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Kancelaria Mediacyjna Barbary Matysiak proponuje i propaguje szeroko pojęte alternatywne 
sposoby rozwiązywania sporów i różne formy rozwiązywania konfliktów, dedykowane dla członków 
Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego i firm z nimi współpracujących. Zarówno poprzez 
mediacje, negocjacje, ale też na etapie, kiedy nie ma konfliktu można nauczyć się polubownie 
rozwiązywać spory.  
Rozwiązania te dedykowane są przede wszystkim dla firm, ale też  dla ich pracowników. Rozwiązanie, 
które obejmuje polubowny sposób załatwienia sporu zaoszczędza czas i pieniądze oraz pozwala 
zachować dobry wizerunek firmy, dodatkowo dając możliwość dalszej współpracy w przyszłości.  

 

BARBARA MATYSIAK 

doradca biznesu, stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku i w Warszawie 

Członek Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego; Pełnomocnik Zarządu ds. Promocji Kultury przy Pracodawcach 

Pomorza. Ekonomistka, absolwentka Uniwersytetu SWPS w kierunku psychologii, z ponad 16-letnim doświadczeniem 

zawodowym w zakresie zarządzania i kierowania zespołem, z uwzględnieniem zarządzania, administracji, PR, 

marketingu, dokumentacji w obrocie gospodarczym oraz organizacji pracy. Brała udział w dwóch start-upach 

bankowych, zarządzała kancelarią prawną. Brała udział w licznych szkoleniach dotyczących mediacji. Uczestniczka 

półrocznego cyklu Lider Innowacji pod okiem światowej sławy prof. M. Reicha, doskonaląc budowanie modeli 

biznesowych. Mediator w sprawach gospodarczych, pracowniczych, rodzinnych, cywilnych i karnych, wpisana do 

wykazu instytucji i osób uprawnionych do postępowania mediacyjnego w sprawach karnych przy Sądzie Okręgowym w 

Gdańsku, koordynator ds. kontaktów z Sądami przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku  

tel. 601411007, e-mail.: basiamatysiak@gmail.com. 

 

Oferta   

MEDIACJE 
▪ uregulowania należności przez kontrahenta,  
▪ w sporach wewnętrznych pomiędzy pracownikami,  
▪ w sporach na linii pracodawca – pracownik,  
▪ w sporach pracodawcy z organizacjami związkowymi, 
▪ naruszenie wizerunku firmy; 
▪ w sprawach odszkodowań przy wypadkach w pracy, 
▪ w sporach wynikających z opóźnień w realizacji zamówień, kontraktów, 
▪ w sprawach wynikających z odstąpienia od kontraktu, 
▪ mediacje transgraniczne między firmami, 
▪ mediacje związane z obszarem morskim i stoczniowym. 

 

 


