Listy do redakcji
Pan Bogdan poruszył problem parkingu
przed budynkiem Poczty Polskiej przy
ul. Dolnych Wałów.
- Przed parkingiem jest ustawiony znak drogowy informujący o zakazie postoju i parkowania powyżej 20 minut.
Interesanci i przedstawiciele
zakładów pracy, którzy przyjeżdżają na pocztę na kilka
minut, celem nadania lub pobrania korespondencji (skrytki pocztowe) nie mają możli-

Dyżur
prawnika

Nie sposób wykluczyć, że nie
nastąpiło jeszcze przedawnienie roszczeń, których zaspokojenia żąda firma windykacyjna. Generalną regułą
jest bowiem 10 letni okres
przedawnienia. Jeżeli chodzi
jednak o rachunki takie jak
prąd, telewizja, telefon, są
to roszczenia związane z prowadzoną przez danego usługodawcę działalnością gospodarczą i wówczas termin
przedawnienia wynosi 3 lata.
Co oznacza przedawnienie?
Przedawnienie na pewno nie
oznacza wygaśnięcia obowiązku. Właściwy przepis stanowi natomiast: Po upływie
terminu przedawnienia ten,
przeciwko komu przysługuje
roszczenie, może uchylić się
od jego zaspokojenia (…).

i Straż Miejska udziela pouczeń i kar tylko parkującym
po lewej stronie jezdni - pisze

wości pozostawienia swoich
pojazdów. Szczególnie było
to widoczne w lipcu i sierpniu
w dniach, gdy w budynku nie
było interesantów lub było ich
bardzo niewielu. Większość
samochodów pozostawiana
jest na tym parkingu przed
godziną 8.00 a zabierana jest
około godziny 16.00. Policja

Adwokaci Izabela Latkowska i Łukasz
Frączek dyżurują w redakcji Gazety
Miejskiej w każdy czwartek od godziny
15 do 16.00, pod telefonem
(32) 230-84-51. O co pytali nasi
Czytelnicy podczas ostatniego dyżuru?

Ostatnio dostaję
wezwania do zapłaty od firm windykacyjnych. Dotyczą
one rachunków
sprzed 9-10 lat. Czy
muszę reagować na
wezwania i czy muszę płacić zaległości
sprzed tak dawnego
okresu?

pan Bogdan. - Jeśli nie ma
możliwości wyegzekwowania
przestrzegania przepisów ruchu drogowego to może lepiej
wprowadzić na tym miejscu
płatne miejsca parkingowe dodaje nasz Czytelnik.

pracy dowiedziałam
się, że jestem w ciąży. Chciałabym iść
na L-4, ale boję się
że umowa ulegnie
rozwiązaniu. Czy
prawo mówi coś na
ten temat?
Wszystko zależy od okresu ciąży, w którym się Pani
znajduje. W opisanej sytuacji
będzie miał bowiem zastosowanie art. 177. § 3. Kodeksu
pracy, który mówi: Umowa o
pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na
okres próbny przekraczający
jeden miesiąc, która uległaby
rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega
przedłużeniu do dnia porodu. Jeżeli ciąża jest na tyle
zaawansowana, że umowa
kończyłaby się po rozpoczęciu drugiego trymestru ciąży,
umowa przedłuża się do dnia
porodu. W czasie ciąży przysługują wówczas pełne prawa
przewidziane dla ciężarnej
pracownicy.

■

Mam umowę na
czas określony
3 miesięcy. Po
rozpoczęciu
Adwokat Łukasz Frączek
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