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KWALIFIKACJE
Każdy z nas ukończył specjalistyczne szko-

lenia, kursy bądź studia z zakresu mediacji. 

Mamy świadomość, że świat się szybko zmie-

nia, dlatego nieustannie podnosimy nasze 

kwalifikacje.  Dodatkowo, czerpiemy wiedzę 

z najnowszych badań naukowych, aby jeszcze 

lepiej rozumieć rzeczywistość trafiających 

do nas ludzi.

DOŚWIADCZENIE
Niektórzy z nas, wcale nie najstarsi, zajmują 

się mediacją od 2004 roku. Są to lata bu-

dowania solidnego doświadczenia. 

Przeprowadziliśmy już naprawdę wiele 

postępowań mediacyjnych. Niewiele jest 

nas w stanie zaskoczyć. Pozostajemy jednak 

wrażliwi na to, co nowe.

WERYFIKACJA
Mediatorki i mediatorzy z naszego ośrodka są 

wpisani  na różne listy, m.in.: na Listę Stałych 

Mediatorów prowadzoną przez Prezesa 

Sądu Okręgowego w Toruniu, Prezesa Sądu 

Okręgowego w Bydgoszczy, Prezesa Sądu 

Okręgowego we Włocławku. Bierzemy 

czynny udział w spotkaniach organizowanych 

przez sądy.

O nas

Prowadzimy	 w	 centrum	 Torunia	 ośrodek mediacyjny,	 który	

swoim	 zasięgiem	 obejmuje	 całe	 województwo	 kujawsko-po-

morskie.	Działamy	również	na	terenie	Bydgoszczy.

Pracujemy	 wg	 standardów	 uchwalonych	 przez	 Społeczną	

Radę	 do	 spraw	 Alternatywnych	 Metod	 Rozwiązywania	 Kon-

fliktów	i	Sporów	przy	Ministrze	Sprawiedliwości	oraz	wg	stan-

dardów	Stowarzyszenia	Mediatorów	Rodzinnych.

Mamy	 wyspecjalizowaną kadrę	 mediatorów	 oraz	 po-

mieszczenia,	 zapewniające	 odpowiednie	 warunki	 

i	niezbędną	prywatność	do	prowadzenia	spotkań	mediacyjnych.

Realizujemy	 projekty szkoleniowe i edukacyjne	 adresowane	

do	 różnych	 grup	 	 docelowych	 -	 młodzieży,	 dorosłych,	 za-

wodowych	mediatorów.

Organizujemy	 regionalne	 	 obchody	 Międzynarodowego Dnia 

Mediacji,	które	jest	cyklicznym	wydarzeniem	promującym	me-

diacje.

Sąd 
walka na dowody 
i zeznania świadków

Mediacja
wymiana pomysłów 
na rozwiązanie









 504 072 113  d.gojlo@pracowniadialogu.org

 508 717 443  e.gutmanska@pracowniadialogu.org

 536 211 997  j.jarocka@pracowniadialogu.org

Z wykształcenia psycholog (psychologia –  studia magisterskie na Uniwersytecie Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ukończone w 2010r.), biblioterapeuta (informacja 

naukowa i bibliotekoznawstwo –  studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 

w Toruniu ukończone w 2010r.), mediator (kurs mediacji karnych i nieletnich sprawców czynu 

karalnego – 2011 oraz kurs mediacji cywilne – 2016). Pracuje w Teatrze Lalek „Zaczarowany 

Świat”. Mama trójki dzieci. Ukończyła staż mediacyjny w Fundacji Pracownia Dialogu.

Z wykształcenia nauczyciel, pedagog. Absolwentka Wydziału Filologii ze specjalnością 

język niemiecki w NKJO w Toruniu (uczelnia pod patronatem UMK w Toruniu) oraz Wydziału 

Pedagogiki w WSHE we Włocławku. Uczestniczka licznych szkoleń i zajęć warsztatowych 

z zakresu komunikacji, negocjacji oraz kontaktów interpersonalnych: Propozycje gier i 

zabaw integracyjnych z zakresu komunikacji, negocjacji przeciwko przemocy; Narkotykom 

– NIE!; Jak radzić sobie z prowokacyjnymi  zachowaniami uczniów? (Fundacja ABC XXI); Znajdź właściwe rozwiązanie 

(Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii); Porozumienie w szkole (CMPPP w Warszawie); Szkoła dla rodziców 

(Stowarzyszenie Rodzina Inspiruje). Mediację postrzega jako pokojową metodę rozwiązywania konfliktów, która może 

się stać naturalnym elementem naszej kultury. Ukończyła dwa specjalistyczne szkolenia w tym zakresie (1) szkolenie 

z Mediacji rodzinnych, (2) szkolenie z Mediacji w sprawach karnych i nieletnich sprawców czynu karalnego, oraz inne, 

wzbogacające warsztat mediatora, prowadzone przez Fundację Pracownia Dialogu. Swoją przyszłość zawodową  pragnie 

związać z mediacją. Ukończyła staż mediacyjny w Fundacji Pracownia Dialogu.

Wpisana na listę stałych mediatorów w sprawach cywilnych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu.

Dorota
GOJŁO

Emilia
GUTMAŃSKA

Wpisana do (1) wykazu instytucji lub osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania 
mediacyjnego w sprawach karnych, (2) wykazu instytucji lub osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania 
postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich oraz na (3) listę stałych mediatorów w sprawach cywilnych 
prowadzone przez Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu.

Z wykształcenia: psycholog, biolog.  Studia z zakresu biologii ukończyła w 1998 roku na 

Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ze względu na swoje zainteresowania brała 

udział w  kursie „NLP w biznesie” w Instytucie Neurolingwistyki w Warszawie w 2004 roku.  

Studia podyplomowe „Psychologia społeczna” w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej 

w Warszawie zachęciły do dalszych poszukiwań w tym obszarze.  W roku 2009 rozpoczęła 

studia na kierunku psychologia w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie, które ukończyła w 2012 roku. 

Wiedzę z zakresu Mediacji rodzinnych zdobywała na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w 

Toruniu, które ukończyła w 2014 roku. Ukończyła staż mediacyjny w Fundacji Pracownia Dialogu.

Joanna
JAROCKA

Wpisana na listę stałych mediatorów w sprawach cywilnych prowadzoną przez Prezesa Sądu 
Okręgowego w Toruniu.



 888 865 515  k.polit@pracowniadialogu.org

 502 306 110  m.kazmierczak@pracowniadialogu.org

Psycholog, psychoterapeutka, trenerka umiejętności psychospołecznych, mediatorka 

z 14-letnim stażem, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2004 – 2009 

jako mediatorka i trenerka współpracowała z Polskim Centrum Mediacji w Warszawie. 

Ukończyła szkolenia z zakresu mediacji w sprawach karnych, nieletnich sprawców czynu 

karalnego, rodzinnych i gospodarczych oraz wiele innych form doskonalenia. W roku 2009 założyła wraz z Januszem 

Kaźmierczakiem Fundację Pracownia Dialogu w Toruniu oraz pierwszy w Toruniu ośrodek mediacyjny. Współpracuje 

jako psycholog i mediatorka z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i uczelniami wyższymi. Prowadzi 

własną praktykę terapeutyczną. Pracuje w nurcie systemowym z parami, rodzinami i indywidualnymi klientami. 

Swoją pracę poddaje stałej superwizji. Jest współautorką publikacji z zakresu mediacji rodzinnej („Mediacja rodzinna. 

Praktyczny poradnik”, wyd. DIFIN 2015) oraz autorką artykułów na temat sprawiedliwości naprawczej. 

Monika
KAŹMIERCZAK

Wpisana do (1) wykazu instytucji lub osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania 
mediacyjnego w sprawach karnych w Sądzie Okręgowym w Toruniu, (2) wykazu instytucji lub osób godnych zaufania 
uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich w Sądzie Okręgowym w 
Toruniu oraz na (3) listy stałych mediatorów w sprawach cywilnych prowadzone przez Prezesa Sądu Okręgowego w 
Toruniu, Prezesa Sądu Okręgowego we Włocławku, Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Ukończyła studia magisterskie oraz doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UMK 
w Toruniu, a następnie studia podyplomowe z mediacji rodzinnych w Instytucie Socjologii 
UMK. W latach 2011-2013 sprawowała funkcję ławnika sądowego w Wydziale Karnym 
Sądu Okręgowego w Toruniu. Współpracowała z młodzieżą w ramach wolontariatu w 
Całodobowym Młodzieżowym Ośrodku Leczenia Uzależnień w Toruniu. Publikacje jej 
autorstwa ukazały się w ogólnopolskich miesięcznikach Palestra oraz Prokuratura i Prawo oraz w czasopiśmie UMK 
Studia Juridica Toruniensa.
Zainteresowanie tematyką sprawiedliwości naprawczej sprawiło, że doceniła wyjątkowe zalety mediacji prowadzonych 
w sprawach karnych. Po ukończeniu w 2012 roku szkolenia dotyczącego mediacji w sprawach karnych i sprawach 
nieletnich sprawców czynów karalnych prowadzonego przez Fundację Pracownia Dialogu została wpisana na listę 
mediatorów prowadzona przez Sąd Okręgowy w Toruniu. Studia podyplomowe pozwoliły jej rozwinąć kompetencje 
mediacyjne w sprawach rodzinnych. 
Prowadzi mediacje w sprawach karnych, nieletnich sprawców czynu karalnego, mediacje cywilne oraz rodzinne. Ukończyła 
następujące szkolenia w tym zakresie: “Wykorzystanie Dialogu Motywującego w mediacji”, Fundacja Pracownia Dialogu 
(2015 rok), „Restorative justice approaches” E. A. Eldøy, B. Sletten (Konfliktradet, Norwegia), organizator Fundacja Court 
Watch Polska (2015 rok), „Techniki mediacji-szkolenie dla mediatorów” Mazowieckie Centrum Arbitrażu i Mediacji przy 
Konfederacji Lewiatan w Warszawie (2015 rok), „Konstruowanie ugody mediacyjnej w sprawach cywilnych i warunki 
formalne protokołu z mediacji” ,Centrum Mediacji Świętej Rity Fundacji Dobra (2016 rok). Ukończyła staż mediacyjny w 
Fundacji Pracownia Dialogu.

Karolina
POLIT-LANGIEROWICZ

Wpisana do (1) wykazu instytucji lub osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania 
mediacyjnego w sprawach karnych, (2) wykazu instytucji lub osób godnych zaufania uprawnionych do 
przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich oraz na (3) listę stałych mediatorów w sprawach 
cywilnych prowadzone przez Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu.



 500 710 642  a.witkowska@pracowniadialogu.org

 690 090 335  j.zwierzchowska@pracowniadialogu.org

 501 737 486  d.zdrojewska@pracowniadialogu.org

Wykształcenie z zakresu prawa  zdobyła na UMK w Toruniu na Wydziale Prawa i 

Administracji. Od dwudziestu lat jest społecznym kuratorem rodzinnym.

Odbyła: Szkolenie  z mediacji rodzinnej,  cywilnej, gospodarczej; Szkolenie „Praca z rodziną 

dotkniętą przemocą” (organizowane przez Centrum   Szkolenia Kuratorów Sądowych, 

Akademia CSKS); Szkolenie „W pętli bezsilności. Technika błędnych kół pracy z parą, 

rodziną”; Seminarium pn. „Mediacja rodzinna” organizowane w ramach projektu „Kocham !  

Rozmawiam !”; Intensywny Kurs Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Centrum 

Studiów Europejskich UMK im. Jeana Monneta,  prowadzony w ramach projektu Jean Monnet Centre of Excellence; 

Szkolenie z Komunikacji interpersonalnej i komunikacji asertywnej. Ukończyła staż mediacyjny w Fundacji Pracownia 

Mediatorka pracująca w duchu Porozumienia bez Przemocy.
Od 2015 aktywnie doskonali swoje umiejętności mediatorskie uczestnicząc w 
następujących szkoleniach: Roczne Studium Mediacji prowadzonych metodą 
Porozumienia bez Przemocy (Nonviolent Communication – NVC, certyfikat nr 5/2017/
edycja_V), Mediacje rodzinne, Mediacje w administracji, Mediacje w sprawach karnych 
i nieletnich sprawców czynu karalnego, Praktyka Kręgów Naprawczych (Restorative 
Circles), Technika „błędnych kół” w pracy z parą i rodziną, Zasady prowadzenia grup 
wsparcia. W maju 2018 roku ukończyła studia podyplomowe w Collegium Civitas – Train 
the Trainer Porozumienie bez Przemocy dla trenerów.
Swoją wiedzę dotyczącą komunikacji integruje z praktyką w życiu prywatnym i zawodowym, budując relacje oparte 
na wzajemnym słuchaniu i dostrzeganiu potrzeb. Ponadto pisze rozprawę doktorską w ramach Interdyscyplinarnych 
Studiów Doktoranckich Matematyczno-Przyrodniczych na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu. W pracy 
naukowej zajmuje się grami, w których współpraca graczy jest niezbędna do uzyskania optymalnych zysków. Studia 
na kierunku zastosowania matematyki w/w wydziału ukończyła w 2011 roku. Ukończyła staż mediacyjny w Fundacji 
Pracownia Dialogu.

Studia na Wydziale Mat.-Fiz.-Chem. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ukończyła w 1992 

roku. Z mediacją zetknęła się w roku 2006 roku, kiedy to po zdobyciu odpowiedniej 

wiedzy i umiejętności, została wpisana na listę mediatorów sądowych Sądu Okręgowego 

w Toruniu. Od tego też czasu jest czynną mediatorką, szczególnie w sprawach rodzinnych 

oraz karnych. 

Z dużym zaangażowaniem krzewi ideę mediacji wśród młodzieży. Jest autorką programu 

wychowawczego „Gimnazjalista Mediator”, którego celem jest zaznajomienie młodzieży 

z alternatywnymi sposobami rozwiązywania konfliktów.

Jest trenerką wspomagania w edukacji, szkoli w zakresie mediacji,  realizuje liczne projekty tworzone w oparciu o 

diagnozę środowiska. Absolwentka Szkoły Liderów PAFW,  samorządowiec, osoba wspierająca lokalne organizacje 

pozarządowe. V-ce Prezeska Zarządu Fundacji Pracownia Dialogu w Toruniu. 

Wpisana na listy stałych mediatorów w sprawach cywilnych prowadzone przez Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu, 
Prezesa Sądu Okręgowego we Włocławku, Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

Wpisana do (1) wykazu instytucji lub osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania 
mediacyjnego w sprawach nieletnich oraz na (2) listę stałych mediatorów w sprawach cywilnych prowadzone przez 
Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu.

Anna
WITKOWSKA

Danuta
ZDROJEWSKA

Joanna
ZWIERZCHOWSKA

Wpisana na listę stałych mediatorów w sprawach cywilnych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu.



 513054026  m.rogozinski@pracowniadialogu.org

 793 969 360  j.kazmierczak@pracowniadialogu.org

Ukończył w 2016 r. szkolenie przygotowujące do roli mediatora rodzinnego w Centrum 

Mediacji „Partners” w Warszawie, a rok później, w tym samym miejscu, szkolenie z mediacji.

Następnie (od maja 2017 r. do lutego 2018 r.) był mediatorem-stażystą w ośrodku 

mediacyjnym Fundacji Pracownia Dialogu w Toruniu.

Ukończył kilka przydatnych kursów, m.in. z zakresu zarządzania czasem (2011-2013), 

sporządzania umów cywilnoprawnych (2011) i języka angielskiego (2008-2011) – dzięki czemu może prowadzić mediacje 

także w j. angielskim.  

Zawodowo zajmuje się również psychoterapią. Szczególnie bliska jest mu psychoterapia par, osób „wypalonych 

zawodowo”, pogrążonych w depresji, a także zmagających się z zaburzeniami odżywiania.

Oprócz współpracy z Fundacją „Pracownia Dialogu” w Toruniu prowadzi także prywatny Gabinet Psychopomocy 

„Rogozińscy” w Bydgoszczy. Jest także członkiem zespołu psychoterapeutów Ośrodka Terapii Rodzin działającym przy 

Centrum Medycznym „Gizińscy” w Bydgoszczy. 

Mikołaj
ROGOZIŃSKI

Filozofię studiował w Wyższej Szkole Filozoficzno – Pedagogicznej „Ignatianum” w 

Krakowie zaś socjologię w Collegium Civitas w Warszawie (uczelnia pod patronatem 

Polskiej Akademii Nauk). W latach 2010-2012 uczestnik studium doktoranckiego w 

Instytucie Socjologii UMK w Toruniu. Wykładowca na studiach podyplomowych na 

Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, UKSW w Warszawie, Wyższej 

Szkole Humanitas w Sosnowcu, Instytucie Socjologii UMK w Toruniu.

Swoje mediacyjne doświadczenie zdobywał od 2006 roku w stowarzyszeniu Polskie 

Centrum Mediacji w Warszawie, a od 2009 roku w Toruniu. Prowadzi głównie mediacje w sprawach karnych, cywilne (w tym 

gospodarcze) oraz rodzinne. W latach 2010-2016 członek Komisji ds. Standardów i Certyfikacji Stowarzyszenia Mediatorów 

Rodzinnych (SMR). Od września 2016 roku wiceprezes zarządu SMR. W latach 2010 - 2015 roku współkoordynator ds. 

mediacji w Sądzie Okręgowym w Toruniu. 

Ukończył liczne szkolenia z zakresu mediacji i innych tematów zarówno w kraju, jak i za granicą. Pracował jako trener dla 

instytucji rządowych, samorządowych, jednostek pomocy i integracji społecznej, edukacyjnych i biznesu. Współautor 

książki „Mediacja rodzinna. Praktyczny poradnik” (wyd. DIFIN 2015). 

Janusz
KAŹMIERCZAK

MEDIACJA
TWOJE POMYSŁY - TWOJE ROZWIĄZANIA

Wpisany na listę stałych mediatorów w sprawach cywilnych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w 
Bydgoszczy.

Wpisany do (1) wykazu instytucji lub osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania 
mediacyjnego w sprawach karnych w Sądzie Okręgowym w Toruniu, (2) wykazu instytucji lub osób godnych zaufania 
uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich w Sądzie Okręgowym w 
Toruniu oraz na (3) listy stałych mediatorów w sprawach cywilnych prowadzone przez Prezesa Sądu Okręgowego w 
Toruniu, Prezesa Sądu Okręgowego we Włocławku, Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.













LICZBA PROJEKTÓW ODBIORCY DZIAŁAŃ

POZYSKANE ŚRODKI

NIE BUDUJ MURU. ROZMAWIAJ!

PRZYJDŹ NA MEDIACJĘ!

LICZBA GODZIN

Od momentu powstania fundacji 
(2011 r.) zrealizowaliśmy 22 projek-
ty oraz przeprowadziliśmy kilkaset 
postępowań mediacyjnych na zlece-
nie sądów, prokuratur, policji, jak i ze 
zgłoszenia prywatnego.

W naszych działaniach projektowych 
wzięło już udział ponad 3611 osób. 

Do tego należy doliczyć osoby, które 
były stronami postępowań media-
cyjnych przez nas prowadzonych.

Daje to liczbę około 5000 osób, które 
skorzystały z naszego wsparcia.

Nasze działania prowadzimy jako 
odpłatne i nieodpłatne.

Dzięki pozyskanym grantom w kwocie 
376 366 złotych mogliśmy wielu oso-
bom zaoferować darmowe lub dofi-
nansowane wsparcie.

Nasze działania to mediacje, porad-
nictwo, seminaria, szkolenia, warsztaty 
oraz inne formy.

Spędziliśmy na nich już około 4000 
godzin.


