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MEDIATORZY PODLASKIEGO CENTRUM ARBITRAŻU I MEDIACJI

Lp. Imię i 
nazwisko

Nr. telefonu Adres
e-mail

Specjalizacja

1. Arkadiusz 
Krzysztof Bieliński 607 428 680

arek.bielinski@gmail.com sprawy cywilne 
sprawy gospodarcze 
sprawy rodzinne
sprawy pracownicze

2. Magda Bellwon 602 189 045 mbellwon@conseo.pl sprawy gospodarcze
sprawy cywilne 
sprawy pracownicze 
sprawy społeczne

3. Joanna Bojarczyk 662 016 044 bojarczyk@prawymokiem.pl sprawy karne,  
sprawy cywilne 
sprawy rodzinne  i opiekuńcze 
sprawy gospodarcze,

4. Andrzej Bołtryk 692 222 871  Andrzej.boltryk@adwokatura.pl sprawy z zakresu nieruchomości i 
budownictwa
finanse i bankowość 
sprawy karne 
sprawy gospodarcze

5. Halina Borys-
Pakieła

609 269 554 borshalina@gmail.com sprawy cywilne 
sprawy rodzinne i opiekuńcze 
sprawy rozwodowe 
sprawy spadkowe
sprawy pracownicze
sprawy ubezpieczeniowe,
sprawy z zakresu budownictwa
prawo medyczne
prawo autorskie 
sprawy gospodarcze 
sprawy transportowe 
sprawy karne

6. Michał Chmay 537 999 301 michal.chmay@gmail.com sprawy gospodarcze 
sprawy cywilne 
sprawy rozwodowe 
sprawy rodzinne 
spadki 
prawo pracy i ubezpieczeń 
społecznych 

7. Iwona Czuchraj- 
Jarzębowska

506 166 465 iczuchraj@o2.pl sprawy gospodarcze
sprawy cywilne 
sprawy rodzinne
sprawy administracyjne

8. Bogdan 
Drewnowski

502 364 003 bogdandrewnowski@gmail.com sprawy cywilne,
sprawy gospodarcze
sprawy pracownicze

9. Ewa Filon 787 605 046 Ewa.filon@o2.pl sprawy administracyjne
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-Żmojda sprawy gospodarcze 
sprawy cywilne 
sprawy ubezpieczeniowe
sprawy przewozowe 
sprawy handlowe
sprawy budowlane
własność intelektualna
sprawy pracownicze
sprawy z zakresu nieruchomości

10. Grzegorz 
Ignatowicz

531 200 873 grzegorz.ignatowicz@mediatorpolska
.pl

rozwody z podziałem majątku
prawo pracy
sprawy gospodarcze
sprawy majątkowe
sprawy rodzinne
sprawy spadkowe
sprawy odszkodowawcze
sprawy  o naruszenia dóbr osobistych 
oraz własności intelektualnej
sprawy karne

11. Jolanta Jasińska 602 487 732 jolanta.jasinska@bk.policja.gov.pl sprawy cywilne
sprawy karne
postępowanie w spawach nieletnich

12. Agnieszka-
Barbara 
Karkówka-Górska

502 054 059 akarkowka@wp.pl sprawy cywilne
sprawy rodzinne

13. Ewa Kleszczewska 510 162 925 ekleszczewska@wp.pl sprawy cywilne
sprawy gospodarcze 
sprawy pracownicze

14. Jan Korniluk 501 504 270 janekkor@wp.pl sprawy gospodarcze

15. Mirosław 
Leśniewski

602 436 364 miroslawlesniewski@op.pl sprawy gospodarcze

16. Karolina Maria 
Łupińska-Koc

603 704 818 kkoc@vp.pl sprawy gospodarcze

17. Tatiana Miszczuk 603 939 907 tatiana.miszczuk@gmail.com sprawy gospodarcze
sprawy cywilne
sprawy pracownicze

18. Anna 
Nowowiejska

502 102 652 kancelaria24@gmail.com sprawy cywilne
sprawy gospodarcze
sprawy z zakresu prawa pracy

19. Bartosz 
Poćwiardowski

607 262 104 biuro@centrumzgody.pl sprawy gospodarcze

20. Joanna 
Rogalewska-
Bielińska

792 921 071 Jbr.radcaprawny@gmail.com sprawy cywilne
sprawy rodzinne
sprawy gospodarcze
sprawy administracyjne
sprawy z zakresu prawa pracy

21. Marek Sadowski 504 035 885 m.sadowski@kancelariecls.pl rozwody z podziałem majątku
prawo pracy
sprawy gospodarcze
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sprawy majątkowe
sprawy rodzinne 
sprawy spadkowe
sprawy odszkodowawcze
sprawy o naruszenia dóbr osobistych 
oraz własności intelektualnej
sprawy karne

22. Marta Janina 
Skrodzka

504 026 916 skrodzkam@life.pl sprawy cywilne
sprawy gospodarcze
sprawy rodzinne

23. Mariusz Stępień 515 047 565 mariuszstepien10@gmail.com sprawy cywilne
sprawy pracownicze
sprawy gospodarcze
spray karne
sprawy administracyjne
sprawy dotyczące nieruchomości

24. Magdalena 
Szałańska

660 734 658 mszalanska2206@gmail.com sprawy rodzinne
sprawy cywilne
sprawy gospodarcze
postępowanie w sprawach nieletnich

25. Urszula Rybska-
Stocka

503 164 403 Rybska.firmaadwokacka@gmail.com sprawy karne
sprawy cywilne
podział majątku
dział spadku
zniesienie współwłasności
sprawy majątkowe o zapłatę, 
zadośćuczynienie i odszkodowanie
sprawy rodzinne i opiekuńcze
sprawy gospodarcze
prawo pracy 
prawo medyczne

26. Dominika 
Talarczyk

881 606 706 dominika@wp.pl sprawy gospodarcze
sprawy cywilne
sprawy rodzinne

27. Iwona Joanna 
Wójcik- Nikitiuk

602 660 213 kancelaria.iwn.@wp.pl sprawy cywilne 
sprawy gospodarcze
prawo pracy

28. Piotr  Wycik 505 755 248 pwlomza@wp.pl sprawy cywilne,
sprawy gospodarcze
sprawy pracownicze
sprawy rodzinne

29. Jan Wysocki 608 146 164 jan.wysocki@cezas.pl sprawy gospodarcze

30. Katarzyna 
Ząbkiewicz

600 887 726 katarzyna.zabkiewicz13@gmail.com sprawy karne
sprawy rodzinne
sprawy cywilne
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