
 
 

PRZESYŁAMY CI WAŻNY DOKUMENT PODATKOWY 
Ty lub członek Twojej rodziny otrzymaliście pomoc w opłaceniu 
ubezpieczenia zdrowotnego w 2021 roku i potrzebujesz tego formularza do 
swojej federalnej deklaracji podatkowej 

 

Ty lub członek Twojej rodziny otrzymaliście pomoc w opłaceniu planu zdrowotnego, który 
zakupiliście w zeszłym roku za pośrednictwem Giełdy ubezpieczeń zdrowotnych stanu Nowy 
Jork (NY State of Health). Ta pomoc finansowa miała formę ulgi podatkowej przyznanej 
„zaliczkowo”, przed złożeniem deklaracji podatkowej – czyli w momencie zapisania się do 
planu zdrowotnego. W związku z tym IRS wymaga od Ciebie złożenia formularza IRS 8962 
wraz z federalną deklaracją podatkową, aby rozliczyć się z fiskusem za rok 2021. Formularz 
8962 znajdziesz na stronie www.irs.gov, a do jego wypełnienia użyjesz załączonego 
formularza 1095-A. 

 
 

 

POZIOM 
WSPARCIA 

USTALONO NA 
PODSTAWIE 

TWOJEGO 
DOCHODU 

Wysokość Twojej zaliczkowej ulgi podatkowej od składki była oparta na 
szacowanym dochodzie Twojej rodziny i informacjach dostępnych w 
momencie zapisu. Kiedy wypełnisz formularz IRS 8962, Twoja ostateczna 
ulga podatkowa będzie oparta na Twoim faktycznym dochodzie i koszcie 
drugiego najtańszego planu Silver w hrabstwie, w którym mieszkasz.  

Jeśli Twoja ostateczna ulga podatkowa z formularza IRS 8962 jest 
mniejsza niż Twoja zaliczkowa ulga podatkowa, być może będziesz 
musiał(a) oddać część ulgi podatkowej w formie wyższego podatku lub 
mniejszego zwrotu. 

Jeśli Twoja ostateczna ulga podatkowa z formularza IRS 8962 jest 
mniejsza niż Twoja zaliczkowa ulga podatkowa, możesz otrzymać większą 
pomoc finansową w formie większego zwrotu lub niższych podatków. 

 
 

 
 WAŻNE INFORMACJE DLA CIEBIE… 
 

DLACZEGO 
MOŻESZ 

OTRZYMAĆ 
INNE 

FORMUL
ARZE 

 

Otrzymasz jeden formularz 1095-A dla każdego planu zdrowotnego Bronze, 
Silver, Gold lub Platinum, do którego Ty lub członek Twojej rodziny zapisaliście 
się w 2021 roku. Otrzymasz więcej niż jeden formularz 1095-A, jeśli w ciągu 
2021 roku nastąpiły zmiany w Twojej ochronie ubezpieczeniowej NY State of 
Health. Formularz 1095-A nie jest wysyłany dla planów ubezpieczeniowych 
Catastrophic lub dla Medicaid, Child Health Plus, lub Essential Plan, ponieważ 
te plany nie kwalifikują się do ulg podatkowych.

 Oprócz formularza 1095-A możesz też otrzymać inne ważne formularze 
podatkowe. Są to formularze 1095-B i 1095-C. 

http://www.irs.gov/


 
DLACZEGO 

MOŻESZ 
OTRZYMAĆ INNE 

FORMULARZE 
ciąg dalszy 

Jeśli Ty lub członek Twojej rodziny byliście zapisani na Medicaid, Child Health 
Plus lub Essential Plan w Nowym Jorku w dowolnym momencie 2021 roku, 
możesz poprosić o formularz 1095-B z Wydziału Zdrowia Stanu Nowy Jork 
(New York State Department of Health) pod numerem 1-800-541-2831. Jeśli 
byłeś(-aś) zapisany(-a) do innego rodzaju ubezpieczenia – takiego jak plan 
Catastrophic, Medicare część A lub C, TRICARE, świadczenia z Wydziału 
Spraw Weteranów (Department of Veterans Affairs) lub niektóre 
ubezpieczenia zdrowotne sponsorowane przez pracodawcę – możesz 
otrzymać formularz 1095-B lub formularz 1095-C z innych źródeł. NY State of 
Health dostarcza tylko formularz 1095-A i nie dostarcza formularza 1095-B ani 
formularza 1095-C. 

 
 

 

 
JAK 

UZYSKAĆ 
POMOC 

Jeśli uważasz, że popełniliśmy błąd w Twoim formularzu 1095-A, zadzwoń do 
NY State of Health tak szybko, jak to możliwe, pod numer 1-855-766-7860, 
abyśmy mogli poprawić ten zapis. 
 
Jeśli masz pytania dotyczące formularza 1095-A lub ulgi podatkowej, odwiedź 
stronę http://info.nystateofhealth.ny.gov/TaxCredits, zadzwoń do NY State 
of Health pod numer 1-855-766-7860 lub zadzwoń na społeczną infolinię 
rzeczników ds. zdrowia (Community Health Advocates’ Helpline) pod 
numer 1-888-614-5400. 

 
Jeśli masz pytania dotyczące formularzy podatkowych 1095-B lub 1095-C, które 
mogłeś(-aś) otrzymać, zadzwoń pod numer podany na tych formularzach. 

Jeśli masz pytania dotyczące formularza 8962 lub inne pytania związane z 
podatkami, odwiedź stronę www.irs.gov.

http://info.nystateofhealth.ny.gov/TaxCredits
http://www.irs.gov/


INFORMACJA O POLITYCE ZAKAZU DYSKRYMINACJI  
 
NY State of Health przestrzega obowiązujących federalnych przepisów dotyczących praw 
obywatelskich oraz przepisów stanowych i nie dopuszcza się dyskryminacji ze względu na rasę, 
kolor skóry, pochodzenie narodowe, wyznanie/religię, płeć, wiek, stan cywilny / sytuację rodzinną, 
niepełnosprawność, dolegliwości spowodowane ciążą, karalność, wyroki skazujące, tożsamość 
płciową, orientację seksualną, predysponujące cechy genetyczne, status wojskowy czy status 
ofiary przemocy domowej bądź dyskryminacji opartej na działaniach odwetowych. 
 
Jeśli uważasz, że NY State of Health dopuściła się wobec Ciebie dyskryminacji, możesz złożyć 
zażalenie, odwiedzając stronę www.health.ny.gov/regulations/discrimination_complaints/ lub 
wysyłając wiadomość e-mail do biura zarządzania różnorodnością (Diversity Management Office) 
na adres DMO@health.ny.gov. 
 
Możesz również złożyć zażalenie dotyczące praw obywatelskich do biura praw obywatelskich 
Amerykańskiego Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej (U.S. Department of Health and 
Human Services, Office for Civil Rights) elektronicznie pod adresem 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf lub pocztą bądź telefonicznie pod adresem U.S. 
Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue, SW, Room 509F, HHH 
Building, Washington, D.C. 20201; 1-800-368-1019 (TTY 1-800-537-7697). Formularze zażaleń są 
dostępne na stronie www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 
 
Udogodnienia 
NY State of Health zapewnia bezpłatną pomoc i usługi dla osób z niepełnosprawnościami w celu 
umożliwienia skutecznej komunikacji z nami, na przykład: 
• TTY za pomocą nowojorskiej usługi telefonu tekstowego (New York Relay Service) 
• osoby niewidome lub o poważnym uszkodzeniu wzroku, potrzebujące powiadomień lub 
innych materiałów pisemnych w innym formacie (duży druk, audio, płyta CD z danymi lub alfabet 
Braille’a) powinny się skontaktować z numerem 1-855-355-5777 (TTY: 1-800-662-1220). 
 
NY State of Health zapewnia również bezpłatne usługi pomocy językowej dla osób, których 
podstawowym językiem nie jest język angielski, takie jak: 
• Pomoc wykwalifikowanych tłumaczy 
• Pisemna informacja w innych językach  
 
Jeśli potrzebujesz tych usług lub więcej informacji na temat uzasadnionych udogodnień 
(Reasonable Accommodations), zadzwoń pod numer 1-855-355-5777 (TTY: 1-800-662-1220). 
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