mediacje cywilne – rodzinne,
rozwodowe, majątkowe,
pomiędzy podmiotami
gospodarczymi oraz z zakresu
bankowości i ubezpieczeń

62. Zdziebło
Marta

1968

39-124 Iwierzyce
Wiercany 13a

600 301 760

zdzieblomar@gmail
.com

- wyższe magisterskie - administracja i zarządzanie
oraz ekonomia
- seminarium doktoranckie – kierunek socjologia
- kurs dla mediatorów zorganizowany przez Krajowe

mediacje rodzinne
(rozwodowe), gospodarcze,
podziały majątku, ochrona dóbr
osobistych
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Ośrodek Mediacyjny
przy Wyższej Szkole
InżynieryjnoEkonomicznej
w Rzeszowie

Stowarzyszenie Mediatorów
- szkolenie zrealizowane na zlecenie MS „Propagowanie
alternatywnych metod rozwiązywania sporów”

63. Żaba Adam

1985

39-200 Dębica
ul. Krakowska 3b

501 071 056
14 666 16 09

notariusz.debica@
hotmail.com

- mgr prawa
- szkolenie „Mediacja jako alternatywna metoda
rozwiązywania konfliktów. Kurs podstawowy”
- szkolenie „Propagowanie alternatywnych metod
rozwiązywania sporów”

mediacje w sprawach
cywilnych,
rodzinnych i gospodarczych

64. Żak Jolanta

1958

33-100 Tarnów
ul. Krakowska
20/11A

14/627 62 81
14/621 34 01
882 777 443

jolanta@pro.onet.pl
jolanta.zak@kin.pl

- mgr prawa
- mgr historii
- notariusz
- konferencja „Mediacja misją dobrych usług”
- szkolenie „Mediacje w pomocy społecznej”

mediacje cywilne, rodzinne,
z zakresu prawa pracy

65. Żarów
Krystian

1986

39-300 Mielec
ul. Kocjana 23/14

535 634 555

krystianzarow@o2.pl

- mgr prawa
- studia podyplomowe „ Mediacje i negocjacje
z elementami psychologii”
- studia podyplomowe „Audyt i kontrola wewnętrzna”

mediacje rodzinne, szkolne,
gospodarcze, pracownicze,
cywilne, w sporach zbiorowych

66. Żurek Barbara

1980

35-313 Rzeszów
ul.
Makuszyńskiego
27

508 509 947

basiazurek@op.pl

- mgr prawa
- aplikacja sądowa zakończona egzaminem sędziowskim
- studia podyplomowe – przygotowanie pedagogiczne
szkolenia:
-„Mediacje rodzinne”
- z zakresu mediacji szkolnych i rówieśniczych
- „Umowa o pracę po nowelizacji Kodeksu pracy”
- „Ochrona dóbr osobistych w stosunkach pracy. Mobbing
i dyskryminacja w stosunkach pracy”
- „Świadczenia ze stosunku pracy. Czas pracy jako
podstawa roszczeń pracowniczych”
- „Roszczenia z tytułu wypadków przy pracy”
- zajęcia warsztatowe z zakresu mediacji

mediacje cywilne w tym
rodzinne, z zakresu prawa
pracy, szkolne i rówieśnicze
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Ośrodek Mediacyjny
Stowarzyszenia
Notariuszy
Rzeczypospolitej
Polskiej w Warszawie

