Regulamin
składania
skarg I
zażaleń

Spółdzielnia mieszkaniowa Merthyr Tydfil Housing Association (MTHA) dąży do skutecznego
rozpatrywania wszelkich skarg oraz zażaleń dotyczących naszych usług. Naszym celem jest
wyjaśniać wszelkie kwestie, które wzbudzają Państwa wątpliwości. W miarę możliwości będziemy
poprawiać wszelkie popełnione przez nas błędy i będziemy świadczyć wszelkie przysługujące
Państwu usługi, których wcześniej nie wyświadczyliśmy. Jeśli popełniliśmy jakikolwiek błąd,
przeprosimy i dołożymy wszelkich starań, aby go naprawić. Staramy się również wyciągać wnioski z
naszych błędów i wykorzystywać uzyskane informacje do poprawy jakości usług.

Czym jest skarga?
Skarga:

Skargą nie jest:

•
•

•

•
•
•
•
•

to wyraz niezadowolenia lub zaniepokojenia;
jest przekazywana pisemnie, ustnie lub inną
metodą komunikacji;
została złożona przez co najmniej jedną
osobę1;
dotyczy działań lub zaniechań MTHA;
lub innej standardowo świadczonej usługi;
wymaga rozpatrzenia;
dotyczy samej spółdzielni MTHA, osoby
działającej w naszym imieniu lub partnera, z
którym współpracujemy.

•
•

prośba o wykonanie usługi (np. naprawę
cieknącej rury) złożona po raz pierwszy;
odwołanie od „odpowiednio podjętej” decyzji2;
sposób na zmianę obowiązujących przepisów
lub „odpowiednio podjętej” decyzji dotyczącej
regulaminu;
sposób na lobbowanie w grupach/
organizacjach na rzecz jakiejś kwestii.

Kiedy odwoływać się do niniejszego regulaminu?
Wpływające do nas skargi lub zażalenia zazwyczaj rozpatrujemy w sposób wyjaśniony poniżej.
Czasami jednak może Państwu przysługiwać ustawowe prawo do odwołania. Dlatego w takim
przypadku, zamiast rozpatrywać Państwa skargę, wyjaśnimy, jak mogą Państwo skorzystać z prawa do
odwołania. Czasami Państwa niepokój mogą wzbudzać kwestie, w których nie mamy mocy decyzyjnej
(np. opieka społeczna). W takich sytuacjach doradzimy Państwu, jak składać skargi.
Regulamin ten nie dotyczy również kwestii związanych z ochroną danych osobowych.

Czy problem został już zgłoszony?
Jeśli chęć skorzystania z naszych usług (np. naprawę kranu, prośbę o spotkanie itp.) zgłaszają
Państwo po raz pierwszy, regulamin ten nie ma zastosowania – najpierw musimy mieć możliwość
ustosunkowania się do Państwa prośby. Jeśli po zgłoszeniu prośby nie są Państwo zadowoleni z
naszej odpowiedzi, mogą Państwo złożyć skargę, jak opisano poniżej.

„Osoba” to każda osoba korzystająca z usług MTHA lub
której odmówiono skorzystania z przysługujących jej usług.
Może to być osoba indywidualna lub grupa.
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„Odpowiednio podjęta” decyzja to decyzja podjęta
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
regulaminami i procedurami, np. obciążenie lokatorów
kosztami za dokonane przez nich zniszczenia w naszych
nieruchomościach.
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Nieoficjalne rozwiązanie problemu
W naszym przekonaniu najlepiej jest w miarę możliwości rozwiązywać problemy od razu, zamiast
zostawiać je na później. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek zastrzeżenia, prosimy zgłosić je do osoby,
z którą Państwo rozmawiają – być może dzięki temu Państwa problem zostanie rozwiązany od razu.
Jeśli dzięki Państwa zgłoszeniu możemy wyciągnąć jakieś wnioski na przyszłość, nasz pracownik
nam je przekaże. Jeśli pracownik nie będzie w stanie pomóc, wyjaśni dlaczego. Wtedy mogą Państwo
zgłosić oficjalną skargę.

Jak oficjalnie zgłosić skargę lub zażalenie
Mogą Państwo złożyć skargę w jeden z wymienionych niżej sposobów:
•
•
•
•
•

Można poprosić pracownika, z którym są Państwo w kontakcie, o formularz skarg i powiedzieć, że
chcą Państwo złożyć oficjalną skargę.
Można złożyć skargę telefonicznie. Aby to zrobić, należy zadzwonić do pracownika ds.
rozpatrywania skarg (Complaints Officer) pod numer 01685 352831
Można skorzystać z formularza dostępnego na naszej stronie: www.mtha.org.uk
Można napisać e-mail na adres: complaints@mtha.org.uk
Można napisać list i wysłać do na adres:								
MTHA, 11-12 Lower High Street, Merthyr Tydfil, CF47 8EB

Formularze skarg i zażaleń są dostępne we wszystkich placówkach i miejscach publicznych, w których
świadczymy usługi, oraz innych wyznaczonych miejscach. Ten regulamin oraz formularze skarg i
zażaleń są dostępne w językach: walijskim, polskim i portugalskim. Formaty audio, duży druk itp. są
dostępne na żądanie.

Rozpatrywanie skarg
•
•
•
•

W ciągu 2 dni roboczych od otrzymania skargi przekażemy Państwu oficjalne potwierdzenie jej
odbioru oraz poinformujemy, jak zamierzamy ją rozpatrywać.
Poprosimy o wskazanie preferowanej przez Państwa metody komunikacji i zapytamy, czy mają
Państwo jakieś konkretne wymagania (np. w związku z niepełnosprawnością).
Państwa skargę będziemy rozpatrywać otwarcie i uczciwie.
Zadbamy o to, aby fakt, że zgłaszają Państwo skargę lub zażalenie, nie odbił się negatywnie na
naszych relacjach w przyszłości.

Zazwyczaj rozpatrujemy skargi dotyczące problemów, które miały miejsce w ciągu ostatnich sześciu
miesięcy. Wynika to z faktu, że znacznie lepiej jest rozpatrywać skargi, gdy wszyscy dobrze pamiętają
sytuacje, których dotyczą.
W drodze wyjątku możemy zgodzić się na rozpatrzenie skargi dotyczącej problemu, który miał miejsce
wcześniej. Jednak wtedy będą Państwo mieli obowiązek przedstawić wiarygodne uzasadnienie,
dlaczego nie zgłosili się Państwo do nas wcześniej. Będziemy też prosić o wyczerpujące informacje,
aby mieć pewność, że odpowiednio rozpatrujemy Państwa skargę. Niezależnie od okoliczności nie
będziemy rozpatrywać żadnych skarg dotyczących problemów, które wystąpiły przeszło trzy lata
wcześniej.
Aby złożyć skargę w imieniu innej osoby, muszą Państwo mieć jej pisemną zgodę.
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Co jeśli skarga dotyczy
kilku organów?
Jeśli skarga dotyczy kilku organów (np. opieki
społecznej lub władz lokalnych), zazwyczaj
wspólnie z nimi decydujemy, kto powinien ją
rozpatrzeć.
Jeśli skarga dotyczy organu działającego w
naszym imieniu (np. wykonawcy naprawy),
zalecamy najpierw nieoficjalnie omówić
problem z danym organem. Jeśli jednak chcą
Państwo zgłosić skargę lub zażalenie oficjalnie,
rozpatrzymy ją i odpowiemy na nią.

Rozpatrywanie skargi

Poinformujemy Państwa, kto będzie rozpatrywać skargę lub zażalenie. Jeśli problem jest
nieskomplikowany, zazwyczaj zajmuje się nim jeden z naszych pracowników, który również jest z
Państwem w kontakcie. Poważniejszymi problemami mogą zajmować się osoby z innych działów
spółdzielni, a w niektórych przypadkach możemy zaangażować osobę niezależną.
Przedstawimy, jak rozumiemy Państwa skargę i poprosimy o potwierdzenie, że interpretujemy ją
poprawnie. Poprosimy również, aby powiedzieli nam Państwo, jakiego rozwiązania Państwo oczekują.
Osoba rozpatrująca Państwa skargę zazwyczaj będzie musiała mieć wgląd w przechowywane przez
nas dokumenty, które mają związek ze skargą. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o
poinformowanie nas o tym.
Jeśli istnieje proste rozwiązanie problemu, zapytamy, czy są Państwo skłonni je zaakceptować.
Na przykład: w sytuacji, gdy proszą Państwo o jakąś usługę, na której wykonanie zgadzamy się
natychmiast, wtedy zamiast rozpatrywać skargę i opracowywać raport, wykonamy usługę.
Staramy się rozpatrywać skargi najszybciej, jak to możliwe, i przewidujemy, że w zdecydowanej
większości zajmie to nie więcej niż 10 dni roboczych. Jeśli skarga dotyczy bardziej złożonych kwestii:
•

w ciągu 10 dni roboczych uzasadnimy, dlaczego jej rozpatrzenie może zająć więcej czasu;

•

poinformujemy, ile czasu przewidujemy na jej rozpatrzenie;

•

poinformujemy, kto będzie rozpatrywał skargę; oraz

•

będziemy regularnie informować o postępach.

Osoba rozpatrująca Państwa skargę najpierw będzie dążyć do ustalenia faktów. Zakres rozpatrywania
skargi będzie zależny od poziomu skomplikowania i powagi zgłoszonych problemów.
W niektórych przypadkach możemy poprosić o spotkanie, aby omówić Państwa skargę. Od czasu do
czasu możemy zasugerować mediację lub inny sposób rozwiązania sporu.
Przeanalizujemy dowody, które mają znaczenie w kontekście rozpatrywanej skargi. Może to
obejmować pliki, notatki z rozmów, listy, e-maile lub inne dokumenty, które mogą pomóc w
rozpatrzeniu skargi. W razie potrzeby porozmawiamy z pracownikami lub innymi stronami
zaangażowanymi oraz przeanalizujemy nasze regulaminy i inne dokumenty prawne oraz wytyczne.
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Wynik

Naprawianie błędów

Jeśli skarga jest rozpatrywana oficjalnie,
poinformujemy Państwa o wyniku wskazaną przez
Państwa preferowaną metodą komunikacji, np.
listem lub e-mailem. W razie potrzeby opracujemy
dłuższy raport. Wyjaśnimy też, jak i dlaczego
doszliśmy do przedstawionych wniosków.

Jeśli nie wyświadczyliśmy usługi, do której
byli Państwo uprawnieni, dołożymy wszelkich
starań, aby w miarę możliwości ją wykonać.
Jeśli zrobiliśmy coś nieprawidłowo, postaramy
się to naprawić. Jeśli w wyniku naszego błędu
ponieśli Państwo jakieś straty, postaramy się
doprowadzić do sytuacji odzwierciedlającej
stan, gdybyśmy od początku zrobili wszystko
prawidłowo.

Jeśli okaże się, że popełniliśmy błąd, wyjaśnimy,
co się wydarzyło i dlaczego. Dołożymy też
wszelkich starań, aby otrzymali Państwo
zadośćuczynienie za jego konsekwencje.
Jeśli podczas rozpatrywania skargi okaże się, że
problemem są nasze systemy lub metody pracy,
poinformujemy Państwa o tym oraz przekażemy,
jak zamierzamy zapobiec podobnym problemom
w przyszłości.

Jeśli musieli Państwo samodzielnie zapłacić za
usługę, którą powinni Państwo uzyskać od nas,
zazwyczaj dążymy do pokrycia poniesionych
kosztów.

Zawsze przepraszamy za popełnione błędy.

Rzecznik praw obywatelskich
Jeśli nie uda się nam rozpatrzeć Państwa skargi, mają Państwo prawo zgłosić ją do walijskiego
rzecznika praw obywatelskich (Public Services Ombudsman for Wales). Rzecznik praw obywatelskich
to niezależny organ rządowy, który może rozpatrzeć skargę, w sytuacji, gdy uważają Państwo, że
Państwo lub osoba, w imieniu której złożona została skarga:
•
•

zostali potraktowani nieuczciwie lub zostali źle obsłużeni z winy organu świadczącego usługę;
ze względu na źle wykonaną usługę zostali postawieni w trudnej sytuacji lub potraktowani
nieuczciwie.

Zgodnie z wymogami rzecznika praw obywatelskich mają Państwo obowiązek złożyć skargę najpierw
do nas, aby dać nam możliwość naprawienia błędów. Z rzecznikiem praw obywatelskich można
skontaktować się:
•

telefonicznie: 0845 601 0987

•

e-mailowo:: ask@ombudsman-wales.org.uk

•

przez stronę internetową: www.ombudsman-wales.org.uk

• listownie: Public Services Ombudsman for Wales
		
1 Ffordd yr Hen Gae, Pencoed, CF35 5LJ
Są też inne organizacje rozpatrujące skargi, np. Rada Języka Walijskiego (Welsh Language Board)
rozpatrująca skargi dotyczące języka walijskiego. Możemy udzielić więcej informacji na temat takich
organizacji.
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Wnioski
Poważnie podchodzimy do skarg i zażaleń i staramy się wyciągać wnioski ze wszystkich popełnionych
przez nas błędów. Wszystkie skargi są regularnie monitorowane i analizowane przez menedżerów i
zarząd.
Gdy wymagane jest wprowadzenie zmian, opracowujemy plan działania. Przedstawiamy w nim kroki,
które będziemy podejmować, osoby, które będą zaangażowane, oraz harmonogram. Poinformujemy
Państwa, gdy obiecane zmiany zostaną wprowadzone.

Gdzie uzyskać pomoc

Nasz personel dołoży wszelkich starań, aby informować nas o Państwa skargach. Jeśli potrzebują
Państwo dodatkowego wsparcia, postaramy się skontaktować Państwa z osobą, która będzie w stanie
pomóc. Pomocy mogą udzielić również organizacje Shelter lub Citizens Advice.
Z niniejszego regulaminu składania skarg i zażaleń mogą korzystać także osoby w wieku poniżej 18
lat. Pomoc można uzyskać na infolinii Meic Helpline (nr tel.: 080880 23456, www.meiccymru.org) lub
zgłosić się do walijskiego komisarza ds. dzieci (Children’s Commissioner for Wales). Dane kontaktowe:
•

Nr telefonu: 01792 765600

•

Email: post@childcomwales.org.uk

•

Strona internetowa: www.childcom.org.uk

• Adres korespondencyjny: Children’s Commissioner for Wales,
		
		
Oystermouth House, Phoenix Way, Llansamlet, Swansea, SA7 9FS

Nasze oczekiwania
W trudnych chwilach niektóre osoby zachowują
się nieracjonalnie. Być może złożenie skargi
lub zażalenia poprzedzały trudne i stresujące
okoliczności. W naszym przekonaniu upór i
determinacja nie są nieakceptowalne.
Uważamy, że każda osoba składająca skargę
ma prawo, aby ją usłyszano, zrozumiano i
uszanowano. Uważamy też, że takie samo prawo
przysługuje naszym pracownikom. Dlatego
oczekujemy, że każda osoba składająca skargę
będzie miła i uprzejma.
Nie będziemy tolerować zachowań agresywnych
lub obraźliwych, nieracjonalnych żądań ani
nieracjonalnej uporczywości. Stworzyliśmy
oddzielny regulamin, który obowiązuje
w sytuacjach, gdy czyjeś działania są
nieakceptowalne.

6

Załącznik 1

Formularz skargi/zażalenia

A: Dane
Nazwisko:

Imię:

Zwrot grzecznościowy: Pan/Pani
(jeśli inny, proszę podać jaki):

Adres korespondencyjny i kod
pocztowy:
Adres e-mail:

Numer telefonu do kontaktu w ciągu
dnia:
Numer telefonu komórkowego:

Prosimy wskazać preferowaną metodę komunikacji:
Poczta

Poczta elektroniczna

numer telefonu kontaktowego w ciągu dnia

numer telefonu komórkowego

Państwa wymagania: jeśli nasz standardowy sposób rozpatrywania skarg sprawia, że trudno jest
Państwu korzystać z naszych usług (np. nie posługują się Państwo językami angielskim ani walijskim
lub muszą Państwo komunikować się z nami w konkretny sposób), prosimy poinformować nas o tym,
abyśmy mogli Państwu pomóc.
Poniższy formularz powinna wypełnić osoba, która doświadczyła problemu. Osoby wypełniające go
w czyimś imieniu powinny wypełnić część B. Prosimy pamiętać, że przed rozpatrzeniem skargi mamy
obowiązek sprawdzić, że są Państwo upoważnieni do podejmowania działań w imieniu danej osoby.

B:
Imię i nazwisko osoby, w imieniu której
wypełniany jest formularz:
Adres korespondencyjny i kod
pocztowy:
Proszę opisać Państwa relację
z daną osobą:
Dlaczego składają Państwo skargę w
imieniu tej osoby:
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C:

O skardze/zażaleniu. W razie potrzeby prosimy odpowiedzieć na poniższe pytania na 		
dodatkowych kartkach.

C.1

Nazwa działu/części/usługi, której dotyczy skarga.

C.2

Co zrobiono źle lub czego nie zrobiono?

C.3

Jak wpłynęło to na Państwa?

C.4

Co według Państwa należy zrobić, aby naprawić sytuację?

C.5

Kiedy po raz pierwszy zdali sobie Państwo sprawę z problemu?

C.6

Czy już zgłosili Państwo problem pracownikom odpowiedzialnym za usługę? Jeśli tak, prosimy
opisać, jak i kiedy to się wydarzyło.

C.7

Jeśli od momentu gdy zdali sobie Państwo sprawę z problemu, minęło ponad 6 miesięcy,
prosimy uzasadnić, dlaczego problem nie został zgłoszony wcześniej.

Jeśli mają Państwo dokumentację uzasadniającą skargę/zażalenie, prosimy dołączyć ją do formularza.
Podpis:
Data:

Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres:
Governance Manager
Merthyr Tydfil Housing Association
11-12 Lower High Street
Merthyr Tydfil, CF37 8EB
Email: complaints@mtha.org.uk

8

