
MEDIACJA Polityka i procedura rozpatrywania skarg

Kwiecień 2022 r.

Strona 1/2

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 jest możliwe dotrzymanie któregokolwiek z 
terminów, poinformujemy Państwa o tym na piśmie i wyjaśnimy dlaczego.

Co będzie dalej? 

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

2. Otworzymy akta skargi w naszym systemie. Sprawdzimy akta mediacji. Wstępną analizę 
zakończymy w ciągu nie więcej niż 30 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 
roboczych od otrzymania naszej opinii i sugestii, o których mowa w punkcie 3 powyżej, 
ale nie ma takiego obowiązku. Zorganizujemy wówczas przegląd naszej decyzji w świetle 
wszelkich uwag zgłoszonych przez Państwa. Z reguły staramy się to zrobić 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 czternastu dni roboczych od zakończenia rozważania sprawy i zrobimy to na piśmie, 
aby potwierdzić nasze ostateczne stanowisko w sprawie i wyjaśnić powody.

7. Jeśli zostanie to uzgodnione między Państwem a Nancy, możliwe jest zorganizowanie 
mediacji w sprawie skargi. Decyzja ta powinna zostać podjęta w ciągu dwudziestu jeden 
dni roboczych od ostatecznego stanowiska firmy, o którym mowa w punkcie 6.

8. Po wyczerpaniu procedury składania zażaleń w firmie lub jeśli Nancy nie odpowiedziała 
na skargę, można zwrócić się do Rady ds. Standardów Mediacji Rodzinnej (Family 
Mediation Standards Board - FMSB). FMSB świadczy usługi w zakresie rozpatrywania 
skarg przeciwko mediatorom zarejestrowanym przez Radę Mediacji Rodzinnych (Family 
Mediation Council), którą jest Nancy.

9. FSMB oczekuje, że firmy zakończą rozpatrywanie skarg w ciągu 30 dni od ich zgłoszenia i 
że skargi zostaną do nich skierowane w ciągu trzech miesięcy od zakończenia opisanego 
powyżej procesu rozpatrywania skarg (co oznacza otrzymanie ostatecznej odpowiedzi 
na piśmie od firmy)

10. FSMB będzie rozpatrywać skargi dotyczące naruszeń standardów zawodowych FMC. 
Standardy zawodowe są określone w Kodeksie Postępowania FMC, Kodeksie Postępowania 
Konsultantów Praktyk Zawodowych FMC oraz Podręczniku Standardów Zawodowych i 
Samoregulacji FMC. Skarga może zostać złożona do FSMB, wypełniając formularz skargi, 
który można pobrać na stronie https://www.familymediationcouncil.org.uk/complaints-
about-mediators/

11. Dane kontaktowe FSMB to:

• Telefon:   01707 594055
• E-mail:    complaints@familymediationcouncil.org.uk
• Strona internetowa:  www.familymediationcouncil.org.uk
• Adres:    The Family Mediation Standards Board, Family Mediation   

    Council, International Dispute Resolution Centre, 70 Fleet 
    Street, London EC4Y 1EU

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

Ile to będzie kosztować? 

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

a wszystkie lub niektóre faktury nie zostaną zapłacone, możemy być uprawnieni do 
naliczenia odsetek od niezapłaconej kwoty.

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