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Pytania?
Aby dowiedzieć się więcej na temat Social Security, należy odwiedzić stronę www.ssa.gov.

Pamiętaj, że Social Security towarzyszy Ci przez wszystkie etapy życia: 
www.ssa.gov/people/materials/pdfs/EN-05-10233.pdf

Więcej lat pracy może podnieść wysokość przyszłych 
świadczeń emerytalnych
Chociaż do zakwalifikowania się do świadczeń emerytalnych Social Security konieczne jest przepracowanie 10 
lat, czyli uzyskanie 40 kredytów, to wysokość świadczenia opieramy na 35 najwyższych zarobionych kwotach. 
Osoby, które nie mają 35 lat dochodów w momencie składania wniosku o świadczenia, otrzymają niższą kwotę 
świadczenia niż w przypadku przepracowania 35 lat. Lata bez zarobków liczone są jako zera przy obliczaniu 
kwoty świadczenia.

W swoim dorobku zawodowym masz kilka lat bez zarobków. Dodatkowe zatrudnienie zwiększy Twoje 
świadczenia emerytalne. Każdy przepracowany rok zastąpi rok zerowych lub niskich zarobków w kalkulacji 
świadczenia Social Security, co może przyczynić się do zwiększenia wysokości kwoty świadczenia.

Jak obliczamy świadczenia emerytalne
Social Security opiera swoje świadczenia emerytalne na zarobkach z całego życia. Dostosowujemy lub 
„indeksujemy” Twoje rzeczywiste zarobki, aby uwzględnić zmiany w średnich płacach od roku, w którym 
zarobki wpłynęły. Następnie obliczamy Twoje średnie indeksowane miesięczne zarobki z Twoich najwyższych 
35 lat zarobków.

Na podstawie tych zarobków ustalamy wysokość świadczenia, które zostałoby wypłacone po osiągnięciu pełnego 
wieku emerytalnego. Twój pełny wiek emerytalny wynosi od 66 do 67 lat, w zależności od roku urodzenia. 
Wysokość kwoty świadczenia emerytalnego może ulec zmianie 
wskutek działania pewnych czynników. Wysokość miesięcznych 
świadczeń będzie dożywotnio niższa, jeśli zdecydujesz się na 
nie przed osiągnięciem pełnego wieku emerytalnego (już w 
wieku 62 lat) lub wyższa, jeśli zdecydujesz się na nie później 
niż w pełnym wieku emerytalnym (do 70 roku życia). Więcej 
informacji o tym, jak obliczamy świadczenia, można znaleźć na 
stronie www.ssa.gov/pubs/EN-05-10070.pdf.

Sprawdź swoją historię zarobków
Wysokość swoich zarobków można sprawdzić w Social Security 
Statement (zestawieniu Social Security). Porównaj te zarobki z 
własną dokumentacją, aby sprawdzić, czy nasze informacje są 
poprawne i czy odnotowaliśmy wszystkie przepracowane lata. 
Wszelkie zauważone nieprawidłowości należy zgłosić do nas 
w celu otrzymania należnych świadczeń. Dowiedz się jak na 
stronie www.ssa.gov/pubs/EN-05-10081.pdf.

Dodatkowa praca może 
zwiększyć przyszłe świadczenia
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