
Polaku, zobacz, że jesteś sponsorem  Zakładu Utylizacji Szmalu 
 rok 2011 rok 2017  rok 2017 

 średnia płaca średnia płaca  minimalna płaca 

     
koszt 
pracodawcy  7 492.28 zł  3 350.00 zł 

  3 019.28 zł  1 350.00 zł 

procent  0.675  0.675 

srednia placa 3 600.00 zł 4 473.00 zł  2 000.00 zł 

procent 0.1953 zł 0.2600 0.558 0.2600 

skladka  1 162.98 zł  520.00 zł 

skladka calkowita 703.08 zł 4 182.26 zł  1 870.00 zł 

     

     

ilosc ludzi 16 163 000.00 zł 16 163 000.00 zł  16 163 000.00 zł 

przychod miesiac 11 363 882 040.00 zł 67 597 787 565.00 zł  30 224 810 000.00 zł 

przychod rok 136 366 584 480.00 zł 811 173 450 780.00 zł  362 697 720 000.00 zł 

oficjalnie najbogatsza polska firma 

ORLEN przychod 82 400 000 000.00 zł 82 400 000 000.00 zł  82 400 000 000.00 zł 

zysk roczny 2 400 000 000.00 zł 2 400 000 000.00 zł  2 400 000 000.00 zł 

    dwa miliardy     

     

nieoficjalnie największy polski biedak 

ilosc emerytow 4 979 000.00 zł 5 170 000.00 zł  5 170 000.00 zł 
srednia 
emerytura 
(powinna 
wynosić) 

2 282.36 zł 13 075.01 zł  5 846.19 zł 

wg GUS 1 721.00 zł 2 100.00 zł  2 100.00 zł 

roznica 561.36 zł 10 975.01 zł  3 746.19 zł 

zysk miesiac 2 795 023 040.00 zł 56 740 787 565.00 zł  19 367 810 000.00 zł 

zysk roczny 33 540 276 480.00 zł 680 889 450 780.00 zł  232 413 720 000.00 zł 

    kilkaset miliardow     

     

Polaku! Jak myślisz: gdzie są twoje pieniądze?   



Imię Nazwisko                                                                                                                            Miejscowość, data 
adres                                                                                                                                            Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
kod miejscowość                                                                                                                                                    ul. Szamocka 3/5                                                                                                                  
                                                                                                                                                                              01-748 Warszawa                                                                                                    
                                                                                                                                 email: cot@zus.pl, skargi@zus.pl, bip@zus.pl 
                                                                                                                                                                                fax 22 667 26 62 

Wypowiedzenie umowy 
Obowiązek przynależności do ZUS jest niezgodny z konstytucją RP. Na podstawie art. 812 § 4 Kodeksu Cywilnego  

cytat 
Art. 812 § 4. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ubezpieczający ma prawo odstąpienia 
od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą  – w terminie 7 dni od dnia  
zawarcia umowy. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy ubezpieczyciel nie poinformował ubezpieczającego będącego 
konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym ubezpieczający będący konsumentem 
dowiedział się o tym prawie . Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia 
składki za okres, w jakim ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej 

koniec cytatu 
wypowiadam niepisaną umowę ubezpieczeniową, która została mi narzucona w ustawach: z dnia 6 lutego 1997 o 
powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym i z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych. 
W związku z tym odmawiam dalszego opłacania składek emerytalnej, rentowej, chorobowej, wypadkowej oraz zdrowotnej. 
Ubezpieczony:  Imię Nazwisko 

Waloryzacja za rok: 2016 

Data ostatniej waloryzacji: 2017-06-01 

Kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego: 
 
Kwota PLN  (sprawdź swój kapitał początkowy) 
 

Kwota zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie 
emerytalne: 

Kwota2 PLN 
 

1. Żądam wypłacenia mi kapitału początkowego w kwocie Kwota złotych. 
2. Rezygnuję z wszystkich pozostałych świadczeń na moją rzecz, jakie mógłbym uzyskać w ramach działalności 

Funduszu Pracy, który to fundusz został mi narzucony w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy (art. 104). W związku z tym odmawiam dalszego wpłacania składek na FP. 

3. Rezygnuję z wszelkich świadczeń na moją rzecz, jakie mógłbym uzyskać w ramach działalności Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, który to fundusz został mi narzucony w ustawie z dnia 13 lipca 2006 o 
ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (art. 9, art. 25 ust. 1 pkt 1 oraz art. 28 ust. 1). 
Wolę, aby te środki zostały mi wypłacone w ramach pensji, dlatego odmawiam dalszego wnoszenia składek na FGŚP 
(pracownik). 

Do dziś nie otrzymałem żadnej umowy, która precyzuje warunki przymusowego ubezpieczenia, warunki zabezpieczenia na 
wypadek bezrobocia oraz warunek wypłaty odszkodowania na wypadek niewypłacalności pracodawcy (pracownik). Umowa 
ubezpieczeniowa jest wymagalna przy zawarciu ubezpieczenia zgodnie z art. 809 Kodeksu Cywilnego.  

Cytat 
Art. 809. § 1. Ubezpieczyciel zobowiązany jest potwierdzić zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia. 

koniec cytatu 
Zmiany, jakie zostały zapowiedziane przez rząd, są dla mnie niekorzystne, dlatego na mocy art. 811 KC  

Cytat 
Art. 811. § 1. Jeżeli w odpowiedzi na złożoną ofertę ubezpieczyciel doręcza ubezpieczającemu dokument ubezpieczenia 
zawierający postanowienia, które odbiegają na niekorzyść ubezpieczającego od treści złożonej przez niego oferty,  
ubezpieczyciel obowiązany jest zwrócić ubezpieczającemu na to uwagę na piśmie przy doręczeniu tego dokumentu, 
wyznaczając mu co najmniej 7 - dniowy termin do zgłoszenia sprzeciwu. W razie niewykonania tego obowiązku zmiany 
dokonane na niekorzyść ubezpieczającego nie są skuteczne, a umowa jest zawarta zgodnie z warunkami oferty.  

koniec cytatu 
mam prawo wypowiedzieć umowę ubezpieczeniową. Przymus ubezpieczenia zawarty w ustawach o ubezpieczeniach 
społecznym i zdrowotnym, a także przymus stworzony na rzez FP i FGŚP jest niezgodny z art. 31, 67 i 68 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej.  

cytat 
Art. 31. 1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej. 2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. 
Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. 
Art. 67. 1. Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub 
inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa. 
Art. 68. 1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. 

koniec cytatu 
Dlatego też z mocy prawa jest nielegalny. 
 
                                                                                                                                            Imię Nazwisko 
                                                                                                                                                  podpis                                                                 


