POMOC W ROZWIĄZYWANIU TRUDNOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW ZWIĄZANYCH Z EPIDEMIĄ
COVID -19 W DRODZE NEGOCJACJI I MEDIACJI ONLINE Z KONTRAHENTAMI, PRACOWNIKAMI I
ICH PEŁNOMOCNIKAMI -BEZPŁATNIE DO 10 MAJA 2020 R.
LISTA MEDIATORÓW

MARCIN BORUC

Adwokat, mediator w sprawach gospodarczych. Koncentruje swoją praktykę na reprezentowaniu
klientów w sporach biznesowych (w postępowaniach przed sądami państwowymi i
arbitrażowymi, a także - w negocjacjach i mediacjach).

KINGA BARCHOŃ

Partner w PwC, mediator gospodarczy (RICS Civil Commercial Mediator), finansistka,
specjalizacja sektor nieruchomości i budowlany (szczególnie w zakresie księgowości
transakcyjnej, przeglądach projekcji finansowych spółek, warunków umów sprzedaży spółek),
udziela się w charakterze eksperta oraz jest wpisana na listę mediatorów stałych Sądu
Okręgowego w Warszawie.

TOMASZ CYROL

Adwokat, doktor nauk prawnych, mediator w sprawach cywilnych i gospodarczych. Członek
International Bar Association (Członek Towarzystwa Akademickiego oraz Sekcji
Rozwiązywania Sporów Instytutu Allerhanda. Wykładowca akademicki.

PAWEŁ KUJAWA

Mediator prowadzący mediacje gospodarcze, rodzinne m.in. sprawy okołorozwodowe (alimenty,
plan opieki, podział majątku) oraz pracownicze.

MARTA KRZYŚKÓW-SZYMKOWICZ

Rzecznik patentowy, mediator. Specjalizuje się w prowadzeniu mediacji w sprawach z zakresu
ochrony własności przemysłowej, własności intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej
konkurencji.

MAGDALENA KUPCZYK-CZERNIAWSKA

Radca prawny, certyfikowany mediator i negocjator. Posiada wieloletnie doświadczenie w
prowadzeniu spraw z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, pracy, windykacji.

DOROTA MICHNIEWICZ

Mediatorka, negocjator, specjalizująca się w mediacjach gospodarczych, cywilnych,
pracowniczych. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie
Warszawskim.

BARTOSZ MIKOŁAJCZAK

Socjolog, pedagog, absolwent studiów podyplomowych administracji i zarządzania. Mediator
wpisany na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Sąd Okręgowy w Poznaniu oraz do
wykazu osób godnych zaufania uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego w
sprawach karnych a także listę mediatorów Centrum Mediacji Gospodarczej przy
Wielkopolskiej Izbie Budownictwa. Od 2011 roku prowadzi mediacje sądowe i pozasądowe w
sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i rodzinnych.

MAŁGORZATA MISZKIN-WOJCIECHOWSKA

Radca prawny, mediator gospodarczy, posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu
mediacji i negocjacji w sprawach gospodarczych i cywilnych (w tym w sprawach cywilnych,
inwestycyjnych, spółek i z zakresu prawa pracy), mediacje administracyjne i także
transgraniczne z Niemcami. Prowadzi mediacje także w j. niemieckim.

SYLWESTER PIECKOWSKI

Adwokat, arbiter i mediator gospodarczy, kierownik praktyki rozwiązywania sporów kancelarii
Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k., prezes Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa
Polubownego (2006-2019); współzałożyciel, arbiter i pierwszy wiceprezes Sądu Arbitrażowego
przy Konfederacji Lewiatan; przewodniczący Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze
Sprawiedliwości (2012-2013).

RENATA PIWOWARSKA

Prowadzi mediacje cywilne i gospodarcze. Obecnie Rzecznik w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.
.Absolwentka Wydziału Zarządzania oraz Studium Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i
Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Wpisana na listę mediatorów w Sądzie
Okręgowym w Warszawie oraz w Centrum Mediacji Lewiatan.

ROMAN REWALD

Adwokat amerykański, mediator gospodarczy posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu
mediacji i negocjacji w sprawach gospodarczych i cywilnych, emerytowany partner w Weil,
Gotshal & Manges, członek Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce,.
Kwalifikacje mediatora: UMK Toruń, Juris Doctor University of Detroit, International
Commercial Mediation Training Certificate. Prezes Centrum Mediacji Lewiatan.

Katarzyna Schubert-Panecka

Mediatorka w sprawach gospodarczych i publicznych, zarówno w formatach indywidualnych jak
i grupowych w językach polskim, niemieckim i angielskim .Doktor nauk prawnych,
certyfikowana międzynarodowa mediatorka gospodarcza (2008), coach biznesu (2011).

Agnieszka Siedlecka-Andrychowicz

Mediatorka, prowadzi mediacje w sprawach karnych, w postępowaniu z udziałem nieletnich i
pracownicze. Trenerka, ekspertka Centrum Mediacji Lewiatan. Absolwentka Wydziału Prawa i
Administracji UW oraz Aplikacji Prokuratorskiej.

MARZANNA SOBANIEC

Adwokat, mediator gospodarczy specjalizuje się w sporach cywilnych i biznesowych, sporach z
zakresu nieruchomości, prawa budowlanego, prawie upadłościowym, restrukturyzacji,
zamówieniach publicznych. Partner w Kancelarii Penteris, Tokaj i Partnerzy Adwokaci i
Radcowie Prawni sp. p.

KONRAD SOBCZYK

Mediator, superwizor mediacji. Współwłaściciel ośrodka mediacji mediatorz.pl. Specjalizuje się
w prowadzeniu spraw cywilnych, rodzinnych, organizacyjnych i w firmach rodzinnych.
Prowadzi mediacje w języku polskim i niemieckim.

DARIUSZ STARTEK

Mediator w sprawach gospodarczych, cywilnych, rodzinnych, pracowniczych, rówieśniczych, a
także mediacji w postępowaniu administracyjnym. Mediator stały wpisany na listę mediatorów
prowadzoną przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

ANNA WĄSOWSKA

Wieloletnia stała mediatorka w sporach gospodarczych i cywilnych z listy Prezesa Sądu
Okręgowego dla m.st. Warszawy oraz Prezesa Sądu Okręgowego dla Warszawy Pragi;
mediatorka Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego; mediatorka zewnętrzna
przy Rzeczniku Finansowym; właścicielka Kancelarii Mediacyjnej „MEDIATRIX”.

ARTUR WIERZBICKI

Radca Prawny, mediator. Jako praktyk zajmuje się zagadnieniami związanymi m.in. z
inwestycjami, prawem gospodarczym i handlowym, prawem rodzinnym czy prawem pracy.
absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

EWA WIŚNIEWSKA-SOBEL

Zawodowy mediator sądowy i pozasądowy z zakresu spraw cywilnych, gospodarczych i
rodzinnych, absolwentka Organizacji i Zarządzania oraz Kwalifikacyjnych Studiów
Pedagogicznych. Członek Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów
przy Ministrze Sprawiedliwości na kadencję 2015-2019.

VIOLETTA WYSOK

Radca prawny, mediator gospodarczy. Prowadzi mediacje gospodarczych i pracowniczych, w
tym w szczególności w sprawach budowlanych, nieruchomościowych i sporach dotyczących
ochrony własności intelektualnej i uczciwej konkurencji, a także branży IT. Mec. Violetta
Wysok jest partnerem w kancelarii Wysok i Wysok Radcowie Prawni Sp.p,

TOMASZ ZBIEGIEŃ

Radca prawny, mediator w następujących specjalizacjach: obrót gospodarczy krajowy i
międzynarodowy, projekty infrastrukturalne, nieruchomości, finanse, bankowość i
ubezpieczenia, fuzje i przejęcia (M&A). Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Sądownictwa Polubownego, mediator, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan.
Możliwość przeprowadzenia mediacji w języku angielskim i niemieckim. Radca prawny w
kancelarii Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k..

