LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW PRZY SĄDZIE OKRĘGOWYM W SŁUPSKU
Kontakt - Kompetencje
Lp.

Imię

Nazwisko

Rok
urodzenia telefon
adres do korespondencji

Obszary mediacji
Wykształcenie, zawód
odbyte szkolenia

RODZINNE

CYWILNE

PRACY

GOSP

tak

tak

tak

tak

tak

tak

---

tak

mgr historii
studia podyplomowe historia

tel. 505 369 619
76-251 Kobylnica
1

Maria

Adkonis

1947

Komiłowo 10a
e-mail: adkonis@arhand.pl
pcmslupsk@mediator.org.pl

tel.503 869 970
76-200 Słupsk
2

Grażyna

Brochocka

1951

Plac Broniewskiego 2 m. 5
e-mail:
gbrochocka@poczta.onet.pl

„Specjalistyczne szkolenie w zakresie
alternatywnych sposobów rozwiązywania
sporów w sprawach gospodarczych”
„Mediacja w sprawach karnych jako instytucja
dla pokrzywdzonego”
„Konferencja Sprawiedliwości Naprawczej jako
forma rozwiązywania konfliktów społeczności
lokalnych”
„Specjalistyczne szkolenie z Mediacji
Rodzinnych”
„Wykorzystanie w pracy mediacyjnej pomocy
innych ekspertów. Trudne sytuacje w mediacji
rodzinnej”
„Szkolenie dla mediatorów z mediacji rodzinnej
oraz szkolenie prawne”
„Szkolenie zgodnie ze standardami Szkolenia
mediatorów”
mgr filologii rosyjskiej
studia podyplomowe w zakresie
Psychoprofilaktyki w Edukacji i Placówkach
Oświatowo-Wychowawczych
„Techniki Pracy z dzieckiem ofiara przemocy”
„Oddziaływania wychowawcze wobec dzieci
krzywdzonych i ich rodzin”
„Trening pewności siebie”

„Trening zastępowania agresji TZA-ART”
„Kształcenie i doskonalenie interdyscyplinarnych
grup pracujących z młodzieżą zagrożoną
niedostosowaniem społecznym, demoralizacją i
przestępczością ze szczególnym uwzględnieniem
interwencji kryzysowej w rodzinie”
„Edukator przeciwdziałania agresji i przemocy”
„IV Polski Kongres Sporów Sądowych, Mediacji i
Arbitrażu 2016”
„Specjalistyczne szkolenie w zakresie
alternatywnych sposobów rozwiązywania
sporów w sprawach gospodarczych”
„Specjalistyczne szkolenie z mediacji rodzinnych”
„Konferencja Sprawiedliwości Naprawczej jako
formy rozwiązywania konfliktów społeczności
lokalnych”
„Wykorzystanie w pracy mediacyjnej pomocy
innych ekspertów. Trudne sytuacje w mediacji
rodzinnej” „Mediacja rodzinna”
tel.500-555-000
3

Leszek

Czarniecki

71-252 Szczecin
1961

ul. Unii Lubelskiej 17B
e-mail: biuro@lcmediacje.pl

wykształcenie średnie
certyfikat ukończenia Szkoły Mediacji przy
Fundacji Porozumienia Społecznego i Integracji
„IMPULS” w Szczecinie

---

tak

---

tak

tak

tak

tak

tak

tel. 505-086-849

4

Jeremi

Chlebowicz

1989

skr. pocztowa 45

wykształcenie wyższe prawnicze

UP1 Chojnice

szkolenie dla mediatorów przy FISO w Gdańsku
staż mediacyjny

e-mail:
biuro@mediacjechojnice.pl

tel. 608 628 757
77-100 Bytów
5

Elżbieta

Deręgowska

Udorpie 91
1950

e-mail: ederegowska@wp.pl

tel.601 700 522
6

Bogdan

Drozdowicz

76-200 Słupsk
1949

ul. Dunikowskiego 5/20
e-mail: b_drozdowicz@op.pl

7

Sławomir

Gutowski

tel.791 240 866
1968

76-200 Słupsk

mgr inż. ekonomii
„Motywowanie i wywieranie wpływu na
pracowników”
„Zarządzanie zespołem”
„Zarządzanie zespołem i komunikacja”
„Warsztat organizowania pracy, delegowanie
zadań, zarządzanie konfliktem i podejmowania
decyzji”
„Zapobieganie lobbingowi”
„Asertywność w zarządzaniu ludźmi”
„Inteligencja emocjonalna w pracy”
„Budowanie zaangażowania i odpowiedzialności
pracowników”
„Różnorodność w zarządzaniu zespołem (np.
różny wiek, pokolenie, płeć, cechy osobowości)”
„Negocjacje w sytuacjach społecznych”
„Rozwiązywanie konfliktów i radzenie sobie ze
stresem”
„Kierowanie zespołami pracowniczymi”
„Szkolenie wstępne dla kadry kierowniczej z
zakresu ochrony danych osobowych i informacji
niejawnych”

---

tak

---

---

wyższe – mgr socjologii
kurs teoretyczny i kształtujący umiejętności
praktyczne w zakresie negocjacji nastawionych
na współpracę i mediacji
kurs mediacji
Certyfikat Trenera Trenerów Treningów
zastępowania Agresji (ART.)
kurs Praw i Wolności Człowieka
kurs „Trening dla trenerów w zakresie negocjacji”
warsztaty „Sztuka negocjacji”
szkolenie z zakresu mediacji rodzinnej

tak

tak

---

---

wyższe prawnicze
specjalistyczne szkolenie z mediacji cywilnych
i gospodarczych zrealizowane przez Polskie
Centrum Mediacji w Warszawie we współpracy

---

tak

---

tak

ul. Wojska Polskiego 43/4

z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

e-mail:
sgutowski@poczta.onet.pl

tel.602 553 281
77-100 Bytów
8

Grażyna

Hinz

ul. Wojska Polskiego 15
1965

e-mail:
1001drobiazgow@gmail.com

tel. 600 894 125
78-400 Szczecinek
9

Dariusz

Krupski

1962

ul. Kaszubska 2/3
e-mail:
wjsszczecinek@poczta.onet.pl

mgr filologii germańskiej
podyplomowe – Mediacje sądowe i pozasądowe
„Specjalistyczne szkolenie z zakresu mediacji w
sprawach cywilnych i gospodarczych”
„Specjalistyczne szkolenie z zakresu mediacji w
konfliktach rówieśniczych, szkolnych i
oświatowych”
„Specjalistyczne szkolenie z zakresu mediacji w
sprawach rodzinnych”
„Specjalistyczne szkolenie z zakresu mediacji w
sprawach karnych i nieletniego sprawcy czynu
karalnego”
„Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej
nauki zawodu”
„Prawo pracy i prawo cywilne wraz z obsługą
programu księgowo-płacowego dla małych firm”

tak

tak

tak

tak

wyższe prawnicze
„Kuratela Sądowa”
„Warsztaty legislacyjne”
„Prawo konsumenckie a podmiot gospodarczy”
„Ochrona danych osobowych i informacje
niejawne”
„Dla pracodawców oraz osób kierujących
pracownikami z zakresu BHP”
„Każdy głos jest ważny”
„Negocjacje handlowe”
„Praktyczne zarządzanie personelem”
„Akademia Umiejętności Dydaktycznych”

---

tak

tak

tak

wyższe – mgr inż. rybactwa morskiego
studium pedagogiczne
podyplomowe – menedżer oświaty

tel. 501 657 200
76-200 Słupsk
ul. Filmowa 2/6/A
10

Beata

Kwiatek

1960

oraz
76-251 Kwakowo
ul. Leśna 25
e-mail: okkatena@poczta.fm

tel. 784 359 541
11

Sławomir

Miluski

1956

76-200 Słupsk
ul. Rejtana 18/33
e-mail: slawek@miluski.pl

Trener – Superwizor KSM
„Szkolenie dla mediatorów z mediacji rodzinnej
oraz szkolenie prawne”
„Szkolenie zgodnie ze standardami Szkolenia
mediatorów”
„Specjalistyczne szkolenie w zakresie
alternatywnych sposobów rozwiązywania
sporów w sprawach gospodarczych”
„Konferencja Sprawiedliwości Naprawczej jako
forma rozwiązywania konfliktów społeczności
lokalnych”
„Wykorzystanie w pracy mediacyjnej pomocy
innych ekspertów. Trudne sytuacje w mediacji
rodzinnej”
„The Art and Science of Coaching”
„Klient przejawiający zaburzenia osobowości i jak
sobie z nim Radzic podczas mediacji”
„Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach.
Kurs zaawansowany (szkolenie II stopnia TRS)
„Praca z Testem Inteligencji Emocjonalnej”
„Kurs certyfikujący Szkoły Tutorów Collegium
Wratislaviense”
„Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy
edukatorskiej”
wyższe pedagogiczne
podyplomowe menedżerskie
trener superwizor Krajowego Stowarzyszenia
Mediatorów
kurs: szkoła mediacji
szkolenia: umiejętność pisania ugód, trudne
sytuacje w mediacji rodzinnej, praca z trudnym
klientem, współpraca organów wymiaru
sprawiedliwości z mediatorami, klient

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

przejawiający zaburzenia osobowości podczas
mediacji, wykorzystanie w pracy mediacyjnej
pomocy innych ekspertów, wykorzystanie
dialogu motywującego w mediacji i inne
konferencje: współdziałanie organów wymiaru
sprawiedliwości oraz innych instytucji w procesie
mediacji, rozmowa, zrozumienie, rozwiązanie
tel. 664 041 736
76-200 Słupsk
12

Maria

NałęczBachurska

1988

ul. Aluchny-Emelianow 2/26
e-mail:
marianalecz@gmail.com

tel. 782 662 225
13

Iwona

Ratajczak

1972

84-210 Sasino gm. Choczewo
ul. Kościelna 1

wyższe prawnicze
podyplomowe prawo podatkowe
kurs: podstawy rachunkowości
certyfikat księgowego
szkolenia: Mediacje. Przygotowanie do
wykonywania zawodu mediatora.

wykształcenie wyższe pedagogiczne
studia podyplomowe w zakresie mediacji sądowych i
pozasądowych, oligofrenopedagogiki, doradztwa
zawodowego, pedagogiczne
„Mediacje sądowe i pozasądowe”
„Mediacje rodzinne”
„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu
na płeć”
„Zażywanie przez dzieci i młodzież dopalaczy i środków
odurzających a profilaktyka i interwencje ze strony
środowiska szkolnego”
„Zażywanie przez dzieci i młodzież dopalaczy i środków
odurzających a profilaktyka i interwencje ze strony różnych
środowisk”
„Kobieta w ciąży a alkohol. Mity, stereotypy, fakty”
„Nowe wyzwania w szkolnej profilaktyce ryzykownych
zachowań młodzieży”
„Przeciwdziałanie wyuczonej bezradności u dzieci i
młodzieży”
„Giełda Profilaktyki”
„Psychologiczne aspekty wspierania rozwoju uczniów”
„Substancje psychoaktywne w szkole i wśród uczniów,
metody wczesnej interwencji”
„Fundusz Alimentacyjny 2014-aktualne problemy”

tak

tak

tak

tak

---

tak

---

---

„Procedura sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia
odwykowego oraz prawne aspekty przeciwdziałania
przemocy w pracy KRPA oraz Zespołów Interdyscyplinarnych”
„Zarządzanie i kierowanie zespołem”
„Zarządzanie zasobami ludzkimi”
„Wieczne dziecko-dzieci z FAS”
„Hazard i inne uzależnienia behawioralne-zagrożenia,
problemy, strategie i kierunki działań w regionalnej polityce
społecznej”
„Konstruowanie gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego
programu przeciwdziałania narkomanii na 2014 rok,
Rekomendacja PARPA w zakresie realizacji działań w 2014
roku”
„Sztuka wystąpień publicznych i autoprezentacji”
„Polityka równości płci w projektach PO KL. Standard
minimum”
„Praca metodą projektów, projekty z wykorzystaniem TK”
„Mobbing się nie opłaca"
„Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych-aktualny stan
prawny”
„Dialog motywujący”
„ABC zadań i obowiązków członków komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych”
„Dziecko pod parasolem prawa”
„Jak sobie radzić z uczniem trudnym”
„Prowadzenie zebrań z rodzicami-wywiadówki”
„Ochrona danych osobowych w kontekście ustawy o SIO”
„Jeśli nie agresja to co?”
„Doradztwo zawodowe od diagnozy do ewaluacji praktyczne
wsparcie kadry szkół gimnazjalnych”
„Mutyzm selektywny-oddziaływania szkolne”
„Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej”
„Kompetencje Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2012”
„Kompedium wiedzy z zakresu kontroli punktów sprzedaży
napojów alkoholowych oraz wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych”
„Udział w sesjach i debatach Rady Gminy Choczewo”

tel. 698 756 135
14

Waldemar

Staszewski

1965

77-300 Człuchów
ul. Żytnia 19

wyższe
podyplomowe studia Egzekucji Administracyjnej
podyplomowe studia Prawa Podatkowego
Szkoła Mediacji
Warsztaty konstruowania ugód

tak

tak

tak

tak

e-mail:

Specjalistyczne warsztaty mediacji

waldemarstaszewski@wp.pl

tel. 669 501 294
78-400 Szczecinek
15

Patryk

Szostak

1989

ul. Chełmińska 21D/9

wyższe prawnicze
„Mediacje w sprawach cywilnych”

---

tak

tak

tak

wyższe pedagogiczne
„XXXV Szkoła Mediacji”

tak

tak

tak

tak

wyższe prawnicze
podyplomowe- zarządzanie oświatą, zarządzanie
przedsiębiorstwem
instruktor „Gotowość do zmian”
szkolenia: „Mediacje. Przygotowanie do
wykonywania zawodu mediatora”.

tak

tak

tak

tak

tak

tak

---

---

e-mail:
mediacje.szostak@gmail.com
tel. 603 064 489

16

Urszula

SzycaModras

77-100 Bytów
1956

ul. Drzymały 11
e-mail:
ulamodras@gmail.com
tel. 662 078 280
76-200 Słupsk

17

Edyta

Zubka

ul. Leszczyńskiego 4A
1976

e-mail:
edyta.kancelaria@wp.pl

tel. 506 505 891
18

Jolanta

Żurawska

1971

76-200 Słupsk
ul. Wazów 1/48

wyższe pedagogiczne
studia podyplomowe z zakresu Integralnej
Profilaktyki Uzależnień
„Podstawowe szkolenie dla mediatorów zgodne

e-mail:
jzurawska@wp.pl

ze standardami szkolenia mediatorów”
„Specjalistyczne Szkolenie z Mediacji
Rodzinnych”
„Szkolenie z zakresu Konferencji Sprawiedliwości
Naprawczej”
„Wykorzystywanie w pracy mediacyjnej pomocy
innych ekspertów. Trudne sytuacje w mediacji
rodzinnej”

