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Jak odszukać swój numer Social Security?
Tekst uaktualniony 23.09.2010.

Pytanie: Nadszedł ten dzień, kiedy przyszło myśleć o emeryturze SocialSecurity. Pracowałem w Stanach
wiele lat temu, a teraz jestem w Polsce. Nie mogę sobie przypomnieć SS#. Próbuję kombinuję i niestety
nie wiem jaki był. JAK ODSZUKAĆ W SSA SWÓJ NUMER? Na ich stronie nie ma takiej opcji. Dziękuję za
uwagę, pozdrawiam Leon.
Odpowiedź:Jeżeli ktoś zapomniał numeru Social Security, nie jest odosobniony. Nie można dowiedziec się
go przez Internet, gdyż tak łatwy dostęp do tego najważniejszego numeru identyfikacyjnego stanowiłoby
naruszenie prywatności i źródło potencjalnych problemów. Nie można również zlecic komuś pójścia czy
zadzwonienia do Urzędu Social Security, gdyż urząd chce romawiac tylko z daną osobą. Oto kilka
sposobów, żeby odzyskać swój numer SocialSecurity.
Przejrzyj swoje dokumenty.
Numer SS figuruje na rozliczeniach podatkowych,
dokumentach rządowych, bankowych i innych. Ażeby kwalifikować się do świadczeń Social Security
masz co najmniej 10 lat pracy, więc tyle samo kopii deklaracji podatkowych.
Zadzwoń do SSA. Niestety ich bezpłatny numer 1-800-772-1213 jest niedostępny z zagranicy.
Trzeba znaleźć numer w witrynie http://www.ssa.gov/foreign/phones.html. W sprawie nowej karty SS
trzeba dzwonić pod numer 410-965-0160. W Polsce pomóc może Federal Benefits Units (adresy
poniżej). Bądż przygotowany podać osobiste informacje, które pozwolą urzędnikowi potwierdzić twoją
tożsamość.
Udaj się do biura Social Security. Adres lokalnego biura w Stanach Zjednoczonych znajdziesz w
Internecie: https://secure.ssa.gov/apps6z/FOLO/fo001.jsp; wystarczy tam wstawić swój numer kodu
pocztowego. W Polsce sprawy związane z Social Security załatwiają biura Federal Benefits Units, biura
w Warszawie I Krakowie. Oto adresy:
fax:
-

American Consulate General, UL.
Stolarska 9, 31-043 Krakow, tel: 48-12-424-5182,
48-12-424-5120, email: FBU.Krakow@ssa.gov

Federal Benefits Unit, American
Embassy, UL. Piękna
504-2112, fax: 48-22-504-2281,
email: FBU.Warsaw@ssa.gov.

12, 00-540 Warszawa, tel: 48-22-

5.pdf.

Złóż wniosek o duplikat karty Social Security na druku SS-5, www.ssa.gov/online/ssTrzeba przeczytać uważnie, by posłać odpowiednie dokumenty.
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