
1465 USD

Rozliczenie świadczeń z Social Security
WANDA WORKER 3 stycznia 2022 r.

Świadczenia emerytalne
Uzyskał(a) Pan(i) wystarczającą liczbę kredytów, aby 
zakwalifikować się do świadczeń emerytalnych. Aby 
zakwalifikować się do świadczeń uzyskuje się „kredyty” 
za swoją pracę — do czterech rocznie. Pana(-i) pełny 
wiek emerytalny wynosi 67 lat w oparciu o datę 
urodzenia: 5 kwietnia 1962 r. Jak przedstawiono na 
wykresie, może Pan(i) zacząć otrzymywać świadczenia 
w dowolnym momencie w przedziale wiekowym od 62 
do 70 lat. Za każdy miesiąc opóźnienia rozpoczęcia 
pobierania świadczeń, miesięczne świadczenia 
będą wyższe — przez resztę życia.
Spersonalizowane dane szacunkowe są oparte na 
Pana(-i) dotychczasowych zarobkach i zakładają, że 
nadal będzie Pan(i) zarabiał(a) 54 489 USD rocznie, do 
czasu rozpoczęcia korzystania ze świadczeń. Więcej 
informacji o świadczeniach emerytalnych można 
znaleźć na stronie ssa.gov/benefits/retirement/
learn.html (disponible uniquement en anglais).

Świadczenia z tytułu niezdolności do pracy
Uzyskał(a) Pan(i) wystarczającą liczbę kredytów, aby 
zakwalifikować się do świadczeń z tytułu niezdolności 
do pracy. Gdyby niezdolność do pracy wystąpiła teraz, 
wysokość miesięcznych płatności wynosiłaby około 
2083 USD miesięcznie.

Prestations de survivants
VUzyskał(a) Pan(i) wystarczającą liczbę kredytów, aby 
kwalifikujący się członkowie rodziny mogli otrzymać 
świadczenia rodzinne. Jeśli umrze Pan(i) w tym roku, 
członkowie rodziny, którzy mogą się kwalifikować do 
comiesięcznych świadczeń, to:
Niepełnoletnie dziecko: 1562 USD
Współmałżonek(-ka), jeśli opiekuje się 
dzieckiem z niepełnosprawnościami lub 
dzieckiem w wieku poniżej 16 lat: 1562 USD 
Współmałżonek(-ka), jeżeli świadczenia 
zaczynają być wypłacane w pełnym wieku 
emerytalnym: 2083 USD
Le montant total des prestations familiales 
ne peut pas excéder : 3802 USD
Votre conjoint(e) ou votre enfant mineur peut être éligible à 
une prestation de décès supplémentaire unique de $ 255.
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Wysokość miesięcznych świadczeń

1569 USD63
1681 USD64

1827 USD65
1973 USD66

2119 USD67
2291 USD68

2463 USD69
2634 USD70

Medicare
Ma Pan(i) wystarczającą liczbę kredytów, aby 
zakwalifikować się do Medicare w wieku 65 lat. 
Medicare to federalny program ubezpieczenia 
zdrowotnego dla:
• Osób w wieku co najmniej 65 lat,
• osób, które nie ukończyły 65 lat, ale mają  

określone niepełnosprawności i
• osób w każdym wieku ze schyłkową 

niewydolnością nerek (ESRD, skróty w języku 
angielskim) (trwała niewydolność nerek 
wymagająca dializy lub przeszczepu nerki).

Nawet jeśli nie przejdzie Pan(i) na emeryturę w 
wieku 65 lat, być może będzie Pan(i) musiał(a) 
zapisać się do Medicare w ciągu 3 miesięcy 
od swoich 65. urodzin, aby uniknąć kary za 
spóźnioną rejestrację. W przypadku osób objętych 
określonymi planami grupowego ubezpieczenia 
zdrowotnego oferowanymi w miejscu pracy, mogą 
obowiązywać specjalne zasady.

Więcej informacji o Medicare można znaleźć na stronie  
medicare.gov (dostępna tylko w języku angielskim) lub  
ssa.gov/medicare (dostępna tylko w języku angielskim) 
lub dzwoniąc pod numer 1-800-MEDICARE 
(1-800-633-4227) (TTY 1-877-486-2048).

Szacunkowe dane dotyczące świadczeń są oparte na obowiązujących przepisach prawnych, które były 
wcześniej zmieniane przez Kongres i mogą zostać ponownie zmienione, tak aby uwzględnić potrzebne zmiany. 
Więcej informacji o przyszłości Social Security można znaleźć na stronie ssa.gov/ThereForMe (dostępna tylko w 
języku angielskim).

[Jest to przykład, który nie odzwierciedla spersonalizowanego zestawienia Social Security, dostępnego w języku 
angielskim lub hiszpańskim.]

Spersonalizowane szacunkowe miesięczne 
świadczenia emerytalne
(w zależności od wieku w chwili rozpoczęcia 
pobierania świadczeń)

https://ssa.gov/benefits/retirement/learn.html
https://ssa.gov/benefits/retirement/learn.html
https://medicare.gov
https://ssa.gov/medicare
https://ssa.gov/ThereForMe


Rejestr zarobków
Proszę sprawdzić poniżej swoją historię zarobków, 
aby upewnić się, że jest poprawna. Jest to ważne, 
ponieważ wysokość 
przyszłych świadczeń jest oparta na naszym rejestrze 
Pana(-i) zarobów. Istnieje limit wysokości zarobków, 
od których co roku płaci się podatki na Social 
Security. Zarobki przekraczające limit nie są ujęte w 
rejestrze zarobków. Połączyliśmy Pana(-i) zarobki z 
poprzednich lat, ale może je Pan(i) zobaczyć online w 
my Social Security. W przypadku znalezienia błędu 
proszę przejrzeć swoje pełne zestawienie zarobków 
online i zadzwonić pod numer 1-800-772-1213.

Lata pracy

Zarobki 
opodatkowane na 

Social Security

Zarobki 
opodatkowane 

na Medicare 
(rozpoczęte w 1966)

1971-1980  2 142 USD 2 142 USD  
1981-1990 87 102 87 102
1991-2000 246 069 246 069

2001 34 147 34 147
2002 34 846  34 846  
2003 36 021 36 021 
2004 38 032  38 032  
2005 39 711 39 711 
2006 41 829 41 829
2007 43 971 43 971
2008 45 170 45 170
2009 44 603 44 603
2010 45 666 45 847
2011 47 093 47 093
2012 48 560 48 560
2013 49 095 49 095
2014 50 605 50 605
2015 51 996 51 996
2016 52 108 52 108
2017 53 251 53 251
2018 53 966 53 966
2019 54 559 54 559
2020 54 489 54 489
2021 Jeszcze nie zarejestrowane

Zarobki nieobjęte Social Security 
Może Pan(i) również uzyskiwać zarobki ze pracę, 
która nie jest objęta Social Security. Może to być 
praca dla rządu federalnego, stanowego lub lokalnego 
albo praca w innym kraju.
Jeśli uczestniczy Pan(i) w planie emerytalnym lub 
otrzymuje emeryturę z tytułu pracy, za którą nie 
płacił(a) Pan(i) podatku na Social Security, może to 
spowodować obniżenie Pana(-i) świadczeń. Więcej 
informacji można znaleźć na stronie ssa.gov/gpo-wep 
(dostępna tylko w języku angielskim).

O czym należy pamiętać, jeśli chodzi o
świadczenia z Social Security
• Świadczenia z Social Security nie mają być jedynym 

źródłem dochodów emerytalnych. Konieczne mogą 
być inne oszczędności, inwestycje, emerytury, lub 
konta emerytalne, aby zapewnić sobie wystarczająco 
dużo pieniędzy na okres po przejściu na emeryturę.,

• Potrzeba co najmniej 10 lat pracy ( 40 kredytów), 
aby zakwalifikować się do świadczeń emerytalnych. 
Wysokość świadczeń jest oparta na najwyższych 
zarobkach w okresie 35 lat. Jeśli zarabia Pan(i) krócej 
niż przez 35 lat, lata bez pracy liczą się jako 0 i mogą 
obniżyć wysokość świadczenia.

• Stosujemy korekty ze względu na koszty utrzymania, 
aby wysokość świadczeń uwzględniała inflację.

• Wiek, w którym ubiega się Pan(i) o przyznanie 
świadczeń, będzie miał wpływ na wysokość 
świadczenia dla pozostającego przy 
życiu współmałżonka(-i).

• Jeśli otrzymuje Pan(i) emeryturę lub świadczenia z 
tytułu niezdolności do pracy, współmałżonek(-ka) i 
dzieci również mogą się kwalifikowaćdo świadczeń.

• Osoby rozwiedzione, które pozostawały w związku 
małżeńskim przez 10 lat, mogą ubiegać się o 
świadczenia na podstawie dokumentacji swojego 
byłego współmałżonka/byłej współmałżonki. 
Jeśli rozwiedziony współmałżonek(-ka) otrzymuje 
świadczenia w oparciu o Pana(-i) dokumentację, nie 
ma to wpływu na wysokość świadczenia Pana(-i) ani 
obecnego współmałżonka/obecnej współmałżonki.

• W przypadku ubiegania się o świadczenia emerytalne 
lub świadczenia dla współmałżonka, konieczne może 
być złożenie również wniosku o inne świadczenia.

• Więcej informacji na temat świadczeń dla Pana(-i) i 
rodziny można uzyskać na stronie ssa.gov/benefits/ 
retirement/planner/applying7.html (dostępna tylko w 
języku angielskim).

• Kiedy będzie Pan(i) gotowy(-a) do złożenia 
wniosku proszę nas odwiedzić na stronie 
ssa.gov/benefits/retirement/apply.html 
(dostępna tylko w języku angielskim).

• Rozliczenie jest corocznie aktualizowane. Jest 
dostępne na żądanie, online lub może zostać 
wysłane pocztą.

Zapłacone podatki
Całkowita szacunkowa wysokość podatków na Social 
Security i Medicare zapłaconych w okresie pracy 
zawodowej, oparta na danych z rejestru zarobków:
Podatki na Social Security Podatki na Medicare 
Uczest. zapłacił: 75 568 USD Uczest. Zapłacił: 18 158 USD 

Pracodawca(-y): 77 498 USD   EPracodawca(-y): 18 158 USD
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