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Często zadawane pytania na temat odnawiania ubezpieczenia przez mieszkańców  

Nowego Jorku zarejestrowanych w programach Medicaid, Child Health Plus lub  

Essential Plan za pośrednictwem NY State of Health 
 

10 lutego 2023 r. 

 

 

1. Przez kilka lat nie musiałem(-am) przedłużać ubezpieczenia Medicaid, Child Health Plus lub Essential Plan dla 

siebie i mojej rodziny. Czy to oznacza, że nie muszę już przedłużać go co roku? 

Nie, muszą Państwo odnowić swoje ubezpieczenie. Ze względu na wymogi zawarte w przepisach 

federalnych i inne udogodnienia system NY State of Health zapewniał Państwu ciągłą rejestrację  

w programie Medicaid, Child Health Plus, lub Essential Plan bez wymogu przedłużania ubezpieczenia co 

roku. Przepisy federalne uległy jednak zmianie, w związku z czym wiosną 2023 r. zostaną wznowione 

procedury dotyczące okresowego przedłużania uprawnień do ubezpieczenia. NY State of Health będzie 

co roku przesyłać Państwu zawiadomienie o konieczności odnowienia ubezpieczenia za pośrednictwem 

poczty elektronicznej, wiadomości tekstowej lub poczty tradycyjnej.  

 

2. Jak dowiem się o terminie, w którym konieczne będzie odnowienie ubezpieczenia Medicaid, Child Health 

Plus lub Essential Plan dla mnie i/lub członków mojej rodziny? 

To zależy od okresu ważności bieżącego ubezpieczenia. Będzie można je przedłużać w ciągu roku w taki sam 

sposób, jak przed zmianą przepisów federalnych. Oznacza to, że nie wszyscy przedłużą ubezpieczenie w tym 

samym czasie. Na przykład jeśli ubezpieczenie kończy się w październiku, zawiadomienie otrzymają Państwo na 

początku września, a działania trzeba będzie podjąć do końca października. NY State of Health prześle Państwu 

zawiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS-a i/lub pocztą tradycyjną, kiedy będzie zbliżał się 

termin przedłużenia ubezpieczenia dla Państwa i/lub członków Państwa rodziny. Należy uważnie śledzić 

wszystkie komunikaty i informacje przesyłane przez NY State of Health pocztą elektroniczną, SMS-em lub 

pocztą tradycyjną, aby uniknąć problemów z przedłużeniem i utraty ubezpieczenia. 

W tym czasie na koncie NY State of Health sprawdź aktualność swojego adresu, numeru telefonu i innych 

danych kontaktowych, dzięki czemu będziemy mogli przesyłać Ci ważne powiadomienia. Zaloguj się na swoje 

konto NY State of Health, zadzwoń pod numer 1-855-355-5777 lub skontaktuj się z asystentem ds. rejestracji 

oraz sprawdź i uaktualnij swoje dane. 

 

3. Jak dowiem się o terminie, w którym konieczne będzie przedłużenie ubezpieczenia Medicaid, Child Health 

Plus lub Essential Plan dla siebie i/lub rodziny? 

NY State of Health prześle powiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, kiedy 

będzie zbliżał się termin przedłużenia ubezpieczenia dla Ciebie i/lub członków rodziny. Należy koniecznie 

https://nystateofhealth.ny.gov/agent/hx_brokerSearch?fromPage=INDIVIDUAL&lang=en
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sprawdzić, czy Państwa informacje kontaktowe na koncie NY State of Health są aktualne, abyśmy mogli 

przesyłać Państwu powiadomienia o konieczności przedłużenia ubezpieczenia. 

Można też zapisać się, aby otrzymywać powiadomienia SMS od NY State of Health. Powiadomienia przypomną 

o terminie przedłużenia ubezpieczenia. Zostaną też w nich podane inne ważne informacje. Aby się zapisać, 

należy wysłać SMS o treści START pod numer 1-866-988-0327. 

 

4. Co mogę zrobić, aby przygotować się do tej zmiany? 

Na koncie NY State of Health sprawdź aktualność swojego adresu, numeru telefonu i innych danych 

kontaktowych. Należy zalogować się na swoje konto NY State of Health, zadzwonić pod numer 1-855-355-5777 

lub skontaktować się z asystentem ds. rejestracji oraz sprawdzić i uaktualnić swoje dane. 

Można zapisać się, aby otrzymywać powiadomienia tekstowe od NY State of Health, aby nie przeoczyć ważnych 

informacji o ubezpieczeniu zdrowotnym, w tym o terminie odnowienia ubezpieczenia. Aby się zapisać, należy 

wysłać SMS o treści START pod numer 1-866-988-0327. Więcej informacji można uzyskać pod adresem 

https://info.nystateofhealth.ny.gov/COVID-19-Changes.  

 

5. Pyt.: Gdzie mogę znaleźć informacje o terminie złożenia wniosku o przedłużenie ubezpieczenia?  

Otrzymają Państwo zawiadomienie o konieczności przedłużenia ubezpieczenia przed datą końcową okresu 

objęcia ubezpieczeniem. W przypadku gdy nie zastosują się Państwo do instrukcji dotyczących 

przedłużenia ubezpieczenia, obecne ubezpieczenie zakończy się wraz z datą końcową okresu objęcia 

ubezpieczeniem. Datę końcową objęcia ubezpieczeniem można sprawdzić w następujący sposób: 

 Zalogować się na swoje konto NY State of Health na stronie nystateofhealth.ny.gov, a następnie 

kliknąć kartę „Plans” (Plany) w górnej części ekranu.  

 Skontaktować się z centrum obsługi klienta pod numerem 1-855-355-5777. 

 Skontaktować się z asystentem ds. rejestracji. Jeżeli jeszcze nie współpracują Państwo  

z asystentem ds. rejestracji, mogą go Państwo znaleźć na stronie 

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

 

 

https://nystateofhealth.ny.gov/agent/hx_brokerSearch?fromPage=INDIVIDUAL&lang=en
https://info.nystateofhealth.ny.gov/COVID-19-Changes
https://nystateofhealth.ny.gov/
https://info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor
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6. Co stanie się, jeśli nie przedłużę ubezpieczenia Medicaid, Child Health Plus lub Essential Plan dla siebie i/lub 

rodziny w terminie przekazanym przez NY State of Health w powiadomieniu? 

Wówczas ryzykują Państwo utratą ubezpieczenia zdrowotnego dla siebie i/lub członków rodziny. Bardzo 

ważne jest to, aby dokładnie śledzić wszystkie komunikaty i informacje przesyłane przez NY State of 

Health i przedłużyć ubezpieczenie we wskazanym terminie. W przypadku przeoczenia terminu należy 

bezzwłocznie zadzwonić pod numer 1-855-355-5777 lub zwróć się do asystenta ds. rejestracji po pomoc  

w ponownej rejestracji.  

 

7. Co zrobić, jeśli NY State of Health stwierdzi, że mnie i/lub członkom mojej rodziny nie przysługuje już 

ubezpieczenie Medicaid, Child Health Plus lub Essential Plan po przetworzeniu mojego wniosku  

o przedłużenie, i stracę ubezpieczenie? 

Jeśli Państwo lub członek Państwa rodziny nie kwalifikują się już do Medicaid, Child Health Plus lub 

Essential Plan, mogą być Państwo uprawnieni do zapisania się do Qualified Health Plan (QHP) za 

pośrednictwem NY State of Health. Osoby zarejestrowane w NY State of Health, które utracą 

ubezpieczenie Medicaid, Child Health Plus lub Essential Plan w trakcie trwania procedury ponownego 

ustalania uprawnień, będą mogły zostać objęte QHP (Qualified Health Plan), jeżeli spełnią odpowiednie 

wymagania kwalifikacyjne. NY State of Health oferuje szeroki wybór w zakresie QHP z kompleksowymi 

świadczeniami. Obecnie więcej osób niż kiedykolwiek wcześniej kwalifikuje się do pomocy finansowej, 

aby móc opłacić swoje składki. Prosimy odwiedzić stronę nystateofhealth.ny.gov lub zadzwonić pod 

numer 1-855-355-5777 (TTY: 1-800-662-1220), aby dowiedzieć się więcej i sprawdzić, czy kwalifikują się 

Państwo się do otrzymania pomocy finansowej. 

https://nystateofhealth.ny.gov/agent/hx_brokerSearch?fromPage=INDIVIDUAL&lang=en
https://nystateofhealth.ny.gov/

