Jak można sprostować zarobki zaksięgowane
w rejestrze Urzędu Ubezpieczenia Społecznego

O

soby 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.

Dlaczego zarobki nie są zarejestrowane?
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.
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:
• Formularz W-2 (Wage and Tax Statement,
Oświadczenie o zarobkach i podatkach)
• Zeznanie podatkowe
• Odcinek zarobków lub wypłaty
• Własne notatki dotyczące zarobków lub
• Inny dowód wykonywania pracy.
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.

W jaki sposób urząd Ubezpieczenia
Społecznego może pomóc?
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.

Kontakt z Urzędem Ubezpieczeń
Społecznych
Prosimy odwiedzić www.socialsecurity.gov w
dowolnym czasie, aby złożyć wniosek o świadczenia,
otworzyć konto my Social Security, znaleźć publikacje
i uzyskać odpowiedzi na często zadawane pytania. Można
także zatelefonować bezpłatnie pod nr 1-800-772-1213,
(dla niedosłyszących TTY 1-800-325-0778).
Zapewniamy bezpłatne usługi tłumaczeniowe, aby
pomóc w załatwianiu spraw dotyczących ubezpieczenia
społecznego. Te usługi są dostępne zarówno przez
telefon, jak i w biurze Ubezpieczenia Społecznego.
Odpowiadamy na konkretne pytania od godz. 07:00
do 19:00, od poniedziałku do piątku. Zwykle czas
oczekiwania jest najkrótszy po wtorku. Wszystkie
zgłoszenia traktujemy jako poufne. Pragniemy również
zapewnić, aby odpowiedzi były prawidłowe i uprzejme.
Dlatego drugi przedstawiciel Urzędu Ubezpieczenia
Społecznego słucha niektórych rozmów. Przez całą dobę
udzielamy zautomatyzowanych ogólnych informacji
telefonicznych. Prosimy też pamiętać, że wszędzie i w
każdej chwili dostępny jest nasz portal internetowy
www.socialsecurity.gov.
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