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Prawo do świadczeń emerytalnych mogą uzyskać tylko osoby w 
pełni ubezpieczone
Obecnie masz mniej niż 40 kredytów potrzebnych do pełnego ubezpieczenia i uzyskania 
uprawnień do świadczeń emerytalnych. Osoby pracujące nadal mogą zdobywać kredyty i stać się w 
pełni ubezpieczone. Nie możemy wypłacać świadczeń osobom, które nie mają wystarczającej liczby 
kredytów. W tym arkuszu informacyjnym można znaleźć więcej informacji o zdobywaniu kredytów 
uprawniających do świadczeń oraz o tym, jak liczba lat pracy i wysokość zarobków wpływają na 
wysokość świadczeń.

Do pełnego ubezpieczenia potrzeba 40 kredytów
Każdego roku można zdobyć do czterech kredytów, a każdy 
kredyt oznacza określoną kwotę zarobków. W roku 2022, kwota 
potrzebna do uzyskania jednego kredytu wynosi 1510 USD. Można 
pracować przez cały rok i zdobyć cztery kredyty lub można zarobić 
wystarczająco dużo na wszystkie cztery w znacznie krótszym czasie. 
W przypadku zdobywania czterech kredytów rocznie, po 10 latach 
pracy mamy 40 kredytów.

Każdego roku kwota zarobków potrzebnych do uzyskania jednego 
kredytu wzrasta nieznacznie wraz ze wzrostem średniego 
wynagrodzenia. Zdobyte kredyty pozostają w dokumentacji Social 
Security świadczeniobiorcy, nawet jeśli zmieni on pracę lub 
przestanie pracować. Więcej informacji o kredytach można znaleźć 
na stronie www.ssa.gov/planners/credits.html.

Wysokość świadczeń jest oparta na najwyższych zarobkach z 35  
lat pracy
Mimo, że do zakwalifikowania się do świadczeń emerytalnych z Social Security wymagane jest 
10 lat pracy lub 40 kredytów, wysokość świadczeń uzależniamy od najwyższych zarobków z 35 
lat pracy. W przypadku osób, które w momencie ubiegania się o świadczenia emerytalne nie mają 
35 lat pracy, wysokość świadczeń będzie niższa niż w przypadku przepracowania 35 lat. Przy 
obliczaniu wysokości świadczeń, lata bez zarobków liczą się jako zero. Więcej informacji na stronie 
www.ssa.gov/OACT/COLA/Benefits.html.
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Pytania?
Więcej informacji na temat Social Security można znaleźć na stronie www.ssa.gov.

Pamiętaj, że Social Security jest razem z Tobą przez całe życie: 
www.ssa.gov/people/materials/pdfs/EN-05-10233.pdf
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Jaka wyliczana jest wysokość świadczeń emerytalnych
Social Security opiera wysokość świadczeń emerytalnych na zarobkach uzyskanych w ciągu całego 
życia. Korygujemy lub „indeksujemy” rzeczywiste zarobki, tak aby uwzględnić zmiany w średnich 
płacach od roku, w którym zostały uzyskane. Następnie obliczamy średnie indeksowane zarobki 
miesięczne na podstawie najwyższych zarobków z 35 lat. Do takich zarobków stosujemy wzór 
pozwalający ustalić kwotę świadczenia, którą pracownik otrzymywałby w chwili uzyskania pełnego 
wieku emerytalnego. Pełny wiek emerytalny wynosi 66 do 67 lat, w zależności od roku urodzenia. 
Istnieją jednak pewne czynniki, które mogą zmienić wysokość świadczeń emerytalnych. Miesięczne 
świadczenia będą niższe przez całe życie, jeśli zacznie się je pobierać przed osiągnięciem pełnego 
wieku emerytalnego (już w wieku 62 lat) lub wyższe, jeśli zacznie się je pobierać po osiągnięciu pełnego 
wieku emerytalnego (w wieku do 70 lat). Więcej informacji o sposobie obliczania wysokości świadczeń 
można znaleźć na stronie www.ssa.gov/pubs/EN-05-10070.pdf.
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