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Niniejszy dokument zawiera informacje o podatkach, świadczeniach i kosztach Social Security
w roku 2022. Zgodnie z prawem niektóre liczby zmieniają się automatycznie co roku, aby
uwzględniać zmiany w cenach i poziomie płac.

Informacje dla osób pracujących
Podatki na Social Security i Medicare
Podatki na Social Security

2021

2022

Pracownik/pracodawca (każdy)

6,2% od zarobków do $142 800

6,2% od zarobków do $147 000

Własna działalność gospodarcza

*Mogą być kompensowane na podstawie
przepisów o podatku dochodowym

12,4%* od zarobków do $142 800 12,4%* od zarobków do $147 000

Podatki na Medicare

2021

2022

Pracownik/pracodawca (każdy)

1,45%* od wszystkich zarobków

1,45%* od wszystkich zarobków

2,9%* od wszystkich zarobków

2,9%* od wszystkich zarobków

Własna działalność gospodarcza

*Mogą być kompensowane na podstawie
przepisów o podatku dochodowym

Osoby o wysokich dochodach płacą również dodatkowe 0,9% podatku na Medicare od zarobków powyżej
określonych kwot. Więcej szczegółów można uzyskać w Internal Revenue Service.

SSA.gov
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Podatki na Social Security i Medicare
Staż pracy (kredyty)
Osoby pracujące uzyskują „kredyty” na świadczenia z Social Security. Liczba kredytów wymaganych
do uzyskania uprawnień do świadczeń z Social Security zależy od wieku i rodzaju świadczenia, o które
ubiega się ubezpieczony. Każdego roku można uzyskać maksymalnie cztery kredyty. Większość osób
potrzebuje 40 kredytów, aby zakwalifikować się do świadczeń emerytalnych.

2021

2022

$1470 pozwala uzyskać
jeden kredyt

$1510 pozwala uzyskać
jeden kredyt

Informacje dla osób otrzymujących świadczenia z Social Security
Limity zarobków
Zgodnie z prawem federalnym osoby, które otrzymują świadczenia z Social Security i nie osiągnęły
pełnego wieku emerytalnego, są uprawnione do otrzymywania wszystkich swoich świadczeń, o ile ich
zarobki mieszczą się poniżej wskazanych niżej limitów. Osoby urodzone w latach od 1943 do 1954, pełny
wiek emerytalny osiągają w wieku 66 lat. W przypadku osób urodzonych w roku 1960 lub później, pełny
wiek emerytalny podnosi się stopniowo co roku aż do osiągnięcia wieku 67 lat.
Przy pełnym wieku emerytalnym
lub później
Poniżej pełnego wieku
emerytalnego
W roku osiągnięcia pełnego wieku
emerytalnego

2021

2022

Brak ograniczeń co do zarobków

Brak ograniczeń co do zarobków

$18 960

$19 560

$50 520

$51 960

Za każde 2 USD powyżej limitu od
świadczeń potrącany jest 1 USD.
Za każde 3 USD powyżej limitu od
świadczeń potrącany jest 1 USD aż
do miesiąca osiągnięcia pełnego
wieku emerytalnego.

Za każde 2 USD powyżej limitu od
świadczeń potrącany jest 1 USD.
Za każde 3 USD powyżej limitu od
świadczeń potrącany jest 1 USD aż
do miesiąca osiągnięcia pełnego
wieku emerytalnego.

Limity zarobków dla beneficjentów świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami: Osoby pracujące
w czasie pobierania świadczeń z tytułu niepełnosprawności muszą poinformować nas o swoich
zarobkach bez względu na ich wysokość. Można mieć nieograniczone zarobki w okresie próbnym
trwającym do dziewięciu miesięcy (niekoniecznie kolejnych) i nadal otrzymywać pełne świadczenia. Po
zakończeniu dziewięciomiesięcznego okresu próbnego ustalimy, czy nadal przysługują świadczenia
z tytułu niepełnosprawności. Dostępne mogą być również inne zachęty, aby pomóc w powrocie do pracy.

2021

2022

Znacząca działalność zarobkowa
(osoby widzące)

$1310 miesięcznie

$1350 miesięcznie

Znacząca działalność zarobkowa
(osoby niewidome)

$2190 miesięcznie

$2260 miesięcznie

Miesiąc w okresie próbnym

$940 miesięcznie

$970 miesięcznie
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Informacje dla osób otrzymujących świadczenia z Supplemental Security
Income (SSI, skróty w języku angielskim)
Miesięczna federalna płatność z SSI (maksymalna)
2021

2022

Osoba indywidualna

$794

$841

Para/małżeństwo

$1191

$1261

Miesięczne limity
dochodów

2021

2022

Osoba, której dochód pochodzi
wyłącznie z wynagrodzenia

$1673

$1767

Osoba, której dochód nie
pochodzi z wynagrodzenia

$814

$861

Para, której dochód pochodzi
wyłącznie z wynagrodzenia

$2467

$2607

Para, której dochód nie pochodzi
z wynagrodzenia

$1211

$1281

UWAGA! Świadczenia miesięczne dla osób uzyskujących dochody będą zazwyczaj niższe niż
maksymalna federalny zasiłek z SSI. Należy koniecznie zgłaszać nam wszystkie swoje dochody. Niektóre
stany uzupełniają federalne zasiłki z SSI. Osoby zamieszkałe w tych stanach mogą kwalifikować się do
uzyskania wyższego zasiłku. Do świadczeń można się kwalifikować nawet przy dochodach wyższych od
wskazanych limitów.

Informacje dla osób korzystających z Medicare
W tym roku większość kosztów Medicare wzrasta, aby uwzględnić rosnące koszty
opieki zdrowotnej.
2021

2022

Ubezpieczenie szpitalne (Część A)
Za pierwsze 60 dni pobytu
w szpitalu pacjent płaci

$1484

$1556

Za dni od 61. do 90. dnia pobytu
w szpitalu pacjent płaci

$371 za dzień

$389 za dzień

Powyżej 90 dni w szpitalu pacjent
$742 za dzień
płaci (do 60 dodatkowych dni)

$778 za dzień

Za pierwsze 20 dni w ośrodku
wyspecjalizowanej opieki
pielęgniarskiej, pacjent płaci

$0

$0

Za dni od 21. do 100. w ośrodku
wyspecjalizowanej opieki
pielęgniarskiej, pacjent płaci

$185,50 za dzień

$194,50 za dzień

Składka za wykupienie Części A: Wysokość składki za wykupienie Części A Medicare zależy od liczby
kredytów uzyskanych z Social Security. W przypadku posiadania:
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W tym roku większość kosztów Medicare wzrasta, aby uwzględnić rosnące koszty
opieki zdrowotnej.
40 kredytów

$0

$0

30-39 kredytów

$259 miesięcznie

$274 miesięcznie

mniej niż 30 kredytów

$471 miesięcznie

$499 miesięcznie

Ubezpieczenie medyczne
(Część B)

2021

2022

Składka

$148,50 miesięcznie

$170,10 miesięcznie**

Udział własny

$203 za rok

$233 za rok

Po opłaceniu przez pacjenta udziału własnego Część B płaci za 80%
usług objętych ubezpieczeniem.
UWAGA! W przypadku osób korzystających z Medicare i uzyskujących niskie dochody stan może opłacić
ich składki na Medicare, a w niektórych przypadkach także udziały własne i inne wydatki medyczne
ponoszone przez pacjenta z własnej kieszeni. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z lokalną
agencją pomocy medycznej (Medicaid), urzędem pomocy społecznej lub spraw socjalnych.
**Standardowa miesięczna składka wynosi $170,10. Niektóre osoby o wyższych dochodach płacą wyższe składki.

Kontakt z Social Security

Po utworzeniu konta my Social Security można
zrobić nawet więcej:

Można się z nami skontaktować na kilka
sposobów, w tym przez internet, telefonicznie
i osobiście. Chętnie odpowiemy na wszystkie
pytania i służymy pomocą. Od ponad 85 lat
Social Security pomaga zabezpieczyć dziś
i jutro, zapewniając świadczenia i ochronę
finansową milionom osób w ciągu całego
ich życia.

• przeglądać swoje rozliczenie świadczeń
Social Security;
• zweryfikować swoje zarobki;
• wydrukować pismo z weryfikacją świadczeń;
• zmienić dane do bezpośrednich przelewów;
• poprosić o zastępczą kartę Medicare;
• uzyskać kopię zastępczą formularza
SSA-1099/1042S;

Zapraszamy do odwiedzenia naszej
strony internetowej

• poprosić o zastępczą kartę Social Security,
jeśli nie zaszły żadne zmiany w danych,
a dany stan uczestniczy w programie.

Najwygodniejszą metodą załatwiania spraw
w Social Security z dowolnego miejsca jest
odwiedzenie naszej strony internetowej
www.ssa.gov (dostępna tylko w języku
angielskim). W ten sposób można załatwić
wiele spraw, np.:

Niektóre z tych usług są dostępne tylko
w języku angielskim. Aby ułatwić współpracę
z Social Security, zapewniamy bezpłatne usługi
tłumaczeniowe przez telefon lub osobiście
w chwili spotkania w urzędzie Social Security.

• złożyć wniosek o dodatkową pomoc przy
zakupie leków na receptę w ramach Medicare;
• złożyć wniosek o większość
rodzajów świadczeń;
• uzyskać kopie naszych publikacji;
• uzyskać odpowiedzi na często
zadawane pytania.
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Zadzwoń do nas

Umów się na wizytę w biurze

Osobom bez dostępu do internetu oferujemy
wiele zautomatyzowanych usług przez telefon,
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Można
do nas zadzwonić pod bezpłatny numer:
1-800-772-1213, a osoby niesłyszące lub
niedosłyszące mogą dzwonić pod numer
TTY: 1-800-325-0778.

Najbliższe biuro można znaleźć, wpisując
swój kod pocztowy w lokalizatorze biur na
naszej stronie internetowej (dostępna tylko
w języku angielskim).
Przynosząc do wglądu dokumenty, należy
pamiętać, że muszą to być oryginały lub
uwierzytelnione kopie poświadczone przez
agencję wydającą.

W godzinach od 8:00 do 19:00, od poniedziałku
do piątku, jeśli konieczna jest rozmowa
osobista, można skontaktować się telefonicznie
z członkiem naszego personelu. Aby skorzystać
z naszych bezpłatnych usług tłumaczeniowych,
należy pozostać na linii i nie mówić nic podczas
komunikatów w języku angielskim, czekając
aż odezwie się przedstawiciel. Przedstawiciel
skontaktuje się z tłumaczem, który pomoże
w rozmowie. Jeśli sprawy nie będzie można
załatwić przez telefon, umówimy się na
spotkanie w lokalnym biurze Social Security
i zapewnimy obecność tłumacza podczas
spotkania. Prosimy o cierpliwość w okresach,
kiedy zgłasza się więcej interesantów, ponieważ
wtedy numer może być często zajęty i może
się wydłużyć czas oczekiwania na rozmowę.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji!
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