
okręg białostocki

Sąd Okręgowy w 

Białymstoku
http://bialystok.so.gov.pl/aktualnosci/790-mdm-2017.html

okręg bielski

Sąd Okręgowy w Bielsku-

Białej
http://www.bielsko-biala.so.gov.pl/tydzien-mediacji-2017,m,mg,238

okręg bydgoski

Sąd Okręgowy w 

Bydgoszczy
http://bip.bydgoszcz.so.gov.pl/artykuly/60/mediacja

okręg elbląski

Sąd Okręgowy w Elblągu http://www.elblag.so.gov.pl/?m=117 

okręg gdański

Sąd Okręgowy w Gdańsku http://www.gdansk.so.gov.pl/tydzien-mediacji-2017

okręg gliwicki

Sąd Okręgowy w Gliwicach
http://www.gliwice.so.gov.pl/tydzien-mediacji-16-20-pazdziernika-

2017r-w-sadzie-okregowym-w-gliwicach,new,mg,84.html,596

okręg jeleniogórski

Sąd Okręgowy w Jeleniej 

Górze
http://www.jelenia-gora.so.gov.pl/mediacje,m,mg,3,37

okręg kielecki

Sąd Okręgowy w Kielcach
http://bip.kielce.so.gov.pl/images/pliki/mediacje/2017/wydarzenia.

pdf

Sąd Rejonowy w Kielcach
http://bip.kielce.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&task=vie

w&id=288&Itemid=102

Sąd Rejonowy w 

Sandomierzu

http://bip.sandomierz.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&ta

sk=view&id=234&Itemid=112

Sąd Rejonowy w Pińczowie
http://bip.pinczow.sr.gov.pl/index.php/mediacje/aktualnosci-

mediacyjne/1176-obchody-miedzynarodowego-tygodnia-mediacji

Sąd Rejonowy w Busku 

Zdroju

http://bip.busko.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&task=cat

egory§ionid=13&id=21&Itemid=92

Sąd Rejonowy w Skarżysku 

Kamiennej

http://bip.skarzysko.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&task

=blogsection&id=13&Itemid=113

Sąd Rejonowy w Staszowie
http://bip.staszow.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&task=v

iew&id=158&Itemid=62

Sąd Rejonowy w Ostrowcu 

Świętokrzyskim

http://bip.ostrowiec.sr.gov.pl/images/pliki/mediacje/Lista%20wydar

ze%C5%84%20Tydzien%20Mediacji%2016-

20%2010%202017%20(SR%20Ostrowiec).docx

Sąd Rejonowy w Końskich
http://bip.konskie.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&task=v

iew&id=295&Itemid=97

Sąd Rejonowy w 

Starachowicach

http://bip.starachowice.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&t

ask=blogcategory&id=30&Itemid=102

Sąd Rejonowy w 

Jędrzejowie

http://bip.jedrzejow.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&task

=blogsection&id=14&Itemid=93

Lista wydarzeń mediacyjnych na Tydzień Mediacyjny 2017 

z podziałem na poszczególne okręgi 
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Sąd Rejonowy we 

Włoszczowej

http://bip.wloszczowa.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&ta

sk=blogsection&id=13&Itemid=92

okręg koniński

Sąd Okręgowy w Koninie
http://konin.so.gov.pl/container/Mediatorzy/lista-wydarzen-w-

okregu.pdf

okręg koszaliński

Sąd Okręgowy w Koszalinie http://koszalin.so.gov.pl/

okręg krakowski

Sąd Okręgowy w Krakowie http://www.krakow.so.gov.pl/MEDIACJE

Sąd Rejonowy w 

Chrzanowie

https://www.chrzanow.sr.gov.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-379-

731

okręg krośnieński

Sąd Okręgowy w Krośnie
http://krosno.so.gov.pl/miedzynarodowy-dzien-mediacji-19-

pazdziernika-2017-r,new,mg,3,37,250.html,12

okręg legnicki

Sąd Okregowy w Legnicy
https://www.legnica.so.gov.pl/ogolnopolski-tydzien-

mediacji,new,mg,1.html,86

okręg lubelski

Sąd Okręgowy w Lublinie
http://lublin.so.gov.pl/aktualnosci-mediacyjne/-tydzien-mediacji-16-

20-pazdziernika-2017-r.html

okręg łódzki

Sąd Okręgowy w Łodzi
http://lodz.so.gov.pl/tydzien-mediacji-2017-w-lodzkim-sadzie-

okregowym,new,mg,1.html,644

okręg nowosądecki

Sąd Okręgowy w Nowym 

Sączu

http://nowy-sacz.so.gov.pl/container/mediacje//16-20-10-2017--wg-

sadow.pdf

okręg olsztyński

Sąd Okręgowy w Olsztynie

http://www.olsztyn.so.gov.pl/index.php?option=com_content&view

=article&id=10:mediatorzy&catid=3:informacje-dla-

interesantow&Itemid=14

Sąd Rejonowy w Olsztynie

http://olsztyn.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=961:midzynarodowy-dzie-mediacji-i-tydzie-mediacji-

&catid=1:aktualnoci&Itemid=95

Sąd Rejonowy w Nidzicy
http://nidzica.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=164&Itemid=143

Sąd Rejonowy w Piszu
http://www.pisz.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=ar

ticle&id=224&Itemid=140

Sąd Rejonowy w Giżycku

http://www.gizycko.sr.gov.pl/images/stories/sad/Oddzial_Administr

acyjny/zalaczniki/Lista_wydarze%C5%84_Tydzien_Mediacji_16-

20_10_2017-1.pdf

Sąd Rejonowy w Kętrzynie
http://ketrzyn.sr.gov.pl/images/stories/sad/Lista_wydarze%C5%84_

Tydzien_Mediacji_16-20_10_2017.pdf

Sąd Rejonowy w Lidzbarku 

Warmińskim

http://lidzbarkwarminski.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&

view=article&id=248:midzynarodowy-tydzie-mediacji-16-20-

padziernika-2017r&catid=3:informacje-dla-

interesantow&Itemid=138

Sąd Rejonowy w Biskupcu
http://biskupiec.sr.gov.pl/images/stories/sad/Międzynarodowy_Dzi

eń_Mediacji-Tydzień_Mediacji_2017.pdf
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okręg opolski

Sąd Okręgowy w Opolu
http://www.opole.so.gov.pl/pl/nowosci/aktualnosci/mediacja_w_pr

aktyce_2017

okręg ostrołęcki

Sąd Okręgowy w Ostrołęce http://www.ostroleka.so.gov.pl/

okręg piotrkowski

Sąd Okręgowy w Piotrkowie 

Trybunalskim
http://www.piotrkow-tryb.so.gov.pl/mediacje,m,mg,213  

okręg poznański

Sąd Okręgowy w Poznaniu
http://www.poznan.so.gov.pl/download/planowane-dzialania-

tydzien-mediacji---2017-...-1505728852.pdf

Sąd Rejonowy w Rawiczu http://www.rawicz.sr.gov.pl/mediacje,m,mg,3,37

Sąd Rejonowy w Kościanie http://www.koscian.sr.gov.pl/mediacje,m,mg,3,37

Sąd Rejonowy w Lesznie http://www.leszno.sr.gov.pl/aktualnosci,m,mg,1

Sąd Rejonowy w Trzciance
http://trzcianka.sr.gov.pl/tabela-dotyczaca-dzialan-mediacyjnych-w-

ramach-obchodow-tygodnia-mediacji,m,mg,3,37,226

Sąd Rejonowy w Jarocinie http://jarocin.sr.gov.pl/?mid=35

okręg przemyski

Sąd Okręgowy w Przemyślu
https://www.przemysl.so.gov.pl/mediacje-so/aktualnosci-

mediacyjne

okręg radomski

Sąd Okręgowy w Radomiu

http://www.radom.so.gov.pl/miedzynarodowy-tygodzien-mediacji-

16-20-pazdziernika-2017-r-miedzynarodowy-dzien-mediacji-19-

pazdziernika-2017-r,new,mg,3,37,276.html,122

Sąd Rejonowy w 

Kozienicach

http://www.kozienice.sr.gov.pl/lista-wydarzen-zwiazana-z-

obchodami-tygodnia-mediacji-w-okregu-sadu-okregowego-w-

radomiu,new,mg,3,37.html,77

Sąd Rejonowy w Szydłowcu http://www.szydlowiec.sr.gov.pl/mediacje,m,mg,3,37

Sąd Rejonowy w Przysusze http://www.przysucha.sr.gov.pl/mediacje,m,mg,3,37

okręg rzeszowski

Sąd Okręgowy w Rzeszowie http://www.rzeszow.so.gov.pl/files/listao.pdf

siedlecki

Sąd Okręgowy w Siedlcach
http://www.siedlce.so.gov.pl/sos/aktualnosci/6972,TYDZIEN-

MEDIACJI.html

sieradzki

Sąd Okręgowy w Sieradzu http://www.sieradz.so.gov.pl/site/tydzien-mediacji-2017-5

okręg słupski

Sąd Okręgowy w Słupsku
http://www.slupsk.so.gov.pl/miedzynarodowy-dzien-

mediacji,new,mg,179,180.html,631

Sąd Rejonowy w Lęborku http://www.lebork.sr.gov.pl/aktualnosci,m,mg,3,37,102
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okręg suwalski

Sąd Okręgowy w Suwałkach http://suwalki.so.gov.pl/so_suwalki/i/Lista%20wydarzen(1).pdf

okręg szczeciński

Sąd Okręgowy w Szczecinie

http://www.szczecin.so.gov.pl/lista-wydarzen-zwiazanych-z-

obchodami-tygodnia-mediacji-w-okregu-sadu-okregowego-w-

szczecinie,new,m1,213,299.html,77

okręg świdnicki

Sąd Okręgowy w Świdnicy
http://www.swidnica.so.gov.pl/bindata/documents/DOC29a12fb74

d1a47d86d24c8f03f861059.pdf

okręg tarnobrzeski

Sąd Okręgowy w 

Tarnobrzegu

http://www.tarnobrzeg.so.gov.pl/content/aktualno%C5%9Bci-

mediacyjne

okręg tarnowski

Sąd Okręgowy w Tarnowie http://www.tarnow.so.gov.pl/mediacje,m,mg,3,217

okręg toruński

Sąd Okręgowy w Toruniu http://so.torun.pl/138,mediacja

Sąd Rejonowy w 

Grudziądzu
http://www.bip.grudziadz.sr.gov.pl/85,mediacje

okręg warszawski

Sąd Okręgowy w 

Warszawie

http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/113/3127/tydzien-mediacji-w-

sadzie-okregowym-w-warszawie

Sąd Rejonowy w 

Pruszkowie
http://www.pruszkow.sr.gov.pl/Mediacje

okręg warszawsko-praski

Sąd Okręgowy dla 

Warszawy-Pragi w 

Warszawie

http://bip.warszawapraga.so.gov.pl/pliki/file/mediatorzy/2017/lista

%20wydarze%C5%84%20zw%20z%20Tygodniem%20Mediacji%2020

17.pdf

Sąd Rejonowy Praga-

Północ

http://www.srpragapolnoc.pl/bip/pliki/lista_wydarzen_mediacje_20

17.pdf

Sąd Rejonowy w Legionowo
http://www.legionowo.sr.gov.pl/pliki/file/Aktualnosci/Tydzien%20m

ediacji/Tydzien%20mediacji%20.pdf

Sąd Rejonowy w Nowy 

Dwór Mazowiecki
http://www.nowydwormaz.sr.gov.pl/pliki/file/Lista.pdf

Sąd Rejonowy w Wołomin http://wolomin.sr.gov.pl/index.php?id=661

okręg włocławski

Sąd Okręgowy we 

Włocławku

http://www.wloclawek.so.gov.pl/download/2017-09-15lista-

wydarzen-zw.-z-tyg.mediacji-1505477317.pdf

Sąd Rejonowy we 

Włocławku
http://www.wloclawek.sr.gov.pl/dzien-mediacji,m,mg,3,37,263

Sąd Rejonowy w Rypinie http://www.rypin.sr.gov.pl/mediacje,m,mg,3,37

Sąd Rejonowy w Lipnie http://lipno.sr.gov.pl/index.php?o=aktualnosc,131

Sąd Rejonowy w 

Radziejowie

http://www.radziejow.sr.gov.pl/miedzynarodowy-dzien-mediacji-

2017,new,mg,1.html,6

Sąd Rejonowy w 

Aleksandrowie Kujawskim

http://www.aleksandrowkuj.sr.gov.pl/miedzynarodowy-dzien-

mediacji-2017,new,mg,1.html,3

http://suwalki.so.gov.pl/so_suwalki/i/Lista wydarzen(1).pdf
http://www.szczecin.so.gov.pl/lista-wydarzen-zwiazanych-z-obchodami-tygodnia-mediacji-w-okregu-sadu-okregowego-w-szczecinie,new,m1,213,299.html,77
http://www.szczecin.so.gov.pl/lista-wydarzen-zwiazanych-z-obchodami-tygodnia-mediacji-w-okregu-sadu-okregowego-w-szczecinie,new,m1,213,299.html,77
http://www.szczecin.so.gov.pl/lista-wydarzen-zwiazanych-z-obchodami-tygodnia-mediacji-w-okregu-sadu-okregowego-w-szczecinie,new,m1,213,299.html,77
http://www.swidnica.so.gov.pl/bindata/documents/DOC29a12fb74d1a47d86d24c8f03f861059.pdf
http://www.swidnica.so.gov.pl/bindata/documents/DOC29a12fb74d1a47d86d24c8f03f861059.pdf
http://www.tarnobrzeg.so.gov.pl/content/aktualno%C5%9Bci-mediacyjne
http://www.tarnobrzeg.so.gov.pl/content/aktualno%C5%9Bci-mediacyjne
http://www.tarnow.so.gov.pl/mediacje,m,mg,3,217
http://so.torun.pl/138,mediacja
http://www.bip.grudziadz.sr.gov.pl/85,mediacje
http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/113/3127/tydzien-mediacji-w-sadzie-okregowym-w-warszawie
http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/113/3127/tydzien-mediacji-w-sadzie-okregowym-w-warszawie
http://www.pruszkow.sr.gov.pl/Mediacje
http://bip.warszawapraga.so.gov.pl/pliki/file/mediatorzy/2017/lista wydarze%C5%84 zw z Tygodniem Mediacji 2017.pdf
http://bip.warszawapraga.so.gov.pl/pliki/file/mediatorzy/2017/lista wydarze%C5%84 zw z Tygodniem Mediacji 2017.pdf
http://bip.warszawapraga.so.gov.pl/pliki/file/mediatorzy/2017/lista wydarze%C5%84 zw z Tygodniem Mediacji 2017.pdf
http://www.srpragapolnoc.pl/bip/pliki/lista_wydarzen_mediacje_2017.pdf
http://www.srpragapolnoc.pl/bip/pliki/lista_wydarzen_mediacje_2017.pdf
http://www.legionowo.sr.gov.pl/pliki/file/Aktualnosci/Tydzien mediacji/Tydzien mediacji .pdf
http://www.legionowo.sr.gov.pl/pliki/file/Aktualnosci/Tydzien mediacji/Tydzien mediacji .pdf
http://www.nowydwormaz.sr.gov.pl/pliki/file/Lista.pdf
http://wolomin.sr.gov.pl/index.php?id=661
http://www.wloclawek.so.gov.pl/download/2017-09-15lista-wydarzen-zw.-z-tyg.mediacji-1505477317.pdf
http://www.wloclawek.so.gov.pl/download/2017-09-15lista-wydarzen-zw.-z-tyg.mediacji-1505477317.pdf
http://www.wloclawek.sr.gov.pl/dzien-mediacji,m,mg,3,37,263
http://www.rypin.sr.gov.pl/mediacje,m,mg,3,37
http://lipno.sr.gov.pl/index.php?o=aktualnosc,131
http://www.radziejow.sr.gov.pl/miedzynarodowy-dzien-mediacji-2017,new,mg,1.html,6
http://www.radziejow.sr.gov.pl/miedzynarodowy-dzien-mediacji-2017,new,mg,1.html,6
http://www.aleksandrowkuj.sr.gov.pl/miedzynarodowy-dzien-mediacji-2017,new,mg,1.html,3
http://www.aleksandrowkuj.sr.gov.pl/miedzynarodowy-dzien-mediacji-2017,new,mg,1.html,3


okręg wrocławski

Sąd Okręgowy we 

Wrocławiu

http://www.wroclaw.so.gov.pl/documents/Informacje/Mediatorzy/

2017/obchodyTygodniaMediacji2017.pdf

okręg zamojski

Sąd Rejonowy w 

Krasnymstawie

http://www.krasnystaw.sr.gov.pl/16-20102017-r-tydzien-

mediacji,new,mg,1.html,25

okręg zielonogórski

Sąd Okręgowy w Zielonej 

Górze

http://www.zielona-

gora.so.gov.pl/?mod=191&ins=1&page=1&id=416

http://www.wroclaw.so.gov.pl/documents/Informacje/Mediatorzy/2017/obchodyTygodniaMediacji2017.pdf
http://www.wroclaw.so.gov.pl/documents/Informacje/Mediatorzy/2017/obchodyTygodniaMediacji2017.pdf
http://www.krasnystaw.sr.gov.pl/16-20102017-r-tydzien-mediacji,new,mg,1.html,25
http://www.krasnystaw.sr.gov.pl/16-20102017-r-tydzien-mediacji,new,mg,1.html,25
http://www.zielona-gora.so.gov.pl/?mod=191&ins=1&page=1&id=416
http://www.zielona-gora.so.gov.pl/?mod=191&ins=1&page=1&id=416

