
ściem prawa. Pracownikowi w 
takiej sytuacji przysługuje po-
wództwo o ustalenie stosunku 
pracy. Jeżeli, tak jak nasz Czy-
telnik, wykonujemy na zlecenie 
pracę w ściśle określonych go-
dzinach, w określonym miejscu 
i pod kierownictwem firmy, od 
której otrzymujemy zlecenie, 
sąd na nasz wniosek w formie 
pozwu, ustali, że jesteśmy pra-
cownikiem. 
Wniesienie pozwu jest gene-
ralnie bezpłatne, ponieważ 
pracownik w sprawach z prawa 
pracy jest zwolniony z mocy 
prawa z kosztów sądowych, je-
żeli wartość przedmiotu sporu 
nie jest wyższa niż 50.000 zł. 
Powództwo wnosi się do wła-
ściwego sądu, którym jest w 
takim przypadku sąd miejsca 
wykonywania pracy. 
W takim pozwie trzeba opisać 
dokładnie sytuację faktycz-
ną zatrudnienia w określonej 
firmie oraz powołać wnioski 
dowodowe na okoliczność fak-
tycznego wykonywania pracy. 
Konieczne jest również wska-
zanie tzw. interesu prawnego, 
czyli tego jak wynik sprawy 
wpłynie na nasze prawa i obo-
wiązki. ■
Kuzynka mojej 
mamy chce prze-
pisać na mnie swój 
dom. Jak to zrobić?
Jeżeli chcemy przenieść wła-
sność nieruchomości na inną 
osobę niezbędna będzie wizy-
ta u notariusza i sporządzenie 
aktu darowizny. Wyjściem jest 
również sporządzenie testa-
mentu w przepisanej prawem 
formie, jednak własność domu 

n a b ę d z i e 
Pani w ta-

kim przy-
p a d k u 
dopiero 
z chwilą 
śmierci 
obecnej 
właści -
cielki. 

■

wienia o stwierdzeniu nabycia 
spadku. Stwierdzenie nabycia 
spadku oraz poświadczenie 
dziedziczenia nie może nastą-
pić przed upływem 6 miesięcy 
od otwarcia spadku, chyba, że 
wszyscy znani spadkobiercy 
złożyli już oświadczenia o przy-
jęciu lub o odrzuceniu spadku. 
Wspomniane wyżej dokumenty 
określają krąg spadkobierców. 

■

Jestem stroną umo-
wy zlecenia, w 
ramach której wy-
konuję obowiązki 
ochroniarza. Praca 
odbywa się według 
określonego odgór-
nie harmonogramu i 
obejmuje około 200 
godzin w miesiącu. 
Pracuję w jednym, 
stałym miejscu, 
często w soboty. 
Nie mam prawa do 
urlopu i dni wol-
nych. Zarobki są 
niewielkie. Już od 
3 lat trwa proceder, 
w którym co 3 mie-
siące  podpisywana 
jest ze mną kolejna 
umowa zlecenia na 
czas określony. Ja-
kie uprawnienia dla 
mojej osoby wy-
nikają z przepisów 
prawa?
Z przedstawionego stanu 
faktycznego wynika, że nasz 
Czytelnik wykonuje pracę, 
czyli pozostaje w stosunku 
pracy. To, że pracodawca 
podpisuje zamiast umo-
wy o pracę umowę 
zlecenia, jest w 
zasadzie niedo-
zwolonym obej-

R E K L A M A . . . .

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

Dyżur prawnika

Adwokat Łukasz Frączek

2 tygodnie temu 
umarł mój mąż. Jak 
załatwić sprawę 
przepisania miesz-
kania, którego oboje 
byliśmy właścicie-
lami. Nie mamy 
dzieci, ani wnuków. 
Mąż nie sporządzał 
testamentu.
W razie śmierci osoby, jej 
prawa i obowiązki majątkowe 
przechodzą na spadkobierców. 
Jeżeli zmarły nie sporządził te-
stamentu, będzie zachodzić 
tzw. dziedziczenie ustawowe. 
Aby udokumentować przej-
ście praw majątkowych, w tym 
prawa własności na spadko-
bierców, należy sporządzić u 
notariusza akt poświadczenia 
dziedziczenia lub wnioskować 
do sądu o wydanie postano-


