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Ochrona dla bezrobotnych mieszkańców Nowego Jorku w ramach 
American Rescue Plan 

American Rescue Plan, który wszedł w życie 11 marca 2021 roku, zawiera przepisy mające na 
celu pomóc Amerykanom, którzy utracili pracę z powodu pandemii COVID-19, w uzyskaniu 
dostępu do taniego lub bezpłatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli otrzymasz świadczenia 
z tytułu bezrobocia w 2021 roku, American Rescue Plan pozwala na zapisanie się do prawie 
bezpłatnego ubezpieczenia zdrowotnego poprzez NY State of Health na cały 2021 rok. 
Kwalifikują się wszystkie rodzaje rekompensat dla bezrobotnych.  

Kto się kwalifikuje? 

Aby się kwalifikować, należy zgłosić we wniosku pobieranie świadczeń z tytułu bezrobocia przez 
co najmniej jeden tydzień w roku 2021. Jeśli Twój współmałżonek otrzymał ubezpieczenie od 
bezrobocia, Ty także będziesz się kwalifikować, jeśli składacie wspólne zeznanie podatkowe.  

Ponadto nie można się kwalifikować do innego ubezpieczenia zdrowotnego, takiego jak 
Medicaid, Medicare, Child Health Plus, Essential Plan lub (przystępnego cenowo) ubezpieczenia 
sponsorowanego przez pracodawcę. 

W jaki sposób konsumenci uzyskują dostęp do „prawie bezpłatnego” ubezpieczenia 
zdrowotnego? 

Jeśli otrzymujesz świadczenia z tytułu bezrobocia w 2021 roku, możesz kwalifikować się 
do otrzymania maksymalnej kwoty ulgi podatkowej, która pomoże Ci obniżyć koszty 
miesięcznych składek. Jeśli się kwalifikujesz, polisa „Silver level” będzie miała najniższe koszty, 
w tym bardzo niską składkę, bardzo niską opłatę redukcyjną lub jej brak oraz bardzo niskie 
dopłaty i współubezpieczenie, gdy korzystasz ze swoich świadczeń.  

Jeśli wolisz, możesz wykorzystać ulgi podatkowe na składki, aby obniżyć koszty miesięcznych 
składek na polisę platynową, złotą lub brązową; obowiązuje jednak regularna opłata 
redukcyjna, dopłaty i współubezpieczenie.  

Ta prawie darmowa polisa ubezpieczenia zdrowotnego będzie dostępna dla kwalifikujących się 
mieszkańców Nowego Jorku do końca 2021 roku. 

Czy zmiany w ubezpieczeniu zdrowotnym dla bezrobotnych nowojorczyków działają z mocą 
wsteczną od stycznia?  

Tak. Zgodnie z American Rescue Plan ta zasada obowiązuje z mocą wsteczną od stycznia 
2021 roku.  
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Konsumenci, którzy zostali zapisani do QHP przez NY State of Health i kwalifikują się do tego 
świadczenia, będą się mogli ubiegać o ulgi podatkowe z tytułu składek ubezpieczeniowych 
(Premium Tax Credits, PTC) przy składaniu zeznania podatkowego za rok 2021 za te miesiące, 
w których byli zapisani, począwszy od stycznia 2021 roku. 

Co należy zrobić 

Jeśli przystąpiłeś(-aś) już do ubezpieczenia za pośrednictwem NY State of Health: 

1. Upewnij się, że Twój wniosek jest aktualny. Aby kwalifikować się do tej maksymalnej 
ulgi podatkowej, Ty lub Twój współmałżonek (jeśli dotyczy) musicie zgłosić we wniosku 
otrzymywanie ubezpieczenia od bezrobocia jako dochodu przez co najmniej jeden 
tydzień w 2021 roku.  
 

2. Na początku każdego miesiąca NY State of Health zidentyfikuje osoby kwalifikujące się 
do tego świadczenia, wyśle im zawiadomienie i e-mail informujący, że kwalifikują się one 
do otrzymania tego prawie bezpłatnego ubezpieczenia.  
 

3. Aby otrzymać ten zasiłek, należy podjąć działania, poprzez skorzystanie z nowych 
ulg podatkowych, które są dla Ciebie dostępne. Podczas aktualizacji wniosku 
można wybrać prawie bezpłatną polisę „srebrną” lub skorzystać z rozszerzonych 
ulg podatkowych do aktualnej polisy lub nowej polisy.  

4. Aktualizując swój wniosek o nowe informacje UIB w połowie lub na koniec miesiąca, 
zadzwoń do NY State of Health Customer Service Center, aby szybciej zweryfikować 
wniosek i wykorzystać maksymalną ulgę podatkową. 

Jeśli jeszcze nie zapisałeś(-aś) się do ubezpieczenia za pośrednictwem NY State of Health: 

Jeśli nie masz konta NY State of Health, odwiedź stronę nystateofhealth.ny.gov, załóż konto 
i rozpocznij składanie wniosku. Jeśli masz już konto, zaloguj się ponownie i zaktualizuj wniosek. 
Pamiętaj, aby uwzględnić wszelkie świadczenia z tytułu ubezpieczenia od bezrobocia. 
Możesz się kwalifikować do ubezpieczenia Medicaid, Essential Plan lub Qualified Health Plan 
i otrzymywać ulgi podatkowe z tytułu składek ubezpieczeniowych. Możesz zdecydować, czy 
chcesz zapisać się do ubezpieczenia, czy nie.  

Jeśli masz pytanie, możesz otrzymać pomoc:  

• dzwoniąc do NY State of Health Customer Service Center pod numer 1-855-355-5777 lub  
• od lokalnego Enrollment Assistor. Dowiedz się więcej pod adresem 

https://info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor. 

https://nystateofhealth.ny.gov/

