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SKOMENTUJ ARTYKUŁ: 
Przejdź do forum » 

Wasze komentarze (416) 

~B. - 11.08 (15:02) 

   

Ten ZUS taki biedny, wszyscy mu tylko kłody pod nogi rzucają. Mam temat na nowy artykuł: 
Dlaczego informatyzacja ZUS jest droższa niż wszystkie misje kosmiczne na Marsa razem 
wzięte? I dlaczego misje się powiodły, a informatyzacja nie? Drugi temat: Jak ma się wysokość 
rewaloryzacji emerytur do corocznych nagród dla urzędników? ZUS szasta pieniędzmi 
podatników na lewo i prawo, ale jakoś w tekście o tym mało... 
Odpowiedzi: 1  

 5   0  Odpowiedz  

 
~ja - 10.08 (21:49) 

   

Jak to jest że żyjemy już w Unii i opłaca się przenosić siedziby firm do Anglii, Czech, Słowacji? 
Jak to jest że może być mniej pazernie? 
Odpowiedzi: 1  

 18   1  Odpowiedz  

 
~lolek  - 10.08 (15:54) 

   

Licząc od średniej pensji w Polsce i średniej długości życia (77 lat) płacąc ZUS przez 40 lat 
składka 900 zł/miesięcznie (bez zdrowotnego) dostaniemy miesięczną emeryturę jak dobrze 
pójdzie ok. 1200 zł. Wpłacając te same środki na konto oszczędnościowe oprocentowane 2% w 
skali roku zgromadzimy kapitał który pozwoli nam na wypłatę miesięczną w wysokości 5544 zł 
przez 10 lat czyli średni okres wypłat emerytur w Polsce. 
Odpowiedzi: 4  

 53   2  Odpowiedz  

 
~Maria  - 11.08 (11:48) 

   

Co wy wszyscy opluwacie ZUS to nie instytucja jest sama dla siebie to każdy przedstawiciel 
rządzących w swoim okresie rządów przedstawiciele ludu posłowie i senatorowie ustanowił i 
podpisali złe ustawy i nakazali realizować je pracownikom tej instytucji miejmy wszyscy do siebie 
pretensje że nie umiemy wybierać właściwych osób niech każdy z nas zastanowi się nad swoim 
postępowaniem i czy jest uczciwym obywatelem każdy ma coś na sumieniu bo i ten pracodawca 
chce płacić jak najmniej a i pracownik nie zawsze jest ok 
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 0   3  Odpowiedz  

 
~M -C i K  - 11.08 (11:32) 

   

Większa kontrola ,dobre zarządzanie bo alternatywą nie jest inna instytucja.Nawet bogaci nie 
dają rady gdy dosięgnie ich choroba a gdy w młodym wieku to już tragedia. 

 1   0  Odpowiedz  

 
~hajler6612  - 10.08 (13:29) 

   

Przy płacy brutto 4000 (to średnia płaca w 2015 roku w Polsce), składka emerytalna to 780,80 
złotych Przy odsetkach 4% ponad inflację, po 40 latach odkładania takiej składki na koncie 
uzbiera się niemal 900 tysięcy złotych (dokładnie 896232,48). Zostawiając te pieniądze na tych 
samych warunkach, co miesiąc można wypłacić odsetki w wysokości 2987,441586 (licząc w 
cenach obecnych!), czyli niemal 3000 złotych. A tymczasem obecnie średnia emerytura to 
niecałe 2000 złotych. Człowiek, który odkłada sobie sam, również sam decyduje, czy chce 
jeszcze pracować, czy już nie, czy jeszcze odkładać, czy już nie. Żaden rząd go nie zmusi do 
dłuższej pracy! Ale teraz najważniejsze: Jeśli ktoś zbiera pieniądze na koncie i umrze dzień po 
przejściu na emeryturę, to jego spadkobiercy dostaną 900 tysięcy złotych w spadku. W ZUSie 
zasiłek pogrzebowy to 4000 złotych... TO POKAZUJE PRAWDZIWĄ SKALĘ GRABIEŻY!!! 
Odpowiedzi: 22  

 331   12  Odpowiedz  

 
~happy  - 10.08 (18:51) 

   

Dla kraju w większości zamieszkałego przez debili nie ma nadziei. Większość społeczeństwa to 
niedouczeni potomkowie chłopów pańszczyźnianych którzy od pokoleń przyzwyczajeni są do 
życia pod batem pańskim i kropidłem kapłańskim i są święcie przekonani że tak ma być!. Nikt na 
zachodzie nie pozwoliłby sobie traktować się tak jak traktowany jest naród polski, a wy się tym 
szczycicie że np Anglik nie poradziłby sobie w warunkach polskich! Anglik rozwaliłby system który 
by go tak traktował a wy posłusznie pochylacie łby i dalej orzecie za marne grosze od świtu do 
zmierzchu aby tylko na ośmiorniczki ministrowi i biskupowi nie zabrakło. 
Odpowiedzi: 5  

 55   6  Odpowiedz  

 
~roko  - 11.08 (08:30) 
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Na moje nieszczęście po 40-tu latach pracy stałem się rencistą.Kochani uwielbiam ZUS mam 
743zł renty. 

 0   1  Odpowiedz  

 
~Bool  - 11.08 (08:08) 

   

Gdzie zginęło 1,5 miliona rencistów ? Było 2,5 miliona, jest 1 milion. Ile było patologii w ZUS z 
przyznawaniem lipnych rent ? 5, 10, 15% ? ale nie 60% !!! ZUS sam stał się patologią. Od kilku 
lat, za cichym przyzwoleniem rządu, prowadzi eksterminację rencistów. Nic tu nie trzeba 
udowadniać. O magii uzdrowień ZUS wie każdy. Fałszowanie orzeczeń, poświadczanie 
nieprawdy, kłamliwe rokowania - to narzędzia przestępstwa. Motyw to kasa. Przez 8 lat 
okradziono, najsłabszą grupę, ludzi starych i chorych, ze 100 miliardów złotych należnych 
świadczeń. Gdzie trafiły pieniądze z Funduszu Rentowego ? Podwyższyły emerytury, zasiłki, 
wspomogły Fundusz Rezerwy Demograficznej ? Nie, zasypywały dziurę budżetową. Winny jest 
ten kto ma z tego korzyści czyli ZUS i jego rządowi mocodawcy. Do piachu z nimi i żadnej grubej 
kreski. Przestępstwa na narodzie, tak samo jak zbrodnie wojenne, nie powinny podlegać 
przedawnieniu. 

 3   1  Odpowiedz  

 
~anTonyo  - 10.08 (14:03) 

   

hehehehe... Typowe polskie malkontenctwo. A gdzie indziej jest cudnie? Chetni niech sobie 
pojadą do Anglii i przyjrzą się wysokości tamtejszych emerytur. Są GŁODOWE nawet w 
porównaniu z naszymi. Jesli pracodawcom nie starcza na ZUS, to przyjrzyjmy się jaka fura pod 
domem stoi i jaki to jest ten dom. Takie biadolenie jest nieprzyzwoite wobec ludzi, co naprawdę 
zyją za 1800zł brutto. Bo tacy też są i nie mogą liczyć na dodatkowe 1500 pod stołem. A ZUS? 
Cieszta się, że jest, bo jedna z nielicznych instytucji w kraju która wywiązuje się w terminie i 
jednak zapewnia że na starość nikt nie ląduje pod mostem. Tak to widzę i nikt z mojej rodziny w 
ZUSie nie pracuje, dla jasności. 
 
 
Czytaj wiÄ cej na http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/zus-zly-nienawidza-go-wszyscy-nawet-jego-
pracownicy,2144348,4199?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome 
 
http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/zus-zly-nienawidza-go-wszyscy-nawet-jego-
pracownicy,2144348,4199 
 
ZUS to przede wszystkim źle zarządzana instytucja, pracownicy zarówno zarządzający jak i 
szeregowi są z selekcji negatywnej- jak się ktoś nie nadaje na zmywak w Anglii to idzie pracować 
to ZUS, to jest instytucja która niszczy Polskę i Polaków, wstydziłabym się w czymś takim 
pracować 

 1   1  Odpowiedz  
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~rrr  - 11.08 (07:12) 

   

Najlepsza jest prywatyzacja WSZYSTKIEGO. Nawet naszych własnych oszczędności. Przejmą je 
ci najwięksi prywaciarze, bo tylko oni będą wiedzieli jak najlepiej "gospodarować" naszymi 
środkami. A my dostaniemy jakąś "darmową" zupę. Przekaz jest jasny. Zlikwidować ZUS a forsa 
dla prywatnych funduszy emerytalnych, którzy zrobią nam kolejne Seszele i wakacje pod 
palmami. 

 2   2  Odpowiedz  

 
~Lach  - 10.08 (12:37) 

   

Ja 30-09-2015 koncze 41 lat. Czyli do ZUS-u wplace: 67-41=26lat 26x12=312miesiecy 312x1100 
zus=343000zl Zyc bende (optymistycznie) 78lat tj. Od 78-67=11lat To 11x12miesiecy=132 czyli 
343000:132miesiace=2600zl miesiac. Dostalem pismo z Zusu iz w wieku 67lat Dostane 273zl 
emerytury,nic tylko sznur.Nadmienie ze ja to dopiero wplace od 1 pazdziernika 2015r s co z 
moimi wczesniejszymi skladkami?????? 
Odpowiedzi: 27  

 178   7  Odpowiedz  

 
~prus  - 11.08 (07:07) 

   

no i ubyło miliony płatników. wyjechali zmuszeni, zaraz po skończeniu edukacji "na krzywy" 

 0   0  Odpowiedz  

 
~rrr  - 11.08 (06:55) 

   

Nagonka na ZUS. Ciekawy jestem co w zamian. Mądrale twierdzą, że sami sobie "uskładają" na 
emeryturę. Trzeba być ekonomicznym analfabetą, aby tak twierdzić. Po pierwsze: nie ma 
możliwości ochrony REALNEJ wartości zaoszczędzonych środków (na przyszłą emeryturę) w 
przypadku wysokiej inflacji, a zwłaszcza hiperinflacji. Jedną z metod ucieczki przed spłatą 
zobowiązań jest wywołanie właśnie hiperinflacji (vide Republika Weimarska - oczywiście 
przyczyny były złożone, w tym konieczność płacenia reparacji wojennych). Można sobie uskładać 
np. 1 milion złotych, tyle tylko, że starczy on na zakup roweru w markecie. Po drugie: Ludziska 
mają tendencję do zadłużania się w celu realizacji zachcianek konsumpcyjnych. Wątpię w 
oszczędzanie w skali masowej na cele emerytalne. Skoro wiele osób ma problemy z obsługą 
zadłużenia, wątpić należy, aby nagle wykazali się żelazną dyscypliną i oszczędzali na emeryturę. 
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Ciekawych spostrzeżeń dostarczają tzw. celebryci z branży rozrywkowej, a zwłaszcza 
muzycznej. "Chełpią" się emeryturami po kilkaset złotych, jakby zakazywano im płacenia 
maksymalnych stawek na ZUS (a większość miała z czego) i wypracowania sobie maksymalnej 
emerytury ZUS-owskiej w wysokości ponad 4.000 PLN netto. Po trzecie: ZUS oferuje system 
repartycyjny tj. jedyny sensowny w sytuacji zagrożenia wysoką inflacją (emerytury wypłacane są 
z bieżących wpływów ZUS, a więc zachowana jest realna wartość wypłacanych świadczeń 
emerytalnych, co udowodnił przełom lat 80-tych i 90-tych). Nie wierzę w wypracowywanie 
kapitału emerytalnego, zwłaszcza na giełdach, funduszach itp. Domki z kart się zawalą, bo 
dzisiejsze giełdy i fundusze, to nie to samo co kiedyś. Rozpasanie spekulacyjne i przekręty 
(derywaty itp.) osiągnęło taki poziom, że zdestabilizowany jest cały system finansowo - bankowy. 
Sprywatyzowanie tej sfery to wielkie zło. Zadajcie sobie pytanie: czy w 2008 r. to Państwa 
przyszły po pieniądze prywaciarzy, czy prywaciarze przyszli do Państwa (tj. PODATNIKÓW), aby 
ratować im skórę kosztem bilionów dolarów (przypomnijcie sobie QE i tworzenie tych tzw. "złych 
banków"). Nie wierzę też w żadne prywatne fundusze emerytalne. Wypracują zyski, ale głównie 
dla siebie. Problemem jest to, że składki na ZUS stanowią obciążenie dla drobnych biznesów, 
gdzie właściciele generują niewielkie przychody. Rozwiązaniem (częściowym) może być 
ograniczenie biurokracji i obniżenie obciążeń podatkowych. Likwidacja ZUS będzie miała ten 
skutek, że miliony ludzi nie będzie miało z czego żyć. Obecne emerytury z ZUS w większości 
pozwalają na przeżycie i to zupełnie godne (np. moja ponad 80-letnia ciotka, która całe życie była 
maszynistką ma ok. 2.200 PLN netto wraz z jakimiś dodatkami dla ludzi starych). Ale 
podpuszczanie na ZUS ma się w najlepsze. Widocznie ktoś ma chrapkę "na zagospodarowanie" 
składek emerytalnych i trwa przygotowanie pod przyszłe "konstruktywne" rozwiązanie. Dajcie 
forsę prywaciarzom, a zrobią wam dobrze (wakacje na Seszele). 

 3   0  Odpowiedz  

 
~prus  - 11.08 (06:53) 

   

Uwaga, bo jak sprywatyzują a wszystko jest już przygotowane, nawet wybudowane, to będziecie 
mieli tyle samo korzyści co z banków, albo przedsiębiorstw. Przybyło wam wiarusów i to z całego 
świata. pewnie taki był wynik losowania. a poza tym jaka to władza może tak sobie rządzić bez 
rozliczenia przez osiem lat. 

 1   0  Odpowiedz  

 
~Aelithe  - 11.08 (06:48) 

   

W BRD na zabezpieczenie starości płacę obowiązkowo prawie 20% wynagrodzenia. Mam to 
szczęście i nie podlegam ubezpieczenia w DRV , ichnim ZUSie, tylko kasie zawodowej. Fakt 
grupa zamożna. Tylko z ej samem składki będę miał nie między 236 a 1260 euro, tylko 1260 
podstawy plus z 1/7 naddatek. Główna różnica, to DRV działa jak ZUS na zasadzie redysktrybucji 
składek, więc jak ZUS ma niedobór 1/3 wypłat. AV ma pełne pokrycie w rezerwy księgowe na 
zobowiązania. Istnienie realnych pieniędzy pozwala na więcej. 

 0   0  Odpowiedz  
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~mol  - 11.08 (05:18) 

   

W myśl nowej ustawy procedowanej w sejmie niewazne kim sie jest ale ważne kim się czuję 
mam sposób na wczesniejszą emeryturę. Nie wiem tylko jak ZUS podejdzie do sprawy że nagle 
stalem się kobietą? 
Odpowiedzi: 1  

 3   1  Odpowiedz  

 
~prus  - 11.08 (06:41) 

   

system się sypie? trociny lecą ale nie z sytemu. każdy system jest lepszy albo gorszy. to totalna 
kasacja przedsiębiorczości krajowej wymusiła wyjazd milionów pracowników poza granice 
państwa. nie ma płatników. ale to za mało, żądają tacy specjaliści od społeczeństw jak np 
czapiński eksmisji radykalnej młodzieży - jakby młodzież kiedykolwiek była inna, z kraju. pewnie 
dupościsk spać jemu nie daje. a taki szczaw i mirabelek płacze że PiS może dorwać się do 
wolnych mediów. w tym miejscu ...wymiękłem. 

 1   0  Odpowiedz  

 
~Bog-dan  - 10.08 (15:29) 

   

Odwalić się od ZUS-u ZUS jest super przepracowałem 40 lat i dzisiaj mam 3700zł.emerytury ale 
nie płaciłem do ZUS--u 100 zł. czy nawet 500 ale co miesiąc 1200 i mój pracodawca tyle samo i 
dzisiaj nie narzekam:) 

 

~asad - 11.08 (05:42) 

   

ja na tych pasozytow i nie dam nawet grosza i czekam z utesknieniem az sie wywali i zus zbankrutuje i 

wywala tych darmozjadow z posadek w marmurowych palacach z szyldem zus 

 2   3  Odpowiedz 

 
~Malarz - 11.08 (05:14) 

   

Śmieję się wam w twarz najwni ZUSowcy. Sami sobie piwa nawarzycie. Ja wprawdzie też opłacam 

składkę żeby systemowym biurwom nie podpaść, ale tylko w tej minimalnej wysokości bo teoretycznie 

moja firma jest co roku na skraju bankructwa. Większość zleceń finalizuje w gotówce, od której biurwy nie 

zobaczą ani grosza. 

 1   4  Odpowiedz 
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~Wiem - 11.08 (01:15) 

   

tylko Wam się wydaje,że gdzie indziej jest pięknie. W Australii, każdy odkłada u swojego pracodawcy 

pewien procent zarobków, który otrzymuje po ukończeniu pracy w danym zakładzie. Jeśli przechodzi na 

emeryturę, nie dostanie jej dopóki nie wyda wypracowanej premii (zakłada się pewną średnią miesięczną 

wydatków). Emeryturę wszyscy obywatele otrzymują jednakową, ale pod warunkiem, że nie dorobili się 

majątku np. drugiego domu, wtedy emerytura im się nie należy, bo mogą np. żyć z wynajmu domu itp. 

Zatem, im ktoś bardziej przedsiębiorczy i zaradny, tym mniejszą ma szansę na emeryturę, musi sam o 

siebie zadbać.Kiedy poznałam australijski system emerytalny, przestałam ujadać na ZUS, choć mam 

podstawy,żeby mieć pretensje do tej instytucji. 

Odpowiedzi: 1  

 7   2  Odpowiedz 

 
  

Obojętny Polack123 - 11.08 (03:55) 

   

CAŁE SZCZĘŚCIE, ŻE ODE MNIE NIGDY W ŻYCIU ZŁOTÓWKI NIE DOSTALI, I TAK 

ZOSTANIE!!! 

 4   2  Odpowiedz 

 
~kielbasa - 11.08 (02:21) 

   

jak to rodzinki PSL PO i PIS zajmujace cale pietra w ZUsach i KRUSach tez nie lubia tej instytucji? 

 3   2  Odpowiedz 

 
~dron - 10.08 (14:52) 

   

zrozumcie ludziska szczególnie ci z dobrymi emeryturami ,tylko dlatego macie takie wysokie emerytury,bo 

mieliście szczęście pracować w komunie lub państwowych etatach czyli nijak się to nie ma do ekonomi bo 

wtedy jest wszystko dotowane z podatków innych,gdybyście mieli odprowadzać sami składki jak rolnik 

czy osoba prowadząca działalnośc to głowe daje ,że mielibyście 30% tego co obecnie więc nie szczekajcie 

na innych że to są wasze składki czy pieniądze bo tak nie jest, to są pieniądze tych którzy prowadzili 

zdrową ekonomię opartą na zysku i podatkach a nie na dotacjach 

Odpowiedzi: 3  
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 32   6  Odpowiedz 

 
  

Obojętny Robcio2 - 10.08 (18:47) 

   

Prawda jest taka, że z naszych składek ZUS wypłaca bieżące renty i emerytury. Na naszych kontach 

odkładane są wirtualne pieniądze. Przyjrzyjmy się jednak przekrojowi emerytów. Cała mundurówka. 

Przechodzą na emeryturę i podejmują dalej pracę. Oczywiście ku uciesze pracodawcy, który nie musi za 

nich odprowadzać składek. I tak zdrowy człowiek w wieku produkcyjnym staje się beneficjentem systemu 

emerytalnego. Chore do kwadratu! Podobnie górnicy czy nauczyciele. Kolejna grupa obecnych emerytów 

to pijusy zmuszane przez komunę do pracy. Znam takich kilku. Przez całe życie, z rękę na sercu nie 

przepracował ani jednego dnia. Dziś otrzymuje emeryturę i śmieje się z tych, którzy na jego emeryturę 

pracują. Kolejna grupa to żony zmarłych emerytów, które otrzymują świadczenia w takiej wysokości, w 

jakiej otrzymywał jej zmarły mąż. Pikanterii dodaje fakt, że takie świadczenia otrzymują niejednokrotnie 

kobiety, które w całym swoim życiu nie skalały się pracą zarobkową. Rozumiem, że macierzyństwo. Ale 

otrzymywać wysoką emeryturę za czas spędzony na plotkach? 

Odpowiedzi: 9  

 96   16  Odpowiedz 

 
~Andy - 11.08 (00:38) 

   

ZUS nie nadaje się dla Polaków, którzy z mlekiem matki są nastawieni aspołecznie. Dopiero po wyjeździe 

z kraju zaczynają rozumieć jak ważne w życiu są takie instytucje. W Polsce ZUS traktowany jest jako 

złodziej, a kto nie zapłaci ZUSowi to bohater. To do nieczego nie prowadzi jedynie do upadku systemu i w 

praktyce również państwa Polskiego 

 5   7  Odpowiedz 

 
~zapierdalacz - 10.08 (22:13) 

   

Ponoć dłużej będziemy pracować to będzie większa emerytura: dzisiaj dostałem pismo z ZUS że moja 

emerytura gdy będę miał 67 lat będzie 2635 zł brutto a dwa lata temu było 2995 zł z kąt ta różnica? Nie 

miałem przerw w pracy i nadal pracuję a składki są większe niż dwa lata temu. Komu to się wmawia że 

emerytury będą większe. 

Odpowiedzi: 3  

 14   1  Odpowiedz 

 
~liczydło  - 11.08 
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10 lat temu sprzedałem firmę i nie płace obecnie ponad 1000zł zus, zaoszczędziłem 120000zł, na 
emeryturę z zus nie liczę 
 

~piotrrr  - 10.08 (23:19) 

   

Masz dzieci to idz się powiesić przynajmniej mają zagwarantowane 500 do 700pln Nie dać 
wnuczkowi cukierka bo cię nie będzie stać - BEZ CENNE 

 5   2  Odpowiedz  

 
~Rpa - 10.08 (23:00) 

   

Inne rozwiazanie - podniesc podatki do 40% I pozwolic na odpis 15% na emeryture. I wszystko 
co Bylo wydane na medycyne I lekarzy . Pieniadze wydane na emeryture plowing byc 
odpowiednio investowane I wtedy kazdy Moze is na wczesna eneryture I Nikt mu nie bedzie 
zazdroscil Podatki od lekarzy wplyna do panstwa I lekarze zaczna szanowac pacjenta Bo to 
pacjent placid a nie Zus. Rynek sie ustabilizuje do kieszeni obywateli 

 4   0  Odpowiedz  

 
~remi  - 10.08 (22:59) 

   

W końcu pracownicy ZUSu,też jakoś muszą żyć.link 

Załączniki: 

•  

 

 

 5   0  Odpowiedz  

 
~sr  - 10.08 (22:57) 

   

Ja masrzm 41 lat i od 6 lat na emeryturze. Polecam 

 1   1  Odpowiedz  
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~ms  - 10.08 (20:19) 

   

93% zgadza się z treścią artykułu. To dlaczego jak są wybory tylko kilka % głosuje na partie, 
które w swoim programie mają likwidację ZUSu? 
Odpowiedzi: 3  

 47   2  Odpowiedz  

 
~gaj  - 10.08 (22:40) 

   

zlikwidować "święte krowy" MŁODYCH emerytów a zaraz ZUS będzie lubiany,a przeciwnicy 
obowiązkowego ubezpieczenia w ZUS powinni zrzec się nie tylko przyszłej emerytura ale 
RÓWNIEŻ pomocy socjalnej która w przypadkach lewusów jest wyższa kwotowo od uzyskanej 
emerytury. 

 4   3  Odpowiedz  

 
~ja - 10.08 (22:31) 

   

warto się zastanowić czy pobieranie przez ZUS składek od przedsiębiorców prywatnych jest 
zgodne z Konstytucją. Bo chyba nie jest. Od państwowych tak. Ale od prywatnych, tak jak od 
rolników, powinna być inna instytucja. Składki w ZUS są jakby na zasadzie solidarności - ale tylko 
wśród pracowników przedsiębiorstw państwowych - bo na nich opierał się ten system. Tam była 
pewność zatrudnienia, pewność płacy więc i składek. W razie czego był interwencjonizm 
państwa. U prywatnych, prowadzących działalność nie ma tego wsparcia więc i składki powinny 
być inaczej liczone. 

 10   1  Odpowiedz  

 
~GREATPOLAND  - 10.08 (22:21) 

   

ZUS-ZŁODZIEJE USŁUŻNI SYSTEMOWI . ZUS NAS DOI ZUS SE RADZI I DO GROBU NAS 
PROWADZI. SZKODA SŁÓ. 

 5   1  Odpowiedz  

 
~Gość - 10.08 (22:11) 

   

Tylko służby mundurowe mogą spać spokojnie,ich żaden zus nie dotyczy,szlak mnie trafia jak się 
plączą 40 letni emeryci,a ty pracuj człowieku i licz że ci coś skapnie jak dożyjesz emerytury. 
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 5   0  Odpowiedz  

 
~tom  - 10.08 (22:03) 

   

złodzieje którzy okradają ludzi w bialy dzień i nikt z tym nic nie robi ciekawe tylko na jakie kata te 
wszystkie nasze pieniaadze ida 
 
 

~polka - 10.08 (19:03) 

   

Pracownicy ZUS niezadowoleni ze swojej pracy? zapraszam do pracy w polskim szpitalu. Może pora 

zmienić zawód. Przecież mamy prawo wyboru. Polska to wolny kraj ? 

Odpowiedzi: 1  

 17   9  Odpowiedz 

 
~EMERYT  - 10.08 (21:45) 

   

ZUS, KRUS,NFZ,SENAT I OKROJONY SEJM TO ZBRODNICZE INSTYTUCJE 

 20   1  Odpowiedz 

 
~hk - 10.08 (21:33) 

   

Dwie złodziejskie firmy: ZUS i NFZ!!!! 

 28   1  Odpowiedz 

 
~ja - 10.08 (21:32) 

   

Prawda jest taka ze prowadząc usługi samozatrudnienie 1000pln zus to zbrodnia za urlop zresztą też. A 

budżetówka łka. 

 13   1  Odpowiedz 

 
~złodzieje - 10.08 (17:13) 

   



 12 

panie redaktorze proszę się zająć nową ustawą tak zwanych 250 czyli ty tych którzy zarabiali bardzo dużo 

przeszli na emeryturę i przepracowali chociaż 1 miesiąc teraz po przeliczeniu dostają PONAD 3000 ZŁ 

PODWYŻKI proszę o nagłośnienie tej sprawy 

Odpowiedzi: 3  

 47   1  Odpowiedz 

 
~Baba - 10.08 (17:45) 

   

Orzecznicy z ZUS powinni sami cierpieć i chorować,aby chorego zrozumieć.Ja chętnie oddałabym im moje 

kalectwo i tą stałą rentę. 

Odpowiedzi: 1  

 42   0  Odpowiedz 

 
~ahs - 10.08 (16:52) 

   

To jest prawda!!! jestem obecnie na rencie ,ale w przyszłym roku mam przejść na emeryturę. Mam tzn. 

drugi filar i już od dwóch lat pieniądze z funduszu , są przelewane na konto ZUS-u i w ten sposób 

zmniejszają mój zysk,bo oni nie inwestują , nie obracają tymi pieniędzmi tylko wykorzystują na bieżąco. A 

przecież przez te 2,3 lata miałabym jeszcze trochę zysku. Czy to nie jest złodziejstwo. A w tym roku to 

dostałam aż śmiechu warte 27zł 

Odpowiedzi: 2  

 29   5  Odpowiedz 

 
~harnaś - 10.08 (14:29) 

   

Kiedy już padnie ZUS, a pracownicy ZUS-u pójdą się paść na zielone pastwiska, to wtedy otworzę długo 

mrożonego szmpana... 

Odpowiedzi: 2  

 54   10  Odpowiedz 

 
~marcin_uk - 10.08 (20:12) 

   

ale zaufanie do instytucji panstwa, nie dziwcie sie pozniej jaka pinie ludzie maja o tym kraju i placeniu 

podatkow na ten bur...el 

 12   0  Odpowiedz 
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~j-24 - 10.08 (20:02) 

   

no to rozszyfrujmy ten diaboliczny skrót ZUS......Zay e bią Utrupią Sponiewierają..... 
~pol  - 10.08 (20:00) 

   

zus to symbol polski niewolniczej i gangsterskiej 

 22   2  Odpowiedz  

 
~LRO - 10.08 (11:30) 

   

LUDOWY Ruch Obywatelski to dobrowolna wspólnota ambitnych ludzi, w niedługim czasie nowa 
Partia na naszej scenie politycznej . Chcemy być odpowiedzialni za miejsce w którym żyjemy , 
mieć wpływ na system prawny i gospodarczy .Naszą misją jest zmiana systemu prawnego i 
gospodarczego Polski w której ludziom pracy tak jak pracodawcą , żyło się lepiej . Jeden z 
postulatów likwidacja ZUS w to miejsce powołanie Państwowego Funduszu Emerytalnego 
składka miesięczna 300- 350zł płatna przez każdego pracującego przez 480 miesięcy 
składkowych dla mężczyzny i kobiety , kobiet za pierwsze dziecko minus 12 miesięcy za drugie 
18miesiecy za trzecie 24 miesiące razem 54 miesiące ,następnie reorganizacja NFZ , 
wypowiedzenie konkordatu ponieważ KOŚCIÓŁ podatników rocznie kosztuje około 10 miliardów. 
Nie może być tak że pobieracie tak wysokie apanaże gdzie pracownik stojąc przy warsztacie 
pracy zarabia na rękę około 1,5 tyś.zł a wy pławicie się w luksusach np. arcybiskup Sławoj 
Leszek Głódź który pobiera generalską emeryturę wysokości 10 tyś zł, za 13,5 lat służby do tego 
po odejściu otrzymał odprawę wysokości 250 tyś zł obecnie do tego pobiera kościelną pensję 
wysokości 4,5 tyś zł wszystko z budżetu niech wierzący kładą na wasze utrzymanie religia 
powróci do sal przy kościelnych - ZUS zapłacicie sami za siebie na zasadzie działalności 
gospodarczej , nie zaniżone składki 200 złotych , zryczałtowany podatek dochodowy 134 zł, nie 
może być tak że prowadzący działalność gospodarcza zmuszony jest do płacenia składki 
wysokości obecnie 1050 zł natomiast bezrobotny zobowiązany jest na NFZ płacić miesięcznie 
349zł , kler 47 zł . Gdzie strajk tam wy z ołtarzem , dziś ludzie nie martwią się z powodu utraty 
wiary martwią się o swój byt , to wy między innymi doprowadziliście że młodzi emigrują za pracą . 
Pytam się jak zadbaliście o wyrzucanych z mieszkań pozbawianych pracy poniżanych 
spychanych na margines społeczny ,kiedy likwidowano zakłady pracy nie obchodziło was to a 
nawet braliście w tym udział ( PGR-y ) ziemię po pegieerach w dużej mierze przejęliście , 
ustanowiliście bandyckie prawo które pozwala wam łupić , okradać społeczeństwo dlatego my 
LRO będziemy jedyną siłą która pozbawi was przywileju okradania . Przywrócimy Godność 
Prawo , prawo będzie Prawem , kiedy przejmiemy władzę doprowadzimy do rozliczenia złodziei 
tak z prawej jak i z lewej strony politycznej, przywrócimy szacunek dla ludzi PRACY po przez 
likwidację umów śmieciowych , wyzysk pracodawcy po przez (wykorzystywanie ciężkiej sytuacji 
pracownika do zaniżania wynagrodzenia) nie zapomnimy o pracodawcach stworzymy przejrzyste 
czytelne ustawy podatkowe obniżymy podatki kontrole urzędu skarbowego nie będą trwały bez 
końca . Urząd skarbowy będzie przyjacielem a nie jak obecnie narzędziem do nękania i 
niszczenia przedsiębiorczości . 
Odpowiedzi: 10  
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 171   12  Odpowiedz  

 
~i tyle  - 10.08 (19:49) 

   

Miałem nadzieję że coś się zmieni,że państwo zadba o swoich obywateli.Niestety państwo łupi i 
ostatni grosz człowiekowi by zabrało.Moja cierpliwość się skończyła a jeszcze jak przepchnęli 
ustawę o kasach fiskalnych,podziękowałem i zamknąłem działalność w Polsce a otworzyłem za 
granicą.Takich jak ja jest wielu.Nie umiecie uszanować człowieka, no to będzie płacił ,,zus'' i 
podatki w innym kraju. 

 19   1  Odpowiedz  

 
~Łuki  - 10.08 (19:32) 

   

Ponoć ZUS zabiera na gwałt renty. Nie wiem. Jak ktoś z was wie na ten temat, piszcie. Ja 
słyszałem, że komisje są bezwzględne. Ponoć pracowników ZUS-s zmusza się do tego. 

 21   3  Odpowiedz  

 
~leszek 45  - 10.08 (19:28) 

   

a rozliczył się z wyjazdów szkoleniowych do włoch i na wyspę sycylię pytam się czy rozliczył się 

 4   1  Odpowiedz  

 
~u - 10.08 (19:12) 

   

Hm, ale przecież 10 000 000 zapisało się do Solidarności, żeby tworzyć klasę średnią. To, 
stworzono. Kulczyk sprywatyzował wam zakłady. Wyście, zamiast pracować cieszyli się 
kuroniówką. To, czego teraz chcecie - Raju ? Ja nie chcę, wolę mieć majtki na D. 

 11   1  Odpowiedz  

 
~u - 10.08 (19:11) 

   

Hm, ale przecież 10 000 000 zapisało się do Solidarności, żeby tworzyć klasę średnią. To 
stworzono. Kulczyk sprywatyzował wam zakłady. Wyście, zamiast pracować cieszyli się 
kuroniówką. To, czego teraz chcecie - Raju ? Ja nie chcę, wolę mieć majtki na D. 

 9   1  Odpowiedz  
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~huk  - 10.08 (18:46) 

   

Była kobieta, ktora wygrała konkurs na prezesa zus - jednak chyba w obawy , że się weżmie za 
porzadkowanie i rozliczenie pewnych nieprawidłowości NIE ZOSTAŁA DOPUSZCZONA 

 28   5  Odpowiedz  

 
~www  - 10.08 (14:58) 

   

Do roboty dziady, a nie szczuć na ZUS ! Z 3000zł brutto jest 600zł składki emerytalnej. Płacona 
przez 45 lat da 1800zł brutto emerytury wyliczanej na 15 lat. Ale cwaniaczki chcieliby płacić przez 
10 lat po 100zł a emeryturę mieć przez 40 lat po 2000zł. NIC Z TEGO ! KONIEC 
CWANIAKOWANIA - DO ROBOTY !!! 
Odpowiedzi: 8  

 19   94  Odpowiedz  

 
~dejv  - 10.08 (17:28) 

   

Dysproporcje w wpłatach do ZUS i przyszłych emeryturach to nie tylko niż demograficzny. 
Normalnie płacący utrzymują wszystkie grupy z ulgami oraz specjalnymi emeryturami. Dlaczego 
np. wcześniejsze emerytury górnicze otrzymują wszyscy tam zatrudnieni? Czy praca biurowa w 
górnictwie upoważnia do wcześniejszej emerytury? Nonsens. Do tego miliony tzw rolników 
płacących śmieszny KRUS. Z tych ludzi to pewnie 1/10 rolnicy cała reszta to cwaniaczki. Powyżej 
wymienieni chociaż pracują a co można powiedzieć o zdemoralizowanej bandzie pasożytów nie 
skalanych uczciwą pracą czyli klerze? Tysiące facetów bedących przez całe życie na utrzymaniu 
reszty obywateli z sowitymi emeryturkami po próżniaczym życiu. To bydło jeszcze śmie 
wszystkich naokoło pouczać w każdym temacie. Prowadzę od kilku lat jednoosobową działalność 
i bywają miesiące że płacę wszystkie składki na próżniaków i zostaje kilkaset zł zysku. DOŚĆ 
tego, ani grosza więcej. Z kolei składki zdrowotne to jakaś kpina, okresy oczekiwania na przyjęcie 
do specjalisty są obliczone na zgon pacjenta. Dla kontrastu pijany jak świnia poseł Wipler może 
się w każdej chwili udać na skomplikowane specjalistyczne badania tylko po to aby próbować 
zrzucić winę za swoje zbydlęcenie na Policję. W czasie tej sprawy jeden z internautów pisał że na 
podobne badanie jego chora na raka matka czeka już od ponad roku. Jeszcze kilka lat i gorycz w 
ludziach tak nabrzmieje że żaden polityk lub klecha nie wyjdzie na ulicę bez licznej ochrony. Za 
chwilę zdesperowana i ogłupiona część narodu wybierze Kaczyńskiego i jego ferajnę na kolejną 
kadencję. Sledzę politykę od '89 i nie przypominam sobie żeby ten pan zrobił cokolwiek dobrego i 
konstruktywnego dla naszego Kraju. Wręcz przeciwnie, ma niebagatelny wklad w budowaniu 
napięć społecznych i psuciu wszystkiego dookoła 
~c - 10.08 (17:41) 
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Trzech lekarzy sadowych wskazanych prez sad - neurolog, okulista, kardiolog wypowiedzieli sie o 
stanie zdrowia, stwierdzili, ze do pracy szwagier sie nie nadaje, jest po ciezkim wylewie, jest tylko 
kilka opisanych przypadkow, ze ludzie po takim wylewie zyja, lekarze profesorowie u ktorych sie 
leczy znawcy w swoich dziedzinach -tak samo, a gowniarz orzecznik kwestionuje. Chlop nie widzi 
na jedno oko prawie wcale, na drugi byle jak, zatacza sie chodzac, ma zaburzenia pamieci, 
niesprawna prawa reke, nadcisnienie. Ma tez 44 lata pracy i lat 64. I nie chce gowniarz orzecznik 
mu dac renty tylko mowi, ze zdolny do pracy, jest z zawodu mechanikiem samochodowym. 
S........y. 

 42   0  Odpowiedz  

 
~Uciśniona  - 10.08 (17:39) 

   

Nie mogę zadbać sama o emeryturę bo ZUS zabiera mi tyle, że nawet na życie nie wystarcza a 
co dopiero na dodatkowe ubezpieczenie. 

 17   0  Odpowiedz  

 
  

Obojętny bloc15951  - 10.08 (17:31) 

   

Ech ile ludzi uciekło z Polski przed tym dobrodziejstwem... 

 17   0  Odpowiedz  

 
~krytyk  - 10.08 (17:28) 

   

Najgorsze darmozjady i mendy w ZUS to tzw. orzecznicy.Prawdopodobnie są to najgorsi lekarze 
w Polsce nie znajacy się na niczym i dlatego zostali urzędnikami i slugusami ZUS. 

 24   0  Odpowiedz  

 
~pracownik ZUS - 10.08 (17:21) 

   

Mimo wielu świetnych specjalistów ZUS jest marnym przedsiębiorstwem gdyż zarządzany jest 
przez miernoty,które myślą jak by tu nabić kasę a się nie narobić. 

 15   0  Odpowiedz  
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~arek  - 10.08 (15:51) 

   

Ja tam jestem w KRUS i nie narzekam :-) 
Odpowiedzi: 2  

 16   4  Odpowiedz  

 
~JERZY - 10.08 (16:52) 

   

To szczera prawda. ZUS wymaga i egzekwuje od podatników, a jego pracownicy nie dotrzymują 
ustawowych terminów. W ubiegłym roku złożyłem wniosek w Łomży o emeryturę do ZUS 
Białystok. Minęło 75 dni a decyzji nie otrzymałem. Okazało się, że leżała spokojnie w Łomży u 
mało uprzejmej Pani - tłumaczyła, że miała jutro wysłać, Dzisiaj mija 68 dni od złożenia wniosku o 
ponowne przeliczenie kapitału i ponownie ZUS nie dotrzymuje 60-dniowego terminu. Może któryś 
z pracowników dostał za małą premię za swoją nieprzeciętną sumienność !!! 

 13   1  Odpowiedz  

 
~ja999 - 10.08 (16:31) 

   

Prowadziłam jednoosobową działalnośc gospodarczą przez 7 lat. Jak obliczyłam przez ten czas 
wpłaciłam ZUSowi około 76 tys złotych. Przez cały ten czas próbujemy się z mężem 
wybudować.Mam dopiero dom przykryty dachem. Ile jeszcze będę się budowała? Drugie tyle 
pewnie. A za te 76 tyś pewnie bym juz sie wprowadziła.Pieniądze wyrzucone w błoto???? 
Odpowiedzi: 1  

 19   4  Odpowiedz  

 
~Tomasz - 10.08 (14:11) 

   

Ile grup zawodowych ma przywileje emerytalne? 
Odpowiedzi: 4  

 54   2  Odpowiedz  

 
~an - 10.08 (16:36) 
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Wiecie rodacy,ze przykre jest to ,ze za koryta rzadowe tz. kielbasy wyborcze przez 30 lat wolnej 
Polski stworzono zeczywistosc godna pozalowania.Emigracja to przykrosc utrzymywana 
swiadomie przez politykow dlatego nas na zachodzie od dziesiatek lat chwala.Chwala bo maja 
zyski z taniej sily roboczej i tych co ta polityka ich wysprzedali.Zreszta ktos kto utrzymywal 
wysprzedaz majatku w takiej skali,komisje majatkowa kosciola to efekty nedzy tutejszym zyciu 
potegowanej przez zlote pokrywki obcego kapitalu.Ktos kto tu zyje wymaga ogromnego 
wspolczucia.Spojzmy na place,emerytury,renty.Czy jakies watpliwosci co do przyszlosci. 
ico  - 10.08 (16:27) 

   

Ale ile tam jest świetnie płatnych stanowisk dla kolesi, dlatego nie ma woli politycznej by zmienic 
ten chory system. Tam jest duż kasy do wydojenia, powszechny nepotyzm i sprytny mobbing, bo 
ktoś musi pracowac. Nie liczą się kwalifikacje, tylko układ. Kierownictwo chce trwac za wszelką 
cenę. Dlatego utrzynuje się ten patologiczny i niesprawiedliwy system emerytalny. Mądrzy, 
mlodzi ludzie muszą odejsc, by nieprzygotowanie i niekompetentni mogli "rządzic", głównie 
płacami.Na wysokich stanowiskach, gdzie wymagane jest wykształcenie prawnicze, czy 
ekonomiczne panoszy się kobita po nauczaniu początkowym - " dzieli i rzadzi", aczkolwiek 
głównie dla siebie. 

 14   1  Odpowiedz  

 
~Thira  - 10.08 (16:20) 

   

Pani Miro Suchodolska. Przyznać muszę, że rozbawiło mnie pytanie będące puentą tej publikacji. 
"...w jaki inny sposób?". No właśnie, w jaki inny sposób...Przypuszczam, że kondycja materialna 
Polaków jest Pani doskonale znana. Zatem posiada Pani wiedzę o tym, że średnia płaca w 
Polsce wynosi wg oficjalnych informacji nieco ponad 4000 zł (brutto). Tzn. że ten "uśredniony" 
pracownik otrzymuje do ręki (realne wynagrodzenie) kwotę 2600-2800 zł. Wie Pani również o 
tym, ze ok. 60% pracujących Polaków o tej średniej płacy może jedynie pomarzyć. Oni za swoja 
pracę otrzymują wynagrodzenie mniejsze, a większość z nich - znacznie mniejsze - aniżeli ta 
średnia płaca. W cały ten obraz niech Pani wkomponuje jeszcze tzw. śmieciówki i pracujący w 
oparciu o umowy cywilne. Zapewne znane są Pani także koszty utrzymania w Polsce...No to 
teraz niechaj Pani spróbuje odpowiedzieć na pytanie: z czego ogół Polaków ma "w inny sposób 
zadbać o swoje emerytury"? I jak już znajdzie Pani sensowną, rzeczową odpowiedź na to pytanie 
wówczas proszę poinformować o tym internautów. 

 12   3  Odpowiedz  

 
  

Obojętny ssd  - 10.08 (14:29) 

   

Głupie pytanie na samym końcu artykułu. Normalnie bym się zabezpieczył. Np odkładając co 
misiąc powiedzmy 1000 zł na konto, a potem robił sobie lokaty albo w inny sposób inwestował. 
Albo kupić ziemię jakąś. A najlepiej wpłacał składki do prywatnych firm ubezpieczeniowych 
których byłoby kilka na rynku i byłyby tańsze od zusu. Byłaby zdrowa konkurencja i firmy te 
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oszczędzałyby wydatki w róźny sposób np zmniejszając biurokrację. Wprowadzając wydajne 
systemy elektroniczne itp. A państwo mogło by mieć 1 % wartości firmy, aby mieć wgląd czy niw 
ma zmów cenowych. Jakoś z ubezpieczeniami samochodów nie ma tyle problemów. 
Odpowiedzi: 9  

 22   10  Odpowiedz  

 
~ii  - 10.08 (14:07) 

   

Należy likwidować przywileje emerytalne. 
Odpowiedzi: 5  

 58   4  Odpowiedz  

 
~dla ZYSKU  - 10.08 (16:08) 

   

Artykuł SPONSOROWANY przez PRYWATNE, ZACHODNIE Towarzystwa EMERYTALNE ? 

 5   6  Odpowiedz  

 
~kto odpowie  - 10.08 (14:19) 

   

Dlaczego pracujący emeryci mają płacić składkę rentową ???, tj. składkę na świadczenie 
,którego nigdy nie otrzymają , co jest powszechnie wiadomo . 
Odpowiedzi: 2  

 19   2  Odpowiedz  

 
~mat  - 10.08 (16:06) 

   

na kościół idzie tyle kasy , że nie byłoby biedy. 

 10   3  Odpowiedz  

 
~fd  - 10.08 (15:58) 

   

DLACZEO POLACY potraficie tylko PATOLOGIĘ TWORZYĆ: ZUS, NFZ, sądy rodzinne, 
popatrzcie się na to, to tylko przykłady, co jest z wami ? 

 12   1  Odpowiedz  
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~Shrek  - 10.08 (14:59) 

   

Co tu dodać. Pracuje od 1999r, rozpocząłem w trakcie studiów, ostatnie 15 lat moja podstawa 
oscyluje w zakresie od 3000 do 7200 brutto. Jak policzyłem do ZUSu wpłaciłem łącznie ok. 200 
000 PLN. Wczoraj otrzymałem pismo z ZUS iż wartoć moich skłądek to 64 tys na emeryture i 25 
tys na OFE łącznie 90 tys PLN. Ja się pytam gdzie jest moje 110 tys PLN?? Do żadnego lekarza 
nie mogę się dostać więc leczę się prywatnie. Moja emerytura od 67 roku zycia na chwile obecna 
to 330 PLN. Statystycznie w mojej rodzinie nikt nie zyl dluzj niz 72 lata. Za 200 tys PLN w ciagu 8 
lat wychdzi mi jakies 2000 PLN za m-c. Jak tu nie być wściekłym !!! Jestem samozatrudniony 
więc rocznie wpłącam 13 tys do ZUS. Za kolejnych 15 lat do zusu wplace nastepne 200 tys PLN. 
i przez kolejne 15 kolejne 200 tys. Razem wyjdzie 600 tys PLN. Ludzie to jest szalenstwo. Moj 
kolega pracuje w ZUS i jedyne co robi to czyta Wyborczą - ZA MOJA KASE. Ja mowie DOSC. 
Odpowiedzi: 1  

 27   3  Odpowiedz  

 
~asst  - 10.08 (14:28) 

   

ktoś musi płacić górnikom policjantom mundurowym rolnikom posłom aparatowi sądowo 
prokuratorskiemu kościołowi kk księżom biskupom zakonnikom i kurii rzymskiej i świętopietrze i 
pewnie jeszcze wielu innym co ich trudno wymienić, ale za to biorą dużą kasę , to reszta zdycha 
~zn - 10.08 (15:50) 

   

ZUS i NFZ DWAJ ZŁODZIEJE 

 5   4  Odpowiedz  

 
~poz  - 10.08 (15:20) 

   

Samo funkcjonowanie Zakładu Utylizacji Społeczeństwa to ponad 4 MLD złotych. Wystarczy 
podzielić tą kwotę na emerytów (około 5 MLN) i już mamy pokaźną emeryturę : 800 zł A gdzie 
pieniądze ze składek? Dodajmy, że pasożyty zwolnione z ZUSu , a jest ich okolo 46 tys. 
zaczęłyby pracować w swerze poza-budżetowej i zaczęłyby się dorzucać do emerytur, zamiast je 
uszczuplać 
Odpowiedzi: 1  

 18   6  Odpowiedz  

 
~emeryt  - 10.08 (14:57) 
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moja hipotetyczna emerytura po 36 latach okresu składkowego to ...356,32 gr czy to jakiś żart 
??? Bo składam wniosek o emeryturę i tak się zastanawiam...JAK ...ŻYĆ 
Odpowiedzi: 9  

 32   3  Odpowiedz  

 
~Zły - 10.08 (15:47) 

   

Kochani mam 56lat kiedyś płaciłem składki teraz mam w nosie od lat90 pracuje na czarno nie 
dam ani złotówki na tych złodziei,już dawno wiedziałem że na zakład utylizacji społeczeństwa nie 
mogę liczyć.Prezes zus nie będzie dupy woził na wakacje i brał premię kilkanaście tysięcy 
złotych.Pytam dlaczego sędziowie prokuratorzy i tak dalej nie płacą składek?może mi ktoś 
wytłumaczy oni są lepsi ode mnie?Wolę płacić składki dobrowolnie zagranicą i wiem na co mogę 
liczyć.Mój dziadek powiedział święte słowa w Polsce nie było nie jest i nie będzie dobrze do póki 
będą rządzić Polacy,wiem że niektórzy się oburzą ale taka jest prawda. bismarck kiedyś 
powiedział dajcie Polakom władzę sami się wykończą.Mój dziadek w grobie by się przewracał jak 
wiedział za jaką Polskę walczył. 

 12   1  Odpowiedz  

 
~cxs  - 10.08 (15:45) 

   

Znami Umrzesz Szybciej i wszystko jasne 

 10   2  Odpowiedz  

 
~ms  - 10.08 (13:50) 

   

Należy wszystkim emerytom płacić jednakowe emerytury, aby każdy człowiek mógł godnie żyć. 
Odpowiedzi: 6  

 32   16  Odpowiedz  

 
~BladyMuflon  - 10.08 (15:35) 

   

NAWET KONCOWKA JEZUSA jest niebezpieczna xD 

 3   0  Odpowiedz  
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Obojętny mqy1  - 10.08 (15:27) 

   

Wszyscy przeciwko ZUS, tak wiem jest potrzeba modernizacji ale z drugiej strony żyję dzięki tej 
organizacji bo jestem rencistą i złożyłem stosowny kapitał (za PRL-u)ale mimo wszystko jestem 
za pozostaniem jej w ramach obecnych rządów bo inaczej trzeba będzie iść pod most a tak 
zawsze jest alternatywa i parę groszy.Ty też dołóż swoją cegiełkę do przetrwania wpisz w 
wyszukiwarkę Małe lotnictwo paraplany. 

 4   12  Odpowiedz  

 
~Karol  - 10.08 (15:20) 

   

organizacja przestępcza ma swoje miejsce w więzieniu u nas buduje sie dla niej nowe obiekty 
zmusza porządnych ludzi do płacenia haraczu i straszy, że bez niej umrzemy w biedzie..tak 
złodziejskiego systemu nie ma nigdzie..tylko w naszej Polsce złodzieje czyli politycy i cwaniacy 
na stanowiskach stworzyli system i wmówili narodowi ,że jak nie zapłaci składki to jest przestępcą 
..niema się co łudzić mili państwo o normalne emerytury - takich nie będzie - jest za dużo złodziei 
i za mało pieniędzy do podziału.. jak nie rozwiążemy tego systemu i nie PO-gonimy tej sitwy to 
nic sie nie zmieni ,a ci co siedzą przy korycie całymi familiami będą dalej nam wmawiać ,że lepiej 
tego nie zmieniać tylko trzeba uszczelniać system i podnosić składki ! 

 19   1  Odpowiedz  

 
~knww  - 10.08 (15:15) 

   

NIE ZUS jest naszym WROGIEM. Z/US działa zgodnie z prawem uchwalonym przez NASZYCH 
WYBRAŃCÓW - POSŁÓW I SENATORÓW. Nasi wybrańcy tak stworzyli prawo o Funduszach 
Ubezpieczeń Społecznych, że jednym zabierają, aby inni otrzymali więcej. Wielu z Nas płacić 
będzie po 35 -45 lat i otrzyma przez 8 do 12 lat po 1100 złotych, a jest bardzo dużo 
uprzywilejowanych, którzy płacili (właściwie to MY płaciliśmy) przez 15 lat, a pobierać bedą prze 
30 -35 lat nawet po 4500 zł. 
czytak  - 10.08 (11:52) 

   

ZUS symbolizuje brak równoprawnego systemu emerytalnego, dopieszczanie świętych krów i 
okradanie ze składek tych którzy uczciwie płacili 
Odpowiedzi: 4  

 205   5  Odpowiedz  
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~XxX - 10.08 (15:12) 

   

Kretyńskie pytanie na koniec i ironiczny posmak artykułu... Spróbuj paniusiu zadbać inaczej o 
swoją emeryturę zarabiając najniższą krajową lub niewiele więcej, jak duża część naszego 
społeczeństwa. Wtedy pogadamy. 

 7   0  Odpowiedz  

 
~jatowim  - 10.08 (14:53) 

   

ZUS - Zapewniamy Ubogą Starość 
Odpowiedzi: 2  

 34   2  Odpowiedz  

 
~cerid  - 10.08 (15:11) 

   

ZUS jest jedyną legalną piramidą finansową w Polsce. Najgorszą jaka może być, gdyż ma prawo 
siłą zbierać haracz, (nazywany składką) ale nie ma żadnych obowiązków wobec tych 
"składkowiczów". 

 7   2  Odpowiedz  

 
~iwona - 10.08 (14:21) 

   

Wszystkich powinien obejmować taki sam sposób wyliczania emerytury. 
Odpowiedzi: 1  

 19   0  Odpowiedz  

 
~Andrzej  - 10.08 (15:10) 

   

Co jakiś czas zadaję to pytanie. Jak to jest możliwe ,że za prywatne ubezpieczenie medyczne 
płacę około 90zł miesięczne. W tym ubezpieczeniu mam dostęp do 35 specjalistów czas 
oczekiwania do lekarz to około 5 dni.W tym ubezpieczeniu mam tez zapewnione badania 
specjalistyczne i to nie z najniższej półki ale te z najwyższej są to np rezonans ,tomograf ,usg 
,ekg, gastroskopia ,kolonoskopia.powiedzieć wszystkie badania,które są potrzebne. I jak to się 
ma do składki zdrowotnej,która wynosi ponad 200 zł. Nie ma w tym ubezpieczeniu kosztów 
leczenia szpitalnego ale pewnie za niedługo i to będzie. Zus-u nie płacę bo jestem istotą myślącą 
i po co płacić jak się mówi ,że ta instytucja w ciągu najbliższych kilku lat przestanie wypłacać 



 24 

świadczenia.Jeszcze większym złodziejem jest PO i rząd a głownie jego premier Tusk. To on 
ukradł pieniądze ,które ja odkładałem na OFE. Chyba najlepiej uciekać z Polski bo tutaj to same 
prostytutki i złodziej. 

 9   1  Odpowiedz  

 
~go uk  - 10.08 (15:10) 

   

koniec emerytury po 15 latach I problem z glowy ,nie ma drugiego takiego kraju z takim 
powszechnym przywilejem ,a najlepiej emerytura obywatelska a reszte odkladasz sam 

 6   0  Odpowiedz  

 
~Misiu  - 10.08 (14:42) 

   

Emerytura mundurowa wynosi : 0/ 3 mln zł. Zero w liczniku, bo zero składek wpłacił. 3 mln w 
mianowniku, bo tyle pobierze przez 40 lat , a potem po nim jeszcze żona przez kolejne 15 lat. A 
Ty ile IM oddasz przez 47 lat?? I ile odbierzesz od nich??? 
Odpowiedzi: 1  

 17   0  Odpowiedz  

 
~olga - 10.08 (14:30) 

   

Emerytury w naszym biednym kraju nie powinny być większe niż 5 tys zł. 
Odpowiedzi: 2  

 19   1  Odpowiedz  

 
~PGR - 10.08 (14:53) 

   

Wprowadzić dobrowolny ZUS i PO ptokach, dlaczego nie robi się nic w tym kierunku. Kto jest w 
stanie się utrzymać na emeryturze bez zapomogi jego wybór . I n.ie będzie miał pretensji do 
ZUSu ani zlodziejstwa systemu. 
Odpowiedzi: 1  

 4   2  Odpowiedz  

 
~Hania - 10.08 (14:31) 

   

Trzeba ciąć przywileje emerytalne. 
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Odpowiedzi: 2  

 28   1  Odpowiedz  

 
~misio  - 10.08 (15:04) 

   

z ZUS i NFZ jest jak z potężnym śmierdzącym goownem na wycieraczce - każdy przeskocz ale 
nikt nie ruszy 

 5   1  Odpowiedz  

 
~ok  - 10.08 (15:04) 

   

ZUS nienawidza wszyscy , glupszego tytulu nie mogla wymyslec , jakas durnowata baba szkaluje 
ZUS i mysli , ze wszyscy sa tacy walnieci jak ona , ZUS nie jest moze najlepszy ale lepszego nie 
ma , trzeba go troche zmodyfikowac co juz sie dzieje i bedzie OK 

 3   9  Odpowiedz  

 
~Janek - 10.08 (14:32) 

   

Ile procent wynosi różnica między najniższą I najwyższą emeryturą? 
Odpowiedzi: 4  

 21   3  Odpowiedz  

 
~POLAK  - 10.08 (15:00) 

   

nikt nie pisze o kosztach prezesów, budynków o raz sytemu informatycznego ktory nie dziala to 
to wszytko kosztuje nas pon 800 mil rocznie i tam szukajcie oszednosci a nie na ludziach ! czemu 
tego nikt nie porusza w artykule ? to samo jest z nfz. system jest zle obslugiwany i kazdy ciagnie 
ile moze ! poprostu kradna ! 

 7   3  Odpowiedz  

 
~Anna  - 10.08 (12:38) 

   

Najgorsze zło w Polsce to PO. Jeśli po wyborach wypędzimy tych złodziei to w Polsce zapanuje 
dobrobyt oczywiście powoli, nie za dwa dni czy miesiąc jak oczekują od Pana Prezydenta Dudy 
PO-wcy. 
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Odpowiedzi: 6  

 142   36  Odpowiedz  

 
~eee - 10.08 (14:54) 

   

Kiedy cięcie etatów w administracji? 

 9   1  Odpowiedz  

 
~X - 10.08 (14:34) 

   

ZUAS to piramida finansowa, wcielone zlo zbudowane na ideei niewolenia przyszlych pokolen. 
Kazdy niech odklada samemu,wprowadzic wolny rynek w tej materii a nie wieczny socjalizm 
niszczacy zdrowe mechanizmy rynkowe. 
Odpowiedzi: 2  

 20   5  Odpowiedz  

 
~rodak  - 10.08 (14:46) 

   

ZUS to bankrut ....dlaczego raport NIK-u na temat tej organizacji został utajniony przez kancelarię 
"premierzycy" ? ZUS-owskie pałace, płace prezesów , limuzyny topienie kasy w szemranych 
interesach sitwy ... 

 11   3  Odpowiedz  

~znafca - 10.08 (14:40) 

   

Obecnie nawet w urzędach skarbowych,celnych i policji staraja sie byc sympatyczni i uczynni 

funkcjonariusze . ZUS i urzędy samorządów od powiatu począwszy to siedliska chamstwa ,arogancji i 

ignorancji.. Nawet za PRL-u bywało lepiej 

 22   2  Odpowiedz 

 
~ula - 10.08 (14:29) 

   

Ile wynosi najwyższa emerytura? 

 5   1  Odpowiedz 
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~goldbug - 10.08 (14:29) 

   

dobry tekst. A na pytanie konczace sama sobie Pani odpowiedziala: wystarczy co miesiac kupic tyle zlota 

ile wynosi skladka na ZUS i potrzymac do momentu kiedy ja ZADECYDUJE przejsc na emeryture. Ide o 

zaklad ze lepiej na tym wyjde niz na obietnicach ZUSu. 

 5   1  Odpowiedz 

 
~jj  - 10.08 (14:28) 

   

Palmy to już były. .. 

 5   0  Odpowiedz 

 
~ALA  - 10.08 (14:28) 

   

PRAWDA ...........JEZELI PANSTWO ZLIKWIDOWALOBY MUNDUROWKE I KRUS ..SPRAWA 

WYGLADALABY TAK JAK WSZEDZIE W EUROPIE...ALE ZE TO KRAJ........ ZLODZIEJSKI 

//POLSKA//................JEST TAK JAK JEST..ZROBIC JEDNEGO UBEZPIECZYCIELA ...........ZUS 

 13   0  Odpowiedz 

 
~sdqa - 10.08 (14:26) 

   

prosze sie w delikatny sposob odwalic od ZUS !!!! przestac jatrzyc i wypisywac brednie na temat ZUS , 

moze lepiej napiszcie ile OFE proponuje emerytury na stare lata 25 zl czy 80 ?? bo takie mamy po 15 

latach wyplacane emerytury z OFE 

 7   9  Odpowiedz 

 
~Artek b-stok - 10.08 (14:25) 

   

Artykuł sponsorowany? Chcecie ocieplić wizerunek ZuS-u? Ta piramida finansowa już długo nie 

pociągnie, będzie się działo w kraju. Jeszcze trochę i w Polsce zostaną tylko urzędnicy i starzy ludzie, 

którzy nie dali rady uciekać. 

 13   1  Odpowiedz 

 
~ttt  - 10.08 (14:23) 

   

Może lekcje religii powinny wrócić do salek katechetycznych? 
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 10   2  Odpowiedz 

 
~x - 10.08 (14:23) 

   

Ludzie, nauczcie się czytać i porównywać prognozy otrzymywane z ZUS. To, ze teraz macie np. 35 lat i 

piszą Wam, ze emerytura będzie 400 zł. to wg danych na dzień dzisiejszy. Co roku w kolejnych 

prognozach ta kwota się podwyższa i około 65-67 roku życia ona będzie całkiem całkiem. Nie dajcie się 

podpuszczać cwaniakom którzy chcą Wam odebrać wypracowane składki, bo na stare lata pójdziecie pod 

most. 

 5   11  Odpowiedz 

 
~Anna  - 10.08 (14:21) 

   

Pytane na końcu artykułu jest wredne . Jeżeli oddaję państwu prawie 700 zł z mojej pensji to 
mam jeszcze prywatnie zabezpieczać moją emeryturę ? Pani Suchodolska jak ktoś dostaje na 
rękę powyżej 4000 zł to jeszcze może mysleć o prywatnym zabezpieczeniu swojej emerytury . 

 
~John  - 10.08 (14:22) 

   

Precz z ZUS-em.Umorzyc składki tym,którzy przez całe lata swojej ciężkiej pracy na swoim nie 
mogli płacic składek,a starali sie i staraja o umorzenie! Precz z obowiązkowymi składkami,za co 
żyć??!! Oddajcie Nasze cieżko zapracowane pieniadze,a po smierci współmałzonka wypłata 
wszystkich pieniedzy z konta zmarłego! Złodziejstwo w biały dzien. 

 10   4  Odpowiedz  

 
~uuu  - 10.08 (14:07) 

   

Może warto obniżać najwyższe emerytury? 
Odpowiedzi: 1  

 16   2  Odpowiedz  

 
~nunia  - 10.08 (14:20) 

   

NA PIERWSZYM MIEJSCU jest jednak Kosciol. 
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 3   4  Odpowiedz  

 
~pablo85  - 10.08 (14:20) 

   

1. Odkładać na konto 2. Zakupić nieruchomość i żyć z wynajmu 3. Dobrze wychować dzieci. A 
jak, szanowna Pani Redaktor, żyli ludzie setki i tysiące lat zanim powstały (z pomysłu zacnego 
socjalisty Bismarcka) ubezpieczenia społeczne??? 

 3   2  Odpowiedz  

 
~Kasia  - 10.08 (14:18) 

   

ZUS to największy złodziej! 

 11   5  Odpowiedz  

 
~Gość - 10.08 (14:13) 

   

Przecież w Polsce też można dostać odroczenie płatności składek a nawet ich umorzenie, bez 
wpływu na późniejsze świadczenia. Jest tylko jeden warunek. Trzeba pracować w państwowym, 
pełnym związków zawodowych, niewydolnym molochu. 

 11   1  Odpowiedz  

 
~azus  - 10.08 (14:12) 

   

ZUS nie jest chytrusem!!! - chytrus to taki co nie podzieli się swoim - ale ZUS nie ma nic swojego 
bo co wypracował? - to ZŁODZIEJ on okrada wszystkich a rozdaje nielicznym a najchętniej sobie. 

 5   0  Odpowiedz  

 
~vcfv  - 10.08 (14:11) 

   

W komunie też się płaciło na składki w ZUS, podatek i na NFZ 50% zarobku, i wszyscy to 
akceptowali. Niech rządzacy doprowadzą do 5-10% wzrostu , a wtedy pszyszłe świadczenia 
emerytalne będą 2X wyzsze, tam jes problem, Do polski nawet afrykanie nie chcą, bo wiedzą że 
w polsce jest nędza. 

 8   4  Odpowiedz  
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~xxx  - 10.08 (14:11) 

   

Jestem ciekawy kto z was odłoży te pieniądze myślicie że szef wam da do ręki pieniądze to będą 
jego oszczędności będziecię zarabiać tyle samo a na emeryturę to sobie naskładacie napewno 

 2   3  Odpowiedz  

 
~IZABELA  - 10.08 (14:10) 

   

ZUS - ZAKŁAD UPODLENIA SPOŁECZNEGO. TA TAKĄ NAZWĘ SOBIE NIESTETY 
ZASŁUŻYLI. 

 13   1  Odpowiedz  

 
~ewa - 10.08 (14:08) 

   

żeby ograbić polske i Polaków trzeba był właśnie wprowadzić OFE tak jak to uczynił Peowski 
Buzek a żeby Polacy się dali oskubac to trzeba było przy pomocy dziennikarzy kt orzy notabene 
nic nie płaca ze swych dochodów wciagnac przez właścicieli Ofe na swe listy płac bo to oni 
właśnie obrzydzili zus efekt osiągnęli ale czy wyjdzie im to na dobre czy będą mieć czyste 
sumienie wątpie a my ogólnie jesteśmy nie doinformowana ekonomicznie i ci dziennikarze tez 
ciągle polacy myslą zę rząd ma maszynke do robienia pieniędzy i jak chce to da 

 8   0  Odpowiedz  

 
~pola  - 10.08 (14:07) 

   

Może przydałby się wybór albo praca w administracji publicznej albo emerytura? 

 7   1  Odpowiedz  

 
~Ada  - 10.08 (14:07) 

   

prywatne ubezpieczenie 

 2   3  Odpowiedz  

 
~wysysany  - 10.08 (14:07) 
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żyd opanował kraj i postepuje jak pijawka wysysając krew z narodu polskiego a ten ZUS i 
skarbówka są tego przykładem 

 5   3  Odpowiedz  

 
~jkk-54  - 10.08 (13:35) 

   

Jak nie będzie ZUS to kto wam wypłaci emerytury??? ZUS od wielu lat solidnie co miesiąc 
wypłaca milionom emerytów ich należne świadczenia. Natomiast OFE jak miało wypłacać 
emerytury to odrazu powstał problem i propozycja OFE jednorazowej wypłaty emerytalnej lub 
emerytura maksymalnie na 10 lat. 
Odpowiedzi: 3  

 8   23  Odpowiedz  

 
~bez emerytury ?  - 10.08 (14:06) 

   

TYLKO, tylko NIE WYLEWAĆ DZIECKA Z KĄPIELĄ, czyli nie dać się DZIKIEMU KAPITAŁOWI 
wypuszczać lecz oczyścić ZUS z durnych, wymyślonych przez tenże RZĄDZĄCY dziś kapitał ! 

 5   0  Odpowiedz  

 
~adviser  - 10.08 (14:04) 

   

Niezły tekścik o tej piramidzie. Akurat to ze jest ZUS piramida wiedziałem od dobrych paru lat i 
widzę ze sa następni którzy potwierdzają ta tezę. Muy bien!!! Jak ktoś nie chce płacić haraczu 
tym nielegalnej instytucji to sa na to sposoby. Po pierwsze polecam zamknąć jednoosobowe DG 
które sa pomyłka w biznesie (nie można ich dziedziczyć, sprzedać, lub pozyskiwać wspólników) 
dodatkowo wraz ze śmiercią właściciela taka DG przestaje istnieć a np. pracownicy w niej 
zatrudnieni tracą od razu robotę. Dodatkowo trzeba płacić ZUS. Polecam zainteresować sie 
założeniem rożnego rodzaju społek np. zoo. Dzięki niej można olać legalnie ZUS, sprzedawać 
udziały lub pozyskiwać dodatkowy kapitał ze strony nowych wspólników. Wystarczy trochę być 
oczytanym w kruczkach prawnych a haraczu dla ZUSu można śmiało uniknąć (tak samo jak 
uniknąć podwójnego opodatkowania) podobnie jak mozna przenieść biznes do UK i mieć tym 
bardziej święty spokój z polskim ZUSem. Jedyny błąd jaki popełniają przedsiębiorcy to 
zakładanie jednoosobowych DG które sa nieporozumieniem w swiecie biznesu. Zamknijcie je i 
otwórzcie spółki a sami zobaczycie korzyści płynące z tego typu działalności 

 3   2  Odpowiedz  

 
~Adam  - 10.08 (14:03) 
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złodziejskie państwo nie zrezygnuje z takiej dochodowej instytucji jaką jest ZUS. Za dużo kasy 
się przewala przez Zus aby państwo dało swobodę ludziom. Już dawno powinni wprowadzić 
dowolność przynależenia do dowolnego ubezpieczyciela. lub czy wogóle ktoś chce się 
ubezpieczać. To nie prawda że ludzie są nieodpowiedzialni. Owszem część wybierze sobie taki 
los ale to ich sprawa. Nie wiem w jakim celu kogoś państwo niby na siłę uszczęśliwia 

 6   1  Odpowiedz  

Emeryt  - 10.08 (13:49) 

   

Nieprawda, lubię ZUS bo dostaję to co sobie wypracowałem i nie narzekam ! I zawsze zdanżam 
z opłatami i na wszystko mi starcza ! 
Jenot  - 10.08 (13:55) 

   

ZUS i NFZ to narzędzia terroru w rękach opresyjnego państwa, które jednocześnie jest 
zdezorganizowane, słabe i bałaganiarskie 
Odpowiedzi: 1  

 20   1  Odpowiedz  

 
~PILOTLATAWCA  - 10.08 (14:00) 

   

Niech ZUS będzie z wami ! I z KRUSEM twoim ! Amen ! ! ! 

 3   2  Odpowiedz  

 
~luki  - 10.08 (13:59) 

   

Pokazcie mi kto to wyliczal, ze 23000 w uk daje 2000 na reke?!? widze, ze autor nie ma pojecia, 
bo wychodzi okolo 1300! 

 1   2  Odpowiedz  

 
  

Obojętny CASNIK  - 10.08 (13:57) 

   

spoko pracownicy źle nie mają, wszyscy renciści i emeryci z czerwonego nadania mają super, no 
obecni resortowi, najciekawsze że zwykły obywatel jest kontrolowany a złodziejskie firmy, 
bandyci i oszuści już nie 

 11   0  Odpowiedz  
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~gosc  - 10.08 (13:55) 

   

zakłamany kraj jak ten zus ,, 

 9   0  Odpowiedz  

 
~antyobi  - 10.08 (13:29) 

   

Zgadzam się, to jedna z gorszych instytucji w tym represyjnym w stosunku do normalnych 
obywateli kraju. Donek miał to zmienić ale najpierw spierniczył wszystko a potem sam spierniczył 
do UE 
Odpowiedzi: 1  

 21   1  Odpowiedz  

 
~httt  - 10.08 (13:52) 

   

tylko jak przychodzi wiek emerytalny to on jest taki potrzebny i dlaczego mam tak niską 
emeryturę , a drugie 3 mln ludzi z polski pracuje na emerytury anglików itp i jest ok 

 7   0  Odpowiedz  

 
~ABC  - 10.08 (13:52) 

   

ZUS oddany w ręce PRZESTĘPCÓW jest groźny a dla niektórych co płacili składki przez 40 lat 
wręcz ZABÓJCZY !!! To klasyczny ZŁODZIEJ , KTÓREMU PRZYMUSOWO MUSISZ ODDAĆ 30 
% SWOICH ZAROBKÓW W ZAMIAN DOSTAJESZ OBIETNICĘ ,ŻE CIĘ NIE OPUŚCI NA 
STAROŚĆ ! 

 6   2  Odpowiedz  

 
~mors  - 10.08 (13:33) 

   

nie rozumie tego twierdzenia ZUS jest zły przecież ZUS to instytucja rządowa i jaki rząd takie 
instytucje tu powinno byc twierdzenie przez nieudolny rząd instytucje są niewydolne 
Odpowiedzi: 1  

 16   2  Odpowiedz  

 
~emeryt  - 10.08 (13:50) 
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Dziwny artykuł , podsycanie nienawiści do instytucji która nie jest niczemu winna. Proszę 
pamiętać ZUS jest wykonawcą przepisów uchwalonych przez rząd, sejm, senat, prezydenta i całą 
armię pasożytów zwących się prawnikami. Podkreślam WYKONAWCĄ i z tego zadania 
wywiązuje się jak widać z podnoszonych zarzutów wyśmienicie. A zarzuty są kierowane w jego 
stronę zgodnie ze starą zasadą złodzieja , który razem z innym krzyczy łapać złodzieja chociaż to 
on jest tym złodziejem. Nie jestem sympatykiem żadnej partii ale emerytem i sądzę że wśród 
piszących na temat ZUS chyba mogą się znaleźć ludzie inteligentni i potrafiący w rzetelny sposób 
napisać o wpływie złych rozwiązań prawnych mających negatywny wpływ na postrzeganie tej 
instytucji przez dosłownie wszystkich. 

 
~x - 10.08 (13:50) 

   

Celowa akcja mająca na celu doprowadzenie do rozwiązania ZUS. Dokumentacja na temat 
zgromadzonych składek przepadnie i Polacy dostaną goowno nie emerytury. Pierwszy krok to 
było zezwolenie na niszczenie archiwów płacowych przez rząd Suchockiej, dzięki czemu duża 
część Polaków ma obniżone emerytury. Ten kto pracuje, odkłada składki emeryturę dostanie. 
Przeciwko ZUS są zakichani przedsiębiorcy ktorym zal ściska 4 litery że mają zapłacić skladki za 
pracowników, bo na wasne luksusy nie starczy, albo Ferdkowie Kiepscy, trwale bezrobotni. Nie 
dajcie się omamić że sami odlożycie na emeryturę bo przy zarobkach 1200 netto i rozbujanej 
gospodarce guzik odlożycie. Przypominam, ze w Polsce co parę lat inflacja zjada oszczędności. 
Nie jesteśmy USA ani Kanadą. 

 4   3  Odpowiedz  

 
~Stary Zgred  - 10.08 (13:49) 

   

... a mi jakoś nie przeszkadzają jakieś tam zus-y,skarbówki,policja,straż miejska itp.... lubię te 
wszystkie instytucje i je popieram.... 

 2   0  Odpowiedz  

 
~jj  - 10.08 (13:37) 

   

owszem sa tam patologie bo to instytucja państwowa, ale zlikwidujcie, i 3/4 ludzi nie będzie 
odkladać na przyszłość i potem w wieku 65 lat będą się czaić w bramach z nożem, by mieć na 
jabola i bułkę, kraść będą cegły z domu wyrywać itd. Głupich ludzi trzeba chronić przed nimi 
samymi, na ten jabol i bułkę dożywotnio musi mieć. 
Odpowiedzi: 1  

 5   10  Odpowiedz  
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~sdfgnm  - 10.08 (13:48) 

   

W 2001 roku miałem wypadek samochodowy . Auto zniszczone w 90% , ale u mnie tylko 
złamany nos. Jako szczęśliwy , sumienny , prowadzący DG płatnik składek - udałem się do ZUSu 
po odszkodowanie wypadkowe. Okazało się niestety ,że mogę zapomnieć o 200 zł. na piwo . 
Pracownica ZUS oznajmiła mi ,że 6 miesięcy przed wypadkiem przelałem zbyt małą składkę . 
Dokładnie - 16 groszy :-) Powiedziałem , że chyba sobie jakieś jaja ze mnie robi i że mogę te 16 
groszy z odsetkami za pół roku dopłacić od ręki . Niestety takiej mozliwości ZUS nie przewidział . 
Nawet pracownicy ZUSu było głupio , że musi przestrzegać takich idiotycznych przepisów. 

 5   0  Odpowiedz  

 
~PiPi  - 10.08 (13:46) 

   

Tak, tak, ale na emerytury dla policjantów, strażaków, górników plus wszystkie resortowe - 
sędziowie, prokuratorzy, posłowie (te z podatków idą) ktoś na to musi zarobić. Wypieprzy się do 
góry kołami i tyle będzie. Pierwszy wyłom zrobili ci co mają jednoosobową działalność - oni już 
płacą najniższą możliwą składkę ( i tak jest wysoka), ale dzięki temu nie wystarczy... Ja może 
dostanę 200 pln, ale ta reszta też g-no będzie miała... 

 7   1  Odpowiedz  

 
~okradziony z OFE  - 10.08 (13:46) 

   

tak jak komunistyczna PRL, POstkomunistyczny tuskmenistan zrobił sobie z ZUS źródło 
ubezwłasnowolnienia Polaków. Ale spoko. Żadna władza nie odda ZUS! Od łobuzka do tuska i 
pewnie dalej niereformowany ZUS doprowadzi nas do katastrofy. Chyba o to właśnie 
chodzi!!!!!!!!!!!!! 

 3   0  Odpowiedz  

 
~ewa - 10.08 (12:28) 

   

No ale przecież polski naród i tak nic z tym nie zrobi,bo jeśli tylko ktoś tego chce to zgnoić i 
zdeptać. Wystarczy kilka osób które chcą coś zmienić to media go oczernią a ciemny lud to kupi! 
Nie potraficie myśleć samodzielnie! Czy ten obecny system jest tak dobry ze go tak bronicie?! 
mamy przykład nowego prezydenta. Sami chcieliscie aktywnego prezydenta ,no ale media mówią 
ze to źle ze on jeździ do obywateli to i wy tak mówicie. Obudzcie się zanim będzie za późno i 
Polski już nie będzie! 
Odpowiedzi: 1  
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 13   1  Odpowiedz  

 
~lud  - 10.08 (13:41) 

   

... a na czele Arcy - Opój Flaszka z Oliwy z emerytura ponad 13 000 zł ! i to za jedyne 12 lat " 
służby " w woju / w praktyce : chlania gorzały na koszt MON / . Lud swoje wie i sq..yna na latarni 
powiesi ! 

 9   1  Odpowiedz  

 
~ZUSownik  - 10.08 (13:37) 

   

Korwin przeiwdział koniec ZUSu ponad 20 lat temu i od 20 lat robi się z niego oszołoma. 
Tymczasem ZUS i skomplikowane prawo podatkowe to główne przyczyny słabości gospodarki, a 
tym samym emigracji, a tym samym niżu demograficznego, a tym samym... jeszcze gorszej 
kondycji samego ZUSu. To błedne koło należy zakończyć. Niestety nie rozumie tego również 
PIS, który uważa, ze problem jest w.. wieku emerytalnym. 

 15   3  Odpowiedz  

 
~;> - 10.08 (13:30) 

   

I owoc żywota twojego je zus 

 6   0  Odpowiedz  

 
~aryjska bestia  - 10.08 (13:15) 

   

najwiekszy kabaret to to ze budzetowka płaci sobie skladki emerytalne z kasy podatnika to jest 
k...a cyrk a jak brakuje to kredyt sie na to bierze tak oto w bezczelny Bolkowy sposob nakreca 
SIE SPIRALE WEWNETRZNEGO ZADLZUZENIA!!!!!!!A ZADŁUZENIE JEST SPŁACANE 
PRZEZ PODATNIKOW!!!!!glosujcie dalej na te genetycznie siepaną hołote a bedziecie kamienie 
zarli. 

 12   4  Odpowiedz  

 
~Normalna  - 10.08 (12:25) 
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Gdzie jest wasz PIS udaje że nie widzi co Lekarze/Orzecznicy w ZUS wyprawiają z ciężko 
chorymi starszymi obywatelami gdzie jest całe Prawo i Sprawiedliwość ? 
Odpowiedzi: 5  

 24   19  Odpowiedz  

 
  

Obojętny jerg  - 10.08 (13:09) 

   

Na własny koszt - firma - pracuję w tym kraju od 1986r. I od zawsze twierdziłem,że 
NAJBARDZIEJ ROZBÓJNICZĄ INSTYTUCJĄ W TYM KRAJU JEST ZUS!! Od zawsze płacę tam 
składki i co kilka lat MUSZĘ UDOWADNIAĆ,ŻE NIE JESTEM WIELBŁĄDEM!! To jest tak chora i 
niebezpieczna dla wszystkich instytucja,że należałoby ją już zacząć likwidować!! Im później,tym 
będzie trudniej!! Wiem - braknie na wypłatę emerytur dla tych,którzy NIGDY TAM GROSZA NIE 
WPŁACILI - sędziom,prokuratorom,"mundurówce" i całej właściwie budżetówce!! Skądś te 
pieniądze należałoby znaleźć - czy aby na pewno w pełnym wymiarze?? CZY MUSZĄ 
EMERYTURY PO KILKA/KILKANAŚCIE TYSIĘCY DOSTAWAĆ WŁAŚNIE CI,KTÓRZY NA NIE 
GROSZA NIE WPŁACALI?? A CI,CO WPŁACALI MAJĄ OBIECYWANE PO KILKASET 
ZŁOTYCH?>? Dokąd to wszystko zmierza i jak długo da się oszukiwać ludzi i budżet ZUS-u?? 

 17   2  Odpowiedz  

 
~Zadowolony  - 10.08 (12:56) 

   

Górnicy, policjanci, żołnierze, rolnicy dostają to co inni wypracują do 67 roku życia i dopóki ich 
emerytury nie będą obliczane na zasadach ogólnych to reszta będzie dostawać po 1000 zł za 40 
lat pracy a górnicy i reszta po 25 latach 3500 zł. 
Odpowiedzi: 2  

 60   2  Odpowiedz  

 
~Qwerty  - 10.08 (13:09) 

   

Zus nie uchwala ustaw. 

 9   3  Odpowiedz  

 
~poltusk.  - 10.08 (13:08) 

   

Najwiekszym naszym wrogiem jest Solidarnosc. Partie ,ktore z niej powstaly i kosciol , ktory grabi 
reszte tego co pozostalo z Polski. 
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 13   3  Odpowiedz  

 
~Olo  - 10.08 (13:03) 

   

ZUS,To PODATEK.! 

 4   0  Odpowiedz  

 
~Ali  - 10.08 (13:01) 

   

Polski rzad, ZUS Urzad skarbowy to jedna mafia! W tym roku, bialych reawiczkach ukradli mi 
1700zl z konta - przez NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W TARNOBRZEGU! Wiecie za 
co....? Za to, ze probowalem 15 lat temu pracowac legalnie i nie stac mnie bylo na ZUS! Mialem 
20 lat i mialem zalozona 'dizlalnosc godpodarcza' przez niecaly miesiac. Nie zarobilem ani 
grosza, nie bylo zadnej faktury etc, nie korzystalem z lekarza i ubezpieczenia. Odpowiedzcie 
sobie sami w jakim kraju zyjecie/zyjemy? Marazmu komunistycznego kraju w ktorym dalej 
jestescie, gdzie stare wypierdy zyja Waszym kosztem!!! Ten kraj nazywa sie Polska. W bialych 
rekawiczkach Was zwyklych ludzi okradaja a sami zyja Waszym kosztem!!!! BASTA!!!! Zobaczcie 
w jakich oni Zamkach pracuje: ZUS w Legnicy 

 22   1  Odpowiedz  

 
~piotr  - 10.08 (12:57) 

   

Zle zadane pytanie To ZUS nienawidzi Polakow 

 9   2  Odpowiedz  

 
~wertic  - 10.08 (12:54) 

   

Zabawny ten koli ze wschodu granicą wolność jednostki?? Od płacenia składek? Może i od 
podatków??? Od przepisów drogowych? Puknijcie się wszyscy w czoła - nie ma drugiego tak 
zrzędzącego narodu, który tylko by of państwa brał i nic w zamian nie chciał dawać - może 
dlatego że Ci co chcieli dać dali swoje życie a reszta tchórzy czekała w norach i żre owoce 
czyjegoś poświęcenia... Tą wolność której macie pełno w gębach i zero w czynach dostaliście w 
prezencie i lepiej zacznijcie go szanować tak jak swoje państwo. 

 4   3  Odpowiedz  
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~magu  - 10.08 (12:54) 

   

Prawda jest taka że jak Polacy sami nie zatroszczą się o kasę na starość to państwo im nie 
pomoże. Tylko że oprócz Króla Zusa , Polacy mają jeszcze milion innych podatków do płacenia. 

 15   1  Odpowiedz  

 
~Jcabra  - 10.08 (12:09) 

   

ZUS zbiera gromy za politykow. Oni musza realizowac to co wybierani przez nas debile i zdrajcy 
uchwala. Przykladowo wystarczy ustawa, ktora pozwoli naliczac do kapitalu emerytalnego skladki 
rentowe w przypadku nie korzystania z tego swiadczenia. Druga ustawa zrownujaca prawa 
wszystkich pracujacych. Trzecia dopuszczajaca dziedziczenie kapitalu. Dla mnie to gora 2 
posiedzenia sejmu i mamy normalne zasady. Trzeba tylko chciec. 
Odpowiedzi: 2  

 22   1  Odpowiedz  

 
~Mietek z PO  - 10.08 (12:29) 

   

ZUS to porządna firma. 

Załączniki: 

•  

 

 

 7   2  Odpowiedz  

 
~a - 10.08 (11:32) 

   

zaraz nienawidzą.na razie to 7,3 mln emerytów i rencistów bierze z niego świadczenia.przed 
chwilą sprawdziłem.płacić jednak nikt nie lubi i to jest normalne 
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Odpowiedzi: 2  

 26   18  Odpowiedz  

 
~gh  - 10.08 (12:27) 

   

Pracodawcy gadają ,że ZUS okrada pracownika,ale ...zatrudniają na czarno i płacą najniższą. 
Kto wtedy okrada pracownika? Poza tym składki "ZUSowskie" w innych krajach są wyższe i jakoś 
im się opłaci. Kolejny artykuł mający utwierdzić ludzi,że pracodawca to prześladowany i nękany 
człowiek. Żenada. 

 4   10  Odpowiedz  

 
~Do autorki  - 10.08 (12:14) 

   

Mam pytanie - po co niby wg autorki trwają te przymiarki do sprowadzenia imigrantów ze 
wschodu, skoro pracy nie ma nawet dla naszych obywateli, i którzy w efekcie wyjeżdzają za 
granicę? I nie straszcie nas katastrofą demograficzną, bo nawet gdyby rodziło się bardzo dużo 
dzieci, to nie będzie dla nich pracy przez durnych polityków i ich jeszcze durniejsze przepisy. Nie 
w braku ludzi problem, tylko w przepisach zmuszających ludzi do wyjazdu i tyle. Ale u nas, jak 
zawsze, szuka się rozwiązań od d..y strony.... 

 14   0  Odpowiedz  

 
~Mm - 10.08 (12:06) 

   

Place ZUS mam firme, miałem taką sytuację mianowicie nie mogłem wyciągnąć kleszcza 
ponieważ był za mały Wiec udałem się do szpitala Szpital odmówił twierdząc że przyjmują tylko 
przypadli z zagrożeniem zycia Udałem się do przychodni, tam powiedzieli ze oni nie mogą 
ponieważ nie mają umowy a tym zajmuje się szpital. Czyli praktycznie miałem sobie radzić sam 
W takim przypadku po co mam płacić ZUS skoro i tak się nie wywiązują w służbie zdrowia? 
Powiem jeszcze tyle ze ogólnie radze sobie sam w tym przypadku nie było łatwo usunąć kleszcza 
Odpowiedzi: 1  

 16   1  Odpowiedz  

Gall  - 10.08 (12:13) 

   

Ale że o co chodzi w ostatnim pytaniu? Jak mam dbać, skoro zarabiam tyle, że ledwo starcza na 
opłacenie się i jedzenie? Jedynym sensownym rozwiązaniem jest wolność wyboru w kwestii 
gdzie lokować pieniądze ze składek. Skoro twierdzi się, że Polacy nie są na tyle odpowiedzialni, 
żeby sami dbać o emeryturę itd, to przynajmniej niech nam się da wybór. Ja jestem przeciwny 
temu, żeby moje składki trafiały tam gdzie trafiają, lepiej bym wyszedł, gdyby emerytalne trafiały 
nawet na nieoprocentowane konto, a zdrowotne do prywatnego ubezpieczyciela. Ale rząd wie 
lepiej, co dla mnie dobre... 
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normalny3213  - 10.08 (12:12) 

   

MYŚL ZAKAZANA . TO JEST JEDYNE LOGICZNE I SPRAWIEDLIWE ROZWIĄZANIE , KTÓRE 
UMOŻLIWI POWSTANIE WIELU SETEK TYSIĘCY MIEJSC PRACY ORAZ ODBLOKUJE 
INCJATYWĘ SPOŁECZEŃSTWA TWORZĄC DZIESIĄTKI TYSIĘCY MIKRO FIRM UMOŻLIWI 
POWRÓT MŁODYCH Z KAPITAŁEM I DOŚWIADCZENIEM Z EMIGRACJI. :Proponowana 
reforma obecnego systemu świadczeń emerytalnych i rentowych jest pozbawiona sensu. 
Dlaczego? ponieważ jest oparta na niestabilnym i chwiejnym fundamencie czynnych miejsc pracy 
oraz niżach i wyżach demograficznych nigdy nie ustabilizuje sytuacji zawsze doprowadzi do 
konfliktów społecznych. Państwo nie powinno być płatnikiem rent i emerytur. Państwo powinno 
gwarantować wypłatę emerytury renty socjalnej finansowanej z odpowiedniego podatku nazwijmy 
go podatkiem na dożycie ,coś w rodzaju podatku obrotowego od wszelkiego obrotu 
gospodarczego. Takiego podatku nikt nie uniknie, każdy jest konsumentem ksiądz, mundurowy 
,rolnik ,nawet bezrobotny i bezdomny każdy coś kupuje lub sprzedaje (złom , puszki 
makulaturę,itp).Z tego podatku powinno państwo finansować tak zwany socjal w jednakowej 
wysokości dla wszystkich, po osiągnięciu wieku emerytalnego. Powinien on starczać na 
zaspokojenie podstawowych potrzeb. Oczywiście po wprowadzeniu podatku na dożycie który 
niemysi być wysoki ze względu na objęcie nim całego społeczeństwa , likwidujemy ZUS i KRUS 
ogromne oszczędności na biurokracji wypłatę świadczeń zlecamy bankowi na podstawie nr 
pesel.w razie śmierci system sam blokuje wypłatę . Pracujących uwalniamy od obowiązkowych 
składek na ZUS .Co do świadczeń rentowych wypłacane z tego samego garnuszka kwota 
zależna od przepracowanych lat nie mniej niż 50% socjalu całkowicie niezdolni 100% socjalu . 
Chorobowe powinno być wypłacane przez państwowe kasy chorych finansowane z składki 
chorobowej płaconej w jednakowej wysokości przez każdego pracującego świadczenie 
wypłacane obliczane od podstawy kwota socjalu dzielona przez 30 =jeden dzień chorobowego . 
Tak po krotce to po stronie państwa . Obywatel odciążony od obowiązkowej daniny może 
spokojnie odkładać na dodatkową formę zabezpieczenia na starość (fundusze giełda bank 
skarpeta jego wola ) lub żyć i wegetować na socjalu uprzednio korzystając z życia , w ten sposób 
sam jest kowalem swego losu , tyle w sprawie emerytury. Co do renty podobnie jak wyżej 
możliwość dodatkowego prywatnego ubezpieczenia w celu ewentualnego podniesienia 
świadczenia . Chorobowe jak wyżej prywatne ubezpieczenie w celu podniesienia wysokości 
świadczenia . Co zyskujemy koniec z biurokracją ZUS KRUS do likwidacji , większa ilość 
płatników więcej kupujesz czytaj korzystasz z cudzej pracy więcej płacisz za trud innego 
człowieka .Obywatel nareszcie może decydować SAM o swoim losie , a przede wszystkim koniec 
pracy na czarno bo jedynym powodem jej wykonywania jest chęć uniknięcia daniny 
obowiązkowej na ZUS . System do płynnego wprowadzenia .Najpierw wprowadzamy podatek na 
dożycie po 3 miesiącach likwidujemy daninę płaconą przez pracownika oraz obniżamy składkę 
płaconą za siebie przez przedsiębiorców o 50% uwolnione pieniądze pobudzają wewnętrzny 
rynek nakręcając gospodarkę .Po 6 miesiącach od zwolnienia pracowników z daniny, zwalniamy 
z tego pracodawców którzy w większości zainwestują te pieniądze w rozwój swojej firmy . To tak 
w skrócie ,no i najważniejsze system musiał by być chroniony jak konstytucja zmiany tylko w 
referendum . Co do obecnych emerytów świadczenia bez zmian , przyszłych emerytów mających 
już swoje wypracowane część lat socjal plus dodatek za każdy rok opłacania składek 
zewidencjonowany w systemie i tak aż do końca okresu przejściowego ,to jest jedyny system z 
perspektywą na wyjście z zapaści i stabilizacje oraz sprawiedliwe rozłożenie odpowiedzialności 
między państwem a obywatelem . Natomiast składka zdrowotna w jednakowej wysokości nie 
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odliczana od podatku bo na odliczaniu składki korzystają tylko najlepiej zarabiający bo mają ją z 
czego odliczyć Oto powinny walczyć wszystkie związki zawodowe , oraz stowarzyszenia 
pracodawców 

 5   1  Odpowiedz  

 
~Społecznik  - 10.08 (12:12) 

   

Za odbieranie świadczeń ciężko chorym na raka ,upokarzanie ludzi na tzw. komisjach , Lekarze 
/Orzecznicy z ZUS powinni stanąć przed Trybunałem w Hadze w żadnym kraju U.E. lekarze nie 
upadli tak moralnie za pieniądze jak nasi Orzecznicy w ZUS nawet w środowisku lekarskim mają 
jak najgorszą opinię -460 Posłów szykujących się do wyborów nie widzi nadal problemu to co 
dzieje się w ZUS. 

 19   1  Odpowiedz  

 
~Józek Bonk  - 10.08 (12:07) 

   

PO żeby powiększyc słupki poparcia zlikwiduje ta instytucje przed wyborami 

 2   0  Odpowiedz  

 
~Kris  - 10.08 (12:04) 

   

A kto lubi złodzieja? 

 12   1  Odpowiedz  

 
~gość - 10.08 (12:03) 

   

Bo to najwięksi złodzieje zaraz po ul.Wiejskiej w Warszawie.... 

 13   1  Odpowiedz  

 
~babciab  - 10.08 (11:56) 

   

czy ten dziennikarz z marsa wrócł? że nie wie że ZUS ZŁODZIEJE NA ZŁODZIEJSKICH 
STANOWISKACH BUDUJACY PAŁACE ZA ZE PIENIĄDZE POLAKÓW ROZROŚNIETA DO 
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GRANIC MOZLIWOŚC BVIURWOKRACJA ZABIERANIE PIENIEDZY OSOBOM KTÓRE 
ZMARŁY NIE DAJĄC MOŻLIWOŚCI DZIEDZICZENIA ZŁODZIEJSKA MAFIA 

 20   1  Odpowiedz  

 
~pracodawca  - 10.08 (11:56) 

   

ZUS= straż miejska 

 11   1  Odpowiedz  

 
~Gość - 10.08 (11:55) 

   

Przecież ZUS to największa w świecie piramida finansowa świata. 

 74   3  Odpowiedz  

 
~Mat - 10.08 (11:52) 

   

O tej instytucji nie da się wypowiedzieć pozytywnie!!!! 

 21   2  Odpowiedz  

 
~ania  - 10.08 (11:51) 

   

Za przesladowanie kobiet w ciąży. 
BALBIN  - 10.08 (11:33) 

   

ODPOWIEDZ W 3 obrazkach 

Załączniki: 

•  

 

 

•  



 44 

 

 

Odpowiedzi: 1  

 5   1  Odpowiedz  

 
~Adi  - 10.08 (11:47) 

   

I owoc żywota Twojego JeZUS!!!! 

 3   0  Odpowiedz  

 
~Podpisany  - 10.08 (11:46) 

   

SRUS oszukał mnie dwa razy. O dwa za dużo. Sąd przyklepał bzdury. Teraz mam firmę w Anglii. 
Podziękowanie SRUSOWI składam tutaj: 

Załączniki: 

•  

 

 

 6   0  Odpowiedz  

 
~ed - 10.08 (11:44) 

   

wysokosc oplat jest nie adekwatna do otrzymywanych uslug!!Czego tu nie rozumiec 

 13   1  Odpowiedz  
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~szukajzmywakawUK  - 10.08 (11:44) 

   

A tynczasem jest we władzach PSL. 

 5   0  Odpowiedz  

 
~marzyciel  - 10.08 (11:43) 

   

gdyby nie było instytucji ZUS świadczenia byłyby o min. 50zł miesięcznie czyli o min. 600zł 
rocznie dla każdego uprawnionego 

 4   5  Odpowiedz  

 
~franciszek  - 10.08 (11:36) 

   

za 250e skladki miesiecznie gdzy tym czasem w irlandi jest to 70e? 
 


