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T

ę 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.
• 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.

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.

Wpływ stanu zdrowia
na świadczenia
Jeżeli stan zdrowia uległ poprawie oraz
zdecydujemy, że rencista może podjąć pracę,
renta zostanie wstrzymana.
Nastąpi to również, gdy:
• Rencista może pracować, ponieważ
skorzystał ze szkolenia zawodowego,
z postępów metod leczenia lub
technologii związanej z wykonywanym
zawodem.
• Popełniliśmy błąd wydając poprzednio
decyzję przyznającą lub wznawiającą
rentę inwalidzką.
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• Rencista nie przestrzega zaleceń
lekarza (bez uzasadnionego powodu)
i prawdopodobnie mógłby pracować
gdyby się leczył.
• 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).
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.
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(Cd na drugiej stronie)

Kontakt z Urzędem
Ubezpieczeń Społecznych
Prosimy odwiedzić
www.socialsecurity.gov w dowolnym
czasie, aby złożyć wniosek o świadczenia,
otworzyć konto my Social Security,
znaleźć publikacje i uzyskać odpowiedzi
na często zadawane pytania. Można
także zatelefonować bezpłatnie pod nr
1-800-772-1213, (dla niedosłyszących
TTY 1-800-325-0778). Zapewniamy
bezpłatne usługi tłumaczeniowe, aby
pomóc w załatwianiu spraw dotyczących
ubezpieczenia społecznego. Te usługi
są dostępne zarówno przez telefon, jak
i w biurze Ubezpieczenia Społecznego.
Odpowiadamy na konkretne pytania od
godz. 07:00 do 19:00, od poniedziałku
do piątku. Zwykle czas oczekiwania jest
najkrótszy po wtorku. Wszystkie zgłoszenia
traktujemy jako poufne. Pragniemy również
zapewnić, aby odpowiedzi były prawidłowe
i uprzejme. Dlatego drugi przedstawiciel
Urzędu Ubezpieczenia Społecznego
słucha niektórych rozmów. Przez całą dobę
udzielamy zautomatyzowanych ogólnych
informacji telefonicznych. Prosimy też
pamiętać, że wszędzie i w każdej chwili
dostępny jest nasz portal internetowy
www.socialsecurity.gov.
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