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Boże Narodzenie 
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Biesiada Piwna 
 

W dniu 30 listopada odbyła się już XVI 
Biesiada Piwna organizowana przez KZ 
NSZZ ”S” w ANWILU. Od kilku już lat 
miejscem biesiadnych spotkań jest resta-
uracja „Gościniec”. 
Biesiada to już tylko nazwa tej imprezy, 
której prawdziwość oddają jedynie menu i  
śpiewniki, zresztą niewykorzystane do 
końca. Zabawa w obecnej formie i oprawie  
nie posiada nic wspólnego z biesiadą, trzeba 
przyznać, że obecny wystrój sali, pięknej, 
nie sprzyja atmosferze biesiady, 
 

 
 

poza tym brak odpowiedniego wodzireja 
(ukłon w stronę Piotra, byłego wodzireja). 
Nie każdy zespół potrafi niestety popro-
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wadzić odpowiednio tego wieczoru i bie-
siada sprowadza się do roli normalnej 
Andrzejkowej zabawy, którą należałoby tak 
nazywać i pod takim kątem organizować. 
Poza tym wieczór miły i udany. Zespół 
muzyczny „Wodnik” starał się uświetnić 
wieczór kilkoma konkursami: było odgady-
wanie rebusów, przechodzenie pod poprze-
czką itp.  
 

 
 

Jak zwykle nagrodami w konkursach były 
bardzo smaczne dania kulinarne. 
 

 
 

Zabawa udana i miła,ale to już nie Biesiada 
Piwna, której założeniem było: wspólnie 
pośpiewać i potańczyć  przy muzyce wielu 
pokoleń, wielokulturowej muzyce biesia-
dnej.   
 

 
 

Upominek świąteczny 
 

Komisja Zakładowa ustaliła, że upominki 
świąteczne będą należały się członkom 

związku zatrudnionym w ANWILU na 
dzień 06.12.2013 rok oraz będą wydawane 
w terminie 06.12.2013÷31.12.2013r. 

 

 

ODSZKODOWANIA 

Co należy się poszkodowanemu 

W razie uszczerbku na zdrowiu 
poszkodowany może domagać się wypłaty z 
ubezpieczenia OC sprawcy wypadku 
następujących świadczeń: 

• zadośćuczynienia pieniężnego za dozna-
ną krzywdę; jest to świadczenie jedno-
razowe, które ma złagodzić cierpienia 
fizyczne i psychiczne poszkodowanego, 

• zwrotu wszelkich kosztów związanych z 
wypadkiem, czyli kosztów leczenia i re-
habilitacji, opieki nad poszkodowanym, 
transportu poszkodowanego i jego bli-
skich, adaptacji mieszkania do potrzeb 
poszkodowanego, przygotowania posz-
kodowanego do wykonywania nowego 
zawodu, jeśli na skutek wypadku nie 
może wykonywać dotychczasowego, 

• renty uzupełniającej, która ma stanowić 
wyrównanie różnicy w dochodach osią-
ganych przez poszkodowanego przed 
wypadkiem i po nim, 

• jednorazowego odszkodowania, czyli 
tzw. kapitalizacji renty; żądanie to jest 
uzasadnione np. wtedy, gdy poszkodo-
wany w następstwie wypadku stał się 
inwalidą; jednorazowe świadczenie 
może mu pomóc w przygotowaniu się 
do wykonywania innego zawodu czy 
rozpoczęcia działalności gospodarczej, 
jeżeli poszkodowany skorzysta z tego 
świadczenia, straci prawo do renty 
uzupełniającej, 

• renty na zwiększone potrzeby, ma ona 
na celu zapewnienie poszkodowanemu 
środków potrzebnych do poprawy stanu 
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zdrowia po wypadku (wydatki na 
leczenie, rehabilitację, opiekę), 

• w przypadkach krótszych okresów 
niesprawności, kiedy poszkodowany nie 
może wykonywać pracy czy prowadzić 
działalności, może zażądać zwrotu 
utraconych zarobków. 

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę 

Zadośćuczynienie za krzywdę jest świadcze-
niem jednorazowym. Ma ono na celu 
złagodzenie cierpień fizycznych i psychi-
cznych. 

Przysługuje poszkodowanemu w wypadku 
lub najbliższym członkom rodziny osoby 
zmarłej na skutek wypadku. Ma za zadanie 
wyrównać straty o charakterze niematerial-
nym związane z doznaną krzywdą. Stratami 
tymi mogą być ograniczenia ruchowe, osz-
pecenie, długotrwałe cierpienia, w tym cier-
pienia psychiczne po śmierci bliskiego, 
bolesne leczenie i zabiegi, poczucie bezra-
dności życiowej, ograniczenie widoków i 
możliwości poszkodowanego (na przykład 
niemożność wykonywania pracy, zawarcia 
małżeństwa czy uprawiania sportu). 
Wysokość zadośćuczynienia nie może być 
ustalana mechanicznie w wyniku matematy-
cznego wyliczenia. Za każdy razem powi-
nno to być robione w sposób indywidualny, 
z uwzględnieniem takich czynników, jak 
stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu 
poszkodowanego, długość i dotkliwość 
cierpień, wiek i płeć poszkodowanego, 
poczucie bezradności życiowej, widoki i 
możliwości poszkodowanego w przyszłości. 
W przypadku śmierci poszkodowanego 
rekompensatę za krzywdę moralną mogą 
otrzymać jego bliscy. Na wysokość tej 
rekompensaty mają wpływ takie czynniki 
jak: stopień cierpienia psychicznego, stopień 
krzywdy wynikający z utraty pomocy i 
opieki, uczucie osamotnienia, stopień 
zażyłości ze zmarłym, wpływ straty osoby 

bliskiej na samopoczucie ubiegającego się 
o zadośćuczynienie. 

Przyczynienie się do szkody 

Jeżeli poszkodowany, który zginął w wypa-
dku, przyczynił się do powstania szkody lub 
zwiększenia jej rozmiarów, jego najbliżsi 
otrzymają obniżone odszkodowanie i 
zadośćuczynienie. 

Wynika to z wyroku Sądu Najwyższego z 
12 września 2013 roku (sygn. akt IV CSK 
87/13).                                                     
Kiedy uznaje się, że poszkodowany przy-
czynił się do szkody? Na przykład wtedy, 
gdy w samochodzie nie miał zapiętych 
pasów czy przechodził przez ulicę w 
miejscu niedozwolonym. Odszkodowanie 
może zostać obniżone stosownie do 
okoliczności, a zwłaszcza stopnia winy obu 
stron: sprawcy i poszkodowanego.              
Co oczywiste, jeśli poszkodowany przyczy-
nił się do szkody, odszkodowanie, które sam 
dostanie po wypadku, także będzie 
pomniejszone. 

Czego mogą żądać członkowie rodziny  

Jeżeli poszkodowany wskutek wypadku  
komunikacyjnego umrze, najbliżsi członko-
wie rodziny mogą ubiegać się o:    

• odszkodowanie, jeżeli nastąpiło znaczne 
pogorszenie ich sytuacji życiowej, 

• zwrot kosztów związanych z leczeniem i 
pogrzebem, 

• rentę alimentacyjną, która ma na celu 
uzupełnienie dochodów uprawnionych 
osób: uprawnionymi są ci, wobec 
których na zmarłym ciążył obowiązek 
alimentacyjny, którzy byli stale i 
dobrowolnie wspierani finansowo przez 
zmarłego: bierze się też pod uwagę 
zasady współżycia społecznego (np. 
osierocenie uczących się dzieci), 
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• zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 
krzywdę.  

 

Smutne pożegnanie 

W dniu 9 grudnia 2013 roku z wielkim 
smutkiem pożegnaliśmy śp. Władysława 
Jóźwiaka naszego wieloletniego członka 
związku, w którym pełnił rolę członka  
pocztu sztandarowego. Śp. Władek był 
wielce oddanym działaczem, nigdy nie 
szczędził swojego czasu na działalność 
związkową. Bardzo cenił sobie wartości i 
idee propagowane przez „Solidarność”. 
 

 
 

Cześć Jego pamięci!!! 
 

 
 

Stan wojenny 
 

 

To już 32 rocznica wprowadzenia stanu 
wojennego w naszym kraju.   
We Włocławku o godzinie 17.20 rozpoczęto 
obchody od złożenia kwiatów przed bramą 
zakładu karnego przy ul. Bartnickiej 10, a 
następnie odbyła się msza w katedrze i 
uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą 
pamiątkową przy placu Kopernika. 
 

Humor 
 

Po świętach Bożego Narodzenia do 
psychiatry przychodzi mały Jasio i mówi: 
- Panie doktorze, z moim tatą jest coś nie w 
porządku. Przed kilkoma dniami przebrał się 
za starego dziadka i twierdził, że nazywa się 
św. Mikołaj! 

*** 
 
 Żona pyta męża: 
- Gdzie ty uzbierałeś tyle grzybów przed 
samą wigili ą? 
- U Kowalskich na strychu. 
- To oni tam hodują grzyby? 
- Nie, suszą. 

*** 
Wieczór wigilijny. Cała rodzina gotowa, stół 
zastawiony, czekają tylko na pierwszą 
gwiazdkę. Oczywiście przy stole jedno 
dodatkowe, puste miejsce. Nagle pukanie do 
drzwi. 
- Kto tam? 
- Strudzony wędrowiec, czy jest dla mnie 
miejsce? 
- Jest. 
- A mogę skorzystać? 
- Nie. 
- Ale dlaczego?! 
- Bo tradycyjnie musi być puste! 
 

*** 
Redaguje zespół. 

Wydaje: Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność 
w ANWILU S.A. tel. 32-32, 33-32 

 
 

 


