
Uzyskaj bezpłatną pomoc 
certyfikowanego doradcy ds. 

składania wniosków, bez względu 
na status imigracyjny

•  Odwiedź stronę nyc.gov/health i wyszukaj hasło „health insurance” 
(ubezpieczenie zdrowotne)

•  Zadzwoń pod numer 311 w celu uzyskania informacji na temat 
bezpłatnej, osobistej pomocy podczas rejestracji

Zapisz się już dzisiaj do 
taniego lub bezpłatnego 
ubezpieczenia  
 zdrowotnego



Certyfikowani doradcy ds. składania 
wniosków Wydziału Zdrowia miasta 
Nowy Jork mogą zapewnić pomoc 
Tobie i Twojej rodzinie w procesie 
zapisu do tanich lub bezpłatnych 
ubezpieczeń zdrowotnych za 
pośrednictwem oficjalnego rynku 
ubezpieczeń zdrowotnych programu 
Zdrowy Stan Nowy Jork.

Nasi doradcy mogą:

•  Objaśnić opcje ubezpieczenia 
zdrowotnego oraz opieki 
zdrowotnej bez względu na status 
imigracyjny

•  Pomóc całym rodzinom 
w procesie zapisu lub 
przedłużenia ubezpieczenia 
zdrowotnego

•  Sprawdzić, czy wnioskodawca 
kwalifikuje się do pomocy 
finansowej na opłacenie taniej 
prywatnej polisy ubezpieczenia 
zdrowotnego

Możemy także pomóc w procesie 
ubiegania się o świadczenia 
programu dodatkowej pomocy 
żywnościowej (SNAP) (kartki 
żywnościowe).

Pomoc jest dostępna w języku 
wnioskodawcy; zapewniamy 
prywatność podanych informacji.



Program tanich 
lub bezpłatnych 
ubezpieczeń 
zdrowotnych

Kiedy można 
składać 
wnioski? Kto się kwalifikuje do programu?

Medicaid Przez cały 
rok. Dostępna 
jest również 
pomoc w celu 
przedłużenia 
Medicaid.

Osoby indywidualne, rodziny z dziećmi 
oraz osoby z niskimi dochodami i 
ograniczonymi zasobami.

Zdrowie Dziecka 
Plus (Child Health 
Plus, CHP)

Przez cały rok Dzieci poniżej 19 roku życia, które 
nie kwalifikują się do Medicaid oraz 
nie mają innego ubezpieczenia 
zdrowotnego.

Dzieci mogą uzyskać ubezpieczenie 
bez względu na status imigracyjny.

Plan Zasadniczy 
(Essential Plan, 
EP)

Przez cały rok Osoby z niskimi dochodami które 
nie kwalifikują się do Medicaid ani 
programu Zdrowie Dziecka Plus.

Istnieje możliwość uzyskania 
uprawnienia do programu Plan 
Zasadniczy bezpłatnie lub za zaledwie 
20 USD miesięcznie, w zależności od 
wysokości dochodu rodziny.

Uwarunkowany 
plan zdrowotny 
(Qualified Health 
Plan, QHP)

Od 1 listopada 
do 31 stycznia 
lub w przypadku 
wystąpienia 
uprawniających 
zdarzeń*

Osoby ze średnimi lub niskimi 
dochodami które nie kwalifikują się 
do Medicaid, mogą zakupić prywatne 
ubezpieczenie zdrowotne.

Mogą także zakwalifikować się do 
pomocy finansowej, w zależności od 
dochodu. 

* Zdarzenie uprawniające obejmuje przeprowadzkę do stanu Nowy Jork, małżeństwo, 
urodzenie lub adopcję dziecka, zmiany w dochodzie lub utratę ubezpieczenia.



Dla osób powyżej 65. roku życia, osób mieszkających 
z osobą niepełnosprawną oraz osób niewidomych lub 
niedowidzących
Istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej osobistej pomocy 
w celu ubiegania się o Medicaid, Medicare i składania wniosków 
do programu oszczędnościowego Medicare, który umożliwia 
pokrycie kosztów Medicare. Zadzwoń pod numer 347-396-4705, 
aby umówić się na spotkanie.* 
* Pomoc w procesie składania wniosku o Medicaid lub o program oszczędnościowy 

Medicare jest oddzielna w stosunku do usług rynku ubezpieczeń zdrowotnych. 

Dla imigrantów
Wraz z rodziną możesz kwalifikować się do taniego lub 
bezpłatnego ubezpieczenia zdrowotnego za pośrednictwem 
oficjalnego rynku ubezpieczeń zdrowotnych programu 
Zdrowy Stan Nowy Jork, jeśli jesteś:
 • Stałym mieszkańcem (posiadaczem zielonej karty)
 • Uchodźcem lub azylantem
 •  Posiadaczem wizy U lub T (dla ofiar przestępstw lub handlu 

ludźmi)
 • Posiadaczem karty upoważniającej do podjęcia pracy
 •  Uczestnikom programu Defferred Action for Childhood 

Arrivals (DACA, Program odroczonej deportacji wobec  
osób przybyłych w wieku dziecięcym)

 •  Osobą z Temporary Protected Status (TPS, Statusem 
tymczasowej ochrony)

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 
ORAZ OPCJE OPIEKI

Jeśli niepokoi Cię, w jaki sposób zapis do ubezpieczenia 
zdrowotnego wpłynie na Twój status imigracyjny, zadzwoń 
na infolinię ActionNYC pod numer 800-354-0365 w celu 
uzyskania bezpłatnej, poufnej pomocy prawnej.



Niezależnie do statusu imigranta:

 •  Dzieci poniżej 19. roku życia mogą uzyskać ubezpieczenie 
zdrowotne poprzez program Zdrowie dziecka Plus (CHP)

 •  Kobiety w ciąży z niskimi dochodami mogą kwalifikować 
się do bezpłatnej opieki prenatalnej w czasie porodu 
i poporodowej

 •  Dostępne może być ubezpieczenie prywatne lub 
finansowane przez pracodawcę

 Imigranci z niskimi dochodami, nieposiadający dokumentów, mogą kwalifikować się 
do Medicaid w sytuacji nagłej, pokrywającego koszty medyczne w sytuacji nagłej. 

Tania lub bezpłatna opieka zdrowotna jest dostępna dla 
wszystkich mieszkańców NYC, bez względu na status 
imigracyjny, przez NYC Health + Hospitals, społeczne ośrodki 
zdrowia i przychodnie NYC Health Department.



Rejestracja jest szybsza i łatwiejsza, jeśli się odpowiednio 
przygotujesz. Przygotuj jak najwięcej tych informacji 
w odniesieniu do wszystkich członków gospodarstwa 
domowego, którzy zostaną zapisani. Nawet jeśli nie masz teraz 
wszystkich informacji, nadal możesz rozpocząć proces.

Informacje dotyczące gospodarstwa domowego
 • Numery ubezpieczeń społecznych
 • Daty urodzenia
 •  Informacje na temat bieżącego zatrudnienia i dochodu, 

takie jak odcinki wynagrodzenia, rozliczenia podatkowe lub 
formularze W-2

 •  Karty ubezpieczenia, jeśli członkowie gospodarstwa 
domowego mają ubezpieczenia zdrowotne

Dokumenty imigracyjne 
Dokumenty potwierdzające legalny status imigracyjny 
w Stanach Zjednoczonych obejmują: 
 • Kartę stałego pobytu (zielona karta/I-551)
 • Kartę uprawniającą do zatrudnienia (I-766)
 • Świadectwo naturalizacji
 • Dokumentację przyjazdu/wyjazdu (I-94 lub I-94A)
 • Formularz weryfikacji ujawnienia ORR (ORR UAC/R-1)
 • Paszport
 • Amerykańską wizę z pieczątką I-94
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania I-797 USCIS
 •  Potwierdzenie odbioru I-589 USCIS (w przypadku osób 

ubiegających się o azyl)

PRZYGOTUJ SIĘ,  
ABY ZAPISAĆ SIĘ DO 
UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO



Przydatne wskazówki
•  Przygotuj wywiad medyczny rodziny (leki, lekarze itd.).
•  Jeśli korzystasz z regularnego dostawcy opieki zdrowotnej, zapisz 

plany ubezpieczeniowe, które on akceptuje. Zadzwoń do biura 
usługodawcy, jeśli nie masz pewności.

•  Poznaj znaczenie terminologii ubezpieczeń zdrowotnych, 
takiej jak: „opłata redukcyjna”, „współpłatność” lub „okres 
ubezpieczenia”, które mogą wpłynąć na ubezpieczenie zdrowotne. 
Aby dowiedzieć się, jak działa ubezpieczenie zdrowotne, odwiedź 
stronę nyc.gov/hilink.

•  Odwiedź stronę nystateofhealth.ny.gov, aby dowiedzieć się więcej 
na temat oficjalnego rynku ubezpieczeń zdrowotnych programu 
Zdrowy Stan Nowy Jork.



LOKALIZACJE CENTRÓW WYDZIAŁU ZDROWIA MIASTA NOWY JORK
W tych lokalizacjach dostępni są certyfikowani doradcy ds. składania wniosków. 
Zapraszamy wszystkich chętnych, jednak zalecamy wcześniejsze umówienie 
się na wizytę. Jeśli nie podano inaczej, doradcy są dostępni od poniedziałku do 
piątku, w godzinach od 8:30 do 16:30.

DANE KONTAKTOWE DO PLACÓWEK 
REJESTRUJĄCYCH

Miejsce:  __________________________________________

Imię i nazwisko doradcy:  __________________________

Nr telefonu: _______________________________________

Spotkanie:  ________________________________________

BRONX
Morrisania Health Center 
1309 Fulton Ave., 3rd Fl 
Bronx, NY 10456 
347-854-1984

MANHATTAN
Chelsea Health Center 
303 Ninth Ave., 1st Fl 
New York, NY 10001 
212-771-0153 
się (tylko po wcześniejszym 
umówieniu)

Riverside Health Center 
160 W. 100th St., 1st Fl 
New York, NY 10025 
646-364-0711 
się (tylko po wcześniejszym 
umówieniu)

Washington Heights Health Center 
600 W. 168th St., 2nd Fl 
New York, NY 10032 
212-368-5475 / 212-694-2399 / 
212-491-5288

BROOKLYN
Bushwick Health Center 
335 Central Ave., 1st Fl 
Brooklyn, NY 11221 
718-571-7719 / 718-571-7717 /  
718-571-7718

Crown Heights Health Center 
1218 Prospect Pl., 1st Fl 
Brooklyn, NY 11213 
718-953-8234 / 718-953-8233

Bedford Health Center 
(wkrótce)

Fort Greene Health Center 
295 Flatbush Ave. Ext., 5th Fl 
Brooklyn, NY 11201 
718-249-1435 / 718-249-1437 /  
718-249-1436

Homecrest Health Center 
1601 Avenue S, 1st Fl 
Brooklyn, NY 11229 
718-336-2553, wew. 129,  
wew. 150, wew. 144, wew. 153

QUEENS
Astoria Health Center 
12-26 31st Ave., 2nd Fl 
Astoria, NY 11106 
718-289-1758 / 718-289-1759 
(czynne wyłącznie w środy i piątki,  
w godzinach od 9:30 do 15:30)

Corona Health Center 
34-33 Junction Blvd., 1st Fl 
Jackson Heights, NY 11372 
718-396-5122 / 718-396-5123 /  
718-396-5125

Jamaica Health Center 
90-37 Parsons Blvd., 4th Fl 
Jamaica, NY 11432 
718-553-3846 / 718-553-3845

STATEN ISLAND
135 Canal St., 2nd Fl 
Staten Island, NY 10301 
917-217-3324 (tylko po wcześniejszym 
umówieniu)
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