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W odniesieniu do Pana/Pani pisma z dnia 20/12/2013 pragne poinformowac, ze skarga skierowana przez Pana/Pania^ do Komisji zostala
zarejestrowana pod numerem referencyjnym CHAP(2014)00014 (numer ten nalezy podawac w dalszej korespondenqi). Pragne
rowniez zaznaczyc, ze przypisanie skardze oficjalnego numeru referencyjnego nie jest rownoznaczne ze wszczeciem przez Komisje
postepowania w sprawie naruszenia przepisow..

Ztozona przez Pana/Pani^ skarga zostanie rozpatrzona przez shizby Komisji w swietle obowiazujacego prawa Unii Europejskiej.
Nastepnie otrzyma Pan/Pani bezposrednio mformacje na temat wnioskow z analizy oraz przebiegu ewentualnego postepowania. W
miedzyczasie moze Pan/Pani kontaktowac sie z DG ds. Zatrudnienia, Spraw Spolecznych i Rownosci Szans poczta^ elektroniczna,
pisza^c na adres: EMPL-CHAP@ec.europa.eu.

Moze Pan/Pani zastrzec koniecznosc rozpatrywania skargi w trybie poufhym badz nie. Rozpatrywanie bez zachowania poufhosci
oznacza, ze zezwala Pan/Pani stuzbom Komisji na ujawnienie zarowno Pana/Pani tozsamosci, jak i Pana/Pani korespondencji
skierowanej do Komisji, w ich kontaktach z wladzami panstwa czlonkowskiego, przeciwko ktoremu skierowana jest skarga. Jezeli nie
poinformuje Pan/Pani Komisji o swojej decyzji w tym wzgledzie za pomoca^ formularza skargi lub w odrebnym pismie, stuzby Komisji
uznaja, ze wybiera Pan/Pani rozpatrzenie skargi w trybie poufhym. Pragnejednak zaznaczyc, ze ujawnienie przez shizby Komisji
Pana/Pani tozsamosci moze w pewnych okolicznosciach okazac sie niezbedne dia nadania skardze dalszego biegu.

Nie ponosi Pan/Pani zadnych kosztow postepowania, takze w przypadku gdy Komisja postanowi wszczac postepowanie w sprawie
naruszenia przepisow.

Ponadto w Pana/Pani interesie lezy skorzystanie z krajowych srodkow odwolawczych, gdyz z regufy umozliwiaja^one bardziej
bezposrednie i indywidualne dochodzenie swoich praw. Na przyklad w przypadku poniesionej szkody wylacznie sad krajowy moze
nakazacjej naprawienie przez odnosne panstwo cztonkowskie. Majac rowniez na uwadze, ze krajowe srodki odwolawcze sa^dostepne
 w ograniczonym terminie, nalezy skorzystac z nichjak najszybciej, aby nie stracic praw przyshigujacych na szczeblu krajowym.

Z powazaniem

  Muriel Guin
Kierownik dziatu
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