
POLSKIE CENTRUM MEDIACJI ODDZIAŁ W  POZNANIU 

 
 

TOMASZ P. ANTOSZEK 

 

Prawnik, mediator, psycholog. Mediator stały przy Sądzie 

Okręgowym w Poznaniu. Członek Polskiego Centrum Mediacji oraz 

Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego. Prezes 

Instytutu Rozwoju Prawa. Ukończył szkolenie podstawowe z zakresu 

mediacji (prowadzenie: Robert Kaszczyszyn, PCM), 32. godzinne 

szkolenie z mediacji gospodarczych (prowadzenie: r.pr. Maciej 

Bobrowicz) oraz roczne szkolenie z mediacji gospodarczych i cywilnych (PCM). Ukończył warsztaty z 

mediacji transgranicznych oraz on-line (Berlin) oraz mediacji sporach na gruncie Konwencji Haskiej. 

Brał udział w warsztatach z negocjacji problemowych (prowadzonych przez Zoe Segal-Reichelin z PON 

Harvard University). Zagadnieniami z zakresu mediacji zajmuje się tak praktycznie (ponad 8.letnie 

doświadczenie), jak i teoretycznie (Wydział Prawa UAM w Poznaniu). Mediuje także w językach 

angielskim i niemieckim.  

 

Jednostka rekomendująca: Polskie Centrum Mediacji O. Poznań 

 

Adres do korespondencji:  

ul. Słoneczna 7/1 

60-286 Poznań 

 

Dane kontaktowe:  

tel. +48 504 923 364; +48 61 307 01 71 

e-mail: tomasz@antoszek.pl 

 

 

HALINA KUTEREBA 

Mediator, socjolog, specjalista od rynku nieruchomości.  

Posiada: Certyfikat mediatora Zespołu ds. Wprowadzania Mediacji w Polsce. Dyplom ukończenia 4-

dniowego szkolenia dla mediatorów – techniki mediacji organizowanego przez Wielkopolskie CAM. 

Członek Zarządu Polskiego Centrum Mediacji oddział w Poznaniu, mediator z Listy stałych 

mediatorów w sprawach cywilnych, zgłoszonej Prezesowi Sądu Okręgowego w Poznaniu. Specjalizuje 

się w mediacjach gospodarczych, cywilnych oraz z zakresu nieruchomości. Mediacje prowadzi na 

terenie województwa wielkopolskiego 

 

Jednostka rekomendująca: Polskie Centrum Mediacji O. Poznań 

 

Adres do korespondencji:   

ul. Towarowa 45/16  

61-896 Poznań 

 



Dane kontaktowe:  

tel.  502 142 739   

e-mail : halina.kutereba@mediacje.poznan.pl,  

 

MARCELI KWAŚNIEWSKI 

 

Mediator w sprawach cywilnych (w tym gospodarczych i rodzinnych) oraz 

karnych. 

Członek i wiceprezes Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu. 

Mediacje prowadzi na terenie kraju  i poza nim.  Języki: angielski biegle, 

niemiecki, francuski, rosyjski – stopień podstawowy. 

Specjalizacja: mediacje gospodarcze w tym transgraniczne, mediacje rodzinne 

majątkowe z planem rodzicielskim, mediacje rodzinne transgraniczne. 

Prowadzi również mediacje na odległość  w wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej.  

Przebyte szkolenia: szkolenie  na mediatora PCM – certyfikat 1775/12/Poznań/2011,  szkolenie 

mediatorów gospodarczych CAiM WIPH, wpis na listę mediatorów sądu okręgowego w Poznaniu, 

prowadzenie warsztatów w ramach konferencji UAM „Wzmacnianie ochrony praw ofiary”,  

prowadzenie warsztatów mediacyjnych dla przedsiębiorstw logistycznych w ramach konferencji 

„Logdays”,  uczestnictwo w projekcie „Wielkopolska Działa Razem”.  

Edukacja: kulturoznawstwo, europeistyka  

 

Jednostka rekomendująca: Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu 

 

Adres do korespondencji:   

ul. Kosińskiego 21/61 

61-521 Poznań 

 

Dane kontaktowe: 

tel. 509 955 925 

e-mail: marceli.kwasniewski@gmail.com 

 

 

 

IZABELA LIBERA 

Radca prawny. Posiada dyplom Mediatora Gospodarczego Polskiego Centrum 

Mediacji – 2014 r., ukończone szkolenie dla Mediatorów Wielkopolskiego 

Centrum Arbitrażu i Mediacji - 2015 r., oraz szkolenie bazowe z mediacji w 

Polskim Centrum Mediacji – 2014 r. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych 

w Poznaniu. Własną Kancelarię prowadzi od 2005 r., specjalizuje się w obsłudze 

przedsiębiorstw i w sądowych sprawach gospodarczych. Prowadzi mediacje 

gospodarcze i cywilne.  

 

Jednostka rekomendująca: Polskie Centrum Mediacji O. Poznań 

 



Adres do korespondencji:  

ul. Niegolewskich 19/5 

60-233 Poznań  

 

Dane kontaktowe:  

tel. 664-126-756 

e-mail:  izabela.libera@kancelarialibera.pl 

 

 

AGNIESZKA LISEK                                                                                                                            

Mediator, prawnik,  psycholog, szkoleniowiec.  

Ukończyła szkolenie podstawowe z mediacji (2007 r.) i z zakresu mediacji 

cywilnych i gospodarczych (2008r.). W 2007 r. była inicjatorką powstania 

Oddziału PCM w Poznaniu. Aktualnie prezes tego Oddziału. Prowadzi 

mediacje cywilne, w tym gospodarcze. Przez wiele lat pracowała dla 

biznesu jako prawnik, negocjator, szkoleniowiec, menedżer.  

Mediator od 2007 r. Doświadczenie biznesowe zdobywała pracując w 

firmach prywatnych, korporacji ubezpieczeniowej, administracji 

publicznej. Specjalizuje się w przepisach z zakresu  odpowiedzialności odszkodowawczej, w tym m.in. 

podmiotów rynku medycznego, branży budowlanej, transportowej. Mediowała spory pomiędzy 

przedsiębiorcami różnych branż, a także pomiędzy przedsiębiorcami a sektorem publicznym. Od 17 

lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa dla różnych grup zawodowych. Stara się przybliżać wiedzę 

prawniczą w sposób jak najbardziej przystępny dla odbiorcy. Wiedzę psychologiczną wykorzystuje w 

pracy szkoleniowca i mediatora. Brała udział w wielu kursach i szkoleniach specjalistycznych.  

 

Jednostka rekomendująca: Polskie Centrum Mediacji O. Poznań 

 

Adres do korespondencji:  

ul. Towarowa 45/16  

61-896 Poznań 

 

Dane kontaktowe:  

tel. 600 806 328 

e-mail: ag.lisek@gmial.com 

www.agnieszkalisek.pl 

 

 

 

 ANNA WARLICH 

Mediator, Trener i psycholog biznesu. 

Certyfikowany mediator na stałe współpracujący z Sądem Okręgowym w 

Poznaniu. Prowadzi mediacje w sprawach cywilnych, szczególne gospodarczych 

i pracowniczych. Jest Członkiem Zarządu i Rzecznikiem Prasowym poznańskiego 

oddziału Polskiego Centrum Mediacji. Ukończyła szkolenia na mediatora 

(bazowe oraz ws. gospodarczych) organizowane przez Polskie Centrum 



Mediacji oraz szkolenie dla Mediatorów prowadzone przez Macieja Bobrowicza w ramach 

Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji. 

Cenne doświadczenie w obszarze tworzenia komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, budowania 

wizerunku, rozwiązywania konfliktów i zarządzania kryzysowego (jako członek sztabów 

antykryzysowych) zdobywała m.in. w takich firmach jak GlaxoSmithKline, Grupa NEUCA, Żabka Polska. 

Obecnie właściciel STREFY DIALOGU. W latach 2013-2014 pełniła funkcję mediatora w projekcie 

budowania dialogu społecznego, dotyczącym wydobycia gazu łupkowego w Polsce. Jest Mentorem HR 

w projekcie jednej z ogólnopolskich firm z branży finansowej.  

Absolwentka Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończyła również dwuletnie 

studia pedagogiczne na tej samej uczelni oraz studia podyplomowe z Psychologii Biznesu na SWPS w 

Warszawie. Wykładowca na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz na 

studiach MBA w Poznańskiej Wyższej Szkole Biznesu. Swoim doświadczeniem z zakresu mediacji, 

budowania wizerunku, ZZL i innych obszarów biznesu dzieli się również na łamach wielu branżowych 

czasopism, m.in. „Personel i Zarządzanie”, „Benefit”, „Pharmacy&Business” oraz podczas konferencji i 

spotkań biznesowych. Pisze bloga o rozwiązywaniu konfliktów (mediacjepoznan.com).  

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu rozwiązywania konfliktów 

gospodarczych i mediacji pracowniczych, komunikacji antykryzysowej, komunikacji wewnętrznej, 

Employer Brandingu, Corporate Social Responsibility oraz kompetencji miękkich.  

 

Jednostka rekomendująca: Polskie Centrum Mediacji O. Poznań 

 

Adres do korespondencji:  

ul. Międzychodzka 10/6 

60-371 Poznań 

 

Dane kontaktowe:  

tel. 535 353 354 

e-mail: a.warlich@strefadialogu.com 

 

 

 

 


