
  

Nie jestem zadowolony/a ze sposobu w jaki moja 

skarga zostala rozwiazana 

Jesli jestes nie zadowolony/a z odpowiedzi na Twoja skarge/zazalenie 

mozesz napisac do Scottish Public Services Ombudsman (Rzecznik Praw 

Obywatelskich w Szkocji), ktory rozwazy skarge po przejsciu formalnego 

procesu.  

Osobiscie:                                                                 

Scottish Public Service 

Ombudsman                                                                          

4 Melville Street                                                   

Edinburgh                                                                

EH3 7NS  

Poczta:  

Scottish Public Service Ombudsman 

Freepost SPSO (you don’t need to use a stamp)  

Edinburgh 

EH3 0BR 

Telefon:  0800 377 7330 

Kontakt online:   www.spso.org.uk/contact-us  

Strona infernetowa:  www.spso.org.uk  

Urzadzenia mobilne:  http://m.spso.org.uk  

Fax:  0800 377 7331  

 

 

 

 

 

Skladanie skarg  

 CROWN Medical Practice 
Celem Crown Medical Practice jest zapewnienie najlepszej mozliwej opieki 

i uslug medycznych lecz bywa, ze czasem nie wszystko pojdzie zgodnie z 

planem.  

Jesli istnieje aspekt panstwa opieki w naszej przychodni lub naszych uslug, 

z ktorych nie byli panstwo zadowoleni, prosimy o kontakt z nami. 

Rozwiazanie 

Naszym celem jest sprawiedliwe rozwiazanie i odpowiedz na kazda skarge 

lub zazalenie tak szybko jak to mozliwe.   

Ochrona Danych Osobowych 

Zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych GDPR (EU) 2016/679 

mamy obiowiazek poinformowac wszystkich skladajacych oficjalne skargi, 

ze ich imie i adres zostana dodane do bazy danych, ktora zostala stworzona 

w celach statystycznych i proceduralnych w procesie skladania skarg. Te 

informacje nie zostana udzielone nikomu innemu bez panstwa zgody i nie 

zostana uzyte w zadnym innym celu niz przetwozenie i rozwiazanie skargi, 

z jednym wyjatkiem, ktorym sa cele prawne w przypadku postepowania 

karnego.  

Kto moze zlozyc skarge?  

Kazda osoba/pacjent, ktory kozystal z uslug Crown Medical Practice ale 

rowniez czlonek rodziny, przyjaciel lub opiekun w imieniu pacjenta. Jesli 

skarge pomaga skladac osoba trzecia nalezy dolaczyc upowaznienie na 

pismie. W takim wypadku skladajacy otrzyma potwierdzienie wyslane 

poczta o dostarczonej do nas skargi i wszczeciu procedur – zobacz "Quick 

guide to the complaint procedure". 

http://www.spso.org.uk/contact-us
http://www.spso.org.uk/
http://m.spso.org.uk/


Szybki poradnik - skladanie skargi 

Faza pierwsza:  szybkie rozwiazanie na miejscu 

 Zawsze bedziemy sie starac rozwiazac/odpowiedziec na skarge jak 

najszybciej, w przciagu 5 dni roboczych, jesli to tylko jest mozliwe.  

 Jesli bedziesz nie zadowolony/a z wyniku mozesz wnioskowac o 

rozpatrzenie skargi w fazie drugiej. 

Faza druga:  wnikliwe dochodzenie 

Na tym etapie rozpatrzymy Twoja skarge,jesli byles nie zadowolony/a z 

naszej odpowiedzi na pierwszym etapie. W fazie drugiej natychmiast 

rozpatrujemy skargi, jesli jest jasne ze sa zlozone lub wymagaja 

szczegolowego zbadania. 

 Zapoznamy sie z Twoja skarga w ciagu 3 dni roboczych. Skontaktujemy 

sie z Toba z decyzja tak szybko jak tylko mozliwe – nie potrwa to wiecej 

niz 20 dni roboczych, chyba ze zaistnieje wazny powod dla ktorego 

bedziemy potrzebowac wiecej czasu. 

W niektorych przypadkach udzielenie pelnej odpowiedzi moze wymagac 

wiecej czasu, np. z powodu urlopow lub szczegolowego dochodzenia. Jesli 

taka sytuacja zaistnieje, poinformujemy Cie o tym I podamy powod.  

Podczas badania Twojej skargi nasza przychodnia ma na celu – 

 Porozmawiac z zainteresowanymi stronami, zeby dowiedziec sie co 

dokladnie sie stalo. 

 Poinformowac Cie o wyniku sprawy tak szybko jak to mozliwe 

 Zoorganizowac spotkanie, jesli pacjent wyraza zgode, aby omowic  Twoja 

skarge. 

 Upewnic sie, ze otrzymasz przeprosiny we wlasciwych przypadkach 

 Wdrozenie wszelkich zmian w uslugach swiadczonych przez przychodnie, 

jesli uznamy to za konieczne/potrzebne.  

 

Czy po zlozeniu skargi nie bede traktowayny inaczej 

niz dotychczas?  

Absolutnie nie. Kazda opinia na temat uslug i opieki Crown Medical Practice 

jest mile widziana. Naszym priorytetem jest zdowie i dobro naszych 

pacjentow.  

Jak zlozyc skarge?  

Wiekszosc problemow moze zostac rozwiazana szybko i sprawnie, czesto 

juz podczas rozmowy z jednym z pracownikow. Jesli jednakze nie dojdzie 

do porozumienia zachecamy do zlozenia formalnego zazalenia/skargi. Jest 

wiele spospobow w jaki mozna to zrobic :  

 Osobiscie- rozmawiajac z jednym z pracownikow 

 Telefonicznie, pod numerem:  01463 214450  

 Na pismie, piszac do Complaints Officer 

 Wypelniajac gotowa forme CCC, ktora jest dotepna na glownej recepcji. 

Ta forma musi zostac wypelniona i odeslana do naszej przychodni, 

zaadresowana do CCC Officer. 

Serwis Porad i Wsparcia Pacjenta (PASS)  

Jest to niezalezny serwis, ktory udziela darmowych, latwo dostepnych i 

poufnych porad i wsparcia dla pacjentow, ich opiekunow i rodzin 

dotyczacych NHS (tutejszego narodowego funduszu zdrowia) oraz zdrowia 

i opieki spolecznej. 

Serwis ten w szegolnosci promujacy zrozumienie i swiadomosc praw i 

obowiazkow pacjenta oferuje wsparcie dla wszystkich pacjenow w procesie 

skladania skarg, komentarzy i opinii na temat leczenia i opieki medycznej 

dostarczarnej przez NHS w Szkocji 

Dowiedz sie wiecej o Serwisie Porad i Wsparcia Pacjenca 

Zadzwon pod 0800 917 2127 aby porozmawiac z doradca pacjenta PASS 

http://www.patientadvicescotland.org.uk/
http://www.patientadvicescotland.org.uk/


 


