Lista stałych mediatorów prowadzona przez Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy.
L.p

Nazwisko, imię, rok
urodzenia

1. AKERMAN-

GRANICZNA
EDYTA
ur. 1967

2. CHARCZUK
TATIANA
ur. 1954

Adres do
korespondencji

Wykształcenie i odbyte
szkolenia

Specjalizacja

Numer
telefonu

Adres poczty
elektronicznej

ul.
Malczewskiego
8/32
58-309
Wałbrzych
ul. Zdrojowa
14/VI/5
57-350 Kudowa
Zdrój

wykształcenie wyższe
/Wyższa Szkoła Pedagog./
szkolenie dla mediatorów,
kurs obsługi klienta,
zarządzanie przez cele
wykształcenie wyższe
magisterskie-WSP Opole,
studia podyplomowe
pedagogiki prawa,
mediacji i negocjacji;
pedagogiki leczniczej;
informatyki
wykształcenie wyższe
magisterskie,
szkolenia: ”Zarządzanie
konfliktem”, seminarium
„Mediacje i arbitraż”
wykształcenie wyższe
prawnicze KUL, radca
prawny, szkolenia
Mediacje /2/, kurs j.
niemieckiego,
międzynarodowy
certyfikat z j.
angielskiego, Szkoła

sprawy
cywilne,
rodzinne,
karne

508124302

e.akerman@um.wa
lbrzych.pl

-

sprawy karne

503076827,
74-8661868

taniusza@vp.pl

-

sprawy
cywilne,
karne

717506109

biuro@instytut.slas
k.pl

Fundacja
Instytut Spraw
Społecznych
w Wałbrzychu

sprawy
cywilne,
gospodarcze,
znaków
towarowych,
z zakresu
umów o
roboty

788999633

kancelaria@mdziki
.pl

Decyzja o
wpisie na listę
stałych
mediatorów
wydana przez
Prezesa Sądu
Okręgowego
we

3. DELA MIROSŁAW

ul. Blankowa
48/5
58-316
Wałbrzych

4. DZIKI MARCIN

Kancelaria RP
Marcin Dziki
ul. J.
Słowackiego 5,
58-400 Oleśnica

ur. 1976

ur.1976

Informacja o
wpisie
mediatorów, o
której mowa w
art. 1832 §3
ustawy z dnia
17.11.1964 r. KPC

5. FRĄCKOWIAK
EWA
ur.1975

6. GANOWSKI
ZYGMUNT
ur. 1954

7. GÓRECKI ARTUR
ur.1970

8. GÓRSKA

GRAŻYNA
ur. 1978

Prawa Amerykańskiego,
szkolenie z zakresu prawa
europejskiego, certyfikat
audytora wewnętrznego,
szkolenie z zamówień
publicznych, ordynacji
podatkowej, z zakresu Epuap, spółki in-house
ul. Moniuszki 66 wykształcenie wyższe,
I/7
szkolenie dla mediatorów
58-300
Wałbrzych
ul. Forteczna 6/8 wykształcenie wyższe
58-316
magisterskie – UW
Wałbrzych
Wrocław,
szkolenie „Mediacje
miedzy ofiarą i sprawcą”
ul. Główna 23
wykształcenie wyższe
57-350 Kudowa magisterskie,
Zdrój
ścieżka specjalizacyjna
/Slone/
„Pomoc terapeutyczna i
socjalna”
pl. Zamkowy 24 wykształcenie wyższe
A/14
prawnicze i admin.;
55-200 Oława
Akademia Mediatora;
szkolenia z mediacji
gospodarczej, cywilnej,
rodzinnej

budowlane,
ochrony dóbr
osobistych,
kultury
/umowy/

sprawy karne

sprawy karne

Wrocławiu;
Prezesa Sądu
Okręgowego
w Opolu

533167625

-

sprawy
nieletnich

602434796

sprawy
cywilne,
rodzinne,
gospodarcze

884989384

ewa.frackowiak@h
otmail.com

-

zygan2@op.pl

-

-

-

biuro@mediatorolawa.pl

Decyzja o
wpisie na listę
stałych
mediatorów
wydana przez
Prezesa Sądu
Okręgowego
we
Wrocławiu;
Prezesa Sądu
Okręgowego

9. GRODZKI PIOTR

ul. Słowackiego
10
58-300
Wałbrzych

10. GULKA EWA

Rościszów
ul. Spacerowa 5
58-250 Pieszyce

11. JANCZYŃSKA-

ul. Walbrzyska
61c
52-339 Wrocław

12. JARÓG

ul. Krasickiego
9, II p.
58-200
Dzierżoniów

ur. 1970

ur. 1969

NIEDOŚPIAŁ
IRENA
ur.1972

AGNIESZKA
ur. 1974

wykształcenie wyższe
/Doln. Szkoła Wyższa
TWP, Wydział Nauk
Pedag.
Szkolenia specjalistyczne
dla mediatorów
rodzinnych, cywilnych i
gospodarczych
wykształcenie wyższe
magisterskie /AE i Uniw.
Wrocław;
studia podyplomowe –
zawód mediator
wykształcenie wyższe
magisterskie – UW
Wrocław;
studia podyplomowe
„Mediator”,
szkolenia: „Szkoła
mediacji KSM”,
„Konstruowanie ugód”
wykształcenie wyższe
magisterskie – prawo
/Uniw. Wrocław/;
studia podyplomowe –
Unia Europejska /SGH
Warszawa/ ; studia
podyplomowe - zawód

w Sieradzu.
Wpis na listę
Stowarzyszeni
a Mediatorów
Cywilnych
Terenowy
Komitet
Ochrony Praw
Dziecka
Wałbrzych

sprawy
cywilne,
rodzinne,
gospodarcze

506396237

piterpawel@op.pl

sprawy
cywilne,
karne

693140669

egulka@wp.pl

-

sprawy karne

791427920

-

-

sprawy
cywilne,
gospodarcze,
rodzinne,
pracownicze,
karne

502295548

biuro@adremszkolenia.pl

-

13. KABAŁA STEFAN

ul. Kłodzka 5/4
57-200
Ząbkowice Śl.

14. KOŁODZIEJ

ul. Wolności 82
A/2
58-260 Bielawa

15. KORMIŁO

Trzebieszowice
163
57-540 Lądek
Zdrój

16. KORDYS-

ul. Połabska
22/11 b
57-300 Kłodzko

17. KORZĘPA

Os. XXX-lecia
10 B/2
57-230
Kamieniec
Ząbkowicki

ur. 1950

SYLWIA
ur.1979

KRZYSZTOF
ur. 1962

BOBOWSKA
KATARZYNA
ur. 1981

STANISŁAW
ur.1967

mediator /Uniw. Wrocław/
wykształcenie wyższe
magisterskie – WSP
Opole;
szkolenie „Mediacje
miedzy ofiarą i sprawcą”
wykształcenie wyższe
magisterskie – Uniw.
Opole,
szkolenie „Mediacje
między ofiarą i sprawcą”
wykształcenie wyższe –
mgr inż. – Uniw. Opole,
WSOW Wrocław;
szkolenie „Mediacje
miedzy ofiarą i sprawcą”
wykształcenie wyższe
/Uniwersytet Poznański,
Wydział Prawa i
Administracji/; radca
prawny
Szkolenie „Mediacje.
Przygotowanie do
wykonywania zawodu
mediatora”
wykształcenie wyższe
magisterskie – WSP
Zielona Góra;
szkolenie „Mediacje
między ofiara i sprawcą”,
;”Przemoc domowa w
rodzinie”

sprawy karne

604213964

skabala@wp.pl

sprawy karne

501410201

-

-

sprawy karne

603081806

-

-

sprawy
cywilne,
rodzinne,
administracyj
ne,
gospodarczep
racownicze

732755332

sprawy karne

600431429

kordys.mediacje@
gmail.com

-

-

-

-

18. KOŚCIUKIEWICZŚWIERCZEWSKA
EWELINA
ur. 1978

19. KOWALSKA-

KAWA ANNA
ur.1948

20. KOWALSKA-

KRÓL
MAŁGORZATA
ur.1979

21. KRAWCZYK
LUDMIŁA
ur. 1962

22. KRZECZKOWSKA
EWA
ur. 1969

ul.
Broniewskiego
56/23
58-309
Wałbrzych
Os. Włókniarzy
18a/19
58-260 Bielawa
ul. Piasta 47d/33
58-304
Wałbrzych
Szczepanów 12
58-124
Marcinowice

wykształcenie wyższe
prawnicze – Uniw. w
Toruniu, studia
podyplomowe „Akademia
Mediatora”

sprawy
rodzinne,
pracownicze,
sąsiedzkie

601977563

kontakt@centrummediacji.com

wykształcenie wyższe

sprawy karne

664162150

anna345@o2.pl

wykształcenie wyższe
magisterskie – UW;
szkolenie „Mediacje
ofiara-sprawca”
wykształcenie wyższe
magisterskie – UW;
szkolenie dla mediatorów
wykształcenie wyższe
magisterskie -GWSH
Katowice
studia podyplomowe w
zakresie mediacji i
negocjacji, w zakresie
oligofrenopedagogiki;
szkolenia dla mediatorów

sprawy karne

602133681

margoleta@vp.pl

-

sprawy karne

509068024

ludka k@wp.pl

-

sprawy
nieletnich,
karne

694098024

ewa6975@wp.pl

-

Decyzja o
wpisie na listę
stałych
mediatorów
wydana przez
Prezesa Sądu
Okręgowego
we
Wrocławiu.
Wpis na listę
Polskiego
Centrum
Mediacji
-

23. KUCHARSKI

ul. Stawowa
5/12
50-018 Wrocław

wykształcenie wyższe –
prawo /Uniw. – Poznań/,
radca prawny;
szkolenie: Mediacje.
Przygotowanie do zawodu
mediatora.

sprawy
cywilne,
gospodarcze,
administracyj
ne,
pracownicze

693444192

dominik-k@wp.pl

24. KUŹNIAR

ul. Słoneczna 2a
58-241 Piława
Dolna

wykształcenie wyższe
/Akademia Pedagogiki
Specjalnej/
Studium Prawa
Europejskiego – kurs
mediator sądowy,
Warsztaty – mediacje
między ofiarą i sprawcą

sprawy
rodzinne,
nieletnich,
karne

601460739

lidak@vp.pl

25. KWIECIEŃ

57-442 Łączna
18/1

sprawy
nieletnich

721110018

-

26. LESIŃSKA

ul. Mennicka
14/8
58-100 Świdnica

sprawy karne

505222001

27. MAKOWSKA-

ul. Zakopiańska
2/5

wykształcenie wyższe
magisterskie – UW; studia
podyplomowe /3/ oraz
Akademia Mediatora
wykształcenie wyższe
magisterskie – DSWE
Wrocław, studia
podyplomowe –
neurologopedia kliniczna;
logopedia; marketingowe
zarządzanie
przedsiębiorstwem;
szkolenia; 136 Szkoła
mediacji
wykształcenie wyższe –
sędzia w stanie spoczynku

sprawy
karne,

602731428,
74-8424089

DOMINIK
ur.1986

LIDIA EWA
ur. 1964

ELŻBIETA
ur.1957

KATARZYNA
ur. 1978

PROCHERA

Decyzja o
wpisie na listę
stałych
mediatorów
wydana przez
Prezesa Sądu
Okręgowego
we Wrocławiu
-

-

klesinska@wp.pl

-

-

-

ALEKSANDRA
ur.1947
28. MAŚLIKOWSKA
JOLANTA
ur. 1967

58-300
Wałbrzych
Kancelaria
Mediacyjna
ul. Smardzowska
24
52-234 Wrocław

29. MAZIARZ

ul. Głogowska
41/4
59-220 Legnica

30. NAJDEK

Kancelaria
Mediacyjna
„Entente” ul.
Suwalska 12/1
54-104 Wrocław

MONIKA ANNA
ur. 1975

MAGDALENA
ur. 1977

nieletnich
wykształcenie wyższe
magisterskie- UW
Wrocław, Europejskie
Studia Podyplomowe,
Wielkopolska Szkoła
Biznesu MBA, studia
doktoranckie,
szkolenia Szkoła
Mediacji, mediacje
gospodarcze

sprawy
gospodarcze,
cywilne,
pracownicze,
rodzinne

603138491

kancelaria@mediac Decyzja o
je-maslikowska.pl
wpisie na listę
stałych
mediatorów
wydana przez
Prezesa Sądu
Okręgowego
we
Wrocławiu.
Wpis na listę
Krajowego
Stowarzyszeni
a Mediatorów

wykształcenie wyższe
magisterskie WSP Zielona
Góra, studia
podyplomowe –
rachunkowość; certyfikat
– menadżer dyscypliny
sportu piłka nożna;
certyfikat – „Mediacje.
Przygotowanie do
wykonywania zawodu
mediatora”
wykształcenie wyższe
magisterskie /Wyższa
Szkoła Bankowa/,
podyplomowe studia
menadżerskie, certyfikat
”Mediacje. Przygotowanie

sprawy
gospodarcze,
cywilne,
rodzinne

534980204

monika.maziarz75
@gmail.com

Decyzja o
wpisie na listę
stałych
mediatorów
wydana przez
Prezesa Sądu
Okręgowego
w Legnicy

sprawy ad
ministracyjne,
bankowe
/prowizje,
kredyty/,

602181185

sekretariat@kancel
aria-entente.pl

Decyzja o
wpisie na listę
stałych
mediatorów
wydana przez
Prezesa Sądu

31. OBRANIAK
WOJCIECH
ur. 1950 r.

skr. pocztowa
123
58-100 Świdnica

do wykonywania zawodu
mediatora”

budowlane,
cywilne,
gospodarcze,
konsumencki
e, oświatowe,
prawa pracy,
rodzinne i
opiekuńcze,
spadkowe,
własności
intelektualn
ej

wykształcenie wyższe
/Uniwersytet Wrocławski
Wydz. Nauk Społecznych,
Studia podyplomowe w
zakresie resocjalizacji,
Studia podyplomowe w
zakresie przeciwdziałania
patologiom społecznym,
XVIII Szkoła Mediacji,
Warsztat doskonalący dla
mediatorów stałych,
Specjalistyczny warsztat
nt konstruowania ugód w
sprawach cywilnych,
Specjalistyczne szkolenie
w zakresie alternatywnych

sprawy
cywilne,
rodzinne,
nieletnich,
gospodarcze,

Okręgowego
we Wrocławiu

604569678

w.obraniak@media Sudeckie
cje-sudety.org
Centrum
Mediacji
w Świdnicy

sposobów rozwiązywania
sporów w sprawach
gospodarczych,
Szkolenie „Propagowanie
alternatywnych metod
rozwiązywania sporów”

32. OLEJNICZAK

skrytka
pocztowa 51
58-263 Bielawa
4

33. OLEJNICZAK JAN

skrytka
pocztowa 51
58-263 Bielawa
4

AGNIESZKA
ur. 1981

ur. 1956

wykształcenie wyższe
magisterskie – UE
Wrocław, studia
podyplomowe
/pedagogika
opiekuńczowychowawcza/; szkolenie
„Mediacje. Przygotowanie
do wykonywania zawodu
mediatora”; zezwolenie
Państw. Urzędu Nadzoru
Ubezpieczeń
wykształcenie wyższe
magisterskie – WSUiB
Warszawa; studia
podyplomowe
/kryminalistyczna
rekonstrukcja wypadków
drogowych/; audytor
energetyczny;
szkolenie: ”Mediacje.
Przygotowanie do zawodu
mediatora”

sprawy
cywilne:
rodzinne,
opiekuńcze,
konflikty
rówieśnicze i
szkolne;
gospodarcze;
z zakresu
ubezpieczeń;
pracownicze;
spadkowe
sprawy
cywilne,
gospodarcze,
ubezpieczeni
a,
pracownicze

572582888

agnieszka.olejnicza
k.ao@gmail.com

609619555

jan.olejniczak.11@
gmail.com

Decyzja o
wpisie na listę
stałych
mediatorów
wydana przez
Prezesa Sądu
Okręgowego
we Wrocławiu

-

34. ORACKI

ul. Słoneczna
1/10
58-351
Sokołowsko

35. ORŁOWSKI

skr. pocztowa
210
58-100 Świdnica

36. PONICHTERA

Komorów 42
E/10
58-100 Świdnica

37. PRZYGRODZKA-

ul. Sienkiewicz
38
57-300 Kłodzko

MIROSŁAW
ur. 1953

WOJCIECH
ur.1975

MARZENA
ur. 1961

WNUCZYŃSKA
JOANNA
ur. 1966

wykształcenie wyższe
prawnicze /ASW
Warszawa/;
szkolenie „Mediator
sądowy”
wykształcenie wyższe
ekonomiczne / AE
Wrocław/
studia podyplomowe
„Master of Business
Mediation”; współautor
książki “Mediacje
gospodarcze”,
szkolenia:Konstruowanie
ugód; konferencja
“Mediacja i arbitraż…;
zezwolenie na wykon.
czynności agenta bezp..
Wyższa Szkoła
Psychologii w Moskwie.
Studia podyplomowe w
zakresie przygotowania
pedagogicznego.
Kurs dla przyszłych
mediatorów

sprawy karne

605396910

-

sprawy
cywilne,
rodzinne,
gospodarcze,
karne

600452029

sprawy
cywilne,
rodzinne

790263048

-

wykształcenie wyższe
magisterske –UW;
szkolenia ”Mediacje
rodzinne; Przestępstwa
przeciwko rodzinie,
studium pomocy rodzinie

sprawy
nieletnich

507120747,
665550988

-

mediacje.swidnica
@wp.pl

-

Wpis na listę
Krajowego
Stowarzyszeni
a Mediatorów
Poznań

-

-

38. ROŚ KRZYSZTOF

Fundacja
Consensius
Europejskie
Centrum
Mediacji ul.
Wilcza 31/1a 00544 Warszawa

wykształcenie wyższe
magisterskie- UW
Wrocław; geologia
inżynierska-Imperial
College London;
szkolenia: z zakresu
mediacji ogólnych, z
zakresu mediacji
gospodarczych

sprawy
gospodarcze,
pracownicze

504346202

krzysztof.ros@con
sensius.eu

Decyzja o
wpisie na listę
stałych
mediatorów
wydana przez
Prezesa Sądu
Okręgowego
w Warszawie.
Wpis na listę
Fundacji
Consensius
Europejskie
Centrum
Mediacji

39. ROŚ PAULINA

Fundacja
Consensius
Europejskie
Centrum
Mediacji ul.
Wilcza 31/1a 00544 Warszawa

wykształcenie wyższe
prawnicze /UW Poznań/,
studia podyplomowe –
wycena nieruchomości,
roczny kurs w Szkole
Prawa Amerykańskiego,
licencjat z nauczania j.
angielskiego.
Szkolenia: ochrona dzieci
w systemie
amerykańskim, z zakresu
mediacji, wprowadzanie
strategiczne innowacji w
organizacjach, z zakresu
mediacji rodzinnej,
gospodarczej, ochrona
bezpieczeństwa dzieci,
strategie negocjacyjne

sprawy
cywilne,
rodzinne,
gospodarcze,
pracownicze,
wspólnot
mieszkaniow
ych i
sąsiedzkich

509613999

paulina.ros@conse
nsius.eu

Decyzja o
wpisie na listę
stałych
mediatorów
wydana przez
Prezesa Sądu
Okręgowego
w Warszawie.
Wpis na listę
Fundacji
Consensius
Europejskie
Centrum
Mediacji

ur. 1977

ur. 1977

40. ROTH

„Gabinet
Mediacji”
ul. Szczytnicka
40/19
50-382 Wrocław

wykształcenie wyższe
prawnicze, adwokat,
mediator

sprawy:
cywilne,
gospodarcze,
pracownicze,
rozwodowe,
separacje

500064607

41. SIKORA

ul. Sienkiewicza
11/2
57-500
Bystrzyca
Klodzka

sprawy
nieletnich

663712885

-

42. STEFANIENKO

ul. Wrzosowa 5
58-100 Świdnica

sprawy
karne,
nieletnich

510086668

-

43. SURMACZYŃSKA

ul. Grodzka
26/31
58-316
Wałbrzych
ul. Słowackiego
5 II p.
56-400 Oleśnica

wykształcenie wyższe
magisterskie – Uniw.
Opole; studia
podyplomowe,
szkolenie – Mediacje; kurs
kwalifikacyjny dla
mediatorów
wykształcenie wyższe
magisterskie –
Uniwersytet Poznań,
studia podyplomowe Mediator
wykształcenie wyższe;
szkolenia dla mediatorów
wykształcenie wyższe
prawnicze; radca prawny
szkolenia: ”Mediacje.
Przygotowanie do
wykonywania zawodu

sprawy
gospodarcze,
cywilne, o
roboty
budowlane,

MAGDALENA
ur. 1974

AGNIESZKA
ur. 1983

KATARZYNA
ur. 1966

JOLANTA
ur. 1960

44. SZKUDLAREK

BERNARDETA
ur. 1977

sprawy karne

-

881481452

magdalena.roth@a
dwokatura.pl

surmaczynska@ga
zeta.pl

Decyzja o
wpisie na listę
stałych
mediatorów
wydana przez
Prezesa Sądu
Okręgowego
we
Wrocławiu.
Centrum
Mediacyjne
przy NRA w
Warszawie
-

-

-

kancelaria@bszkud Decyzja o
larek.pl
wpisie na listę
stałych
mediatorów
wydana przez

mediatora”, „Mediacje –
jak wykorzystać nowe
regulacje kpc do rozwoju
praktyki zawodowej”;
szkolenia dla radców
prawnych; z prawa pracy;
45. TOMIAŁOWICZ

ul. Zagłoby 4
58-100 Świdnica

46. UŁASIEWICZ

ul. Warty 64
57-300 Kłodzko

47. ZABIEGAŁA

ul. Teatralna 15
B
57-400 Nowa
Ruda

WIESŁAWA
ur. 1957

DANUTA
ur. 1954

ANITA
ur.1972

dotyczące
nieruchomoś
ci, o dobra
osobiste, z
udziałem
podmiotów
publicznych,
prawa pracy
sprawy karne

wykształcenie wyższe
magisterskie – Uniw.
Wrocław;
szkolenie „Mediacje
między ofiarą i sprawcą”
wykształcenie wyższe
sprawy karne
magisterskie – Uniw.
Wrocław;
szkolenia dla mediatorów
wykształcenie wyższe
sprawy karne
magisterskie – Uniw.
Wrocław; studia
podyplomowepsychologia śledcza,
prawo karne wykonawcze;
szkolenia dla mediatorów
5 grudnia 2017 r.

Prezesa Sądu
Okręgowego
we
Wrocławiu;
Prezesa Sądu
Okręgowego
w Opolu
517564557

tomialowicz@wp.
pl

-

508850017

danaul@wp.pl

-

601146820

anita.zabiegala@
wp.pl

-

