Prawo odwołania od decyzji
w swojej sprawie
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Urząd Ubezpieczeń Społecznych pragnie
mieć pewność, że wszyscy uprawnieni
otrzymują należne świadczenia. Zanim
podejmiemy decyzję o prawie do świadczeń
oraz o ich wysokości, bierzemy pod uwagę
wszystkie fakty. Od naszych decyzji można
się odwoływać. Można zwrócić się do nas
o ponowne rozpatrzenie sprawy. Jeżeli
otrzymamy odwołanie, rozpatrzymy ponownie
naszą decyzję w całości, łącznie z argumentami
przemawiającymi na korzyść wnioskodawcy.
Jeżeli decyzja była błędna, zmienimy ją.
Istnieją cztery instancje odwoławcze. Jeśli
decyzja podjęta na danym szczeblu jest
niezadawalająca, można odwołać się do
wyższej instancji.

SocialSecurity.gov

Mamy następujące instancje:
• ponowne rozpatrzenie sprawy,
• wysłuchanie,
• Rada Odwoławcza,
• sąd federalny.

Kiedy się odwoływać
Aby zaskarżyć decyzję, trzeba wiedzieć,
kiedy można to zrobić. Na złożenie odwołania
obowiązuje termin 60 dni licząc od dnia
otrzymania pisma informującego o decyzji.
Zakładamy, że adresat otrzymał zawiadomienie
w ciągu pięciu dni po wysłaniu, chyba że potrafi
on udowodnić, że otrzymał je później.
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społecznym i będzie otrzymywać kopie
wszelkich decyzji podjętych przez nas
w danej sprawie.

Brak odwołania w ciągu 60 dni może
spowodować utratę prawa do apelacji
i ostatnia podjęta przez nas decyzja stanie
się prawomocna. Jeśli na przykład wniosek
o ponowne rozpatrzenie decyzji nie zostanie
złożony w ciągu 60 dni, oznacza to utratę prawa
do odwołania.

Przedstawiciel nie może obciążyć
wnioskodawcy żadnymi opłatami ani
pobierać opłat bez uzyskania uprzedniej
pisemnej naszej zgody. Więcej informacji
na temat dokonania wyboru pełnomocnika
można znaleźć w publikacji Your Right To
Representation (Prawo do przedstawiciela,
publikacja nr 05-10075), dostępnej również na
stronie www.socialsecurity.gov representation.

Jeśli zaistnieją uzasadnione powody, aby nie
złożyć odwołania w przewidzianym terminie,
możemy ten termin przedłużyć. Prośba
o przedłużenie terminu musi zostać przedłożona
na piśmie i zawierać uzasadnienie.
Jeśli ostatni dzień wyznaczonego terminu
przypada na sobotę, niedzielę lub święto
państwowe, termin zostaje przesunięty na
najbliższy dzień roboczy.

Ponowne rozpatrzenie sprawy
Jest to pełne rozpatrzenie wniosku przez kogoś
z Urzędu Ubezpieczeń Społecznych (lub że
stanowej komisji orzekającej o inwalidztwie,
Disability Determination Services), kto nie brał
udziału w podejmowaniu pierwszej decyzji.
Ta osoba uwzględni wszystkie dowody
wykorzystane do podjęcia zaskarżonej decyzji
i ewentualne nowe dowody.

Jak się odwoływać
Odwołanie trzeba złożyć na piśmie. Można do
nas zadzwonić i poprosić o formularz odwołania
lub wysłać podpisany list zawierający numer
ubezpieczenia społecznego i stwierdzający
zamiar odwołania się od decyzji. W przypadku
odmownej decyzji w sprawie wniosku o rentę
inwalidzką najszybciej i najłatwiej można złożyć
odwołanie na stronie www.socialsecurity.gov/
disability/appeal. Można wysłać elektronicznie
dokumenty na poparcie odwołania, co skróci
oczekiwanie na decyzję Urzędu.

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy wyślemy
pismo wyjaśniające naszą decyzję.

Wysłuchanie
Jeżeli wnioskodawca nie zgadza się z decyzją
podjęta na skutek ponownego rozpatrzenia
sprawy, może wystąpić o wysłuchanie. Zostanie
ono przeprowadzona przez sędziego prawa
administracyjnego, który nie brał udziału
ani w podejmowaniu pierwszej decyzji, ani
w ponownym rozpatrzeniu sprawy.

Mieszkając poza USA, obecnie można również
odwołać się od decyzji w sprawie renty
inwalidzkiej online.

Prawo do przedstawiciela

Wysłuchanie zwykle odbywa się w odległości
do 75 mil (120 km) od miejsca zamieszkania
wnioskodawcy. Sędzia prawa administracyjnego
powiadomi o godzinie i miejscu wysłuchania.

Można sobie wybrać osobę, która pomoże
złożyć odwołanie lub zostanie przedstawicielem
wnioskodawcy. Przedstawiciel może być
adwokatem lub inną wykwalifikowaną
osobą, która zna dobrze wnioskodawcę oraz
program ubezpieczeń społecznych. Będziemy
współpracować z przedstawicielem tak
jak z wnioskodawcą. Przedstawiciel może
reprezentować wnioskodawcę w większości
spraw związanych z ubezpieczeniem

Przed wysłuchaniem możemy poprosić
o dostarczenie nam więcej dowodów oraz
wyjaśnienie informacji o roszczeniu. Można
sprawdzić dane w swoich aktach i udzielić nam
dodatkowych informacji.
2

(Cd na drugiej stronie)
Prawo odwołania od decyzji w swojej sprawie

Rada Odwoławcza

Podczas wysłuchania sędzia prawa
administracyjnego przesłucha wnioskodawcę
i wszystkich przyprowadzonych przez niego
świadków. Inni świadkowie, np. eksperci
medyczni lub zawodowi, również wypowiadać
się podczas wysłuchania. Wnioskodawca
lub jego przedstawiciel mogą zadawać
pytania świadkom.

Jeżeli wnioskodawca nie zgadza się z decyzją
podjętą przez sędziego sądu administracyjnego,
można wystąpić o rozpatrzenie sprawy przez
Radę Odwoławczą. Rada Odwoławcza
rozpatruje wszystkie wnioski o ponowne
rozpatrzenie sprawy, ale może wniosek
odrzucić, jeżeli uzna, że decyzja podjęta
podczas wysłuchania była słuszna. Jeżeli Rada
Odwoławcza zadecyduje, że sprawa podlega
apelacji, rozpatrzy ją sama, albo wyda nakaz
odesłania jej do sądu administracyjnego do
ponownego rozpatrzenia.

W niektórych sytuacjach możemy
przeprowadzić wysłuchanie w formie
wideokonferencji zamiast osobistego
uczestnictwa. Wówczas powiadomimy o niej
z wyprzedzeniem. Wideokonferencja może
być wygodniejsza niż osobiste stawiennictwo.
Często udział w wideokonferencji można
zaplanować na wcześniejszy termin. Miejsce
wideokonferencji może się znajdować bliżej
miejsca zamieszkania uczestników. Może
to ułatwić zebranie świadków lub innych
osób towarzyszących.

Jeżeli Rada Odwoławcza odrzuci prośbę
o rewizję sprawy, zostanie wysłany list
wyjaśniający odmowę. Jeżeli Rada Odwoławcza
sama podejmie decyzję, wyślemy list wraz
z kopią decyzji. Jeżeli Rada Odwoławcza odeśle
sprawę do ponownego rozpatrzenia przez
sędziego prawa administracyjnego, wyślemy list
wraz z kopią decyzji podjętej przez sędziego.

Na ogół udział w wysłuchaniu (osobisty lub za
pomocą wideokonferencji) jest korzystny dla
wnioskodawcy. Wnioskodawca i ewentualnie
jego przedstawiciel powinien stawić się na
wysłuchanie i wyjaśnić swoją sprawę.

Sąd federalny
Jeżeli wnioskodawca nie zgadza się z decyzją
Rady Odwoławczej lub Rada Odwoławcza
zadecyduje o nie rozpatrywaniu odwołania,
można wnieść sprawę do federalnego sądu
okręgowego (federal district court). List
z wyjaśnieniem decyzji Rady Odwoławczej
zawiera pouczenie, jak wnieść sprawę do sądu.

Jeżeli ktoś nie może lub nie życzy sobie
uczestniczyć w wysłuchaniu, musi
poinformować nas o tym na piśmie. O ile sędzia
prawa administracyjnego nie uzna obecności
wnioskodawcy za konieczną do podjęcia
decyzji i nie będzie wymagać jego obecności,
uczestnictwo nie jest obowiązkowe. Możemy też
uzgodnić zmianę daty i miejsca wysłuchania.
Jednak musi istnieć po temu konkretny powód.

Kontakty z Urzędem
Ubezpieczeń Społecznych
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.

Po rozprawie sędzia podejmie decyzję na
podstawie wszystkich dostępnych informacji,
w tym nowych. Wyślemy list wraz z kopią
decyzji podjętej przez sędziego.
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Prosimy odwiedzić nasz portal

Prosimy do nas zadzwonić

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

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.

• 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.

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.

• 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
• Wiele innych informacji!
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.
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