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Jak uzyskać punkty kredytowe w roku
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Pracujący podatnicy uzyskują „punkty
kredytowe” Urzędu Ubezpieczeń
Społecznych na poczet świadczeń
z ubezpieczenia społecznego.
Liczba punktów kredytowych zależy od
zarobków. Na podstawie zarobków i historii
zatrudnienia określamy uprawnienia do
emerytury lub renty, jak też uprawnienia
rodziny do świadczeń dla spadkobierców po
śmierci pracownika.
W roku 2017 jeden punkt stanowi równowartość
zarobionych 1300 USD – przy czym
w ciągu roku można uzyskać maksymalnie
cztery punkty.

SocialSecurity.gov

Co roku kwota zarobków potrzebna dla
uzyskania kredytów nieznacznie wzrasta,
podobnie jak poziom zarobków. Zaliczone
punkty pozostają w aktach osobowych
ubezpieczonego, nawet w okresach zmian
miejsca pracy lub braku zarobków.

Specjalne zasady dotyczące niektórych
rodzajów zatrudnienia
Do pewnych typów zatrudnienia stosuje
się specjalne zasady odnośnie nabywania
uprawnień do świadczeń Social Security.
Osoby samozatrudnione uzyskują punkty
tak samo jak pracownicy najemni (jeden
punkt za każde 1300 USD zarobków netto,
lecz nie więcej ni cztery punkty rocznie).
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Specjalne zasady stosuje się do zarobków
rocznych netto poniżej 400 USD. Aby uzyskać
więcej informacji, prosimy przeczytać If
You Are Self-Employed (Samozatrudnieni)
(publikacja nr 05-10022).

• Jeżeli stało się to w wieku poniżej 24
lat, zasadniczo potrzeba półtora roku
zatrudnienia (sześć punktów) w ciągu
trzech lat, zanim nastąpiła utrata zdolności
do pracy.

Wojskowi uzyskują punkty Social Security
tak samo jak cywile. Mogą również, pod
pewnymi warunkami uzyskiwać dodatkowe
punkty Aby uzyskać więcej informacji, prosimy
przeczytać Military Service and Social Security
(publikacja nr 05-10017).

• Osobom w wieku od 24 do 30 lat zwykle
potrzebne są punkty za połowę okresu od 21
lat do utraty zdolności do pracy.
• Jeżeli nastąpiło to w wieku od 31 lat,
potrzeba co najmniej 20 punktów uzyskanych
w ciągu 10 lat poprzedzających inwalidztwo.
Poniższa tabela zawiera przykładowe liczby
punktów potrzebnych zależnie od wieku,
w którym wystąpiła niezdolność do pracy. Ta
tabela nie uwzględnia wszystkich sytuacji.

Istnieją również specjalne zasady uzyskiwania
punktów dla innych rodzajów zatrudnienia.
Są to m.in.:
• Służba domowa,

Wiek niezdolności Liczba Liczba lat
do pracy
punktów
pracy

• Praca na roli, lub
• Praca w kościele lub w organizacji kościelnej,
która nie płaci podatków na Ubezpieczenie
Społeczne (Social Security).

31 do 42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62 lata lub więcej

Prosimy zwracać się do nas z pytaniami
na temat uzyskiwania się punktów
w swoim zawodzie.

Jak długo trzeba pracować,
aby uzyskać uprawnienia do
Social Security
Liczba kredytów potrzebnych do uzyskania
uprawnień do świadczeń zależy od wieku
i rodzaju świadczeń.

20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
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5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10

Świadczenia dla rodzin zmarłych
świadczeniobiorców

Emerytura

Po śmierci osoby pracującej i płacącej podatki
na Social Security, członkom rodziny mogą
przysługiwać świadczenia dla spadkobierców.
Zależnie od wieku zmarłego, uprawnienia
do świadczeń wymagają do 10 lat jego
zatrudnienia. Spadkobiercom bardzo młodych
pracowników świadczenia mogą przysługiwać,
jeżeli zmarły przepracował 1,5 roku w ciągu
trzech lat przed śmiercią.

Osoby urodzone w roku 1929 lub później
potrzebują 10 lat pracy (40 punktów)
aby uzyskać uprawnienie do świadczeń
emerytalnych. Urodzeni przed rokiem 1929
potrzebują mniej lat pracy.
Renta inwalidzka
Liczba punktów potrzebnych do renty
inwalidzkiej zależy od wieku, w którym nastąpiła
niezdolność do pracy.
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Świadczenia dla rodzin zmarłych
świadczeniobiorców mogą otrzymywać:

na podstawie zarobków małżonka, rodzica
lub własnych. Więcej informacji na temat
Medicare można znaleźć w publikacji Medicare
(publikacja nr 05-10043) lub prosimy zwrócić się
do nas.

• Wdowa lub wdowiec — pełne świadczenia
po osiągnięciu wieku emerytalnego,
zmniejszone świadczenia już w wieku 60 lat,
• Wdowa lub wdowiec niepełnosprawny — już
w wieku 50 lat,

Nie każdy rodzaj zatrudnienia
zalicza się na poczet świadczeń
Social Security

• Wdowa lub wdowiec sprawujący opiekę nad
dzieckiem zmarłego poniżej 16 roku życia
lub niepełnosprawny i pobiera świadczenia
Social Security,

Nie wszyscy pracownicy są objęci przez Social
Security. Są to m.in.:

• W niektórych okolicznościach, rozwiedziony
współmałżonek zmarłego,

• Większość pracowników federalnych
zatrudnionych przed rokiem 1948: od
1 stycznia 1983 r. wszyscy pracownicy
federalni opłacają podatek na ubezpieczenie
szpitalne w ramach Medicare,

• Dzieci stanu wolnego w wieku do lat 18
lub do lat 19, jeżeli uczą się w szkole
dziennej podstawowej lub średniej) również
mogą uzyskać świadczenia W pewnych
okolicznościach pasierbowie, wnuki oraz
dzieci adoptowane,

• Pracownicy kolejowi ze staże dłuższym
niż 10 lat,
• Pracownicy niektórych urzędów
stanowych i lokalnych w stanach, które
uznały za stosowne nie uczestniczyć
w Social Security, oraz

• Dzieci, które utraciły zdolność do pracy przed
22 rokiem życia i pozostają niezdolne do
pracy, oraz
• Rodzice na utrzymaniu zmarłego w wieku co
najmniej 62 lat.

• Osoby do lat 21, które zajmują się
prowadzeniem gospodarstwa domowego
rodziców (nie dotyczy osób od 18 lat
zatrudnionych w przedsiębiorstwie rodziców).

Aby uzyskać informacje na temat swojej sytuacji
rodzinnej, prosimy o kontakt.
Medicare

Trzeba zapewnić
poprawność ewidencji

Uzyskane punkty na Social Security liczą
się również, aby uzyskać uprawnienia do
Medicare po ukończeniu 65 lat. Osoby na
rencie inwalidzkiej przez okres co najmniej 24
miesięcy mogą nabyć uprawnień do Medicare
wcześniej. Jeżeli przyczyną przyznania
renty inwalidzkiej jest trwała niewydolność
nerek z powodu stwardnienia zanikowego
bocznego (choroby Lou Gehriga), nie stosuje
się 24-miesięcznego terminu oczekiwania
na przyznanie ubezpieczenia Medicare.
Osobom na utrzymaniu lub spadkobiercom
może przysługiwać Medicare w wieku 65 lat
lub wcześniej ww przypadku niezdolności do
pracy. Osobom z trwałą niewydolnością nerek
potrzebujące dializy lub przeszczepu nerek
może przysługiwać Medicare w dowolnym wieku

Co roku pracodawca wysyła do do urzędu
Social Security kopię formularza W-2
(Wage and Tax Statement, Oświadczenie
o zarobkach i podatkach). Porównujemy
nazwisko i numer Social Security pracownika
na W-2 z danymi w naszej ewidencji. Zarobki
wykazane na W-2 są zaliczane do historii
zarobków uzyskanych podczas całej kariery
zawodowej. Na tej podstawie obliczamy
przyszłe świadczenia.
Imię i nazwisko oraz numer karty
ubezpieczenia społecznego musi się zgadzać
z listą płac pracodawcy i z formularzem
W-2. Należy chronić swoje przyszłe
świadczenia, zapewniając zgodność
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obydwu zapisów. Prosimy zawiadomić
pracodawcę, jeżeli imię i nazwisko oraz
numer ubezpieczenia społecznego w jego
aktach są nieprawidłowe. Jeżeli zapis na
karcie ubezpieczenia społecznego jest
błędny, należy się skontaktować z Urzędem
Ubezpieczeń Społecznych.

Niektóre z nich są dostępne tylko po angielsku.
Prosimy odwiedzić portal wielojęzyczny,
aby uzyskać informacje po polsku. Podczas
załatwiania spraw w Social Security dostępni są
tłumacze, którzy udzielają bezpłatnej pomocy.
Można korzystać z ich usług podczas rozmów
telefonicznych i w naszych biurach.
Prosimy do nas zadzwonić

Kontakty z Urzędem
Ubezpieczeń Społecznych

Osobom nie mającym dostępu do internetu
oferujemy liczne zautomatyzowane usługi
telefoniczne, czynne przez cała dobę i we
wszystkie dni tygodnia. Prosimy telefonować
bezpłatnie pod nr 1-800-772-1213 lub dla
niedosłyszących TTY 1-800-325-0778.

Z Urzędem Ubezpieczeń Społecznych można
się kontaktować na kilka sposobów, m.in. online,
telefonicznie i osobiście. Jesteśmy tu po to, aby
odpowiadać na pytania i służyć Państwu. Od
ponad 80 lat Social Security zabezpiecza dzień
dzisiejszy i przyszłość, udzielając świadczeń
i ochrony finansowej milionom ludzi.

Jeżeli niezbędny jest kontakt osobisty,
odpowiadamy w godzinach od 7:00 do 19:00,
od poniedziałku do piątku. W okresach szczytu
prosimy o cierpliwość, ponieważ można
wówczas częściej usłyszeć sygnał zajętości
i dłużej czekać na odebranie połączenia.
Chętnie Państwu służymy.

Prosimy odwiedzić nasz portal
Najwygodniejszą metodą załatwiania spraw
w Urzędzie Ubezpieczeń Społecznych są
odwiedziny w portalu www.socialsecurity.gov.
Można tam:
• Otworzyć konto my Social Security.
Można tu sprawdzić swoje składki
i ocenić przewidywane świadczenia na
podstawie wyciągu pt. Social Security
Statement, wydrukować zaświadczenie
o należnych świadczeniach, zmienić dane
konta depozytowego, zwrócić się o nową
kartę Medicare, uzyskać nowy dokument
SSA-1099/1042S itd.
• Złożyć wniosek o „Extra Help (dodatkową
pomoc)” przy zakupach leków na receptę
w ramach Medicare
• Złożyć wniosek o emeryturę, rentę inwalidzką
i świadczenia Medicare
• Znaleźć teksty naszych publikacji
• Uzyskać odpowiedzi na często zadawane
pytania oraz
• Wiele innych informacji!
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