Jak można sprostować zarobki zaksięgowane
w rejestrze Urzędu Ubezpieczenia Społecznego
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Osoby w wieku od 18 lat mogą założyć
konto my Social Security. W portalu
www.socialsecurity.gov/myaccount można
uzyskać wyciąg ze swojego konta (Social
Security Statement) i sprawdzić swoje składki,
ocenić przyszłą emeryturę, rentę inwalidzką
i świadczenia dla spadkobierców. Należy
sprawdzić swoje konto dokładnie, aby się
upewnić, że pokazuje prawidłowe kwoty za
każdy rok orz że imię, nazwisko i data urodzenia
są poprawne.

Dlaczego ważne jest, aby zarobki były
prawidłowo zaksięgowane?
Wysokość świadczeń z ubezpieczenia
społecznego dla pracowników i ich rodzin
zależy od kwoty zarobków wykazanej na koncie.
Jeżeli nie wszystkie zarobki są wykazane,
świadczenia te będą niższe.

Jednakże w rejestrze może zabraknąć
zarobków za wcześniejsze lata z któregoś
z następujących powodów:
• Pracodawca zgłaszał zarobki na inne
nazwisko lub numer ubezpieczenia
społecznego.
• Pracodawca zgłaszał nieprawidłowe zarobki.
• Po zawarciu małżeństwa lub zmianie
nazwiska nowe nazwisko nie zostało
zgłoszone do Social Security.
• Pracownik posługiwał się cudzym numerem
ubezpieczenia społecznego.

Co należy zrobić, jeżeli zarobków nie
ma na koncie?
Jeżeli niektórych zarobków brak w zestawieniu,
należy przede wszystkim znaleźć dowód
potwierdzający ich istnienie. Może to być:

Dlaczego zarobki nie są
zarejestrowane?

• Formularz W-2 (Wage and Tax Statement,
Oświadczenie o zarobkach i podatkach)

Jeżeli w zestawieniu brakuje zarobków za rok
bieżący i poprzedni, nie ma powodu do obaw.
Mogliśmy jeszcze nie zdążyć ich zarejestrować.
Powinny się znaleźć na późniejszym
Zestawieniu.

• Odcinek zarobków lub wypłaty

SocialSecurity.gov

• Zeznanie podatkowe
• Własne notatki dotyczące zarobków lub
• Inny dowód wykonywania pracy.
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Jak można sprostować zarobki zaksięgowane w rejestrze Urzędu Ubezpieczenia Społecznego

• 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.

Jeżeli nie można znaleźć żadnego dokumentu
wykazującego zarobki, można spróbować
przypomnieć sobie i zapisać następujące fakty:
• Miejsce pracy
• Nazwisko lub nazwa pracodawcy
• Daty zatrudnienia
• Wysokość zarobków; oraz
• Imię i nazwisko i numer ubezpieczenia
społecznego używany w miejscu pracy.

• Złożyć wniosek o „Extra Help (dodatkową
pomoc)” przy zakupach leków na receptę
w ramach Medicare

W jaki sposób urząd Ubezpieczenia
Społecznego może pomóc?

• Złożyć wniosek o emeryturę, rentę inwalidzką
i świadczenia Medicare

Po zebraniu dokumentów lub sporządzeniu listy
wszystkich zapamiętanych informacji prosimy
skontaktować się z urzędem Ubezpieczenia
Społecznego. Wspólnie skorygujemy rejestr.
może potrwać jakiś czas, w zależności od
dostarczonych informacji na temat brakujących
zarobków. Być może będziemy musieli
skontaktować się z pracodawcami lub będzie
sam pracownik będzie musiał się z nimi
skontaktować.

• Znaleźć teksty naszych publikacji
• Uzyskać odpowiedzi na często zadawane
pytania oraz
• Wiele innych informacji!
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.

Kontakty z Urzędem
Ubezpieczeń Społecznych

Prosimy do nas zadzwonić

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.

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.
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.
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