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Lista Mediatorów funkcjonujących w Ośrodku Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi 
 
 
Wszystkie osoby określone na liście złożyły oświadczenia o poniższej treści: 
 
1. posiadam obywatelstwo polskie 
2. korzystam w pełni z praw cywilnych i obywatelskich; 
3. ukończyłam/łem 26 lat; 
4. biegle władam jeżykiem polskim 
5. nie byłam/byłem karana/y za przestępstwo umyślne; 
6. posiadam umiejętności likwidowania konfliktów oraz wiedzę, wystarczającą do przeprowadzania postepowania mediacyjnego, 
7. daję rękojmię należytego wykonywania obowiązków 8. odbyłam/łem szkolenie dla mediatorów 
9. wykonuję zawód radcy prawnego 
 
Wszyscy mediatorzy na liście ukończyli specjalistyczne kursy z zakresu mediacji. 
 

LP IMIĘ I NAZWISKO  DANE KONTAKTOWE SPECJALIZACJA 
DODATKOWE KWALIFIKACJE OPRÓCZ 

UKOŃCZONYCH SPECJALISTYCZNYCH KURSÓW 
Z ZAKRESU MEDIACJI 

1 r.pr. ALEKSANDRA KRYSZTOFIAK 
Dyrektor Ośrodka Mediacji przy OIRP w Łodzi 
 
 mediator stały 
 
mediuje również on-line 

 

Adres do korespondencji: 
92-002 Łódź 
ul. Skalna 30 m 8 
Nr telefonu: 
+48 603 123 129 
e-mail: 
ola@esprawa.pl 
 

• prawo cywilne 
w tym m.in.: 
- podział majątku 
- sprawy działowe 
- zniesienie współwłasności 
- prawo spadkowe 

• prawo gospodarcze 
• prawo budowlane i inwestycyjne 
• sprawy z zakresu rynku inwestycyjnego 
• prawo rynku nieruchomości 
• prawo spółek 
• prawo lokatorskie oraz wspólnoty 

mieszkaniowe 
• mediacje z udziałem Skarbu Państwa i 

jednostek samorządu terytorialnego 
 

Walidacja - certyfikat kwalifikacji mediatora 
zgodnych z wymogami UE 
Tak 
 
 
Studia podyplomowe w zakresie mediacji 
Tak 
 
UŁ Wydział Prawa i Administracji-studia w 
zakresie mediacji gospodarczych z elementami 
wiedzy pozaprawnej 
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LP IMIĘ I NAZWISKO  DANE KONTAKTOWE SPECJALIZACJA 
DODATKOWE KWALIFIKACJE OPRÓCZ 

UKOŃCZONYCH SPECJALISTYCZNYCH KURSÓW 
Z ZAKRESU MEDIACJI 

2 r.pr. AGNIESZKA TALAR 
  
mediator stały 
 

 

Adres do korespondencji: 
94-118 Łódź 
ul. Andersena 17 
Nr telefonu: 
+48 501 629 398 
e-mail: 
agnieszka-talar@wp.pl 
 

• prawo cywilne 
w tym m.in.: 
- podział majątku 
- sprawy działowe 
- zniesienie współwłasności 
- prawo spadkowe 

• prawo gospodarcze 
• prawo rodzinne 
• prawo pracy 

 

Walidacja - certyfikat kwalifikacji mediatora 
zgodnych z wymogami UE 
Nie 
 
 
Studia podyplomowe w zakresie mediacji 
Nie 
 

3 r.pr. JOANNA KULPIŃSKA-MICHALAK 
 
mediator stały 
 
mediuje również on-line 

 

Adres do korespondencji: 
90-762 Łódź 
ul. Legionów 74 / 6 
Nr telefonu: 
+48 501 452 999 
e-mail: 
joanna.kulpinska@onet.eu 
 

• prawo rodzinne 
• prawo pracy 
• prawo administracyjne 
• prawo budowlane i inwestycyjne 
• prawo cywilne 

w tym m.in.: 
- podział majątku 
- prawo spadkowe 

• prawo gospodarcze 
• mediacje z udziałem Skarbu Państwa i 

jednostek samorządu terytorialnego 
 

Walidacja - certyfikat kwalifikacji mediatora 
zgodnych z wymogami UE 
Nie 
 
 
Studia podyplomowe w zakresie mediacji 
Tak 
 
UŁ Wydział Prawa i Administracji-studia w 
zakresie mediacji gospodarczych z elementami 
wiedzy pozaprawnej 

4 r.pr. AGNIESZKA PIWEK 
 
 
mediuje również on-line 

 Adres do korespondencji: 
90-451 Łódź 
ul. Piotrkowska 211 
Nr telefonu: 
+48 602 337 293 
e-mail: 
a.piwek@op.pl 
 

• prawo cywilne 
w tym m.in.: 
- podział majątku 
- sprawy działowe 
- zniesienie współwłasności 
- prawo spadkowe 

• prawo gospodarcze 
• prawo budowlane i inwestycyjne 
• prawo autorskie i własności 

intelektualnej, 
• zamówienia publiczne 
• mediacje z udziałem Skarbu Państwa i 

jednostek samorządu terytorialnego 
 

Walidacja - certyfikat kwalifikacji mediatora 
zgodnych z wymogami UE 
Nie 
 
 
Studia podyplomowe w zakresie mediacji 
Nie 
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LP IMIĘ I NAZWISKO  DANE KONTAKTOWE SPECJALIZACJA 
DODATKOWE KWALIFIKACJE OPRÓCZ 

UKOŃCZONYCH SPECJALISTYCZNYCH KURSÓW 
Z ZAKRESU MEDIACJI 

5 r.pr. WANDA ŚNIEGUCKA 
 
 
mediuje również on-line 

 

Adres do korespondencji: 
Kancelaria Radcy Prawnego 
Wanda Śniegucka 
90-513 Łódź 
ul. A. Struga 16 
Nr telefonu: 
+48 601 689 407  
+48 42 637 57 13  
e-mail: 
wsniegucka@sniegucka.pl 
www: 
www.sniegucka.pl 
 

• prawo cywilne 
w tym m.in.: 
- podział majątku 
- sprawy działowe 
- zniesienie współwłasności 
- prawo spadkowe 

• prawo gospodarcze 
• prawo spółek 
• prawo pracy 
• prawo rodzinne 
• prawo budowlane i inwestycyjne 
• prawo rynku nieruchomości 
• mediacje z udziałem Skarbu Państwa i 

jednostek samorządu terytorialnego 
 

Walidacja - certyfikat kwalifikacji mediatora 
zgodnych z wymogami UE 
Nie 
 
 
Studia podyplomowe w zakresie mediacji 
Nie 
 

6 r.pr. EMILIA KRASOŃ 
 
mediator stały 
 
mediuje również on-line 

 

Adres do korespondencji: 
91-129 Łódź 
ul. Traktorowa 20/92 
Nr telefonu: 
+48 601 753 030 
e-mail: 
e.krason@wp.pl 
 

• prawo cywilne 
w tym m.in.: 
- podział majątku 
- sprawy działowe 
- zniesienie współwłasności 
- prawo spadkowe 

• prawo gospodarcze 
• prawo budowlane i inwestycyjne 
• prawo rynku nieruchomości 
• prawo spółek 
• prawo lokatorskie oraz wspólnoty 

mieszkaniowe 
• mediacje z udziałem Skarbu Państwa i 

jednostek samorządu terytorialnego 
 

Walidacja - certyfikat kwalifikacji mediatora 
zgodnych z wymogami UE 
Nie 
 
 
Studia podyplomowe w zakresie mediacji 
Nie 
 

7 r.pr. ANNA SYNOWIEC-MICHALCZYK 
 
mediator stały 
 
mediuje również on-line 

 

Adres do korespondencji: 
Kancelaria Radcy Prawnego 
Anna Synowiec-Michalczyk 
91-230 Łódź 
ul. Chochoła 77 
Nr telefonu: 
+48 608 529 702 
e-mail: 
kancelaria.asm@gmail.com 
 

• prawo cywilne 
• prawo gospodarcze 
• prawo pracy 
• prawo medyczne i farmaceutyczne 
• prawo budowlane 
• prawa autorskie i własności intelektualnej 
• prawo spółek 

Walidacja - certyfikat kwalifikacji mediatora 
zgodnych z wymogami UE 
Nie 
 
 
Studia podyplomowe w zakresie mediacji 
Tak 
 
UŁ Wydział Prawa i Administracji-studia w 
zakresie mediacji gospodarczych z elementami 
wiedzy pozaprawnej 
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LP IMIĘ I NAZWISKO  DANE KONTAKTOWE SPECJALIZACJA 
DODATKOWE KWALIFIKACJE OPRÓCZ 

UKOŃCZONYCH SPECJALISTYCZNYCH KURSÓW 
Z ZAKRESU MEDIACJI 

8 r.pr. DOROTA KULIK-SYPNIEWSKA 
 
mediator stały 
 
mediuje również on-line 
 

 

Adres do korespondencji: 
Kancelaria Prawnicza Karnowski i 
Wspólnik Spółka Komandytowa 
90-118 Łódź 
ul. Kilińskiego 66, bud. B, piętro 8 
Nr telefonu: 
+48 693 169 133 
e-mail: 
lodzmediator@gmail.com 
 

• prawo cywilne 
w tym m.in.: 
- podział majątku 
- sprawy działowe 
- zniesienie współwłasności 
- prawo spadkowe 

• prawo gospodarcze 
• prawo lokatorskie oraz wspólnoty 

mieszkaniowe 

Walidacja - certyfikat kwalifikacji mediatora 
zgodnych z wymogami UE 
Nie 
 
 
Studia podyplomowe w zakresie mediacji 
Tak 
 
UŁ Wydział Prawa i Administracji-studia w 
zakresie mediacji gospodarczych z elementami 
wiedzy pozaprawnej 
 

9 r.pr. DOROTA MAKOWSKA 

 

Adres do korespondencji: 
90-536 Łódź 
ul. Gdańska 146 m. 16 
Nr telefonu: 
+48 739 055 354 
e-mail: 
dmakowska.radca@wp.pl 
 

• prawo cywilne 
w tym m.in.: 
- podział majątku 
- zniesienie współwłasności 
- prawo spadkowe 

• prawo gospodarcze 
• prawo pracy 
• prawo administracyjne 

Walidacja - certyfikat kwalifikacji mediatora 
zgodnych z wymogami UE 
Nie 
 
 
Studia podyplomowe w zakresie mediacji 
Tak 
 
UŁ Wydział Prawa i Administracji-studia w 
zakresie mediacji gospodarczych z elementami 
wiedzy pozaprawnej 
 

10 r.pr. KONRAD MACIEJ WILIJEWICZ 
 
mediuje również on-line 
 

 Adres do korespondencji: 
90-302 Łódź 
ul. Wigury 13/4  
Nr telefonu: 
+48 504 265 820 
e-mail: 
radca.prawny@me.com 
www: 
www.mediatorlodz.pl 
 

• prawo cywilne 
w tym m.in.: 
- podział majątku 
- sprawy działowe 
- zniesienie współwłasności 
- prawo spadkowe 

• prawo gospodarcze 
• prawo rodzinne 
• prawo pracy 
• prawo karne  
• prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe 

 

Walidacja - certyfikat kwalifikacji mediatora 
zgodnych z wymogami UE 
Nie 
 
 
Studia podyplomowe w zakresie mediacji 
Nie 
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LP IMIĘ I NAZWISKO  DANE KONTAKTOWE SPECJALIZACJA 
DODATKOWE KWALIFIKACJE OPRÓCZ 

UKOŃCZONYCH SPECJALISTYCZNYCH KURSÓW 
Z ZAKRESU MEDIACJI 

11 r.pr. JUSTYNA WOŹNIAKOWSKA-MIZIOŁEK 
 
mediuje również on-line 
 

 Adres do korespondencji:  
94-224 Łódź 
ul. Tobruk 12  
Nr telefonu: 
+48 501 315 318 
e-mail: 
jwmkancelaria@wp.pl 
www: 
www.jwmkancelaria.com 
 

• prawo cywilne 
w tym m.in.: 
- podział majątku 
- sprawy działowe 
- zniesienie współwłasności 
- prawo spadkowe 

• prawo gospodarcze 
• prawo rodzinne 
• prawo pracy 
• prawo autorskie i własności intelektualnej 
• prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne 
• prawo rynku nieruchomości  
• prawo z zakresu rynku finansowego 

 

Walidacja - certyfikat kwalifikacji mediatora 
zgodnych z wymogami UE 
Nie 
 
 
Studia podyplomowe w zakresie mediacji 
Nie 
 

12 r.pr. MACIEJ BŁOŃSKI 
 
mediuje również on-line 
 

 Adres do korespondencji: 
90-248 Łódź 
ul. POW 17/8 
Nr telefonu: 
+48 508 212 492 
e-mail: 
m.blonski@mbkancelaria.com.pl 
www 
www.mbkancelaria.com.pl 
 

• prawo gospodarcze 
• prawo budowlane i inwestycyjne 
• prawo spółek,  
• prawo medyczne, farmaceutyczne,  
• mediacje transgraniczne, 
• prawo autorskie i własności 

intelektualnej, 
• prawo cywilne 

w tym m.in.: 
- windykacja 
- odszkodowania 
- roszczenia reklamacyjne z tytułu rękojmi 
i gwarancji 
 

Walidacja - certyfikat kwalifikacji mediatora 
zgodnych z wymogami UE 
Nie 
 
 
Studia podyplomowe w zakresie mediacji 
Nie 
 

13 r.pr. AGATA OLĘDZKA-NOWACKA 
 
mediator stały 
 
mediuje również on-line 
 

 

Adres do korespondencji: 
95-070 Aleksandrów Łódzki 
ul. Jodłowa 9/11 
Nr telefonu: 
+48 726 500 777 
e-mail: 
a.nowacka@mediator-kancelaria.pl 
www: 
www.mediator-kancelaria.pl 
 

• prawo cywilne 
w tym m.in.: 
- podział majątku 
- sprawy działowe 
- zniesienie współwłasności 
- prawo spadkowe 

• prawo gospodarcze 
• prawo budowlane i inwestycyjne, 
• prawo rynku nieruchomości 
• sprawy z zakresu rynku finansowego, 
• prawo spółek 
• mediacje z udziałem Skarbu Państwa i 

jednostek samorządu terytorialnego 
• sprawy z udziałem banków i 

ubezpieczycieli 
 

Walidacja - certyfikat kwalifikacji mediatora 
zgodnych z wymogami UE 
Tak 
 
 
Studia podyplomowe w zakresie mediacji 
Tak 
 
UŁ Wydział Prawa i Administracji-studia w 
zakresie mediacji gospodarczych z elementami 
wiedzy pozaprawnej 
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LP IMIĘ I NAZWISKO  DANE KONTAKTOWE SPECJALIZACJA 
DODATKOWE KWALIFIKACJE OPRÓCZ 

UKOŃCZONYCH SPECJALISTYCZNYCH KURSÓW 
Z ZAKRESU MEDIACJI 

14 
 

r.pr. ALEKSANDRA DZIUBIŃSKA 
 
mediator stały 
 
mediuje również on-line 
 

 

Adres do korespondencji: 
93-267 Łódź 
ul. Broniewskiego 60 A l. 31, 
Nr telefonu: 
+48 664 340 801 
e-mail: 
dziubinska.aleksandra@wp.pl 
www: 
www.kancelaria-dziubinska.pl 
 

• prawo cywilne 
w tym m.in.: 
- podział majątku i zniesienie 
współwłasności, 
- sprawy działowe, w tym działy spadku i 
prawo spadkowe, 
- prawo medyczne, farmaceutyczne i 
ubezpieczeniowe, 
- prawo budowlane i inwestycyjne, 
- prawo prasowe, 
- prawo rynku nieruchomości, 
- prawo lokatorskie i wspólnoty, 
mieszkaniowe,  

• mediacje z udziałem Skarbu Państwa i 
jednostek samorządu terytorialnego 

• prawo gospodarcze 
• prawo rodzinne 
• prawo pracy 
• prawo karne 

 

Walidacja - certyfikat kwalifikacji mediatora 
zgodnych z wymogami UE 
Tak 
 
 
Studia podyplomowe w zakresie mediacji 
Nie 
 

15 r.pr. ANNA GAŁAJ-OLIŃSKA 

 
 

Adres do korespondencji: 
93-345 Łódź 
ul. Paradna 43 C Lok 12 
Nr telefonu: 
+48 883 600 850 
e-mail: 
annagalaj@tlen.pl 
 

• prawo cywilne 
w tym m.in.: 
- sprawy działowe 
- zniesienie współwłasności 
- prawo spadkowe 

• prawo gospodarcze 
• prawo pracy 
• prawo spółek 

Walidacja - certyfikat kwalifikacji mediatora 
zgodnych z wymogami UE 
Nie 
 
 
Studia podyplomowe w zakresie mediacji 
Nie 
 

16 r.pr. SYLWIA SOBOLEWSKA-BIŁKO  Adres do korespondencji: 
Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr Sylwia Sobolewska-Biłko 
92-548 Łódź 
ul. Tansmana 5/03 
Nr telefonu: 
+48 608 808 724 
e-mail: 
sylwia_sobolewska@interia.eu 
 

• prawo cywilne 
w tym m.in.: 
- podział majątku 
- sprawy działowe 
- zniesienie współwłasności; 
- prawo spadkowe 

• prawo gospodarcze 
• prawo rodzinne. 
• prawo sąsiedzkie; 
• prawo medyczne; 
• mediacje rówieśnicze;  
• prawo pracy 

 

Walidacja - certyfikat kwalifikacji mediatora 
zgodnych z wymogami UE 
Tak 
 
 
Studia podyplomowe w zakresie mediacji 
Tak 
 
UŁ Wydział Prawa i Administracji-studia w 
zakresie mediacji gospodarczych z elementami 
wiedzy pozaprawnej 
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LP IMIĘ I NAZWISKO  DANE KONTAKTOWE SPECJALIZACJA 
DODATKOWE KWALIFIKACJE OPRÓCZ 

UKOŃCZONYCH SPECJALISTYCZNYCH KURSÓW 
Z ZAKRESU MEDIACJI 

17 r.pr. DANUTA WRÓBEL 
 
mediuje również on-line 
 

 Adres do korespondencji: 
90-514 Łódź 
Al. Kościuszki 55 lok.6  
Nr telefonu: 
+48 609 086 534 
e-mail: 
danutawrobel@vp.pl 
 

• prawo cywilne 
w tym m.in.: 
- podział majątku 
- sprawy działowe 
- zniesienie współwłasność 
- prawo spadkowe 
- sprawy  

• sprawy medyczne 
• odszkodowawcze/ubezpieczeniowe  
• prawo gospodarcze 
• prawo rodzinne 
• prawo pracy 

 

Walidacja - certyfikat kwalifikacji mediatora 
zgodnych z wymogami UE 
Nie 
 
 
Studia podyplomowe w zakresie mediacji 
Tak 
 
UŁ Wydział Prawa i Administracji-studia w 
zakresie mediacji gospodarczych z elementami 
wiedzy pozaprawnej 

18 r.pr. KATARZYNA PLEWKA-GEMBALSKA  Adres do korespondencji: 
Kancelaria Radcy Prawnego 
Katarzyna Plewka-Gembalska 
91-134 Łódź 
ul. Rojna 103 
Nr telefonu: 
+48 606 147 051 
e-mail: 
katarzyna_plewka@wp.pl 
www: 
www.kancelariaradcyprawnego.info 
 

• prawo cywilne 
w tym m.in.: 
- podział majątku 
- sprawy działowe 
- zniesienie współwłasności 
- prawo spadkowe 

• prawo gospodarcze 
- umowy najmu i dzierżawy 

• prawo rodzinne 
- sprawy alimentacyjne 
- sprawy o kontakty 
- porozumienia rodzicielskie 

• prawo lokatorskie i wspólnoty 
mieszkaniowe 

• prawo sąsiedzkie 
 

Walidacja - certyfikat kwalifikacji mediatora 
zgodnych z wymogami UE 
Nie 
 
 
Studia podyplomowe w zakresie mediacji 
Nie 
 

19 r.pr. PAWEŁ GLONEK 
 
mediator stały 
 
mediuje również on-line 
 

 

Adres do korespondencji: 
93-176 Łódź 
ul. Suwalska 25/27 
Nr telefonu: 
+48 501 145 142 
e-mail: 
pawel.glonek@kancelariaglonek.pl 
www: 
www.kancelariaglonek.pl 
 

• prawo pracy; 
• prawo gospodarcze; 
• prawo cywilne 

w tym m.in.: 
- zniesienie współwłasności; 
- podział majątku; 
- sprawy działowe; 

• prawo rodzinne; 
• prawo spółek; 
• prawo rynku nieruchomości; 
• prawo budowlane i inwestycyjne 
• prawo autorskie i własności 

intelektualnej. 
 

Walidacja - certyfikat kwalifikacji mediatora 
zgodnych z wymogami UE 
Nie 
 
 
Studia podyplomowe w zakresie mediacji 
Nie 
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LP IMIĘ I NAZWISKO  DANE KONTAKTOWE SPECJALIZACJA 
DODATKOWE KWALIFIKACJE OPRÓCZ 

UKOŃCZONYCH SPECJALISTYCZNYCH KURSÓW 
Z ZAKRESU MEDIACJI 

20 r.pr. KAMIL DUSZAK 
 
mediuje również on-line 
 

 

Adres do korespondencji: 
93-176 Łódź 
ul. Suwalska 25/27 lok. 23 
Nr telefonu: 
+48 695 367 565 
e-mail: 
kamil.duszak@adviso.biz.pl 
www: 
www.adviso.biz.pl 
 

• prawo cywilne 
w tym m.in.: 
- podział majątku 
- sprawy działowe 
- zniesienie współwłasności 
- prawo spadkowe 

• prawo gospodarcze 
• prawo rodzinne 
• prawo pracy 
• prawo spółek  
• prawo rynku nieruchomości 
• prawo lokatorskie oraz wspólnoty 

mieszkaniowe 
• prawo budowlane i inwestycyjne 

 

Walidacja - certyfikat kwalifikacji mediatora 
zgodnych z wymogami UE 
Nie 
 
 
Studia podyplomowe w zakresie mediacji 
Nie 
 

21 r.pr. KATARZYNA HORZELSKA-KLAMKA 
 
mediuje również on-line 
 

 

Adres do korespondencji: 
91-120 Łódź 
ul. Lipiec Reymontowskich 5 
Nr telefonu: 
+48 669 20 10 60 
e-mail: 
kontakt@kancelariahk.pl 
www: 
www.kancelariahk.pl 
 

• prawo cywilne 
w tym m.in.: 
- podział majątku 
- sprawy działowe 
- zniesienie współwłasności 
- prawo spadkowe 

• prawo gospodarcze 
• prawo rodzinne 
• prawo pracy 
• prawo bankowe 
• prawo administracyjne 

 

Walidacja - certyfikat kwalifikacji mediatora 
zgodnych z wymogami UE 
Nie 
 
 
Studia podyplomowe w zakresie mediacji 
Nie 
 

22 r.pr. SYLWIA DROGOSZ-NADARKIEWICZ 
 
mediator stały 
 
mediuje również on-line 
 

 Adres do korespondencji: 
93-330 Łódź 
ul. Sąsiedzka 72A/15 
Nr telefonu: 
+48 698533944 
e-mail: 
kancelaria@drogosz-nadarkiewicz.pl 
 
 
 
 
 

• prawo cywilne 
w tym m.in.: 
- podział majątku 
- sprawy działowe 
- zniesienie współwłasności 

• prawo rodzinne 

Walidacja - certyfikat kwalifikacji mediatora 
zgodnych z wymogami UE 
Nie 
 
 
Studia podyplomowe w zakresie mediacji 
Nie 
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LP IMIĘ I NAZWISKO  DANE KONTAKTOWE SPECJALIZACJA 
DODATKOWE KWALIFIKACJE OPRÓCZ 

UKOŃCZONYCH SPECJALISTYCZNYCH KURSÓW 
Z ZAKRESU MEDIACJI 

23 r.pr. JACEK WASILEWSKI 
 
mediator stały 
 
mediuje również on-line 
 

 

Adres do korespondencji: 
90-451 Łódź 
ul. Piotrkowska 211/6/6A 
Nr telefonu: 
+48 606 702 671 
e-mail: 
jw@kancelariaswb.pl 
 

• prawo cywilne 
w tym m.in.: 
- podział majątku  
- sprawy działowe  
- zniesienie współwłasności  
- prawo spadkowe  

• prawo gospodarcze  
• prawo budowlane i inwestycyjne 
• sprawy z zakresu rynku inwestycyjnego 
• prawo rynku nieruchomości 
• prawo spółek 
• prawo lokatorskie oraz wspólnoty 

mieszkaniowe 
• mediacje z udziałem Skarbu Państwa i 

jednostek samorządu terytorialnego 
 

Walidacja - certyfikat kwalifikacji mediatora 
zgodnych z wymogami UE 
W trakcie walidacji 
 
 
Studia podyplomowe w zakresie mediacji 
Tak 
 
UŁ Wydział Prawa i Administracji-studia w 
zakresie mediacji gospodarczych z elementami 
wiedzy pozaprawnej 

24 r.pr.  LIDIA LISIECKA 
 
mediuje również on-line 
 

 Adres do korespondencji: 
91-409 Łódź 
Al. Anstadta 6/8/10 m.21 
Nr telefonu: 
+48 608 609 632 
e-mail: 
lisieckalidia@gmail.com 
 

• prawo cywilne 
w tym m.in.: 
- podział majątku 
- sprawy działowe 
- zniesienie współwłasności 
- prawo spadkowe 

• prawo gospodarcze 
• prawo rodzinne 
• prawo pracy 
• prawo administracyjne 

 

Walidacja - certyfikat kwalifikacji mediatora 
zgodnych z wymogami UE 
Nie 
 
 
Studia podyplomowe w zakresie mediacji 
Nie 
 

25 r.pr. KATARZYNA DĄBKOWSKA 
 
mediuje również on-line 
 

 Adres do korespondencji: 
91-849 Łódź 
ul. Dr Karola Jonschera 3/8 
Nr telefonu: 
+48 505 860 056 
e-mail: 
radca.dabkowska@gmail.com 
 

• prawo cywilne, 
w tym m.in.: 
- podział majątku 
- sprawy działowe 
- zniesienie współwłasności 
- prawo spadkowe 

• prawo gospodarcze 
• prawo rynku nieruchomości 
• prawo spółek 
• prawo lokatorskie oraz wspólnoty 

mieszkaniowe 
• mediacje z udziałem Skarbu Państwa i 

jednostek samorządu terytorialnego 
• prawo karne  
• prawo ubezpieczeniowe 
• prawo pracy 

 

Walidacja - certyfikat kwalifikacji mediatora 
zgodnych z wymogami UE 
Nie 
 
 
Studia podyplomowe w zakresie mediacji 
Nie 
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LP IMIĘ I NAZWISKO  DANE KONTAKTOWE SPECJALIZACJA 
DODATKOWE KWALIFIKACJE OPRÓCZ 

UKOŃCZONYCH SPECJALISTYCZNYCH KURSÓW 
Z ZAKRESU MEDIACJI 

26 r.pr.  JAROSŁAW BEDNARSKI 
 
mediuje również on-line 
 

 

Adres do korespondencji: 
92-313 Łódź 
Ul. Zbaraska 14/35 
Nr telefonu: 
+48 509 829 387 
e-mail: 
jaroslawbednarski@bednarski.org.pl 
 

• prawo cywilne 
w tym m.in.: 
- podział majątku 
- sprawy działowe 
- zniesienie współwłasności 
- prawo spadkowe 

• prawo gospodarcze 
• prawo rodzinne 
• prawo pracy 

 

Walidacja - certyfikat kwalifikacji mediatora 
zgodnych z wymogami UE 
Nie 
 
 
Studia podyplomowe w zakresie mediacji 
Nie 
 

27 r.pr. PAULINA BŁĘDEK 
 
mediuje również on-line 
 

 

Adres do korespondencji:  
90-436 Łódź 
al. Kościuszki 93 lok. 14 
Nr telefonu: 
+48 530 26 96 29 
e-mail: 
paulina.bledek@kb-radcowie.pl 
www: 
www.kb-radcowie.pl 
 
 

• prawo cywilne 
w tym m.in.: 
- podział majątku 
- sprawy działowe 
- zniesienie współwłasności 
- prawo spadkowe 

• prawo gospodarcze 
• prawo rodzinne 
• prawo pracy 

Walidacja - certyfikat kwalifikacji mediatora 
zgodnych z wymogami UE 
Nie 
 
 
Studia podyplomowe w zakresie mediacji 
Nie 
 

28 r. pr. ANDRZEJ MISIAK 
 
mediuje również on-line 
 

 

Adres do korespondencji:  
90-254 Łódź  
ul. G. Piramowicza 2/1 
Nr telefonu: 
+48 796 847 847 
e-mail: 
andrzej.misiak@adwokatura.pl 
www: 
http://instytutmediacji.com 
 

• prawo cywilne 
w tym m.in.: 
- podział majątku 
- sprawy działowe 
- zniesienie współwłasności 
- prawo spadkowe 
- mediacje wewnątrzorganizacyjne 
- mediacje z udziałem jednostek sektora 
finansów publicznych 

• prawo gospodarcze 
• prawo rodzinne 
• prawo pracy 
• prawo administracyjne 

 

Walidacja - certyfikat kwalifikacji mediatora 
zgodnych z wymogami UE 
Nie 
 
 
Studia podyplomowe w zakresie mediacji 
Nie 
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LP IMIĘ I NAZWISKO  DANE KONTAKTOWE SPECJALIZACJA 
DODATKOWE KWALIFIKACJE OPRÓCZ 

UKOŃCZONYCH SPECJALISTYCZNYCH KURSÓW 
Z ZAKRESU MEDIACJI 

29 r.pr. ALEKSANDRA OSZCZĘDA-GAJ 

 
mediuje również on-line 
 

 Adres do korespondencji: 
90-113 Łódź 
ul. Sienkiewicza 13 lok. 37 
Nr telefonu: 
+48 668 837 866 
e-mail: 
aleksandra.gaj@e-mecenas.com.pl 
 

• prawo cywilne 
w tym m.in.: 
- podział majątku 
- sprawy działowe 
- zniesienie współwłasności 
- prawo spadkowe 

• prawo pracy 
• prawo gospodarcze 
• prawo budowlane i inwestycyjne 
• prawo spółek 
• prawo lokatorskie oraz wspólnoty 

mieszkaniowe 
• mediacje z udziałem Skarbu Państwa i 
• jednostek samorządu terytorialnego 

 

Walidacja - certyfikat kwalifikacji mediatora 
zgodnych z wymogami UE 
Nie 
 
 
Studia podyplomowe w zakresie mediacji 
Nie 
 

 


