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Uzyskaj pomoc w 
pokryciu kosztów 

Medicare

P O C Z Ą T E K

Programy które 
mogą pomóc 
Ci zaoszczędzić 
pieniądze

Zadzwoń, aby uzyskać więcej informacji
Jeżeli sądzisz, że mogą przysługiwać Ci zniżki, 
nawet jeżeli Twój dochód lub zasoby przekraczają 
pułap określony w tej broszurze, nie zapomnij 
zadzwonić do biura stanowej opieki medycznej 
(Medicaid) lub wypełnić wniosek. Odwiedź 
stronę internetową Medicare.gov/talk-to-someone 
wybierz swój stan, a następnie wybierz opcję 
„Other insurance programs” (Inne programy 
ubezpieczeniowe), aby uzyskać numer telefonu do 
biura Medicaid w swoim stanie”. Możesz również 
zadzwonić na numer 1-800-MEDICARE  
(1-800-633-4227). Użytkownicy telefonów 
tekstowych TTY (osoby niedosłyszące) mogą 
dzwonić pod numer 1-877-486-2048.

Jedynym sposobem aby dowiedzieć się 
o kwalifikacji jest złożenie wniosku
Zadzwoń do biura stanowej opieki medycznej 
(Medicaid), aby dowiedzieć się, czy się 
kwalifikujesz do zniżek.

G dzie mo gę uz ysk ać więcej  informacji?

• Odwiedź stronę Medicare.gov aby obejrzeć lub
wydrukować publikacje Medicare, odnaleźć  pomocne
numery telefonów i strony internetowe.

• Zadzwoń pod numer 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)
i spytaj o pomoc  w pokryciu kosztów składek Medicare.
Użytkownicy TTY mogą zadzwonić pod numer
1-877-486-2048.

• Zadzwoń do biura stanowej opieki medycznej (Medicaid).
Aby uzyskać numer telefonu biura, odwiedź stronę
internetową Medicare.gov/talk-to-someone, wybierz swój
stan, a następnie wybierz „Other insurance programs”
(Inne programy ubezpieczeniowe) lub zadzwoń pod numer
1-800-MEDICARE.

Masz prawo uzyskać informacje z Medicare w dostępnym formacie, 
takim jak duże czcionki, tekst pisany alfabetem Braille’a lub w 
formacie dźwiękowym. Przysługuje Ci również prawo złożenia 
skargi, jeśli uważasz, że spotkałeś(–aś) się z dyskryminacją. Odwiedź 
stronę Medicare.gov/about-us/accessibility-nondiscrimination-
notice lub zadzwoń pod numer 1–800–MEDICARE (1–800–
633–4227), aby uzyskać więcej informacji. Użytkownicy TTY 
(niedosłyszący) mogą dzwonić pod numer 1–877–486–2048.

Broszura została wyprodukowana na koszt 
amerykańskiego podatnika.

https://www.medicare.gov/
https://Medicare.gov/talk-to-someone
https://www.medicare.gov/about-us/accessibility-nondiscrimination-notice
https://www.medicare.gov/about-us/accessibility-nondiscrimination-notice
https://Medicare.gov/talk-to-someone


Programy stanowe moga 
zaoszczędzić  Ci  pieniądze

Z AC Z Y N A J M Y

Istnieje możliwość uzyskania pomocy stanowej 
w opłacaniu składek Medicare. W niektórych 
przypadkach, Oszczednosciowe Programy Medicare 
mogą płacić za Część A (Ubezpieczenie Szpitalne) i 
Medicare Część B (Ubezpieczenie Medyczne), koszty 
własne, współubezpieczenie i współpłatności jeśli 
spełnisz pewne warunki.

Istnieją 4 Rodzaje Planów Oszczędnościowych 
Medicare:

1. Zakwalifikowany Beneficjant Medicare (QMB)

2. Określony Beneficjant Medicare o niskich
dochodach (SLMB)

3. Osoby zakwalifikowane (QI)

4. Zakwalifikowani niepełnosprawni i osoby
pracujące (QDWI)

Jeśli kwalifikujesz się do programów QMB, 
SLMB lub QI, automatycznie stajesz się 
uprawniony douzyskania dodatkowej  
pomocy w opłacaniu leków w ramach 
ubezpieczenia Medicare.

3  W a ż n e  p y t a n i a
Jeśli odpowiesz “tak” na poniższe 3 pytania, odwiedź strone Medicare.gov lub zadzwoń do biura stanowej opieki medycznej (Medicaid), aby 
sprawdzić, czy kwalifikujesz się do Programów Oszczędnościowych Medicare w Twoim stanie:   

Czy posiadasz lub czy jesteś uprawniony do otrzymania Części A? Jeśli nie jesteś pewny, sprawdz na swojej czerwono, biało  
niebieskiej karcie Medicare lub zadzwoń do Social Security pod numer 1-800-772-1213. Użytkownicy TTY, powinni zadzwonić pod numer 
1-800-325-0778.
Czy Twój dochód za 2022 r. jest na/lub poniżej poziomu dochodów wyszczególnionych poniżej? Informacje w tabeli dostępne są 
na stronie Medicare.gov/medicare-savings-programs.

Uwaga: Limity 
dochodów i zasobów 
na tym wykresie  
mogą ulec zmianie 
w 2023 roku.
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Programy Osz-
czędnościowe 

Medicare 

Limit na miesięczny 
dochód dla osoby 

indywidualnej*

Limt na mie-
sięczny dochód 

małżeństwa*
Pomaga Ci zapłacić

QMB $1,153 $1,546 Składki Część A i Część B oraz 
inne koszty (np. koszty własne 
współubezpieczenie i współplatność)

SLMB $1,379 $1,851 Składka Część B tylko

QI $1,549 $2,080 Składka Część B tylko

QDWI $4,615 $6,189 Składka Część A tylko

Czy masz ograniczone zasoby? Llimity zasobów na 2022 dla programów QMB, SLMB i QI to $8,400 dla jednej osoby i $12,600 dla 
małżeństwa. Limity zasobów dla programu QDWI to $4,615 dla jednej osoby lub $6,189 dla małżeństwa. Zasoby policzalne obejmują 
pieniądze na koncie czekowym lub oszczędnościowym, akcjie i obligacjie. Obliczając swoje zasoby, nie wliczaj swojego o domu, jednego 
samochodu, miejsca pochówku, maksymalnie do $1,500 poniesionych kosztów pogrzebu jeśli odłożyłeś te pieniądze już wczesniej, mebli, 
lub innych przedmiotów domowych i osobistych.     

* Jeżeli uzyskujesz dochód z pracy, możesz ubiegać się o te świadczenia nawet wówczas, gdy dochód przekracza wyznaczone limity. Wiele stanów w różny
sposób oblicza dochód i zasoby ubezpieczonych, możesz zatem kwalifikować się w swoim stanie, nawet jeżeli uważasz, że nie mieścisz się w podanych 
limitach. Nieco wyższe limity obowiązują w stanach Alaska i Hawaje. W niektórych stanach obowiązują wyższe poziomy zasobów lub zasoby nie są wliczane. 
Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź przepisy obowiązujące w danym stanie.
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