
P O L S K A     D O     N A P R A W Y 
czyli jak wykonać pierwszy krok do uczynienia z naszego państwa 

normalnego kraju albo jak zlikwidować ZUS-owski przymus  
 

popełnił  : Grzegorz  Sowa mieszkaniec Piotrkowa Tryb. ul. Świerczowska 86 

tel. 603 78 32 45    e-mail : normalnykraj@op.pl     skype : normalny kraj 

www.normalnykraj.org 

 

         Jeśli uważasz, że Polska to kraj mlekiem i miodem płynący, a władza 

rządzi mądrze i sprawiedliwie , obywatele są szczęśliwi i nic im do życia nie 

brakuje. Jeśli  uważasz , że w Polsce dzieje się dobrze , to nie jest artykuł dla 

Ciebie. Natomiast jeśli na poniższe pytania : 

         Czy masz dość państwa w którym jesteś zmuszany do 
ubezpieczania samego siebie w instytucji państwowej na wypadek 
emerytury, wypadku lub choroby ? 
         Czy masz dość państwa w którym władza decyduje za ciebie              
w jakim wieku masz iść na emeryturę ? 
         Czy masz dość państwa w którym wielkość twojej emerytury ustala 
władza państwowa ? 
         Czy masz dość państwa w którym władza łamie wymuszoną               
na Tobie umowę i nie leczy Cię pod koniec roku kalendarzowego ? 
         Czy masz dość państwa w którym to nie Ty decydujesz o swoim 
losie i nie czerpiesz korzyści ze swojej pracy, bo władza państwowa 
efekty Twojej pracy rozdysponowuje zgodnie ze swoim widzimisie ? 
         Twoja odpowiedź jest twierdząca, to musisz zakasać rękawy i wziąć się  
do roboty, gdyż nikt inny za Ciebie tego nie zrobi. Sami jako społeczeństwo 

musimy doprowadzić do sytuacji , że zniknie przymus ubezpieczania się                   
w ZUS-ie. Obecna klasa polityczna , która rządzi nami już ponad 20 lat nie jest 

zainteresowana zmianami, ba ludzie ci zapomnieli dla kogo pracują.                        
Ich głównym celem nie jest dobro obywateli, lecz dobro własne. Dlatego należy 

ich zmusić do pracy dla nas. Proponuję obywatelski projekt ustawy likwidującej 

przymus ubezpieczania się w ZUS. Wprowadźmy go do Sejmu i przekonajmy 

się który z posłów służy narodowi. Projekt ten załączam, proszę go podpisywać  
i przysyłać pocztą (list zwykły) na mój adres :  

         Grzegorz Sowa    ul. Świerczowska 86      97-300  Piotrków Tryb.   
         Uważam oczywiście , że to nie wystarczy dlatego proponuję rozpoczęcie 

pikietowania marmurowych pałaców ZUS-u w miejscach gdzie mieszkacie.             

W czasie pikiet , które powinny być bardziej pokojową formą zabawy niż 
zadymy (za wzór niech posłuży pomarańczowa alternatywa), proszę o zbieranie 

podpisów pod projektem ustawy oraz wyjaśnianie potrzeby zmian w naszym 

państwie.  W przypadku chętnych do organizowania pikiet proszę o kontakt 

mail-owy : normalnykraj@op.pl , skype : normalnykraj lub tel. 603 78 32 45. 

Pierwszą pikietę organizujemy , jak myślicie gdzie , oczywiście w Piotrkowie 

Trybunalskim w dniu 30 marca 2012 r. w godzinach 1100 - 1300 
 przed 

wystawnym zamkiem, będącym siedzibą ZUS-u. 

przestępca anty-ZUS-owski 

Grzegorz  Sowa 
 



 

Na podstawie art. 118 ust. 2 konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej , art. 2                        

i art. 10 ust. 1 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli  

oraz art. 32 ust. 1 regulaminu Sejmu wnoszę obywatelski projekt ustawy : 

 

USTAWA 
o zmianie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

(Dz.Ust. 1998 Nr 137 poz. 887 z późniejszymi zmianami) 

Art. 1 

W całej ustawie zamiast określenia „obowiązkowe ubezpieczenie ” wprowadza się 
określenie „dobrowolne ubezpieczenie ”. 

Art. 2 

W całej ustawie zamiast określenia „obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne” 

wprowadza się określenie „dobrowolne ubezpieczenie emerytalne”. 

Art. 3 

W całej ustawie zamiast określenia „obowiązkowe ubezpieczenie rentowe” 

wprowadza się określenie „dobrowolne ubezpieczenie rentowe”. 

Art. 4 

W całej ustawie zamiast określenia „obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe” 

wprowadza się określenie „dobrowolne ubezpieczenie chorobowe”. 

Art. 5 

W całej ustawie zamiast określenia „obowiązkowe ubezpieczenie wypadkowe” 

wprowadza się określenie „dobrowolne ubezpieczenie wypadkowe”. 

Art. 6 

Art. 36 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie : „Każda osoba, która chce być objęta 
ubezpieczeniami społecznymi, lub wybranym ubezpieczeniem społecznym podlega 
zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych.” 

Art. 7 

Art.36 ust. 2, 2a , 3 , 4 , 4a, 5a ; art. 14 ; art. 43 ust. 1 pkt 2); art. 48b ust. 1 

zostają uchylone. 

Art. 8 

Art. 36 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie : „Osoby , które są obejmowane 

ubezpieczeniami społecznymi na zasadach dobrowolności, zgłaszają wniosek                   
o objecie ich ubezpieczeniami w terminie przez nie wybranym.  Pisemny wniosek 
należy złożyć do płatnika składek, a w przypadku, gdy jest się płatnikiem składek          
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.” 

Art. 9 

W art. 36 wprowadza się ustęp 15 o następującym brzmieniu : „Każda osoba 
rezygnująca z ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego albo 
wypadkowego podlega wyrejestrowaniu z wybranego ubezpieczenia. Rezygnacja 
odbywa się poprzez pisemne oświadczenie woli , o tym fakcie , płatnikowi składek,             
a w przypadku płatnika składek Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Płatnik składek 
jest zobowiązany do zgłoszenia wyrejestrowania tej osoby, w terminie 7 dni od daty 
otrzymania tego oświadczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w terminie 30 dni 
potwierdzi pisemnie, listem poleconym, osobie rezygnującej fakt wyrejestrowania.” 

Art. 10 

W art. 39 ust. 1 zamiast tekstu „art. 36 ust. 4” wprowadza się  „art. 36 ust.5” 
 

 

 



Art. 11 

Art. 43 ust. 1 pkt. 1) otrzymuje następujące brzmienie : „daty złożenia do płatnika 
oświadczenia o przystąpieniu do któregokolwiek z ubezpieczeń społecznych przez 
pierwszą osobę do tego uprawnioną lub daty złożenia przez płatnika oświadczenia          
o przystąpieniu we własnym imieniu do któregokolwiek  z ubezpieczeń społecznych.”  

Art. 12 

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w dzienniku ustaw. 

 

Popieram obywatelski projekt ustawy w sprawie dobrowolności ubezpieczeń 
społecznych, a przez to likwidacji przymusu płacenia składek w ZUS                     

na ubezpieczenia społeczne i proszę o jego uchwalenie przez Sejm 
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