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Rozmowy mogą być nagrywane do celów biznesowych  
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PRZEWODNIK DOTYCZĄCY 
SKŁADANIA SKARG 

CZY MOGĘ ZŁOŻYĆ SKARGĘ? 

Możesz złożyć skargę, jeśli jesteś niezadowolony(-a) z usług Stonewater, w tym 
jeśli: 
 

• Poinformowałeś(-aś) Stonewater o usłudze, której potrzebujesz, a my nie 

zareagowaliśmy odpowiednio. 

• Jeden z naszych partnerów kontraktowych nie rozwiązał problemu lub 

zachował się niewłaściwie. 

• Firma Stonewater niewłaściwie potraktowała zgłoszenie o zachowaniu 

antyspołecznym. 

• Naruszono lub niewłaściwie przestrzegano polityki firmy Stonewater. 

 

W niektórych okolicznościach nie będziemy mogli rozpatrzyć Twojej skargi, w tym 
jeśli już prowadzimy dochodzenie w tej sprawie. W naszej polityce dotyczącej skarg, 
pozytywnych opinii i komentarzy* opisujemy, kiedy możemy, a kiedy nie możemy 
rozpatrzyć Twojej skargi. 

 

Jeśli nie możemy rozpatrzyć Twojej skargi, wyjaśnimy powody takiej decyzji i 
skierujemy Cię do Rzecznika ds. Usług Mieszkaniowych, gdzie uzyskasz 
wsparcie. 
 

CO JEŚLI JESTEM KLIENTEM STONEWATER LEGAL & GENERAL? 

Stonewater jest jednym z partnerów zarządzających podmiotem Legal & General. 
Oznacza to, że zarządzamy ponad 500 domami w ich imieniu. Obejmuje to 
zarządzanie skargami klientów. Robimy to, współpracując z Legal & General, aby 
jak najszybciej rozwiązać Twoje problemy. W tym celu stosujemy politykę i proces 
reklamacji Legal & General, z którymi można zapoznać się na stronie internetowej 
Stonewater Legal & General. 

 
W praktyce klient Stonewater Legal & General może złożyć skargę w dokładnie 
taki sam sposób, jak każdy inny klient Stonewater. Jedyną różnicą będzie to, że 
możesz otrzymać odpowiedź szybciej, a skargi, które są eskalowane do etapu 
drugiego, są koordynowane bezpośrednio przez Legal & General. 
 
Zawsze upewnimy się, że wiesz, kiedy możesz oczekiwać odpowiedzi i kto będzie 
się z Tobą kontaktował, a także odpowiemy na wszelkie pytania, które mogą się 
pojawić w trakcie rozpatrywania skargi. 
 



-2- 

 
JAK ZŁOŻYĆ SKARGĘ? 

Możesz złożyć skargę na jeden z następujących sposobów: 

• Wchodząc na naszą stronę internetową stonewater.org/supporting- 
you/making-a-complaint/ 

• Dzwoniąc do naszego Centrum Obsługi Klienta pod numer 01202 319 119 

• Wysyłając do nas e-mail na adres customerfeedback@stonewater.org 

• Wysyłając nam prywatną wiadomość na naszych kanałach mediów 

społecznościowych. Ze względu na Twoją prywatność nie możemy 
przetwarzać Twojej skargi poprzez publiczne posty lub komentarze. 

• Pisząc do nas na adres Stonewater, Suite C, 

• Lancaster House, Grange Business Park, Enderby Road, Whetstone, 
Leicester, LE8 6EP. 

 

POPRAWIANIE SYTUACJI 

Jest wiele rzeczy, które możemy zrobić, aby naprawić sytuację, jeśli jest ona zła. 

Możemy: 

• Przeprosić i udzielić Ci wyjaśnień lub dodatkowych informacji 

• Upewnić się, że wszelkie potrzebne naprawy zostały wykonane 
• Wyciągnąć wnioski ze złożonej przez Ciebie skargi, aby poprawić jakość 

naszych usług 

• Upewnić się, że nasi pracownicy otrzymują dodatkowe wskazówki i wsparcie, 

aby pomóc innym klientom 

 

Dostosowania 

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze usługi były dostosowane do potrzeb 

naszych klientów. Podczas przyjmowania skargi poprosimy Cię o preferowaną 
metodę kontaktu, aby móc pozostać w kontakcie podczas całego procesu 
składania skargi. Jeśli potrzebujesz jakichkolwiek dostosowań lub dodatkowego 
wsparcia, zachęcamy do omówienia tego z osobą zajmującą się skargami. 

 

PROCES SKŁADANIA SKARG 

Etap pierwszy 

Kiedy otrzymamy skargę, skontaktuje się z Tobą osoba zajmująca się skargami, aby 
omówić problem i sposób, w jaki możemy naprawić zaistniałą sytuację. Napiszemy 
to w liście potwierdzającym, który zostanie wysłany w ciągu 2 dni roboczych. 
Następnie będziemy współpracować z obszarami usług, aby zakończyć 
dochodzenie w sprawie tego, co się stało i jak możemy to naprawić. Odpowiedź 
zostanie wysłana do Ciebie w ciągu 10 dni roboczych. W przypadkach, gdy 
potrzeba więcej czasu, będziemy Cię informować na bieżąco. 
 

Etap drugi 

Jeśli nie jesteś zadowolony(-a) z wyniku etapu pierwszego, możesz przejść do 
etapu drugiego naszego procesu składania skarg. Musisz to zrobić w ciągu 15 
dni roboczych od otrzymania wyników naszego dochodzenia. Pracownik 
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wyższego szczebla przeanalizuje Twoją sprawę, starając się odpowiedzieć na 
nią w ciągu 10 dni roboczych. W przypadkach, gdy potrzeba więcej czasu, 
będziemy Cię informować na bieżąco. 

 

PANEL DS. SKARG KLIENTÓW (OPCJONALNIE) 

Jeśli nie jesteś zadowolony(-a) z wyniku etapu drugiego, Twoja sprawa może 
zostać rozpatrzona przez Panel ds. skarg klientów (CCP). CCP jest niezależną 
grupą firmy Stonewater Customers. 
 

Jako grupa wolontariuszy spotyka się i rozpatruje Twoją sprawę, aby upewnić się, 
że firma Stonewater prawidłowo zastosowała się do swoich własnych procedur 
podczas rozpatrywania Twojej skargi. Jeśli chcesz przekazać sprawę do CCP, 
musisz nas o tym poinformować w ciągu 15 dni roboczych od otrzymania naszej 
odpowiedzi w drugim etapie. 

 

Po eskalacji sprawy zbierzemy panel tak szybko, jak to możliwe, i będziemy 
informować Cię na bieżąco w trakcie tego procesu. Panel wyda zalecenia w ciągu 5 
dni roboczych od spotkania w celu zbadania Twojej sprawy, a Stonewater 
przekaże Ci naszą odpowiedź na zalecenia CCP w ciągu kolejnych 5 dni 
roboczych. 

 
RZECZNIK DS. USŁUG MIESZKANIOWYCH: 

Na każdym etapie możesz skierować swoją skargę do Rzecznika ds. Usług 
Mieszkaniowych, aby uzyskać wsparcie i wskazówki. Jeśli nie jesteś 
zadowolony(-a) z naszej odpowiedzi na skargę na etapie drugim, możesz 
poprosić Rzecznika ds. Usług Mieszkaniowych o zbadanie naszego sposobu 
rozpatrzenia Twojej skargi. Rzecznik ds. Usług Mieszkaniowych zapozna się z 
Twoimi obawami i sprawdzi, w jaki sposób zareagowaliśmy, aby ustalić, czy 
zrobiliśmy to odpowiednio i zgodnie z kodeksem rozpatrywania skarg i naszymi 
zasadami. 
 

Możesz skontaktować się z Rzecznikiem ds. Usług Mieszkaniowych poprzez: 

• Stronę internetową: housing-ombudsman.org.uk 

• Wiadomość e-mail: info@housing-ombudsman.org.uk 

• Kontakt telefoniczny: 0300 111 3000 (9.15–17.15, od poniedziałku do piątku) 

• Lub drogą pocztową: Housing Ombudsman Service, PO Box 152, 
Liverpool L33 7WQ. 

 
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Stonewater rozpatruje skargi, lub aby uzyskać 
więcej informacji i porad, w tym zapoznać się z naszą polityką składania skarg, 
odwiedź stonewater.org/supporting-you/making-a-complaint/ 
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