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Transkrypcja wideo: Jak otrzymać wysoki zasiłek macierzyński prowadząc działalność 

gospodarczą? Q&A 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fV-eGP14CyQ  

 

Anna Pisu - inFakt.pl:  

 Cześć! Witamy w kolejnym odcinku Księgowego Q&A inFaktu. Dzisiaj fakty i mity na temat 

zasiłku macierzyńskiego. 

 Hej Magda. 

Magdalena Sławińska-Rzemek - doradca podatkowy: 

 Cześć. 

A: Dzisiaj przychodzę do ciebie z kolejnym tematem. Mam oczywiście mnóstwo pytań. Pierwsze, 

jakie mi się takie podstawowe nasuwa: czy mając własną działalność gospodarczą, mogę 

otrzymywać zasiłek macierzyński? 

M: Oczywiście, że możesz. Nie możesz iść na urlop macierzyński, bo to prawo przysługuje tylko 

pracownikom, natomiast jako przedsiębiorca masz prawo do pobierania zasiłku 

macierzyńskiego. Wszystko zależy od tego, czy opłacasz składkę na ubezpieczenie chorobowe, 

bo jest to składka dobrowolna. 

A: Jak długo muszę opłacać taką składkę, żeby taki zasiłek otrzymać? 

M: Tak naprawdę, możesz ją opłacać właściwie tylko jeden miesiąc i zasiłek już otrzymasz, ale to 

jak długo opłacasz składkę, decyduje o wysokości twojego zasiłku. Czyli załóżmy, że mamy 

taką sytuację, że jesteś na dużym ZUS-ie, opłacasz sobie składki. Przez cały rok, 12 miesięcy 

płacisz wszystkie składki, łącznie z tą chorobową, czyli dobrowolną składką, czyli tam masz 

wydatek rzędu około 1200 zł, tak mniej więcej i płacisz to przez 12 miesięcy. Po tym czasie 

występujesz o wypłatę zasiłku macierzyńskiego. Otrzymujesz zasiłek macierzyński w 

wysokości, tam mniej więcej, 1400 zł, tak w okolicach takiej kwoty. Tak to się mniej więcej 

przedstawia. Jeżeli byś nie opłacała przez cały rok, zarejestrowałabyś się w trakcie roku do 

opłacania dobrowolnego zasiłku chorobowego, wtedy to się troszeczkę inaczej liczy i wtedy ten 

zasiłek byłby znacznie niższy. 
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A: Magda, okej. A czy w drugą stronę? Czy w jakiś sposób mogę sobie podwyższyć ten zasiłek 

macierzyński? No żeby on był w jakiejś konkretnej wysokości.  

M: Oczywiście, że możesz podwyższyć. Możesz tak naprawdę każdą podstawę sobie przyjąć 

powyżej tej podstawy dużego ZUS-u, maksymalnie co cię ogranicza to jest 250% przeciętnego 

wynagrodzenia i jakby tylko od tej wysokości maksymalnie możesz płacić sobie składki. 

Generalnie w takim wypadku, gdybyś decydowała się na to, żeby opłacać sobie składki od 

najwyższej podstawy, to mniej więcej miałabyś te składki miesięcznie w wysokości około 3950 

zł, takiej mniej więcej wysokości byłyby te składki. Jeżeli opłacałabyś w takiej wysokości 

składki przez 12 miesięcy, to około 6000 zł zasiłku miesięcznie byś później otrzymywała. 

A: A może być sytuacja taka, że tylko raz opłacę taką wyższą składkę? 

M: Może być taka sytuacja. Natomiast wiem do czego zmierzasz. Nie ma już takiej możliwości, 

takiej furtki jak była kiedyś, że opłacałaś raz od najwyższej podstawy i dostawałaś ten tak 

wysoki zasiłek. W tym momencie jest to liczone trochę inaczej. Jeżeli będziesz płacić raz od 

najwyższej podstawy, to jeżeli byłaś zarejestrowana wcześniej i płaciłaś sobie np. 

ubezpieczenie chorobowe przez całe 12 miesięcy, to brana jest średnia z tych 12 miesięcy, tak 

więc średnia podstawa jest tutaj. Jeżeli nie byłaś zarejestrowana do ubezpieczenia 

chorobowego dobrowolnego, to tak naprawdę, to będzie od tej podwyższonej podstawy od 

chwili jak się zarejestrujesz, to będzie jedna dwunasta, czy dwie dwunaste w zależności od 

tego za ile miesięcy więcej zapłacisz te podwyższone składki. 

A: A czy to jest tak, że te podwyższone składki, po porodzie ja je też nadal muszę opłacać? Jak to 

wygląda? 

M: Nie. W miesiącu, w którym dziecko się urodzi, za ten miesiąc już normalnie wracasz do swojej 

podstawy i normalnie opłacasz składki, i płacisz te składki do momentu dopóki nie zostanie ci 

przyznany zasiłek. Jak otrzymasz zasiłek, wtedy składasz korektę deklaracji DRA i masz 

nadpłatę w składkach, bo wtedy już generalnie jest tak, że jeżeli nie zamierzasz prowadzić 

dalej działalności gospodarczej, możesz sobie tę działalność zawiesić, wtedy nie płacisz 

żadnych składek, nawet zdrowotnych. Jeżeli natomiast zamierzasz dalej prowadzić działalność 

gospodarczą, w takim wypadku, od miesiąca, w którym urodziłaś dziecko, za każdy miesiąc 

pobierania zasiłku macierzyńskiego, płacisz tylko składkę zdrowotną, natomiast już składek 

społecznych już wtedy nie płacisz. 
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A: No właśnie, chciałam też ciebie o to zapytać, Magda: czy w trakcie pobierania zasiłku 

macierzyńskiego ja mogę pracować? 

M: Oczywiście, że możesz, pod warunkiem, że prowadzisz działalność gospodarczą, bo przy 

umowie o pracę takiej możliwości nie ma, przy działalności gospodarczej oczywiście taka 

możliwość jest. Możesz pobierać zasiłek macierzyński i możesz prowadzić swoją działalność 

gospodarczą w dalszym ciągu. Jeżeli w takim wypadku będziesz miała wcześniej opłacone 

składki, będziesz pobierać zasiłek, to dodatkowo jakby zyskujesz to, że masz jeszcze twoje 

stałe wynagrodzenie, stały dochód z twojej działalności gospodarczej. 

A: A czy może być taka sytuacja, że w trakcie urlopu macierzyńskiego bądź wychowawczego mogę 

założyć działalność gospodarczą? 

M: Oczywiście, że możesz taką działalność gospodarczą założyć. Nie ma z tym najmniejszego 

problemu. Co więcej teraz właściwie namawia się młode matki do tego, żeby zaczęły myśleć o 

swojej karierze właśnie w trakcie urlopu macierzyńskiego, żeby zaczęły jakieś dodatkowe 

aktywności podejmować. Nie ma z tym najmniejszych problemów. 

A: Wiesz co? Jeszcze chciałam cię o jedną rzecz zapytać. Ponieważ wspomniałaś o tych wyższych 

składka i o tym, żeby otrzymywać ten wyższy zasiłek macierzyński. A jak wygląda sytuacja dla 

osób, które mają ten tzw. mały ZUS? 

M: Przy małym ZUS-ie, generalnie te składki miesięczne wszystkie są tam poniżej 500 zł. Jak sobie 

opłacamy rocznie te składki, przez całe 12 miesięcy, to wychodziłby nam zasiłek w wysokości 

mniej więcej 340 zł na miesiąc. To jest bardzo mała kwota. Natomiast od pewnego czasu mamy 

przepisy, które w takim wypadku, zezwalają na... umożliwiają podwyższenie takiego zasiłku do 

wysokości 1000 zł, ze względu na takie świadczenie rodzicielskie, które jest przyznawane 

osobom bezrobotnym. Więc żeby właśnie przedsiębiorcze matki nie cierpiały na tym, że nie są 

bezrobotne, że prowadzą swoją działalność, ale że mają preferencyjny ZUS, to mają właściwie 

niewiele tych pieniążków, to do wysokości 1000 zł zostało to zrównane. Także w takim 

wypadku, jeżeli przez 12 miesięcy opłacałyśmy sobie, tam, jesteśmy na małym ZUS-ie, 

opłacamy zasiłek chorobowy, to w takim wypadku mamy 1000 zł takiego zasiłku przy 

preferencyjnym ZUS-ie. 

A: Magda, ja jak zwykle standardowe pytanie, ale żeby sobie poukładać temat. O czym pamiętać 

też, nie wiem, przed decyzją o tym, żeby mieć dziecko i co się dzieje później? Takie 

najważniejsze decyzje, elementy, jakie warto wziąć pod uwagę. Co byś tutaj... na co byś 

zwróciła uwagę? 
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M: Generalnie tak. Tak jak dobrze powiedziałaś już, przed decyzją o tym, że zamierzamy mieć 

dziecko, warto pomyśleć o opłacaniu składek chorobowych. Bo jest to składka 

nieobowiązkowa, nie każdy ją opłaca. Warto wtedy zadać sobie pytanie, czy mogę np. zrobić 

taką inwestycję, że płacę składki od tej najwyższej podstawy, przez te 12 miesięcy, a później 

otrzymam wysoki zasiłek. Czy od innej podstawy, bo tutaj te podstawy, tak jak mówiłam, można 

sobie stopniować, można płacić też podwyższone, ale niekoniecznie od najwyższej podstawy. I 

to jest rzecz najważniejsza. Później co musimy pamiętać, to o tym, żeby te składki płacić w 

terminie, że nie można płacić składek po 10. Bo jeżeli zapłacimy te składki po 10., jeżeli sami 

prowadzimy działalność, nie zatrudniamy pracowników, no to mamy kłopot, dlatego że nie 

mamy opłacanych składek i może nam ZUS niestety odmówić przyznania takiego zasiłku 

macierzyńskiego. Więc jeżeli już się decydujemy na zapłatę składek, bo chcemy mieć zasiłek 

macierzyński, pamiętajmy o tym, żeby opłacać je w terminie. I pamiętajmy o tym, że w miesiącu 

urodzenia dziecka za ten miesiąc już nie musimy płacić składek od najwyższej podstawy czy 

tam od podwyższonej, tylko wracamy do tej naszej podstawy, która była wcześniej. Za ten 

miesiąc płacimy jeszcze składki, natomiast po przyznaniu zasiłku dokonujemy korekty i mamy 

nadpłatę w składkach, którą później można sobie rozliczyć. 

A: Bardzo ci dziękuję. Jak zwykle jasne i konkretne informacje. 

 A gdybyście Wy mieli jakiekolwiek pytania związane z zakładaniem bądź prowadzeniem 

własnej działalności, zachęcamy do komentowania. Kolejne odcinki Księgowego Q&A inFaktu 

wkrótce. 
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