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Okresowo sprawdzamy stan zdrowia osób
pobierających renty inwalidzkie lub zasiłek
uzupełniający, aby potwierdzić uprawnienia do
tych świadczeń.

zdrowia. U osób, które cierpią na więcej niż
jedną przypadłość powodującą niezdolność do
pracy weźmiemy pod uwagę łączny wpływ ich
dolegliwości na możliwość wykonywania pracy.

Zasadniczo jeżeli stan zdrowia nie uległ
poprawie lub jeżeli niezdolność do pracy
utrzymuje się, renta inwalidzka będzie
nadal wypłacana.

Poniżej omawiamy najczęściej zadawane
pytania dotyczące badań kontrolnych
zdolności do pracy dokonywanych przez Urząd
Ubezpieczeń Społecznych.

Taka kontrola stwarza dla rencistów do
wykazania, że nadal są niezdolni do pracy
i zapewnia, że ich świadczenia nie zostaną
wstrzymane bez uzasadnienia. Poddajemy
pełnej ocenie wszystkie dane dotyczące stanu
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Jak często dokonywane są badania
kontrolne stanu zdrowia?

lekarzy i placówek medycznych prowadzących
leczenie. Specjalista i konsultant medyczny
pracujący zespołowo uważnie rozpatrzą
uzyskane informacje i podejmą decyzje.

Częstość tych kontroli zależy od charakteru
i powagi choroby oraz tego, czy są
rokowania poprawy.

Tryb podejmowania decyzji?

• Jeżeli oczekiwana jest poprawa, pierwsze
badanie kontrolne odbywa się zwykle po
6 do 18 miesiącach od daty wystąpienia
niezdolności do pracy;

W większości przypadków decyzja zostanie
podjęta na podstawie informacji uzyskanych
od lekarzy, szpitali i innych placówek służby
zdrowia. Jednakże jeśli dane medyczne
są niepełne lub nieaktualne, możemy
poprosić o specjalne bezpłatne badanie
dodatkowe. Poinformujemy pisemnie o dacie,
godzinie i miejscu.

• Jeżeli poprawa jest możliwa, ale nie można
jej przewidzieć, badanie kontrolne będą się
odbywać co 3 lata;
• Jeżeli nie oczekuje się poprawy, badanie
kontrolne będą się odbywać co 7 lat.

Odwołanie od decyzji?

Zawiadomienie o badaniu
kontrolnym?

Od naszych decyzji można się odwoływać.
Oznacza to, że można się do nas zwrócić
o ponowne rozpatrzenie sprawy, aby stwierdzić
czy decyzja była poprawna. Istnieją cztery
poziomy odwołań. Zasadniczo terminy
kolejnych odwołań przypadają co 60 dni. Są to
następujące cztery poziomy:

Kiedy zdecydujemy, że potrzebny jest pełne
badanie kontrolne stanu zdrowia, wyślemy list
wzywający do stawienia się w biurze Urzędu
Ubezpieczeń Społecznych.

Przebieg badania kontrolnego?

• Ponowne rozpatrzenie — sprawa zostanie
zbadana przez niezależne osoby, które nie
uczestniczyły w podejmowaniu pierwotnej
decyzji. Może być wymagane stawienie
się przed urzędnikiem, który zadecyduje
o wyniku odwołania.

W trakcie badania kontrolnego będziemy
pytać, w jaki sposób stan zdrowia wpływa na
rencistę i czy wystąpiła poprawa. Poprosimy
o imiona i nazwiska, adresy i numery telefonów
lekarzy oraz o numery akt medycznych ze
szpitali i innych placówek służby zdrowia,
w których świadczenioborca leczył się odkąd
skontaktowaliśmy się z nim ostatnio. Jeżeli
rencista pracował po złożeniu wniosku
o rentę inwalidzką lub po ostatnim badaniu
kontrolnym, potrzebne nam będą również
dane na temat dat zatrudnienia, płacy i rodzaju
wykonywanej pracy.

• Wysłuchanie — Jeżeli wnioskodawca
nie zgadza się z decyzją podjęta na
skutek ponownego rozpatrzenia sprawy,
może wystąpić o wysłuchanie przez
sędziego administracyjnego.
• Rada Odwoławcza –– Jeżeli wnioskodawca
nie zgadza się z decyzją podjętą przez
sędziego sądu administracyjnego, można
wystąpić o rozpatrzenie sprawy przez
Radę Odwoławczą.

Kto podejmuje decyzje o inwalidztwie?

• Sąd federalny — Jeżeli wnioskodawca nie
zgadza się z decyzją Rady Odwoławczej
lub Rada Odwoławcza postanowi nie
rozpatrywać odwołania, można wnieść
sprawę do federalnego sądu okręgowego
(Federal District Court).

Odeślemy sprawę do Komisji Stanowej
orzekającej o inwalidztwie. Ta komisja
podejmuje decyzje dla Urzędu Ubezpieczeń
Społecznych. Doświadczony specjalista
niezdolności do pracy zażąda raportów od
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W jakich okolicznościach renta
zostanie wstrzymana?

Kontakty z Urzędem
Ubezpieczeń Społecznych

Zwykle świadczenia pieniężne są wstrzymane
tylko gdy dane wskazują, że stan zdrowia
rencisty uległ poprawie i że może on/ona
regularnie pracować. Dopóki nie nastąpi
taka poprawa stanu zdrowia i rencista
pozostaje niezdolny do pracy, renta będzie
nadal wypłacana.

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.
Prosimy odwiedzić nasz portal

Skutki próby podjęcia pracy?
Urząd Ubezpieczeń Społecznych posiada
szereg specjalnych reguł na wypadek, gdyby
rencista zechciał podjąć pracę.

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

Rencista, który zgłosił podjęcie pracy, może
mieć nieograniczone zarobki w okresie
próbnym trwającym do dziewięciu miesięcy
(niekoniecznie kolejnych), nie tracąc
pełnych świadczeń pieniężnych. Inne
zasady umożliwiają kontynuację świadczeń
pieniężnych i Medicare podczas prób podjęcia
regularnej pracy.

• 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.

Osoby otrzymujące zasiłek SSI mogą nadal
otrzymywać miesięczne wypłaty jednocześnie
pracując, jeżeli ich dochód i zasoby pozostaną
poniżej pewnych granic. Nawet jeżeli wypłaty
pieniężne zostaną wstrzymane, ponieważ
całkowity dochód przekroczy ograniczenia SSI,
nadal mogą przysługiwać świadczenia Medicaid.

• 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

Mamy inne programy, które mogą pomóc
w opłaceniu wydatków związanych z podjęciem
pracy, szkoleniem i rehabilitacją. Należy
poprosić w biurze Urzędu Ubezpieczeń
Społecznych o więcej informacji na temat
specjalnych zasad dla inwalidów, którzy
chcą pracować.

• 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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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.
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