O czym należy wiedzieć:
Sprawdzian niepełnosprawności

J

eżeli pobieracie Państwo świadczenia renty
inwalidzkiej lub Supplemental Security Income SSI
(tłumaczenie: Uzupełniająca Zapomoga Rządowa), od
czasu do czasu będziemy dokonywać przeglądu stanu
Państwa zdrowia, w celu upewnienia się, czy nadal
jesteście Państwo niepełnosprawni.
Ogólnie przyjęte jest, że, jeżeli nie ma poprawy
w Państwa stanie zdrowia lub niepełnosprawność
nadal wstrzymuje Państwa od podjęcia pracy, będziecie
Państwo nadal otrzymywać swoje świadczenia.
Proces sprawdzianu stanu zdrowia ma na celu stworzenie
Państwu wszelkich możliwości udowodnienia, że nadal
jesteście Państwo niepełnosprawni i zabezpieczenia
Państwa przed niesłusznym wstrzymaniem wypłacania
świadczeń. Wszystkie dowody dotyczące Państwa stanu
zdrowia zostaną dokładnie przejrzane. Jeżeli posiadacie
Państwo więcej niż jedną chorobę przyczyniającą się
do niepełnosprawności, weźmiemy pod uwagę łączny
wpływ wszystkich Państwa upośledzeń na Państwa
zdolność do pracy.
Poniżej, zamieszczone są niektóre, z najczęściej
zadawanych pytań, na temat sprawdzianów stanu
zdrowia przez Urząd Ubezpieczenia Społecznego.
Jeżeli macie Państwo inne pytania, prosimy
skontaktować się z biurem Ubezpieczeń Społecznych.

Jak często będzie przeprowadzany
sprawdzian stanu mojego zdrowia?
Częstotliwość przeprowadzanych sprawdzianów
uzależniona jest od rodzaju i powagi choroby oraz
od tego czy spodziewana jest poprawa.
• Jeżeli spodziewana jest poprawa stanu zdrowia,
pierwszy sprawdzian, na ogół, będzie miał miejsce
w okresie od sześciu do 18 miesięcy po dacie
ustalonej jako początek Państwa choroby.
• Jeżeli poprawa jest możliwa, ale nie można jej
przewidzieć, sprawdzian będzie przeprowadzany,
mniej więcej, raz na trzy lata.
• Jeżeli nie oczekiwana jest poprawa stanu zdrowia,
Państwa sprawa będzie podlegać sprawdzianowi
raz na siedem lat.
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W jaki sposób będziemy zawiadamiani
o sprawdzianie?
Gdy zadecydujemy o konieczności przeprowadzenia
pełnego sprawdzianu medycznego, wyślemy do
Państwa list z prośbą o zgłoszenie się do biura Urzędu
Ubezpieczeń Społecznych.

Jak przebiega proces sprawdzianu?
Podczas sprawdzianu zapytamy Państwa, jaki wpływ
ma na Państwo Państwa stan zdrowia i czy nastąpiła
poprawa. Poprosimy Państwa o podanie nazwisk,
adresów i numerów telefonów lekarzy oraz numerów
kart chorobowych z każdego szpitala i innych źródeł
medycznych, w których się Państwo leczyli od czasu
ostatniego kontaktu z nami. Jeżeli pracowaliście
Państwo od daty złożenia wniosku o świadczenia
renty inwalidzkiej lub od daty ostatniego sprawdzianu,
będą nam również potrzebne informacje o okresach
czasu, w których Państwo pracowaliście, otrzymanym
wynagrodzeniu oraz rodzaju wykonywanej pracy.

Kto będzie podejmować decyzję o mojej
niepełnosprawności?
Państwa sprawa zostanie przesłana do znajdującej
się w Państwa stanie, Komisji Orzecznictwa Lekarskiego.
Komisja ta podejmuje decyzje w imieniu Urzędu
Ubezpieczeń Społecznych. Doświadczony specjalista
orzekania o inwalidztwie wystąpi do Państwa lekarzy
i innych instytucji, w których się Państwo leczyliście,
o historię Państwa choroby. Specjalista ten, razem
z konsultantem medycznym pracując zespołowo,
starannie sprawdzą wszystkie informacje otrzymane
w tej sprawie i następnie, podejmą decyzję.

W jaki sposób podejmowana jest decyzja?
W większości przypadków decyzja najczęściej
podejmowana jest na podstawie informacji uzyskanych
od Państwa lekarzy, ze szpitali i źródeł medycznych.
Jeżeli jednak dowody medyczne będą niekompletne
albo nieaktualne, możecie Państwo być poproszeni
o poddanie się bezpłatnemu, specjalnemu badaniu.
Zostaniecie Państwo powiadomieni, na piśmie, o jego
dacie, godzinie i miejscu.
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Co będzie, jeżeli nie zgodzę się
z podjętą decyzją?
Możecie Państwo złożyć odwołanie, jeżeli nie
zgadzacie się z podjętą decyzją. Oznacza to, że będziecie
Państwo mogli poprosić nas o ponowne rozważenie
Państwa sprawy w celu sprawdzenia czy podjęta przez
nas decyzja była słuszna. Istnieją cztery poziomy
odwoływania się i z reguły macie Państwo 60 dni na
odwołanie się od jednego poziomu do drugiego. Te
cztery poziomy to:
• Ponowne Rozważenie—Państwa sprawa zostanie
rozważona przez osoby niezależne, niebiorące udziału
w podejmowaniu pierwotnej decyzji. Możecie
Państwo stawić się osobiście przed urzędnikiem
przesłuchującym przypadki niepełnosprawności, który
podejmie decyzję w sprawie Państwa odwołania.
• Rozprawa Sądowa—Jeżeli nie zgadzacie się
Państwo z decyzją podjętą na szczeblu Ponownego
Rozważenia sprawy, możecie Państwo zażądać
rozprawy przed Sędzią Prawa Administracyjnego.
• Rada Apelacyjna—Jeżeli nie zgadzacie się Państwo
z decyzją Sędziego Prawa Administracyjnego,
możecie Państwo poprosić o rewizję decyzji przez
Radę Apelacyjną.
• Sąd Federalny—Jeżeli nie zgadzacie się Państwo
z decyzją Rady Apelacyjnej lub jeżeli Rada
Apelacyjna zadecyduje o nierozpatrywaniu Państwa
sprawy, możecie Państwo wnieść sprawę cywilną
do Sądu Federalnego.

W jakich okolicznościach wypłata
świadczeń zostanie wstrzymana?
Na ogół, wypłacanie świadczeń pieniężnych zostanie
wstrzymane tylko wtedy, gdy dowody wykażą, że stan
Państwa zdrowia uległ poprawie i że możecie Państwo
podjąć regularną pracę. Tak długo, jak długo nie nastąpi
poprawa w Państwa stanie zdrowia i nie są Państwo
zdolni do pracy, Państwa świadczenia pieniężne będą
kontynuowane.

Co się stanie, jeżeli będę próbował
podjąć pracę?
Urząd Ubezpieczeń Społecznych posiada kilka,
specjalnych przepisów, które mogą Państwu pomóc,
jeżeli będziecie Państwo chcieli podjąć pracę.
Jeżeli otrzymujecie Państwo świadczenia renty
inwalidzkiej Ubezpieczenia Społecznego, możecie
Państwo mieć nieograniczone zarobki, aż do okresu
dziewięciu miesięcy (niekoniecznie następujących po
sobie), w czasie trwania okresu próbnego zatrudnienia
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i nadal otrzymywać pełne świadczenia. Inne przepisy
pozwalają na dalsze otrzymywanie świadczeń
pieniężnych i świadczeń Medicare, podczas gdy
próbujecie Państwo podjąć normalną pracę.
Jeżeli otrzymujecie Państwo płatności renty
inwalidzkiej SSI, możecie Państwo nadal otrzymywać
miesięczne płatności w okresie wykonywania pracy tak
długo, jak długo Państwa dochód i źródła utrzymania
nie przekraczają pewnych limitów. Jeżeli płatności
miesięczne zostaną Państwu wstrzymane ze względu na
to, że Państwa łączne dochody przekraczają dozwolony
dla SSI limit, nadal będziecie Państwo uprawnieni do
otrzymywania świadczeń Medicaid.
Mamy również inne programy, które mogą Państwu
pomóc w wydatkach związanych z pracą, szkoleniem
i rehabilitacją. Prosimy poprosić lokalne biuro Urzędu
Ubezpieczeń Społecznych o informacje dotyczące
specjalnych przepisów dla osób niepełnosprawnych
chcących pracować.

Kontakt z Urzędem
Ubezpieczeń Społecznych
Więcej informacji oraz kopie naszych wydawnictw
uzyskacie Państwo na stronie internetowej
www.socialsecurity.gov lub dzwoniąc pod bezpłatny
numer 1-800-772-1213 (dla osób niesłyszących
i niedosłyszących dostępny jest specjalny numer TTY
1-800-325-0778). Odpowiadamy na szczegółowe pytania
od 7:00 rano do 7:00 wieczorem. Automatyczny Serwis
Informacyjny udziela informacji 24 godziny na dobę.
Jeżeli potrzebny jest tłumacz do załatwienia spraw
z Urzędem Ubezpieczeń Społecznych, zapewnimy go
bezpłatnie. Pomoc tłumacza dostępna jest, zarówno
przy załatwianiu spraw drogą telefoniczną, jak
i w biurach Ubezpieczeń Społecznych. Prosimy
dzwonić pod nasz bezpłatny numer 1-800-772-1213.
Jeżeli mówi Pan/Pani w języku innym niż angielski
należy wycisnąć numer 1 i poczekać na zgłoszenie
się naszego przedstawiciela. Przedstawiciel skontaktuje
się telefonicznie z tłumaczem, który pomoże
w poprowadzeniu sprawy. Jeżeli sprawy nie uda
się sfinalizować telefonicznie, w lokalnym biurze
Ubezpieczeń Społecznych umówimy Panu(i)
spotkanie, w którym będzie brał udział polski tłumacz.
Wszystkie rozmowy traktowane są poufnie.
Staramy się zapewnić fachową i uprzejmą obsługę.
Dlatego też, niektóre rozmowy telefoniczne
monitorowane są przez innego przedstawiciela
Urzędu Ubezpieczeń Społecznych.
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