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Tę broszurę najczęściej czytają osoby, które
otrzymały od nas list informujący, że mamy
zamiar sprawdzić ich stan zdrowia. Prawo
wymaga okresowej kontroli aktualnego stanu
zdrowia wszystkich osób pobierających renty
inwalidzkie, aby stwierdzić czy nadal posiadają
do tego uprawnienia.
Zasadniczo jeżeli stan zdrowia nie uległ
poprawie lub jeżeli niezdolność do pracy
utrzymuje się, renta inwalidzka będzie
nadal wypłacana.

Zbieranie informacji
Aby podjąć decyzję, najpierw zbierzemy nowe
informacje na temat stanu zdrowia rencisty.

Zapoznamy się z faktami
Z kolei sprawdzimy poprzednio stwierdzony
stan zdrowia. Sprawdzimy także, czy nie
pojawiły się nowe problemy zdrowotne.
Podejmiemy decyzję, czy stan zdrowia uległ
poprawie. Jeśli stwierdzimy, że tak jest,
podejmiemy decyzję czy poprawa stanu zdrowia
umożliwia podjęcie pracy.
Stwierdzimy także czy ogólny stan zdrowia
wpływa na rodzaj wykonywanej pracy.
Następnie ocenimy wymogi zdrowotne pracy
wykonywanej do tej pory oraz innych rodzajów
zatrudnienia, do których rencista może być
zdolny obecnie.

• Zwrócimy się do lekarzy, szpitali i innych
placówek o udostępnienie nam historii
choroby. Zapytamy, w jaki sposób stan
zdrowia ogranicza aktywność, co pokazuje
wyniki badań i jak przebiega leczenie.
• Gdybyśmy potrzebowali więcej informacji,
poprosimy o poddanie się dodatkowym
badaniom i testom za które zapłacimy.
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Wpływ stanu zdrowia na świadczenia

Kontakty z Urzędem
Ubezpieczeń Społecznych

Jeżeli stan zdrowia uległ poprawie oraz
zdecydujemy, że rencista może podjąć pracę,
renta zostanie wstrzymana.

Z Urzędem Ubezpieczeń Społecznych można
się kontaktować na kilka sposobów, m.in. online,
telefonicznie i osobiście. Jesteśmy tu po to, aby
odpowiadać na pytania i służyć Państwu. Od
ponad 80 lat Social Security zabezpiecza dzień
dzisiejszy i przyszłość, udzielając świadczeń
i ochrony finansowej milionom ludzi.

Nastąpi to również, gdy:
• Rencista może pracować, ponieważ
skorzystał ze szkolenia zawodowego,
z postępów metod leczenia lub technologii
związanej z wykonywanym zawodem.

Prosimy odwiedzić nasz portal

• Popełniliśmy błąd wydając poprzednio
decyzję przyznającą lub wznawiającą
rentę inwalidzką.

Najwygodniejszą metodą załatwiania spraw
w Urzędzie Ubezpieczeń Społecznych są
odwiedziny w portalu www.socialsecurity.gov.
Można tam:

• Rencista nie przestrzega zaleceń
lekarza (bez uzasadnionego powodu)
i prawdopodobnie mógłby pracować gdyby
się leczył.

• Otworzyć konto my Social Security.
Można tu sprawdzić swoje składki
i ocenić przewidywane świadczenia na
podstawie wyciągu pt. Social Security
Statement, wydrukować zaświadczenie
o należnych świadczeniach, zmienić dane
konta depozytowego, zwrócić się o nową
kartę Medicare, uzyskać nowy dokument
SSA-1099/1042S itd.

• Rencista podał nam nieprawdziwe lub
wprowadzające w błąd informacje, gdy
podejmowaliśmy poprzednią decyzję.
• Rencista nie współpracuje z nami bez
uzasadnionego powodu oraz
• Rencista jest zatrudniony i przeciętne
miesięczne zarobki wskazują, że wykonuje
pracę przynoszącą godziwe zarobki. Kwota
zarobków jakie uznajemy za godziwe
zmienia się co roku. Obecną liczbę
można znaleźć w dorocznej Aktualizacji
(publikacja numer 05-10003). Jednakże
ta sytuacja nie wpłynie na wypłaty zasiłku
uzupełniającego (SSI).

• Złożyć wniosek o „Extra Help (dodatkową
pomoc)” przy zakupach leków na receptę
w ramach Medicare
• Złożyć wniosek o emeryturę, rentę inwalidzką
i świadczenia Medicare
• Znaleźć teksty naszych publikacji
• Uzyskać odpowiedzi na często zadawane
pytania oraz

Jeżeli zdecydujemy, że renta inwalidzka
zostanie wstrzymana, rencista może się od
odwołać od tej decyzji, jeżeli się z nią nie
zgadza. Oznacza to, że można zwrócić się
do nas o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Pismo informujące o decyzji będzie zawierać
pouczenie o sposobie odwołania się od niej.

• Wiele innych informacji!
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Niektóre z nich są dostępne tylko po angielsku.
Prosimy odwiedzić portal wielojęzyczny,
aby uzyskać informacje po polsku. Podczas
załatwiania spraw w Social Security dostępni są
tłumacze, którzy udzielają bezpłatnej pomocy.
Można korzystać z ich usług podczas rozmów
telefonicznych i w naszych biurach.
Prosimy do nas zadzwonić
Osobom nie mającym dostępu do internetu
oferujemy liczne zautomatyzowane usługi
telefoniczne, czynne przez cała dobę i we
wszystkie dni tygodnia. Prosimy telefonować
bezpłatnie pod nr 1-800-772-1213 lub dla
niedosłyszących TTY 1-800-325-0778.
Jeżeli niezbędny jest kontakt osobisty,
odpowiadamy w godzinach od 7:00 do 19:00,
od poniedziałku do piątku. W okresach szczytu
prosimy o cierpliwość, ponieważ można
wówczas częściej usłyszeć sygnał zajętości
i dłużej czekać na odebranie połączenia.
Chętnie Państwu służymy.

3

Social Security Administration
Publication No. 05-10053-PO | July 2017
Orzekanie o niezdolności do pracy
How We Decide if You Still Have a Qualifying Disability (Polish)
Produced and published at U.S. taxpayer expense
Wyprodukowano i opublikowano na koszt amerykańskiego podatnika

