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zano\ n Panie.
iniej zym potwierdzam otrzymanie kore pondencji dotyczącej powyż zej prawy. iniejszej
skardze został nadany wyżej wymieniony numer, na który należy się powoływać w dalszej
kore pondencji dotyczącej tej pral .
by ułatwić rozpoznanie kargi, do niniej zego listu załączam 10 kodó kreskowych, których
należy używać wyłącznie w odniesieniu do tej prawy. Wy yłając do Kancelarii Trybunału list lub
inną korespondencję, proszę nakleić jeden z kodów kreskowych w prawym górnym rogu pierwszej
trony kore pondencji.
Trybunał przystąpi do rozpatrzenia powyższej kargi tak zybko, jak to będzie możliwe, na
pod ta ie przedłożon ch informacji i dokumentów. Jeżeli życzy Pan obie prze łać jakiekolwiek
dokumenty
na poparcie niniej zej kargi, uprzejmie pro zę o przesłanie ich kopii, a nie
oryginałów, gdyż nie zo taną one zwrócone. Po tępowanie odbywa się pisemnie, a o obista
obecno' ć je t wymagana w wyjątkowych przypadkach na pro 'bę Trybunału. Kancelaria Trybunału
powiadomi Pana o decyzji podjętej w powyż zej sprawie.
Pro zę również za\: iadamiać mnie o zmianie wojego adre u. Ponadto pro zę o przekazywanie
Trybunałowi. z wła nej inicjatywy, informacji o i totnych wydarzeniach w sprawie, której dotyczy
po ż za karga, oraz o prze yłanie kopii decyzji podjętych w tej pra\: ie.
Informuję jednocze 'nie, że Kancelaria Trybunału nie będzie potwierdzać otrzymania kolejnych
li tó , ani pi emnie, ani telefonicznie. Jeżeli pragnie Pan mieć pewno 'ć, że Kancelaria Trybunału
otrzymała Pana korespondencję, należy ją w łać li tem polecon m za potwierdzeniem odbioru.
Łączę wyrazy szacunku,
z upoważnienia Kanclerza

M. Pogorzel ka
ekretarz Prawn
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