
Informacje o Social Security
Social Security to podstawa zabezpieczenia ekonomicznego milionów Amerykanów — zapewnia 
świadczenia emerytom, pracownikom, którzy stali się niezdolni do pracy, osobom pozostałym przy 
życiu po śmierci świadczeniobiorcy i rodzinom. Nowi pracownicy prawdopodobnie zauważyli kilka 
potrąceń od swoich zarobków. Potrącenia te obejmują federalne podatki od wynagrodzeń na Social 
Security i Medicare. W dokumencie tym wyjaśniono bardziej szczegółowo podatki i świadczenia z 
Social Security.

Social Security Statement (Rozliczenie świadczeń z ubezpieczenia społecznego)
Social Security Statement (Rozliczenie świadczeń z ubezpieczenia 
społecznego) zawiera informacje o historii zarobków i szacunkowej 
wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych, z tytułu niezdolności do 
pracy i rodzinnych. Rozliczenie ma trzy cele. Może pomóc:
• uzyskać więcej informacji o świadczeniach z Social Security;
• zaplanować przyszłe finanse; oraz
• zweryfikować dane dotyczące zarobków.

Jak można zakwalifikować się do  
otrzymywania świadczeń
Osoby pracujące i płacące podatki na Social Security zdobywają kredyty 
z Social Security i w ten sposób kwalifikują się do świadczeń z Social 
Security. Każdego roku można uzyskać do czterech kredytów. Do zakwalifikowania się do świadczeń 
emerytalnych potrzeba 40 kredytów (10 lat pracy). W zależności od wieku, aby zakwalifikować się do 
świadczeń z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinnej, potrzeba mniejszej liczby kredytów. Więcej 
informacji o kredytach można znaleźć na stronie www.ssa.gov/planners/credits.html.

Informacje o FICA
Pracodawcy pobierają amerykański federalny podatek od wynagrodzeń znany jako potrącenia z tytułu 
Federal Insurance Contributions Act (federalna ustawa o składkach na ubezpieczenie społeczne) 
lub FICA. Czasami jest on określany jako Old Age, Survivor, and Disability Insurance (ubezpieczenie 
emerytalne, dla osób pozostających przy życiu po śmierci świadczeniobiorcy i z tytułu niezdolności 
do pracy) (OASDI). Zarówno pracownik, jaki i pracodawca płacą po 7,65 procent zarobków 
pracownika brutto (przed opodatkowaniem). Pracownik płaci 6,2 procent podatku na Social Security 
do maksymalnej wysokości podlegającej opodatkowaniu (maksymalne zarobki podlegające co roku 
opodatkowaniu na Social Security) i 1,45 procent podatku na Medicare od wszystkich zarobków (w 
przypadku małżeństwa rozliczającego się wspólnie obowiązuje dodatkowe 0,9 procent podatku na 
Medicare od dochodów powyżej 200 000 lub 250 000 USD). Więcej informacji o podatkach na Social 
Security można znaleźć na stronie www.ssa.gov/people/materials/pdfs/EN-05-10297.pdf.
Osoby samozatrudnione obowiązują inne zasady. Więcej informacji można znaleźć na stronie 
www.ssa.gov/pubs/EN-05-10022.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 zarobkach 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, czyli 67 lat. Istnieją również czynniki, które mogą zmienić wysokość 
świadczeń emerytalnych. Świadczenia będą niższe, jeśli pracownik zacznie je pobierać przed 
osiągnięciem pełnego wieku emerytalnego (na przykład już w wieku 62 lat) lub wyższe, jeśli 
pracownik zacznie je pobierać po osiągnięciu pełnego wieku emerytalnego (do chwili osiągnięcia 
70 lat). Więcej informacji o sposobie obliczania wysokości świadczeń można znaleźć na stronie 
www.ssa.gov/pubs/EN-05-10070.pdf.

Do kogo można się zwrócić z pytaniami?
Więcej informacji na temat Social Security można znaleźć na stronie www.ssa.gov. 
Więcej informacji na temat Medicare można znaleźć na stronie www.medicare.gov.

 Pamiętaj, że Social Security jest razem z Tobą przez całe życie. Więcej informacji na 
stronie www.ssa.gov/people/materials/pdfs/EN-05-10233.pdf.
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