
 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

Nie uzyskałem nadal informacji dlaczego Pan zaproponował jawna dyskryminację 

pracowników poprzez zróżnicowanie składki zdrowotnej w porównaniu z przedsiębiorcami. 

 

Ogólnie wiadomym jest, że na rynku jest milion fikcyjnych firm, są to zwykli pracownicy, 

którzy od wielu lat okradają pozostałych. Tak okradają, bo nie są faktycznie przedsiębiorcami 

a korzystają z przywilejów przedsiębiorców, kupują wszystko na swoją "firmę" i produkują 

koszty. A do tego mają preferencyjny w porównaniu z pracownikami ZUS i możliwość 

wybrania podatku liniowego. 

 

Całe Ministerstwo Finansów wie o tym procederze od wielu lat i nic z tym nie robi. Nic nie 

robi, a więc popiera okradanie przez te osoby innych polskich obywateliA teraz wysyłacie do 

Sejmu projekt tzw. "POLSKIEGO NIEŁADU" gdzie pierwotnie wszyscy mieli płacić 9% 

składki zdrowotnej. Ale po interwencji przedsiębiorców dla nich składka spadła do 4,9%. 

 

Po raz kolejny pytam dlaczego ja będąc pracownikiem mam finansować "przedsiebiorcę", 

który wykonuje normalną pracę i śmieję mi się w twarz bo kupił znów nowy samochód, bum 

w koszty, paliwo na wakacje, weekendy z rodziną bum w koszty, wszelkiej maści elektronika 

dla wszystkich z rodziny, bum w koszty itd. i od tego niby dochodu zapłaci tylko 4,9% 

składki zdrowotnej. 

 

Jest to jawna dyskryminacja, a zmiana z 9% na 4,9% kiedyś będzie tematem Komisji śledczej 

jak to kiedyś było z Komisja Rywina i lub czasopisma. 

 

Czy przyją Pan korzyść majątkową aby obniżyć poziom składki dla przedsiębiorców? 

 

Skoro ja i miliony pracowników, ale także emerytów do tej pory płacimy więcej, a będziemy 

płacić jeszcze więcej to dlaczego jeżeli chcemy zapisać się do jakiegokolwiek lekarza to jest 

to możliwe za np. 6 miesięcy. To za co my płacimy ? Przecież i tak okazuje się, że trzeba iść 

prywatnie bo za 6 miesięcy to można leżeć na Powązkach.  

 

Żądam zmiany poziomu składki zdrowotnej dla pracowników na 4,9%, tak jak dla 

przedsiębiorców. Biorąc pod uwagę, że i tak wszystko trzeba zamawiać prywatnie to i tak o 

wiele za dużo. 

 

PROPONOWANE ZRÓŻNICOWANIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ JEST 

DYSKRYMINUJACE OSOBY PRACUJACE NA UMOWĘ O PRACĘ CZY EMERYTÓW. 

JEST TO POMYSŁ NIEKONSTYTUCYJNY I FINAŁ BĘDZIE PODOBNY JAK Z 

KOPALNIĄ TURÓW, TYLKO KOSZTY BĘDĄ 100 RAZY WIĘKSZE. 

 

 

 

 

 



 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

Nie otrzymałem odpowiedzi dlaczego poprzez różnicowanie składki zdrowotnej chcą 

Państwo dyskryminować pracowników.  

 

Dlaczego to pracownicy dotychczas i nadal mają utrzymywać głównie służbę zdrowia w 

Polsce ? 

 

Jak to się stało, że w trakcie prac nad zmianami w ustawach dotyczących tzw. "nie-Ładu", 

składka zdrowotna dla przedsiębiorców zmalała z 9% do 4,9%. Czy przyją Pan w związku 

powyższą zmianą korzyść majątkową ? 

 

Czy zgodnie z Konstytucją RP w Polsce wszyscy powinni być równi wobec prawa ? Czy 

orientuje się Pan, iż ustalenie dyskryminujących pracowników przepisów oznacza 

wielomiliardowe zwroty tych składek w przyszłości ? 

 

Czy Pan jest świadomy powyższych braków swojej pracy ? 

 

Z poważaniem, 

 

Szanowny Panie, 

Sprawa jest prosta, jeszcze tydzień temu zgodnie z tzw. Nowym Ładem, składka zdrowotna 

dla wszystkich miała wynosić 9%. Aktualnie zmieniliście Państwo stopę składki zdrowotnej 

dla przedsiębiorców na 4,9%. 

Dlaczego chcą Państwo dyskryminować pracowników w stosunku do przedsiębiorców 

poprzez różny poziom składki zdrowotnej ? 

Czy pracownicy będą mieli pierwszeństwo do lekarza skoro płacą teraz i nadal będą płacić 

więcej niż przedsiębiorcy ? 



Dlaczego Państwo zmieniliście w projekcie stawkę składki zdrowotnej dla przedsiębiorców ? 

Czy otrzymał Pan korzyść majątkową, która spowodowała zmianę zdania ? 

Proszę o odpowiedź w trybie informacji publicznej. 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o nie różnicowanie czy dana osoba jest przedsiębiorcą czy 

pracownikiem niech wszyscy płacą 4,9% składki zdrowotnej. Proszę o nie dyskryminowanie 

pracowników. 

Z poważaniem, 

 


