
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serwis Salford Home Search to innowacyjny sposób wynajmu 
nieruchomości, zapewniający duży wybór dostępnych lokali podczas 
poszukiwania nowego miejsca zakwaterowania w Salford. Serwis ten pozwala 
wyszukać i wybrać nieruchomość spełniającą wszystkie Państwa potrzeby 
mieszkaniowe. 
 
W jaki sposób to działa? 
Należy zarejestrować się (szczegóły podane na odwrocie ulotki) i zgłosić 
zainteresowanie lokalem spełniającym wymogi. Ostateczny poziom Państwa 
zakwalifikowania zostanie wyświetlony na  stronie Państwa profilu pt.: 
„Historia”. 
 
Na podstawie Państwa obecnej sytuacji zostaną Państwo zakwalifikowani do  
odpowiedniej grupy. Po zakwalifikowaniu, mogą Państwo wyrazić swoje 
zainteresowanie wynajmem dowolnego lokalu. W przypadku, gdy 
zainteresowanie daną nieruchomością wyrazi więcej niż jedna osoba, 
nieruchomość zostanie przyznana na podstawie następujących kryteriów: 
bieżące potrzeby, poziom grupy, długość okresu członkowstwa w serwisie.  
 
Często zadawane pytania 
 
1 Co to jest grupa? 
 
Grupa to sposób identyfikowania sytuacji i potrzeb mieszkaniowych danej 
osoby  
 
Grupa A – Członkowie odzyskani 
Grupa B – Członkowie bezdomni na podstawie ustawy 
Grupa C – Członkowie z ogólnymi potrzebami zakwaterowania, posiadający 
więzi lokalne 
Grupa D – Członkowie bez potrzeb zakwaterowania 
Grupa M – Członkowie z potrzebami zakwaterowania, w związku ze stanem 
zdrowia 



Grupa N – Członkowie bez więzi lokalnych 
 
Do poszczególnych grup zostanie przydzielony określony %  nieruchomości. 
Taki podział może ulec zmianie w zależności od potrzeb zakwaterowania i 
dostępnych lokali.  
 
2 W jaki sposób mogę wyrazić swoje zainteresowanie daną 
nieruchomością? 
 
Zainteresowanie daną nieruchomością można wyrazić przez Internet, wysyłając 
wiadomość sms, odwiedzając biuro Salford Home Search lub dzwoniąc do 
naszego biura. 
 
3 Dla jakiego rodzaju nieruchomości mogę wyrazić 
zainteresowanie? 
 
Mogą Państwo wyrazić swoje zainteresowanie dla dowolnej nieruchomości. 
Należy jednak pamietać, że pierwszeństwo będzie przyznawane członkom, 
należącym do tej samej grupy co nieruchomość i której rodzaj i wielkość 
odpowiada potrzebom zainteresowanych. 
 
4 Kiedy należy wyrazić swoje zainteresowanie 
nieruchomością? 
 
Swoje zainteresowanie mogą Państwo wyrazić od środy, godz. 10:00 do 
poniedziałku, godz. 00:00. Zainteresowanie można wyrazić trzykrotnie w ciągu 
danego tygodnia, ale jedynie raz dla danej nieruchomości. 
 
5 W jaki sposób mogę dowiedzieć się jak plasują się moje 
zgłoszenia? 
 
Wybrani członkowie otrzymają wiadomość od właściciela nieruchomości, w 
celu umówienia się na ogląd nieruchomości. Na stronie „Historia” swojego 
profilu będą Państwo mogli zobaczyć ostateczną pozycję zgłoszenia 
zainterestowania. 
 
6 Czy istnieją priorytety lub preferencje w przyznawaniu 
nieruchomości? 
 

Więzi lokalne z  Salford: 

• osiedlili się i mieszkali Państwo w stałym miejscu zamieszkania w Salford 



przez sześć z ostatnich dwunastu miesięcy 
• posiadają Państwo stałe zatrudnienie w Salford 
• posiadają Państwo bliską rodzinę (rodzice, dzieci, rodzeństwo), której 

człownkowie zamieszkują w Salford obecnie i przez co najmniej pięć ostatnich 
lat 

• są Państwo uznani za ustawowo bezdomnych i rada miasta Salford ma 
prawny obowiązek do udzielenia Państwu pomocy 

 
 
7 Czy moje dane osobowe zostaną przekazane właścicielom 
nieruchomości? 
 
Rejestrując się w serwisie Salford Home Search automatyczynie udzielają 
Państwo zgody na przekazanie takich informacji właścicielom nieruchomości 
chyba, że zgłoszą Państwo przeciwny wniosek. Państwa informacje zostaną 
przesłane po zgłoszeniu przez Państwa zainteresowania którąkolwiek z 
nieruchomości.  
 
8 Czy zachowam przysługujące mi obecnie prawa najemcy? 
 
Właściciel nieruchomości poinformuje Państwa na temat nowych praw zanim 
zaakceptują Państwo ofertę nieruchomości. W przypadku wątpliwości co do 
jakichkolwiek praw najemcy, należy omówić je z właścicielem nieruchomości. 
 
9 W jaki sposób będę traktowany, jeśli posiadam nałożony 
zakaz zachowań antyspołecznych lub kartę prawną? 
 
Polityka dotycząca zachowań antyspołecznych została stworzona, w celu 
zapewnienia poparcia dla zrównoważonych wspólnot.  Członkowie mogą 
zostać usunięci z rejestru ustawowego, jednak każdy przypadek będzie 
rozważany indywidualnie po dokładnym zbadaniu danej sprawy. Członkowie 
zachowują prawo odwołania się od takiej decyzji i będą traktowani na równi z 
innymi. 
 
10 Czy nieruchomości wynajmowane prywatnie są objęte tym 
programem? 
 
Tak. W przypadku, gdy są Państwo zainteresowani nieruchomością prywatną, 
możemy zapewnić wsparcie przy wpłacie kaucji, jeśli zakwalifikują się Państwo 
to takiej pomocy w ramach programu „Plan zobowiązania wynajmu” (Rental 
Bond Scheme). 
     



11 Co stanie się w przypadku, gdy moja sytuacja ulegnie 
zmianie np.: moje dziecko ukończy 18 lat? 
 
W takim przypadku, należy skontaktować się z nami rejestrując się na stronie 
www.salfordhomesearch.co.uk , odwiedzając biuro Salford Home Search lub 
kontaktując się telefonicznie. Wszelkie zmiany w Państwa sytuacji muszą 
zostać nam zgłoszone możliwie jak najszybciej, ponieważ może to wpłynąć na 
Państwa zakwalifikowanie do danej grupy lub zwiększyć Państwa potrzeby 
mieszkaniowe.  Niezgłoszenie zmian może skutkować anulowaniem Państwa 
członkowstwa lub wycofaniem jakichkolwiek ofert nieruchomości. 
 
12 Co stanie się w przypadku, gdy będę potrzebować pomocy 
w związku z moim członkowstwem? 
 
W przypadku konieczności uzyskania pomocy w związku z Państwa 
członkowstwem, należy skontaktować się z  urzędnikiem ds. osób 
wymagających specjalnej troski (Vulnerable Persons Officer ), dzwoniąc na 
numer  telefonu: 0161 793 2370. Dla osób, które ukończyły 55 rok życia, 
istnieje możliwość zapewnienia pomocy z naszego urzędu Housing Choice 
www.salford.gov.uk/housing-choice-older-vulnerable-people  
 
13 W jaki sposób działają usługi SMS? 
  
Powiadomienia sms są wykorzystywane, w celu powiadomienia Państwa, jeśli 
nieruchomość, którą są Państwo zainteresowani została usunięta z listy 
nieruchomości przed upływem terminu, a Państwo znajdują się w pierwszej 
dziesiątce na liście zainteresownych. 
 
Usługi SMS pozwalają Państwu na zgłoszenie lub wycofanie  zainteresowania 
przy pomocy wiadomości sms wysłanej z Państwa telefonu komórkowego. 
 
Państwa numer będzie przechowywany jako informacja poufna i nie zostanie 
przekazany stronom trzecim lub wykorzystany w celach marketingowych lub 
reklamowych. 
 
14 W jaki sposób mogę skontaktować się z serwisem Salford 
Home Search? 
 
Aby skontaktować się lub zarejestrować się w serwisie Salford Home Search 
lub w celu uzyskania dodatkowych informacji, należy odwiedzić naszą stronę 
internetową www.salfordhomesearch.co.uk lub sklep serwisu Salford Home 
Search -  



 
Salford Home Search 
Brotherton House 
1 Loganberry Avenue 
Salford 
M6 5UX. 
 
Telefon: 0161 909 6514 
 
Partnetrzy serwisu Salford Home Search 

Salix Homes. 
City West Housing Trust. 
Harvest. 
Great Places. 
St Vincents. 


