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do pracy, jak również okresy niemożności wykonywania pracy z przyczyn okre-
ślonych w art. 6 ust. 2.

Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy, 
spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej 
a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.

WAŻNE: Do 182 dniowego okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie okresy 
nieprzerwanej niezdolności do pracy, bez względu na rodzaj choroby. Jeżeli 
niezdolności do pracy spowodowane były tym samym schorzeniem, to sumuje 
się okresy poprzednich niezdolności do pracy. W przypadku gdy przerwa 
pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy 
przekraczała 60 dni, wówczas kolejna niezdolność do pracy spowodowana tym 
samym schorzeniem otwiera nowy okres zasiłkowy.

Przykład
Pracownik chorował na to samo schorzenie.
Pierwsze L4 – w listopadzie 2020 roku chorował 30 dni,
Drugie L4 – w kwietniu i maju 2021 roku chorował 61 dni,
Trzecie L4 – od 15 lipca 2021 r. 
Pomiędzy pierwszy L4, a drugim L4 minęły trzy miesiące czyli więcej niż 60 dni.
Pomiędzy drugim L4, a trzecim L4 minęło 45 dni. Zatem, L4 za kwiecień i maj 
2021 roku trzeba sumować do limitu 182 dni z L4 od lipca 2021 roku.

Paulina Matuszewska

Podstawa prawna: art. 6, art. 8, art. 9 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpie-
czenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1133 z poźn.zm.).

VIII. POMOCNIK PŁACOWO-KADROWY

1.  Wpis hipoteki przymusowej jako zabezpieczenie zapłaty 
zaległych składek ZUS i podatków

Zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych jak i organ podatkowy mogą 
zabezpieczać swoje należności poprzez ustanowienie hipoteki przymuso-
wej na wszystkich nieruchomościach dłużnika bądź podatnika.

Hipoteka przymusowa ustanowiona przez 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych skład-
ki oraz odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne, koszty upomnienia i dodatkowa 
opłata zwane „należnościami z tytułu składek”, nieopłacone w terminie, podle-
gają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administra-
cji lub egzekucji sądowej.

Wpis hipoteki przymusowej jako zabezpieczenie zapłaty zaległych składek ZUS  ...
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Należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc 
od dnia, w którym stały się wymagalne, z tym że, nie ulegają przedawnieniu 
należności z tytułu składek zabezpieczone hipoteką lub zastawem, jednakże 
po upływie terminu przedawnienia należności te mogą być egzekwowane tyl-
ko z przedmiotu hipoteki lub zastawu do wysokości zaległych składek i odsetek 
za zwłokę liczonych do dnia przedawnienia. 

WAŻNE: ZUS ma prawo do występowania z wnioskiem o założenie księgi 
wieczystej dla nieruchomości dłużnika zalegającego z opłatą należności z tytułu 
składek także wtedy, gdy dłużnikiem jest państwowa jednostka organizacyjna 
niebędąca jednostką budżetową.

Wystawione przez Zakład dokumenty stwierdzające istnienie należności z ty-
tułu składek oraz jej wysokość są podstawą wpisu hipoteki do księgi wieczystej 
nieruchomości stanowiącej własność zobowiązanego. Jeżeli nieruchomość nie 
posiada księgi wieczystej, zabezpieczenie jest dokonywane przez złożenie tych 
dokumentów do zbioru dokumentów.

Dla zabezpieczenia należności z tytułu składek Zakładowi przysługuje hi-
poteka przymusowa na wszystkich nieruchomościach dłużnika. Podstawą usta-
nowienia hipoteki przymusowej jest doręczona decyzja o określeniu wysokości 
należności z tytułu składek, o odpowiedzialności osoby trzeciej lub o odpowie-
dzialności następcy prawnego.

Przedmiotem hipoteki przymusowej może być:
1)  część ułamkowa nieruchomości, jeżeli stanowi udział dłużnika;
2)  nieruchomość stanowiąca przedmiot współwłasności łącznej dłużnika i jego 

małżonka;
3) nieruchomość stanowiąca przedmiot współwłasności łącznej wspólników 

spółki cywilnej lub część ułamkowa nieruchomości stanowiąca udział wspól-
ników spółki cywilnej – w przypadku gdy dłużnikiem jest spółka.

Przedmiotem hipoteki przymusowej może być także:
1)  użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym 

gruncie stanowiącymi własność użytkownika wieczystego lub udział w tym 
prawie;

2)  spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub udział w tym prawie;
3)  wierzytelność zabezpieczona hipoteką;
4)  statek morski lub statek morski w budowie wpisane do rejestru okrętowego.

Do hipoteki przymusowej stosuje się odpowiednio przepisy o hipotece na nie-
ruchomości.

WAŻNE: Do hipoteki stosuje się odpowiednio przepisy ustawy – Ordynacja 
podatkowa, dotyczące hipoteki przymusowej. Natomiast zaspokojenie 
z przedmiotu hipoteki przymusowej następuje w trybie przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji, chyba że z przedmiotu hipoteki jest prowadzona 
egzekucja przez sądowy organ egzekucyjny. 
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Hipoteka przymusowa ustanowiona 
przez organ podatkowy

Zgodnie z art. 34 Ordynacji podatkowej Skarbowi Państwa i jednostce samo-
rządu terytorialnego przysługuje hipoteka na wszystkich nieruchomościach po-
datnika, płatnika, inkasenta, następcy prawnego lub osób trzecich z tytułu zo-
bowiązań podatkowych powstałych w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt  2 
Ordynacji podatkowej, a także z tytułu zaległości podatkowych w podatkach sta-
nowiących ich dochód oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości, zwana dalej 
„hipoteką przymusową”.

W zakresie zobowiązań podatkowych stanowiących dochód jednostki samo-
rządu terytorialnego pobieranych przez urzędy skarbowe wniosek o wpis hipoteki 
przymusowej do sądu składa właściwy naczelnik urzędu skarbowego.

Przedmiotem hipoteki przymusowej może być:
1)  część ułamkowa nieruchomości, jeżeli stanowi udział podatnika;
2)  nieruchomość stanowiąca przedmiot współwłasności łącznej podatnika i jego 

małżonka;
3)  nieruchomość stanowiąca przedmiot współwłasności łącznej wspólników 

spółki cywilnej lub część ułamkowa nieruchomości stanowiąca udział wspól-
ników spółki cywilnej – z tytułu zaległości podatkowych spółki.

Przedmiotem hipoteki przymusowej może być także:
1)  użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym 

gruncie stanowiącymi własność użytkownika wieczystego lub udział w tym 
prawie;

2)  spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub udział w tym prawie;
3) wierzytelność zabezpieczona hipoteką;
4)  statek morski lub statek morski w budowie wpisane do rejestru okrętowego.

Do hipotek stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące hipoteki na nierucho-
mości.

W trybie art. 35 Ordynacji podatkowej hipoteka przymusowa powstaje przez 
dokonanie wpisu do księgi wieczystej. Podstawą wpisu hipoteki przymusowej jest:
1)  doręczona decyzja:

– ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego,
– określająca wysokość zobowiązania podatkowego,
– określająca wysokość odsetek za zwłokę,
– o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta,
– o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej,
– o odpowiedzialności spadkobiercy,
– określająca wysokość zwrotu podatku;

2)  tytuł wykonawczy lub zarządzenie zabezpieczenia, jeżeli może być wystawio-
ne, na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
bez wydawania decyzji, o której mowa w pkt 1.

WAŻNE: Wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej dokonuje właściwy 
sąd rejonowy, a w przypadku hipoteki morskiej przymusowej właściwa izba 
morska na wniosek organu podatkowego.


