
 

 

 

O Ś R O D E K  M E D I A C J I  

O K R ĘG O W E J  I Z BY  R A D C Ó W  P R AW N YC H  w  K ATO W I C A C H  

 40-600 Katowice ul. Kościuszki 223C                 tel./fax  32/ 354 00 42, 352 01 40 

osrodek.mediacji@oirp.katowice.pl 

 

Katowice, 18.04.2018 r. 

Lista mediatorów Ośrodka Mediacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

 

Ośrodek Mediacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

40-600 Katowice, ul. Kościuszki 223c 

Miejsce prowadzenia spotkań mediacyjnych: w siedzibie ośrodka tj. w Okręgowej Izbie Radców Prawnych 40-600 Katowice, ul. Kościuszki 223c 

Tel.:  32 354 00 42 

Tel. kom.: 608 171 992 

e-mail: osrodek.mediacji@oirp.katowice.pl 

Strona internetowa: www.oirp.katowice.pl; 

 

mailto:osrodek.mediacji@oirp.katowice.pl
mailto:osrodek.mediacji@oirp.katowice.pl
http://www.oirp.katowice.pl/


 

 
Lp.  

 
Imię i 

Nazwisko 
radcy 

prawnego 

 
Nr 

wpisu 
na 

liście 
OIRP 

 
Adres/miejs

ce  
wykonywan
ia czynności 
mediatora 

 
Telefon/ 
e-mail 

 
Preferowane dziedziny 
prawa do prowadzenia 

mediacji 

 
Wykształcenie zawodowe 

Ukończone szkolenia dotyczące 
mediacji 

 
Możliwość 
prowadzeni
a mediacji 
w językach 

obcych  

 
Informacja o wpisaniu na 
listy mediatorów oraz na 
listy stałych mediatorów 

przy sądzie 
okręgowym/sądach 

okręgowych 

1 MAŁGORZATA 
KAŁUŻA 

Kt-
2073 

Siedziba 
Ośrodka 
40-600 
Katowice 
ul. 
Kościuszki 
223c 

502 507 017 

m.kaluza@k
rpkaluza.pl 

- sprawy cywilne 
- sprawy gospodarcze 
- sprawy z zakresu 
prawa 
administracyjnego 

wyższe prawnicze 
radca prawny 
 
- szkolenie bazowe z zakresu 
mediacji Polskiego Centrum 
Mediacji  2013 r. 
- specjalistyczne szkolenie z 
Mediacji Cywilnych i 
Gospodarczych Polskiego 
Centrum Mediacji 2016 r. 

j. angielski Wpis na listę stałych 
mediatorów sądowych 
zgodnie z art. 1832 k.p.c. 
prowadzoną przez Prezesa 
Sądu Okręgowego w 
Katowicach. 

2 KRZYSZTOF 
MALINOWSKI 

Kt- 
2777 

Siedziba 
Ośrodka 
40-600 
Katowice 
ul. 
Kościuszki 
223c 

513 270 420 

malinowski
@radcapra
wny.edu.pl 

- sprawy cywilne 
- sprawy gospodarcze 
- sprawy z zakresu 
prawa budowlanego 
- sprawy o alimenty 
- sprawy z zakresu 
prawa 
administracyjnego 

wyższe prawnicze 
radca prawny 
 
- szkolenie „Praktyczne 
podstawy mediacji 
gospodarczej” w Centrum 
Mediacji Gospodarczej przy 
KRRP w 2012 r. 
- szkolenie „Mediacje. 
Przygotowanie do wykonywania 
zawodu mediatora” Kraków, 
lipiec 2017 r. 

j. angielski 
 

Wpis na listę stałych 
mediatorów sądowych 
zgodnie z art. 1832 k.p.c. 
prowadzoną przez Prezesa 
Sądu Okręgowego w 
Katowicach. 
 
Wpis na listę mediatorów 
Centrum Mediacji 
Gospodarczej przy Krajowej 
Izbie Radców Prawnych w 
Warszawie. 
 
Wpis na listę stałych 
mediatorów sądowych 
prowadzoną przez Prezesa 
Sądu Okręgowego w 
Katowicach. 

mailto:m.kaluza@kpr.pl
mailto:m.kaluza@kpr.pl


 
Wpis na listę stałych 
mediatorów sądowych 
prowadzoną przez Prezesa 
Sądu Okręgowego w 
Krakowie. 

3 ANDRZEJ 
WILCZYŃSKI 

Kt-
2816 

Siedziba 
Ośrodka 
40-600 
Katowice 
ul. 
Kościuszki 
223c 

608 171 992 

wilczan@on
et.com.pl 

- sprawy cywilne 
- sprawy gospodarcze 
- sprawy z zakresu 
prawa medycznego 
- sprawy z zakresu 
prawa budowlanego 
- sprawy z zakresu 
gospodarki 
nieruchomościami, 
- sprawy z zakresu 
prawa 
administracyjnego 

wyższe prawnicze 
radca prawny 
wykształcenie wyższe techniczne 
mgr inż. budownictwa 
 
- studia podyplomowe 
Politechniki Śląskiej „Zarządzanie 
przedsiębiorstwem” z 1994 r. 
- szkolenie Centrum Mediacji 
Gospodarczej przy KRRP w 
Warszawie „Praktyczne 
podstawy mediacji 
gospodarczej” z 2012 r. 
- „Szkolenie z mediacji II-go 
stopnia” z 2014 r. 
- szkolenie Akademii KIRP „Jak 
przygotować się do mediacji” z 
2012 r. 
- szkolenie dziennika 
Rzeczpospolita „Umowy i 
kontrakty handlowe w obrocie 
krajowym i międzynarodowym – 
praktyczne aspekty prawne i 
negocjacyjne” z 2011 r. 
- szkolenie „Negocjacje dla 
zaawansowanych – warsztaty z 
prof. dr hab. Zbigniwem Nęckim 
z 2012 r. 
- interdyscyplinarna konferencja 
naukowa „Zrozumieć drugiego 
człowieka. Empatia w medycynie 

 Wpis na listę stałych 
mediatorów sądowych 
zgodnie z art. 1832 k.p.c. 
prowadzoną przez Prezesa 
Sądu Okręgowego w 
Katowicach. 
 
Wpis na listę mediatorów 
Centrum Mediacji 
Gospodarczej przy Krajowej 
Izbie Radców Prawnych w 
Warszawie od 2013 r. 
 
 



i komunikacji społecznej” z 2015 
r. 
 

4 AGNIESZKA 
KOCOT-
ŁASZCZYCA 

Kt-
2607 

Siedziba 
Ośrodka 
40-600 
Katowice 
ul. 
Kościuszki 
223c 

601 070 654 

agnieszka.k
ocot.laszczy
ca@wp.pl 

- sprawy cywilne 
- sprawy gospodarcze 
 

wyższe prawnicze 
radca prawny 
- szkolenie „Mediacje-
przygotowanie do wykonywania 
zawodu mediatora” w 2013 r. 
- ukończone studium Prawa 
Amerykańskiego (American 
Legal Studies) organizowane we 
współpracy z Chicago – Kent 
College of Law. 

j. angielski Wpis na listę stałych 
mediatorów sądowych 
zgodnie z art. 1832 k.p.c. 
prowadzoną przez Prezesa 
Sądu Okręgowego w 
Katowicach. 
 
Wpis na listę mediatorów 
certyfikowanych Centrum 
Mediacji Gospodarczej przy 
KRRP w Warszawie w 2013 
r. 
 
Wpis na listę stałych 
mediatorów sądowych 
prowadzoną przez Prezesa 
Sądu Okręgowego w 
Katowicach. 
 
Wpis na listę stałych 
mediatorów sądowych 
prowadzoną przez Prezesa 
Sądu Okręgowego w 
Częstochowie. 
 

5 MAGDALENA 
SZLEZINGER 

Kt-
2630 

Siedziba 
Ośrodka 
40-600 
Katowice 
ul. 
Kościuszki 
223c 

570 333 455 

artelegis@s
zlezinger.ne
t 

- sprawy cywilne 
- sprawy gospodarcze 
- sprawy z zakresu 
prawa  pracy 
- sprawy rodzinne 

wyższe prawnicze 
radca prawny 
 
- studia podyplomowe na 
Akademii Ekonomicznej w 
Katowicach w specjalności  
„Strategia podatkowa” 
- szkolenie „Mediacje. 
Przygotowanie do wykonywania 

j. angielski Wpis na listę stałych 
mediatorów sądowych 
zgodnie z art. 1832 k.p.c. 
prowadzoną przez Prezesa 
Sądu Okręgowego w 
Katowicach. 

mailto:artelegis@szlezinger.net
mailto:artelegis@szlezinger.net
mailto:artelegis@szlezinger.net


zawodu mediatora” z listopada 
2015 r. 

6 PIOTR 
ZARZECKI 

Kt-
2005 

Siedziba 
Ośrodka 
40-600 
Katowice 
ul. 
Kościuszki 
223c 

501 428 799 
pzbiuro@one
t.pl 

- sprawy cywilne (w 
tym dotyczące szkód 
górniczych) 
- sprawy gospodarcze 
(w tym dotyczące 
umów o roboty 
budowlane) 
- sprawy rodzinne 
 sprawy z zakresu 
prawa pracy,  
- sprawy o podział 
majątku wspólnego 

wyższe prawnicze 
radca prawny 
 
- studia podyplomowe 
„Pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami”; 
- szkolenia: 
„Prowadzenie negocjacji, 
przebieg procesu mediacyjnego i 
rola radcy prawnego w 
postępowaniu mediacyjnym”. 
- szkolenie „Mediacje. 
Przygotowanie do wykonywania 
zawodu mediatora”. 

j. angielski Wpis na listę stałych 
mediatorów sądowych 
zgodnie z art. 1832 k.p.c. 
prowadzoną przez Prezesa 
Sądu Okręgowego w 
Katowicach. 
 
Wpis na listę stałych 
mediatorów prowadzoną 
przez Prezesa Sądu 
Okręgowego w Gliwicach 

7 MARIA 
ŚLIWOWSKA 

Kt-
1863 

Siedziba 
Ośrodka 
40-600 
Katowice 
ul. 
Kościuszki 
223c 

604 107 133 
32 2715373 

kancelariap
rawna@poc
zta.onet.pl 

- sprawy cywilne  
- sprawy gospodarcze  
- sprawy bankowe 
- sprawy rodzinne 
- sprawy z zakresu 
prawa 
administracyjnego 
 

wyższe prawnicze 
radca prawny 
 
- warsztaty certyfikujące  
Centrum Mediacji Gospodarczej 
przy KIRP z kwietnia 2017 r. 

j. angielski 
j. rosyjski 

Wpis na listę stałych 
mediatorów sądowych 
zgodnie z art. 1832 k.p.c. 
prowadzoną przez Prezesa 
Sądu Okręgowego w 
Katowicach. 
 
Wpis na listę stałych 
mediatorów prowadzoną 
przez Prezesa Sądu 
Okręgowego w Gliwicach 

8 STANISŁAW 
FLESZAR 

Kt-
1678 

Siedziba 
Ośrodka 
40-600 
Katowice 
ul. 
Kościuszki 
223c 

607 177 900 
32 2157250 
sfleszar.kanc
elaria@gmail
.com 
 
 

- sprawy cywilne  
- sprawy gospodarcze  
- sprawy 
administracyjne i 
samorządowe 
- sprawy z zakresu 
obrotu i zarządzania 
nieruchomościami 
- sprawy dotyczące 
rozwodów i podziału 

wyższe prawnicze 
radca prawny 
 
- szkolenia organizowane przez 
OIRP Katowice. 
- warsztaty certyfikujące 
Centrum Mediacji Gospodarczej 
przy KIRP w listopadzie 2017 r. 
 

 Wpis na listę stałych 
mediatorów sądowych 
zgodnie z art. 1832 k.p.c. 
prowadzoną przez Prezesa 
Sądu Okręgowego w 
Katowicach (114). 

mailto:pzbiuro@onet.pl
mailto:pzbiuro@onet.pl
mailto:sfleszar.kancelaria@gmail.com
mailto:sfleszar.kancelaria@gmail.com
mailto:sfleszar.kancelaria@gmail.com


majątku wspólnego 

9 ROMAN 
POKORSKI 

Kt 
1902 

Siedziba 
Ośrodka 
40-600 
Katowice 
ul. 
Kościuszki 
223c 

660 443 582 

r.pokorski@
lexusconsul
ting.pl 

- sprawy cywilne  
- sprawy gospodarcze  
- sprawy rodzinne  
- sprawy spadkowe 

wyższe prawnicze 
radca prawny 
 
- warsztaty certyfikujące 
Centrum Mediacji Gospodarczej 
przy KIRP w listopadzie 2017 r. 
 

 Wpis na listę stałych 
mediatorów sądowych 
zgodnie z art. 1832 k.p.c. 
prowadzoną przez Prezesa 
Sądu Okręgowego w 
Katowicach. 

10 SZCZĘSNY 
KAŹMIERCZAK 

Kt-
3025 

Siedziba 
Ośrodka 
40-600 
Katowice 
ul. 
Kościuszki 
223c 

501 419 843 

szczesny.kaz
mierczak@
gmail.com 

- sprawy cywilne  
- sprawy gospodarcze  
- sprawy 
administracyjne 

wyższe prawnicze 
radca prawny 
 
- warsztaty certyfikujące 
Centrum Mediacji Gospodarczej 
przy KIRP w listopadzie 2017 r. 
 

j. angielski Wpis na listę stałych 
mediatorów sądowych 
zgodnie z art. 1832 k.p.c. 
prowadzoną przez Prezesa 
Sądu Okręgowego w 
Katowicach. 

11 WOJCIECH 
PRZONDZIONO 

Kt-
1903 

Siedziba 
Ośrodka 
40-600 
Katowice 
ul. 
Kościuszki 
223c 

608295800 

wojciechp
@przondzio
no.pl 

- sprawy cywilne 
- sprawy gospodarcze  
- sprawy podatkowe 
- sprawy spadkowe, 
- sprawy budowlane 

wyższe prawnicze 
radca prawny 
 
- warsztaty certyfikujące 
Centrum Mediacji Gospodarczej 
przy KIRP w listopadzie 2017 r. 

j. angielski,  
j. francuski 
j. włoski 

Wpis na listę stałych 
mediatorów sądowych 
zgodnie z art. 1832 k.p.c. 
prowadzoną przez Prezesa 
Sądu Okręgowego w 
Katowicach. 

12 JAKUB 
WINIECKI 

Kt 
3585 

Siedziba 
Ośrodka 
40-600 
Katowice 
ul. 
Kościuszki 
223c 

510 185 565 

jakubwin@
gmail.com 

- sprawy cywilne  
- sprawy gospodarcze  
- sprawy handlowe  
- sprawy 
administracyjne 
- sprawy z zakresu 
prawa budowlanego  
- sprawy z zakresu 
prawa nowych 
technologii 
- sprawy z zakresu 
prawa ochrony danych 
osobowych 
- sprawy z zakresu 
prawa autorskiego 

wyższe prawnicze 
radca prawny 
 
- warsztaty certyfikujące – 
mediator gospodarczy Centrum 
Mediacji Gospodarczej  przy 
KIRP w listopadzie 2017 r. 

j. angielski Wpis na listę stałych 
mediatorów sądowych 
zgodnie z art. 1832 k.p.c. 
prowadzoną przez Prezesa 
Sądu Okręgowego w 
Katowicach. 

mailto:szczesny.kazmierczak@gmail.com
mailto:szczesny.kazmierczak@gmail.com
mailto:szczesny.kazmierczak@gmail.com


- sprawy z zakresu 
prawa pracy 

13 TADEUSZ 
GICALA 

Kt-117 Siedziba 
Ośrodka 
40-600 
Katowice 
ul. 
Kościuszki 
223c 

502 377 622 
tagic@interi
a.pl 
 

- sprawy cywilne 
- sprawy gospodarcze  
- sprawy rodzinne  
- sprawy spadkowe 

wyższe prawnicze 
radca prawny 
 
- warsztaty certyfikujące 
Centrum Mediacji Gospodarczej 
przy KIRP w listopadzie 2017 r. 

 Wpis na listę stałych 
mediatorów sądowych 
zgodnie z art. 1832 k.p.c. 
prowadzoną przez Prezesa 
Sądu Okręgowego w 
Katowicach. 

14 JOANNA 
BOTIUK 

Kt-
2808 

Siedziba 
Ośrodka 
40-600 
Katowice 
ul. 
Kościuszki 
223c 

664 754 554 
botiuk@pocz
ta.onet.pl 
 

- sprawy cywilne 
- sprawy gospodarcze  
- sprawy 
administracyjne 
- fundusze unijne 
- pomoc publiczna 
 

wyższe prawnicze 
radca prawny 
 
- warsztaty certyfikujące 
Centrum Mediacji Gospodarczej 
przy KIRP w listopadzie 2017 r. 

 Wpis na listę stałych 
mediatorów sądowych 
zgodnie z art. 1832 k.p.c. 
prowadzoną przez Prezesa 
Sądu Okręgowego w 
Katowicach. 
 
Wpis na listę mediatorów  
certyfikowanych Centrum 
Mediacji Gospodarczej przy 
Krajowej Izbie Radców 
Prawnych w Warszawie. 

15 EWA 
KALACIŃSKA 

Kt-
2435 

Siedziba 
Ośrodka 
40-600 
Katowice 
ul. 
Kościuszki 
223c 

509 967 760 
ewa.kalacins
ka@poczta.o
net.pl 
 

- sprawy cywilne 
- sprawy gospodarcze  
- sprawy bankowe 
- sprawy spółdzielcze 
- sprawy z zakresu 
prawa 
administracyjnego 

wyższe prawnicze 
radca prawny 
 
- warsztaty certyfikujące 
Centrum Mediacji Gospodarczej 
przy KIRP w listopadzie 2017 r. 

Język 
angielski 

Wpis na listę stałych 
mediatorów sądowych 
zgodnie z art. 1832 k.p.c. 
prowadzoną przez Prezesa 
Sądu Okręgowego w 
Katowicach. 

16 ELŻBIETA 
WASIAK-
BARNAŚ 

Kt--
2309 

Siedziba 
Ośrodka 
40-600 
Katowice 
ul. 
Kościuszki 
223c 

781 180 808 
e.wasiak.kan
celaria@inte
ria.pl 
 

- sprawy cywilne 
- sprawy gospodarcze  
- sprawy rodzinne  
- sprawy z zakresu 
prawa pracy 
- sprawy bankowe 
- sprawy 
administracyjne 
 

wyższe prawnicze 
radca prawny 
 
- certyfikowane szkolenie 
organizowane przez Centrum 
Szkoleń Prawnych dr Grzegorza 
Frączka „Mediacje. 
Przygotowanie do wykonywania 
zawodu mediatora” marzec 2017  

Język 
angielski 

Wpis na listę stałych 
mediatorów sądowych 
zgodnie z art. 1832 k.p.c. 
prowadzoną przez Prezesa 
Sądu Okręgowego w 
Katowicach. 
 
Wpis na listę stałych 
mediatorów prowadzoną 



przez Prezesa Sądu 
Okręgowego w 
Częstochowie 
 
Wpis na listę stałych 
mediatorów prowadzoną 
przez Prezesa Sądu 
Okręgowego w Katowicach 

17 ANNA 
BARON-URBAN 

Kt--
3993 

Siedziba 
Ośrodka 
40-600 
Katowice 
ul. 
Kościuszki 
223c 

882 942 134 
mediacjebar
on@gmail.co
m 
annabaronka
ncelaria@gm
ail.com 
 
 

- sprawy rodzinne 
- sprawy o podział 
majątku 
- sprawy o dział spadku 
- sprawy o zniesienie 
współwłasności 
- sprawy z zakresu 
prawa pracy (w tym w 
służbach 
mundurowych) 
- sprawy o świadczenia 
rodzinne 
- sprawy dotyczące 
pomocy społecznej 
- sprawy z zakresu 
prawa ochrony 
środowiska 
- sprawy z zakresu 
prawa ochrony 
środowiska w UE 
- sprawy bankowe 
- sprawy 
administracyjne 
 

wyższe prawnicze 
radca prawny 
 
- certyfikowane szkolenie 
organizowane przez Centrum 
Szkoleń Prawnych dr Grzegorza 
Frączka „Mediacje. 
Przygotowanie do wykonywania 
zawodu mediatora” lipiec 2017 r. 
- „Etapy mediacji. Techniki 
zadawania pytań” (internetowe 
szkolenie adwokatury 
prowadzone przez adw. 
Małgorzatę Kożuch) 

Język 
angielski 
język 
rosyjski 

Wpis na listę stałych 
mediatorów prowadzoną 
przez Prezesa Sądu 
Okręgowego w Katowicach 
 
Wpis na listę stałych 
mediatorów prowadzoną 
przez Prezesa Sądu 
Okręgowego w Gliwicach 

18 KATARZYNA 
KONIECZNY 

Kt--
3988 

Siedziba 
Ośrodka 
40-600 
Katowice 
ul. 

503 048 801 
k.konieczny
@vp.pl 
 
 

- sprawy cywilne 
- sprawy gospodarcze  
- sprawy z zakresu 
prawa umów 
budowlanych w tym 

wyższe prawnicze 
radca prawny 
doktor nauk prawnych w 
zakresie prawa od 2011 r. 
 

  

mailto:mediacjebaron@gmail.com
mailto:mediacjebaron@gmail.com
mailto:mediacjebaron@gmail.com
mailto:annabaronkancelaria@gmail.com
mailto:annabaronkancelaria@gmail.com
mailto:annabaronkancelaria@gmail.com
mailto:k.konieczny@vp.pl
mailto:k.konieczny@vp.pl


Kościuszki 
223c 

kontraktów opartych 
na międzynarodowych 
warunkach 
kontraktowych FIDIC 
- sprawy z zakresu 
prawa 
administracyjnego 
 

- certyfikowane szkolenie 
organizowane przez Centrum 
Szkoleń Prawnych dr Grzegorza 
Frączka „Mediacje. 
Przygotowanie do wykonywania 
zawodu mediatora” 2011 r., 
- publikacja „Umowa o roboty 
budowlane w obrocie 
międzynarodowym” 2012, 
- szkolenia i seminaria dotyczące  
kontraktów budowlanych 
opartych na warunkach FIDIC 

19 IWONA 
PLINTA-KIERA 

Kt--
3207 

Siedziba 
Ośrodka 
40-600 
Katowice 
ul. 
Kościuszki 
223c 

602 516 537 
i.plintakiera
@radcypraw
ni.tychy.pl 
 

- sprawy cywilne 
- sprawy gospodarcze  
- sprawy rodzinne  
- sprawy bankowe 
 
 

wyższe prawnicze 
radca prawny 
 
- warsztaty certyfikujące 
Centrum Mediacji Gospodarczej 
przy KIRP w listopadzie 2017 r.  

  

 


