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1. WSTĘP DO SOCIAL SECURITY 

Co to jest Social Security 

Definicja: Social Security – to system ubezpieczenia społecznego w Stanach Zjednoczo-
nych, odpowiednik polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, obejmujący prawie 
wszystkich pracowników najemnych jak i pracujących na własnym rozrachunku. Ubez-
pieczeniu Social Security nie podlegają tylko niektórzy pracownicy rządowi i pracowni-
cy kolejowi (railroad workers).  

System Social Security prowadzony jest przez Administrację Social Security (Social Se-
curity Administration, w skrócie SSA). Został on powołany do życia uchwałą Kongresu 
w 1936 roku w reakcji na konsekwencje Wielkiej Depresji, by zapewnić mieszkańcom 
Ameryki ochronę finansową i zdrowotną dla osób biednych, starszych i niepełno-
sprawnych. 

Wiele rządowych programów tak federalnych, stanowych, jak lokalnych służy pomocą 
ludziom w potrzebie. Do większości programów kwalifikują się tylko osoby legitymują-
ce się odpowiednio niskim dochodem i stanem posiadania. Natomiast Social Security 
jest federalnym programem ubezpieczeniowym, na który płaci się składki przez długi 
czas, a później korzysta ze świadczeń po osiągnięciu wieku emerytalnego lub po utracie 
zdolności do pracy. Świadczenia Social Security nie zależą od obecnej zamożności eme-
ryta, lecz od wysokości jego zarobków w przeszłości. Rząd federalny również prowadzi 
dwa programy ubezpieczenia zdrowotnego – Medicare dla osób starszych oraz Medica-
id – dla osób pobierających pomoc społeczną. 

Co daje Social Security 

Nowo przybyłym Social Security kojarzy się z kartą Social Security i numerem identyfi-
kacyjnym, który jest niezbędny do normalnego życia w Ameryce. Tymczasem Social 
Security to rozległy program emerytalny i system szeroko zakrojonej pomocy społecz-
nej, który wypłaca 44 milionom ludzi około $615 mld rocznie w postaci świadczeń.  

System Social Security administruje i wypłaca: 

 emerytury (retirement benefits) dla pracowników i renty rodzinne (family bene-
fits) dla osób będących na utrzymaniu emerytów; 

 renty inwalidzkie dla osób niezdolnych do pracy; 

 renty wdowie i sieroce (survivors benefits) i jednorazowy zasiłek pośmiertny; 

 Supplemental Security Income (SSI) – zasiłki dla najbiedniejszych osób starszych 
i inwalidów. 

 SSA prowadzi również Medicare – system ubezpieczenia zdrowotnego dla se-
niorów. 
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Wszystkie te formy działalności omawiamy w niniejszym opracowaniu. 

Social Security – zabezpieczeniem przed biedą 

Przestroga: Trzeba podkreślić, że Social Security stanowi tak słabą siatkę zabezpieczają-
cą mieszkańców USA, że niektórzy nazywają ją social insecurity. Są po temu powody. 

Po pierwsze, świadczenia emerytalne czy inwalidzkie są bardzo niskie. Po sumiennym 
przepracowaniu całego życia więcej zarabiający stwierdzają, że emerytura Social Securi-
ty wyniesie zaledwie kilkanaście procent ich zarobków. Świadczenia emerytalne osoby 
zarabiającej np. $40,000 wyniosą około 1/3 dotychczasowych poborów. Przeciętna eme-
rytura wynosi $1,153 miesięcznie w roku 2009 (1,876 dla pary małżonków), co stanowi 
kwotę, z której w wielu rejonach kraju nie można wyżyć. 

Po drugie, w miarę jak starzeje się społeczeństwo i coraz mniejsza liczba młodych ludzi 
pracuje na jednego emeryta, systemowi Social Security zaczyna grozić deficyt. Jeżeli nic 
nie zostanie zmienione, za 15 lat wypłaty świadczeń przekroczą wpływy, a za 30 lat sys-
tem wyczerpie fundusze. Ażeby uniknąć bankructwa, ustawodawcy muszą przedsię-
wziąć jakieś środki: opóźnić wiek emerytalny, zmniejszyć świadczenia i podnieść 
składki. Dlatego też nasza przyszła emerytura może być jeszcze niższa niż wykazują 
dzisiejsze obliczenia. 

Z powyższych powodów każdy mieszkaniec USA powinien liczyć przede wszystkim 
na siebie i zabezpieczyć się finansowo na starsze lata przez oszczędzanie i mądre inwe-
stowanie pieniędzy. Może w tym pomóc wydana przez Poradnik Sukces książka pt. Jak 
inwestować w fundusze powiernicze (patrz załącznik na końcu tej publikacji). 


