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Jesteśmy zobowiązani do świadczenia wysokiej jakości usług prawnych oraz do uczciwego 
traktowania wszystkich klientów. Obejmuje to zobowiązanie do naprawienia sytuacji, gdy coś 
poszło lub mogło pójść źle, w tym również w odniesieniu do rachunku i potrzebujemy, abyście 
nam Państwo o tym powiedziieli. 

Niniejsze zasady wyjaśniają, w jaki sposób rozpatrujemy wszelkie skargi kierowane do naszej 
kancelarii. Państwa skarga może dotyczyć sposobu obsługi klienta, jakości otrzymanej porady 
lub wysokości otrzymanej faktury.   

Procedura składania skarg 

Jeśli mają Państwo jakieś zażalenie, prosimy o poinformowanie o tym Nancy, czy to listownie do 
tego biura, czy też pocztą elektroniczną na adres nancy@nancykhawam.com.  Byłoby pomocne, 
gdybyście mogli Państwo przekazać nam swoje zastrzeżenia na piśmie. Jeśli jednak wolicie 
Państwo tego nie robić lub sprawia to Państwu trudność, prosimy zadzwonić do Nancy pod 
numerem 0203 427 5370. 

Aby pomóc nam zrozumieć Państwa skargę i abyśmy niczego nie przeoczyli, prosimy o podanie 
następujących informacji: 

1. Co Państwa zdaniem zrobiliśmy źle; oraz
2. Co chcieliby Państwo osiągnąć w wyniku złożenia skargi.

Aby wyjaśnić, jak długo może trwać ten proces, podaliśmy docelowe czasy trwania każdego 
etapu procesu. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie będzie możliwe dotrzymanie któregokolwiek 
z terminów, poinformujemy Państwa o tym i wyjaśnimy, dlaczego. 

Co będzie dalej?

1. Po otrzymaniu skargi wyślemy do Państwa list z potwierdzeniem złożenia skargi, 
załączając kopię niniejszych zasad. Postaramy się potwierdzić Państwa skargę nie 
później niż w ciągu trzech dni roboczych od jej otrzymania.

2. Otworzymy akta skargi w naszym systemie. Sprawdzimy akta dotyczące pracy, jaką 
ta praktyka wykonywała na rzecz klienta. Zakończymy nasze wstępne rozważania w 
terminie nie dłuższym niż dziesięć dni roboczych.

3. Następnie możemy zaprosić Państwa na spotkanie. Nie musicie brać w nim udziału, jeśli 
nie chcecie lub nie jesteście w stanie. Chętnie omówimy z Państwem sprawę przez telefon. 
Możemy też napisać do Państwa pismo, w którym przedstawimy nasze stanowisko w 
danej sytuacji i/lub zaproponować odpowiednie zadośćuczynienie. Będziemy dążyć do 
tego, aby wysłać do Państwa pismo z naszą opinią i ewentualne sugestie w ciągu nie 
więcej niż dziesięciu dni roboczych od zakończenia naszego dochodzenia.

4. Jeśli uznamy, że nie spełniliśmy naszych standardów, możemy zaoferować przeprosiny, 
obniżenie rachunku lub zwrot otrzymanej płatności.

5. Jeśli na tym etapie nadal nie są Państwo zadowoleni, prosimy o poinformowanie nas o 
tym. Byłoby dla nas pomocne, gdybyście mogli to zrobić w ciągu dwudziestu jeden dni 
od otrzymania naszych opinii i sugestii, o których mowa w punkcie 3 powyżej, ale nie 
ma takiego obowiązku. Następnie zorganizujemy ponowne rozpatrzenie naszej decyzji 
w świetle wszelkich uwag zgłoszonych przez Państwa. Będziemy dążyć do tego, aby 
zrobić to w ciągu nie więcej niż czternastu dni roboczych od otrzymania informacji od 
wnioskodawcy.
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6. Poinformujemy Państwa o wyniku ponownego rozpatrzenia decyzji w ciągu nie więcej niż 
dziesięciu dni roboczych od zakończenia przeglądu i zrobimy to pisemnie potwierdzając 
naszą ostateczną decyzję w sprawie skargi i wyjaśniając nasze powody.

7. Jeśli chcą Państwo, mogą Państwo zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich (Legal 
Ombudsman), który świadczy usługi rozpatrywania skarg na prawników, w tym na 
kancelarie adwokackie. Zazwyczaj oczekuje się, że firmy zakończą rozpatrywanie skarg w 
ciągu ośmiu tygodni od poinformowania o zażaleniu i Legal Ombudsman będzie wymagał, 
by skargi zostały mu przekazane w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia rozpatrywania 
skarg jak jest to opisane powyżej (co oznacza otrzymania ostatecznej odpowiedzi na piśmie 
od naszej firmy).

8. Usługi świadczone przez Rzecznika Praw Obywatelskich są ograniczone do osób fizycznych i 
mniejszych organizacji - więcej szczegółów na temat ich usług można znaleźć na ich stronie 
internetowej oraz w warunkach współpracy przekazanych na początku naszej współpracy. 
Szczegółowe informacje o tym, jak skontaktować się z Legal Ombudsman są następujące:

• Telefon:   0300 555 0333
• E-mail:    enquiries@legalombudsman.org.uk
• Strona internetowa:  www.legalombudsman.org.uk
• Adres:    Legal Ombudsman, PO BOX 6806, Wolverhampton WV1 9WJ

9. Należy pamiętać, że Legal Ombudsman nie będzie w stanie przyjąć skargi jeśli:

• upłynęło ponad sześć lat od daty domniemanego działania lub zaniechania, które dało 
podstawę do złożenia skargi

• Upłynęło więcej niż trzy lata od momentu, w którym powinni Państwo byli wiedzieć o 
swoim prawie do złożenia skargi;

• Data domniemanego działania lub zaniechania będącego powodem złożenia skargi miała 
miejsce przed 6 października 2010 r.

10. Jeśli Państwa zastrzeżenia dotyczą naszego postępowania, mogą Państwo skontaktować się 
z Solicitors Regulation Authority. Może to dotyczyć takich spraw, jak nieuczciwość, zabranie 
lub utrata pieniędzy lub niesprawiedliwe traktowanie klienta ze względu na jego wiek, 
niepełnosprawność lub inne cechy. Prosimy o odwiedzenie ich strony internetowej, aby 
dowiedzieć się, w jaki sposób można zgłosić swoje obawy do Solicitors Regulation Authority 
- https://www.sra.org.uk/consumers/problems/report-solicitor/

11. Istnieją alternatywne organy zajmujące się skargami, które są właściwe do rozpatrywania 
skarg dotyczących usług prawnych, jeśli zarówno Państwo, jak i nasza firma chcielibyście 
omówić taki system. My, zdecydowaliśmy się jednak nie przystępować do procesu ADR. 
Jeżeli zatem chcą Państwo złożyć skargę dalej, należy skontaktować się z Rzecznikiem Praw 
Obywatelskich.

Ile to będzie kosztować? 

12. Nie pobierzemy od Państwa żadnych opłat za rozpatrzenie skargi.
13. Należy pamiętać, że jeśli wystawiliśmy rachunek za pracę wykonaną w danej sprawie, a 

wszystkie lub niektóre nie zostanie zapłacona, możemy być uprawnieni do naliczenia odsetek 
od niezapłaconej kwoty

14. Korzystanie z usług Rzecznika Praw Obywatelskich jest bezpłatne.

Dziękujemy za zgłoszenie nam Państwa zastrzeżeń. Dołożymy wszelkich starań, aby 
rozwiązać wszelkie niezadowolenie, jakiego doświadczyli Państwo podczas korzystania 
z usług tej kancelarii.  
Naszym głównym celem jest naprawienie sytuacji. 
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