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___________________________________________________________________ PROFIL ZAWODOWY 
 
KATARZYNA KAMIŃSKA 
Mediator, metodyk mediacji, superwizor, trener biznesu.  
 
Od 2005 r. jest aktywnym mediatorem w sprawach cywilnych i gospodarczych, specjalistą w zarządzaniu konfliktem 
i zmianą. Trener biznesu w zakresie rozwiązywania konfliktów, budowania współpracy, kreatywności i komunikacji. 
Wykładowca-praktyk wyższych uczelni [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Górnośląska Wyższa Szkoła 
Handlowa w Katowicach, SWPS w Poznaniu], w obszarze mediacji oraz kluczowych kompetencji społecznych 
i osobistych.  
 
Jest współzałożycielką Domu Mediacyjnego Antoszek i Kamińska, członkiem Instytutu Rozwoju Prawa i członkiem 
zarządu Resolution House Sp. z o.o. W latach 2008-2012 była prezesem Oddziału Polskiego Centrum Mediacji 
w Poznaniu. 
 
Od kilkunastu lat prowadzi autorskie szkolenia z zakresu komunikacji, mediacji i negocjacji, jest współautorką 
warsztatów “Dialogue above differences. How to cooperate and communicate between you and me across European 
border within local, regional, national and European community” w ramach Education & Culture Lifelong Learning 
Programme, Grundtvig.  
Działa na rzecz upowszechniania wiedzy na temat kultury Głuchych w Polsce. Jest współtwórcą i realizatorem 
innowacyjnego projektu badawczego pt. “Sprawiedliwość Słyszy Głuchych. Zwiększanie dostępu osób niesłyszących do 
wymiaru sprawiedliwości” w ramach projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra“ (temat: Usługi 
opiekuńcze dla osób zależnych) na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach EFS. Autorka podręcznika „Mediacje w Polskim Języku Migowym (PJM). Podręcznik dla mediatorów 
w sprawach z udziałem g/Głuchych“. 
 
We współpracy z Markert Mediacje opracowała i wdrożyła pionierski projekt zarządzania konfliktem w organizacji 
poprzez szkolenie wewnętrznych mediatorów w Amica SA, kilku instytucjach finansowych, w służbach mundurowych 
oraz wśród pracowników organów administracji publicznej.  
 
Stale współpracuje z sądami i instytucjami w zakresie działań upowszechniających polubowne rozwiązywanie sporów 
w Polsce. Jest jurorem w Ogólnopolskim Konkursie Mediacyjno-Negocjacyjnym #mediUJ, organizowanym przez 
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wielokrotnie zapraszana jako prelegentka na 
konferencje dot. ADR w Polsce oraz uczestniczka licznych konferencji polskich i zagranicznych. Współinicjatorka 
i organizatorka Klubu Mediatora – ogólnopolskiej inicjatywy spotkań mediatorów praktyków. W maju 2016 r. brała 
udział w międzynarodowej platformie mediacyjnej “Pathways to sustainable mediation” zorganizowanej w Wiedniu 
przez Partners Global (USA), Partners Poland i JAMS Foundation (USA).  
 
Kocha swoją pracę i nieustannie rozwija swój warsztat, by wspierać ludzi w przekraczaniu siebie i odnajdywaniu 
rozwiązań, które prowadzą ich do harmonijnych, opartych na zrozumieniu relacji prywatnych i biznesowych. 
Mediacje i szkolenia prowadzone przez Katarzynę Kamińską to zbalansowana proporcja wiedzy i bogatego 
doświadczenia, przekazywana uczestnikom w niekonwencjonalnie angażujący, kreatywny i efektywny sposób. 


