
GUIDE TO COMPLETE YOUR MEDICAID RENEWAL FORMS 
PORADNIK WYPEŁNIANIA FORMULARZY  

PRZEDŁUŻENIA MEDICAID 
Medical Assistance Program/OMR 

POMOC 

ASSISTANCE WITH YOUR MEDICAID RENEWAL / FREE INTERPRETATION SERVICES 

This booklet will help you complete your Renewal. We have included an English and a translated version. Return 
only one. For help with your Renewal, call the HRA Medicaid Helpline at 1-888-692-6116 or contact one of the 
Managed Care Plans listed on Page 4 of this booklet. Hearing impaired consumers may call 711 or 1-718-636-
7783 with a Text Telephone (TTY) device (not a standard phone). 

Free interpretation services are available over the phone or in any Medicaid office. 

POMOC W PRZEDŁUŻENIU MEDICAID / BEZPŁATNE USŁUGI TŁUMACZENIOWE 

Niniejsza broszura zawiera pomocne wskazówki dotyczące wypełniania formularzy przedłużenia. Załączamy 
wersję w języku angielskim oraz tłumaczenie. Należy zwrócić tylko jedną z nich. Aby uzyskać pomoc w sprawie 
przedłużenia, należy skontaktować się z HRA Medicaid Helpline, dzwoniąc pod numer 1-888-692-6116, albo 
z jednym z planów opieki zarządzanej, wymienionych na stronie 4 tej broszury. Klienci z wadami słuchu mogą 
dzwonić pod numer 711 lub 1-718-636-7783, korzystając z telefonu tekstowego (TTY) (innego niż standardowy 
telefon). 
Bezpłatne usługi tłumaczeniowe są dostępne przez telefon lub w dowolnym biurze Medicaid. 

Remainder of page left blank intentionally 
Pozostała część strony celowo pozostawiona pusta 

OMR Insert (English/Polish)  11/14/2017 



MAIL RENEWAL CHANGES 

You may continue to call the HRA Medicaid Helpline at 1-888-692-6116 if you have any questions about 
your Renewal Form. You can also contact one of the Managed Care Plans listed on Page 4 of the 
enclosed Guide to Complete your Medicaid Renewal Forms for assistance. 
This is the only Renewal Application that will be automatically sent to you. Please keep it in a safe place 
until you are ready to return it to us. We must receive your reply through the mail by the date printed 
on Page 1 of the Application, or your coverage may end. 
You can still pre-screen for additional benefits at the Access NYC site. It can be accessed by going to 
http://www1.nyc.gov and selecting Social Services from the menu located at the bottom of the page. The 
site is safe, secure and easy to use. 

Note: 
• You do not need to send proof of US citizenship at this time. You also do not need to send proof of

income unless the Renewal Form instructs you to do so.

 If you would like, you may send either or both now to help ensure that we have your most
accurate information.

 If you decide not to send proof now, we may write you to request that you do so at a later date.
The “Documentation Guide” on Pages 5 and 6 of this booklet show you the types of proofs that
we accept.

• If you tell us that you are a US citizen, we will attempt to verify citizenship using a computer match. If
we are unable to do so, we will write to you to let you know that and request that you send us proof.

• We will also attempt to verify your income using a computer match. If the match results are different
than your self-reported information, the match results may be used when determining your eligibility.

 If you decide not to send proof now, we may write you to request that you do so at a later date.
The “Documentation Guide” on Pages 5 and 6 of this booklet show you the types of proofs that
we accept.

• If you recently moved from New York City to another county within New York State, but have not yet
had a public health insurance case opened where you now live, you should complete and return this
Renewal Form to us. We will assist you in transferring your coverage.
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ZMIANY DOTYCZĄCE PRZEDŁUŻENIA MEDICAID POCZTĄ 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących formularza przedłużenia nadal można kontaktować się z HRA 
Medicaid Helpline, dzwoniąc pod numer 1-888-692-6116. W celu uzyskania pomocy można także 
skontaktować się z jednym z planów opieki zarządzanej wymienionych na stronie 4 załączonego 
poradnika wypełniania formularzy przedłużenia Medicaid. 
To jedyny wniosek o przedłużenie, który zostanie do Pana/Pani wysłany automatycznie. Należy 
przechować go w bezpiecznym miejscu, aż będzie gotowy do odesłania. Odpowiedź należy przesłać 
pocztą w terminie podanym na stronie 1 wniosku. W przeciwnym razie ubezpieczenie może się 
zakończyć. 
Nadal można uczestniczyć w spotkaniach kwalifikacyjnych dotyczących dodatkowych świadczeń na 
stronie Access NYC. Stronę można wyświetlić, wpisując adres http://www1.nyc.gov i klikając pozycję 
Social Services w menu w dolnej części strony. Strona ta jest bezpieczna, pewna i prosta w obsłudze. 

Uwaga: 
• Tym razem nie ma konieczności przesyłania potwierdzenia amerykańskiego obywatelstwa. Nie ma

także konieczności przesyłania potwierdzenia dochodu, jeśli formularz przedłużenia tego nie
wymaga.

 Opcjonalnie można przesłać jeden lub obydwa wyżej wymienione dokumenty w celu
zagwarantowania posiadania przez nas najbardziej dokładnych informacji.

 W razie nieprzesłania potwierdzenia, możemy o to poprosić w późniejszym czasie. „Poradnik
dot. dokumentacji” na stronach 5 i 6 niniejszej broszury zawiera akceptowane typy potwierdzeń.

• Jeśli wnioskodawca podaje się za obywatela USA, próbujemy to potwierdzić za pomocą
dopasowania komputerowego. Jeśli będzie to niemożliwe, poinformujemy Pana/Panią o tym
pisemnie i poprosimy o przesłanie potwierdzenia.

• Spróbujemy także potwierdzić Pana/Pani dochód za pomocą dopasowania komputerowego. Jeśli
wyniki dopasowania będą odbiegać od informacji podanych we wniosku, do określenia uprawnienia
zostaną użyte wyniki dopasowania.

 W razie nieprzesłania potwierdzenia, możemy o to poprosić w późniejszym czasie. „Poradnik
dot. dokumentacji” na stronach 5 i 6 niniejszej broszury zawiera akceptowane typy potwierdzeń.

• W przypadku niedawnej przeprowadzki z Nowego Jorku do innego okręgu w stanie Nowy Jork
i nieotwarcia sprawy dotyczącej publicznego ubezpieczenia zdrowotnego w obecnym miejscu
zamieszkania, należy wypełnić i zwrócić niniejszy formularz przedłużenia. Zapewnimy pomoc w
procesie przeniesienia ubezpieczenia.
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PLANY UCZESTNICZĄCE W OPIECE ZARZĄDZANEJ MEDICAID 

MEDICAID PARTICIPATING MANAGED CARE PLANS 
PLANES DE ATENCIÓN ADMINISTRADA PARTICIPANTES 

DE MEDICAID 
參與 MEDICAID 的管理式醫療計畫 (MANAGED CARE PLAN) 

PLAN SWEN KONTWOLE MEDICAID K AP PATISIPE 
УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРОГРАММЕ MEDICAID ПЛАНЫ 

КООРДИНИРОВАННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ MANAGED CARE 
MEDICAID 참여 의료 관리 플랜(Participating Managed Care Plan) 

MEDICAIDخطط الرعاية المدةرا المشاآرة التابعة لـ 
MEDICAID এ অংশ�হণকারী পিরচািলত পিরচযর্ার পিরক�নাসমহূ 

RÉGIMES DE SOINS GÉRÉS PARTICIPANT À MEDICAID 
PLANY UCZESTNICZĄCE W OPIECE ZARZĄDZANEJ MEDICAID 

ميں شرکت کرنے والے منضبط نگہداشت کے منصوبے  MEDICAID 

参与 MEDICAID 的管理式护理计划 

TELEPHONE NUMBER 
NUMERO TELEFONO 

電話號碼

NIMEWO TELEFÒN 
НОМЕР ТЕЛЕФОНА 

전화번호

 رقم الهاتف
েটিলেফান ন�র  

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 
NR TELEFONU  

 ڻيليفون نمبر 
电话号码

CURRENT SERVICE AREA 
Area Actual de Servicio 

目前服務地區

Zòn Sèvis Aktyèl 
Район обслуживания 
현재 서비스 지역
 منطقة الخدمة الحالية

বতর্ মান পিরেষবা ে�� 
ZONE DE SERVICE ACTUELLE 

OBECNY REGION USŁUG 
موجوده عالقہخدمت کا   

当前服务地区

B
ronx 

B
rooklyn 

M
anhattan 

Q
ueens 

Staten Island 

AFFINITY HEALTH PLAN 866-247-5678      

EMBLEM HEALTH (formerly GROUP HEALTH INSURANCE/HIP 
HEALTH PLAN OF GREATER NY- GHI/HIP) 800-447-8255      

HEALTHFIRST PHSP, INC. 866-463-6743      

HEALTHPLUS AN AMERIGROUP COMPANY 800-950-7679      

METRO-PLUS (METROPOLITAN HEALTH PLUS) 800-303-9626     

NY STATE CATHOLIC HEALTHPLAN/FIDELIS 888-343-3547      

UNITED HEALTHCARE COMMUNITY PLAN 
(formerly AMERICHOICE BY UNITED/ AMERCHOICE OF NY INC.) 800-493-4647      

WELLCARE OF NY, INC. 
800-308-2571 
800-215-1531     

MEDICAID RENEWAL SITE 785 Atlantic Ave. 
Brooklyn, NY 11238 888-692-6116 
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DOCUMENTATION GUIDE TO CONTINUE YOUR HEALTH CARE COVERAGE 

Here is a list of proofs the Medical Assistance Programs accepts. Please use this guide with the Instructions on the cover of the 
Renewal Notification Booklet to determine what documents you may need to provide in order to continue health care coverage. 

INCOME: 
Wages and Salary/Employment 
• Current paycheck/stub(s) or payroll records
• Detailed written statement from employer
• W-2 (MBI-WPD consumers only)
• Income tax return (MBI-WPD consumers only)

Self Employment 
• Signed income tax return
• Records of earnings and expenses

Work Income Type of Proof 
• If salary stays the same ---------------------------------------- Copy of last pay stub or letter from employer.
• If salary changes from pay period to pay period  -------- Copies pay stubs covering last 4 weeks or letter from employer.
• If any part of your salary/income is paid in cash

and your employer will not provide written proof  ------- Answer “Yes” to the first question at the bottom of the INCOME
section of Page 2 of Renewal Booklet 

• If self-employed  --------------------------------------------------- Copy of most recent tax return and letter (signed by you) of current
income. If income has changed, explain why. 

• If receiving unemployment benefits  ----------------------  Send copy of unemployment insurance award letter or internet
Printout from the NYS Department of Labor: 
https://ui.labor.state.ny.us/UBC/home.do 

Unemployment Benefits 
• Award Letter/certificate
• Benefit statement or print-out
• Letter from NYS Department of Labor

Child Support/Alimony 
• Letter from person providing support or letter from court
• Child support/alimony check stub

Income from Rent or Room/Board 
• Letter from roomer, boarder, tenant
• Check stub
Veteran’s Benefits 

Social Security 
• Award Letter/certificate
• Benefit check
• Letter from Social Security

Administration

Worker’s Compensation 
• Award Letter
• Check stub
Military Pay 
• Award Letter
• Check stub
Interest/Dividends/Royalties 

Private Pensions/Annuities 
• Statement from pension/

annuity 

• Award Letter
• Benefit check stub
• Letter from Veterans’ Administration

• Letter from bank or credit union
• Letter from broker
• Letter from agent

CITIZENSHIP (If you are declaring to be a US citizen, you do not need to send proof at this time. If documents are 
needed, you will receive a letter requesting them.) 
• US Passport • Certificate of U.S. Citizenship • Certificate of Naturalization
• U. S. Birth Certificate and one of the following identity proofs: (1) Driver’s license with photograph, or other identifying

information (2) School identification card with photograph, (3) U.S. military card or draft record, (4) ID card issued by Federal,
State or local government with the same information included on a driver’s license.

IMMIGRATION STATUS: The following are documents issued by United States Citizenship & Immigration Services (USCIS) 
• I-551 Permanent Resident Card (Green Card)
• I-94 Arrival/Departure Record

• I-688B or 1-766 Employment Authorization Card
• I-797 (Notice Of Action) or other official correspondence to and from USCIS,

ICE or EIOR

CHILDCARE/DEPENDENT CARE: Documents must include the amount you pay and how often

• Letter from day care center or other child/adult care provider • Canceled checks or receipts that prove payment of care services

PREGNANCY: 
• Statement from doctor/medical professional with expected date of delivery

PRIVATE HEALTH INSURANCE: Documents must include the amount you pay 

• Insurance policy • Certificate of insurance • Insurance card • Other proof of private insurance

WE ACCEPT PHOTOCOPIES OF ALL DOCUMENTS OTHER THAN THOSE REQUIRED TO PROVE YOUR CITIZENSHIP OR IDENTITY
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PORADNIK DOT. DOKUMENTACJI WYMAGANEJ DO PRZEDŁUŻENIA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 

Poniżej została podana lista potwierdzeń akceptowanych przez programy pomocy medycznej. W celu ustalenia, które dokumenty należy 
przedstawić, aby przedłużyć ubezpieczenie zdrowotne, należy wykorzystać ten poradnik wraz z instrukcjami na okładce broszury powiadomienia 
o przedłużeniu.

DOCHÓD: 
Wynagrodzenia i pensja / Zatrudnienie 
• Aktualne odcinki czeków/wynagrodzenia lub

dokumentacja dot. wynagrodzenia 
• Szczegółowe pisemne oświadczenie od

pracodawcy 
• W-2 (tylko uczestnicy programu MBI-WPD)
• Zeznanie podatkowe (tylko uczestnicy programu

MBI-WPD)

Własna działalność 
• Podpisane zeznanie podatkowe
• Dokumentacja przychodów i wydatków

Dochód uzyskany z pracy Typ potwierdzenia 
• Jeśli pensja nie ulega zmianie -----------------------------------------  Kopia ostatniego odcinka wynagrodzenia lub pismo od pracodawcy.
• Jeśli pensja między okresami wynagrodzenia ulega zmianie -  Kopie odcinków wynagrodzenia za ostatnie 4 tygodnie lub pismo od pracodawcy.
• Jeśli dowolna część pensji/dochodu jest wypłacana w gotówce

i pracodawca nie dostarczy pisemnego potwierdzenia 
 -------  Odpowiedź „Tak” na pierwsze pytanie u dołu części DOCHÓD na stronie 2 

broszury dot. przedłużenia 

• Własna działalność  -------------------------------------------------------  Kopia ostatniego zeznania podatkowego i pismo (podpisane przez Pana/Panią)
z podaniem obecnego dochodu. Jeśli dochód uległ zmianie, należy podać 
wyjaśnienie. 

• Jeśli otrzymuje Pan/Pani świadczenia dla osób bezrobotnych   Należy przesłać kopię pisma przyznającego ubezpieczenie na wypadek
bezrobocia lub wydruk internetowy z Wydziału Pracy stanu Nowy Jork (NYS 
Department of Labor): https://ui.labor.state.ny.us/UBC/home.do 

Świadczenia dla osób bezrobotnych 
• Pismo/certyfikat przyznający świadczenia
• Zestawienie świadczeń lub wydruk
• Pismo z Departamentu Pracy stanu Nowy Jork

Świadczenia alimentacyjne 
• Pismo od osoby płacącej alimenty lub pismo z sądu
• Odcinek czeku ze świadczeniem alimentacyjnym

Dochód z czynszu lub pokoju / wyżywienia 
• Pismo od osoby wynajmującej pokój, najemcy, dzierżawcy
• Odcinek czeku
Świadczenia dla kombatantów 
• Pismo przyznające świadczenia
• Odcinek ze świadczeniami
• Pismo z Urzędu Weteranów (Veterans’ Administration, VA)

Ubezpieczenie społeczne 
• Pismo/certyfikat przyznający

świadczenia 
• Odcinek czeku ze

świadczeniami 
• Korespondencja od Urzędu

Ubezpieczeń Społecznych 
(Social Security 
Administration, SSA) 

Odszkodowanie pracownicze 
• Pismo przyznające

świadczenia 
• Odcinek czeku
Wynagrodzenie wojskowe 
• Pismo przyznające

świadczenia 
• Odcinek czeku

Odsetki/dywidendy/tantiemy 
• Pismo z banku lub kasy kredytowej
• Pismo od brokera
• Pismo od przedstawiciela

Prywatne emerytury/renty 
• Zestawienie emerytury/renty

OBYWATELSTWO (W tym momencie osoby deklarujące obywatelstwo USA nie muszą przesyłać potwierdzenia. Jeśli będzie potrzebna dokumentacja, 
otrzyma Pan/Pani pismo z prośbą o jej przesłanie.) 
• Paszport USA • Certyfikat obywatelstwa USA • Certyfikat nadania obywatelstwa
• Amerykański akt urodzenia oraz jeden z następujących dowodów tożsamości: (1) Prawo jazdy ze zdjęciem lub inne informacje

umożliwiające identyfikację (2) Legitymacja szkolna ze zdjęciem, (3) Amerykańska legitymacja wojskowa lub dokument poboru, (4) Dowód
tożsamości wydany przez władze federalne, stanowe lub lokalne, zawierający te same informacje, co prawo jazdy.

STATUS IMIGRACYJNY: Poniżej zostały wymienione dokumenty wydawane przez Urząd ds. Imigracyjnych i Obywatelstwa USA (United States Citizenship 
and Immigration Services, USCIS) 
• I-551 karta stałego pobytu (zielona karta)
• I-94 dokumentacja przyjazdu/wyjazdu

• I-688B lub I-766 karta zatwierdzenia zatrudnienia
• I-797 (powiadomienie o podjęciu działania) lub inna oficjalna korespondencja do i od

USCIS, ICE lub EIOR

OPIEKA NAD DZIECKIEM / OSOBĄ ZALEŻNĄ: Dokumenty muszą zawierać płaconą kwotę i częstotliwość opłacania 

• Pismo z placówki opieki dziennej lub od innego usługodawcy świadczącego opiekę nad dzieckiem / osobą dorosłą
• Anulowane czeki lub rachunki potwierdzające opłacenie usług opieki

CIĄŻA: 
• Oświadczenie od lekarza lub specjalisty z oczekiwaną datą porodu

PRYWATNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE: Dokumenty muszą zawierać płaconą kwotę 

• Polisa ubezpieczeniowa •  Certyfikat ubezpieczenia • Karta ubezpieczenia • Inne potwierdzenie prywatnego ubezpieczenia

AKCEPTUJEMY KSEROKOPIE WSZYSTKICH DOKUMENTÓW, INNYCH NIŻ WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA  
OBYWATELSTWA LUB TOŻSAMOŚCI 
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TERMS, RIGHTS AND RESPONSIBILITIES 

By completing and signing this form, I am applying to renew Medicaid and/or Family Planning Benefit Program coverage. 

I understand that I must provide the information needed to prove my eligibility for each program. I agree to immediately report any changes 
to the information on this form. If I am unable to get the information, I will tell the social services district. The social services district may be 
able to help in getting the information. 
I understand that workers from the programs for which family members or I are renewing may check the information given by me on this 
form. The agencies that run these programs will keep this information confidential according to 42 U.S.C. 1396a (a) (7) and 42 CFR 
431.300-431.307, and any federal and state laws and regulations. 
I understand that Medicaid and/or Family Planning Benefit Program coverage will not pay medical expenses that insurance or another 
person is supposed to pay, and that I am giving to the agency all of my rights to pursue and receive medical support from a spouse or 
parents of persons under 21 years old and my right to pursue and receive third party payments for the entire time I am in receipt of benefits. 
I will file any claims for health or accident insurance benefits or any other resources to which I am entitled. I understand that I have the right 
to claim good cause not to cooperate in using health insurance if its use could cause harm to my health or safety or to the health and safety 
of someone I am legally responsible for. 
I understand that my eligibility for these programs will not be affected by my race, color, or national origin. I also understand that depending 
on the requirements of these individual programs, my age, sex, disability or citizenship status may be a factor in whether or not I am eligible. 
I understand that if my child is on Medicaid, he or she can get comprehensive primary and preventive care, including all necessary treatment 
through the Child/Teen Health Program. 
I understand that anyone who knowingly lies or hides the truth in order to receive services under these programs is committing a crime and 
subject to federal and state penalties and may have to repay the amount of benefits received and pay civil penalties. The New York State 
Department of Tax and Finance has the right to review income information on this form. 

CERTIFICATION OF CITIZENSHIP/IMMIGRATION STATUS I certify under penalty of perjury, by signing my name on this form, that I, 
and/or any person for whom I am signing is a U.S. citizen or national of the United States or has satisfactory immigration status. The term 
“satisfactory immigration status” means an immigration status that does not make the person ineligible for benefits. Important Information: 
The United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) has said that enrollment in Medicaid CANNOT affect a person’s ability to 
get a green card, become a citizen, sponsor a family member or travel in and out of the country (except if Medicaid pays for long term care 
in a place like a nursing home or psychiatric hospital). The State will not report any information on this application to the USCIS. 

SOCIAL SECURITY NUMBER All applicants must provide a social security number or proof that they have applied for one or tried to apply 
for one. The only exceptions are pregnant women, undocumented immigrants and temporary non-immigrants applying for the treatment of 
an emergency medical condition, and certain battered immigrants. SSNs are not required for members of my household who are not 
applying for benefits. I understand that this is required by Federal Law at 42 U.S.C. 1320b-7 (a) and by Medicaid regulations at 42 CFR 
435.910. SSNs are used in many ways, both within Department of Social Services (DSS) and between the DSS and federal, state, and local 
agencies, both in New York and other jurisdictions. Some uses of SSNs are: to check identity, to identify and verify earned and unearned 
income, to see if non custodial parents can get health insurance coverage for applicants, to see if applicants can get medical support, and to 
see if applicants can get money or other help. SSNs may also be used for identification of the recipient within and between central 
governmental Medicaid agencies to insure proper services are made available to the recipient. 

RELEASE OF MEDICAL INFORMATION I consent to the release of any medical information about me and any members of my family for 
whom I can give consent: by my Primary Care Provider, any other health care provider or the New York State Department of Health (SDOH) 
to my health plan and any health care providers involved in caring for me or my family, as reasonably necessary for my health plan or my 
providers to carry out treatment, payment, or health care operations; by my health plan and any health care providers to SDOH and other 
authorized federal, state, and local agencies for purposes of administration of the Medicaid; and, by my health plan to other persons or 
organizations, as reasonably necessary for my health plan to carry out treatment, payment, or health care operations. I also agree that the 
information released may include HIV, mental health or alcohol and substance abuse information about me and members of my family, to 
the extent permitted by law. If more than one adult in the family is joining a Medicaid health plan, the signature of each adult applying is 
necessary for consent to release information. 

MEDICAID MANAGED CARE If I am adding a family member to a Medicaid case and I live in a county that requires Medicaid recipients to 
join a health plan, I understand that this family member will be enrolled in the same health plan as my family, unless he or she is exempt or 
excluded. 

RELEASE OF EDUCATIONAL RECORDS I give permission to the Local Department of Social Services and New York State to obtain any 
information regarding the educational records of my child(ren), herein named, necessary for claiming Medicaid reimbursements for health- 
related educational services, and to provide the appropriate federal government agency access to this information for the sole purpose of 
audit. 

EARLY INTERVENTION PROGRAM If my child is evaluated for or participates in the New York State Early Intervention Program, I give 
permission to the local Department of Social Services and New York State to share my child's Medicaid eligibility information with my county 
Early Intervention Program for the purpose of billing Medicaid. I consent to sharing this information with any school-based health center that 
provides services to the applicant(s). 
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WARUNKI, PRAWA I OBOWIĄZKI 

Wypełniając i podpisując niniejszy formularz, ubiegam się o przedłużenie ubezpieczenia Medicaid i/lub programu świadczeń na planowanie rodziny (Family 
Planning Benefit Program). 

Rozumiem, że muszę podać wymagane informacje, aby potwierdzić swoje uprawnienia do świadczeń w ramach każdego programu. Zgadzam się 
niezwłocznie zgłaszać wszelkie zmiany dotyczące informacji zawartych w tym formularzu. Jeśli nie będę w stanie uzyskać informacji, poinformuję okręg 
usług społecznych. Okręg usług społecznych może pomóc w uzyskaniu informacji. 
Rozumiem, że pracownicy z programów odnawianych przez członków rodziny lub przeze mnie mogą sprawdzić podane przeze mnie informacje w tym 
formularzu. Instytucje prowadzące te programy zapewnią poufność tych informacji zgodnie z 42 U.S.C. 1396a (a) (7) i 42 CFR 431.300-431.307 oraz 
wszelkimi ustawami i przepisami federalnymi i stanowymi. 
Rozumiem, że ubezpieczenie Medicaid i/lub program świadczeń na planowanie rodziny nie pokrywa wydatków medycznych, które powinny zostać pokryte 
przez firmę ubezpieczeniową lub inną osobę i że przekazuję tej instytucji wszystkie moje prawa do dochodzenia praw i otrzymywania pomocy medycznej od 
współmałżonka lub rodziców osób poniżej 21 roku życia, a także moje prawo do dochodzenia praw i otrzymywania płatności od stron trzecich przez cały 
okres otrzymywania świadczeń. 
Będę składać wszelkie roszczenia dotyczące świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego lub wypadkowego albo jakichkolwiek innych środków, do 
których jestem uprawniony(-na). Rozumiem, że z uzasadnionych powodów mam prawo odmówić współpracy w skorzystaniu z ubezpieczenia zdrowotnego, 
jeśli mogłoby to zaszkodzić mojemu zdrowiu lub bezpieczeństwu albo zdrowiu i bezpieczeństwu osoby, za którą ponoszę odpowiedzialność prawną. 

Rozumiem, że na moje uprawnienia do tych programów nie wpływa moja rasa, kolor skóry ani pochodzenie. Rozumiem również, że w zależności od 
wymagań indywidualnych programów, mój wiek, płeć, niepełnosprawność czy status obywatelski mogą być czynnikiem mającym wpływ na przyznanie mi 
uprawnień. 
Rozumiem, że jeśli moje dziecko jest objęte programem Medicaid, może otrzymać wszechstronną podstawową i profilaktyczną opiekę, w tym całe 
wymagane leczenie w ramach programu ochrony zdrowia dzieci/nastolatków (Child/Teen Health Program). 
Rozumiem, że każdy, kto świadomie kłamie lub ukrywa prawdę, aby otrzymać świadczenia w ramach tych programów, popełnia przestępstwo i podlega 
karom federalnym i stanowym i może być zmuszony do zwrotu sumy otrzymanych świadczeń i zapłacenia kar przewidzianych prawem cywilnym. Wydział 
Podatków i Finansów stanu Nowy Jork (New York State Department of Tax and Finance) ma prawo do weryfikacji informacji o dochodach podanych w tym 
formularzu. 

POTWIERDZENIE STATUSU OBYWATELA/IMIGRANTA Oświadczam pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, podpisując ten formularz, że ja i/lub 
jakakolwiek osoba, w imieniu której składam podpis, jest obywatelem Stanów Zjednoczonych lub ma satysfakcjonujący status imigracyjny. Termin 
„satysfakcjonujący status imigracyjny” oznacza status imigracyjny, który nie czyni danej osoby nieuprawnioną do otrzymywania świadczeń. Ważne 
informacje: Urząd ds. Imigracyjnych i Obywatelstwa USA oświadczył, że udział w programie Medicaid NIE MOŻE wpływać na zdolność osób do uzyskania 
zielonej karty, uzyskania obywatelstwa, występowania w charakterze sponsora dla członka rodziny lub podróżowania w i poza krajem (chyba że program 
Medicaid płaci za opiekę długoterminową w takim miejscu, jak dom opieki lub szpital psychiatryczny). Władze stanowe nie przekażą żadnych informacji 
podanych w tym wniosku do USCIS. 

NUMER UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO (SSN) Wszyscy wnioskodawcy muszą podać numer ubezpieczenia społecznego lub potwierdzenie, że złożyli 
lub próbowali złożyć wniosek w celu jego uzyskania. Jedynym wyjątkiem są kobiety w ciąży, imigranci nieposiadający dokumentów oraz osoby tymczasowo 
przebywające w USA, ubiegające się o leczenie nagłego stanu zdrowia, a także niektórzy maltretowani imigranci. Numery SSN nie są wymagane dla 
członków gospodarstwa domowego, którzy nie ubiegają się o świadczenia. Takie ujawnienie jest wymagane przez ustawę federalną 42 U.S.C. 1320b-7 (a) 
oraz przepisy Medicaid 42 CFR 435.910. SSN są stosowane na wiele sposobów przez Wydział Usług Społecznych (Department of Social Services, DSS) 
oraz pomiędzy DSS a instytucjami federalnymi, stanowymi i lokalnymi, zarówno w Nowym Jorku, jak i innych jurysdykcjach. Niektóre sposoby wykorzystania 
SSN to: sprawdzenie tożsamości, wskazanie i sprawdzenie dochodu pochodzącego z pracy i spoza pracy, sprawdzenie, czy rodzic niesprawujący opieki 
może uzyskać ubezpieczenie zdrowotne dla wnioskodawców, sprawdzenie, czy wnioskodawcy mogą uzyskać pomoc medyczną, oraz sprawdzenie, czy 
wnioskodawcy mogą uzyskać pieniądze lub inną pomoc. Numery SSN mogą także służyć do identyfikacji odbiorców w i między centralnymi instytucjami 
państwowymi Medicaid w celu zapewnienia odbiorcom dostępności odpowiednich usług. 

UJAWNIENIE INFORMACJI MEDYCZNYCH Wyrażam zgodę na ujawnienie wszelkich informacji medycznych na mój temat oraz na temat członków mojej 
rodziny, za których mogę wyrazić zgodę: przez mojego lekarza podstawowej opieki oraz innych pracowników służby zdrowia lub Wydział Zdrowia stanu 
Nowy Jork (New York State Department of Health, SDOH) do mojego ubezpieczenia oraz pracowników służby zdrowia zaangażowanych w opiekę nade 
mną i moją rodziną w sposób niezbędny do przeprowadzenia leczenia, płatności lub czynności związanych z opieką zdrowotną przez moje ubezpieczenie 
zdrowotne i pracowników służby zdrowia; przez moje ubezpieczenie zdrowotne i pracowników służby zdrowia do SDOH oraz innych upoważnionych 
instytucji federalnych, stanowych i lokalnych do celów zarządzania Medicaid; a także przez moje ubezpieczenie zdrowotne do innych osób lub organizacji 
w sposób niezbędny do przeprowadzenia leczenia, płatności lub czynności związanych z opieką zdrowotną przez moje ubezpieczenie zdrowotne. Wyrażam 
również zgodę, aby ujawnione informacje obejmowały informacje na temat HIV, zdrowia psychicznego lub nadużycia alkoholu i substancji odnośnie do mnie 
i członków mojej rodziny w zakresie dozwolonym przez prawo. Jeśli więcej niż jedna osoba dorosła w rodzinie przystępuje do ubezpieczenia zdrowotnego 
Medicaid, zgoda na ujawnienie informacji wymaga podpisu każdej wnioskującej osoby dorosłej. 

ZARZĄDZANA OPIEKA MEDICAID Jeśli dodaję do sprawy Medicaid członka rodziny i mieszkam w okręgu, który wymaga, aby odbiorcy świadczeń 
Medicaid byli objęci ubezpieczeniem zdrowotnym, rozumiem, że taki członek rodziny zostanie objęty tym samym ubezpieczeniem zdrowotnym, co moja 
rodzina, chyba że zostanie zwolniony lub wykluczony. 

UJAWNIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH WYKSZTAŁCENIA Wyrażam zgodę, aby lokalny Wydział Usług Społecznych oraz stan Nowy Jork uzyskały 
wszelkie informacje na temat danych dotyczących wykształcenia moich wymienionych tutaj dzieci, niezbędnych w celu ubiegania się o zwrot kosztów 
Medicaid za usługi edukacyjne dotyczące zdrowia oraz w celu zapewnienia odpowiedniej instytucji federalnej dostępu do informacji wyłącznie do celów 
audytu. 

PROGRAM WCZESNEJ INTERWENCJI Jeśli moje dziecko uczestniczy w programie wczesnej interwencji stanu Nowy Jork, wyrażam zgodę, aby lokalny 
Wydział Usług Społecznych oraz stan Nowy Jork udostępniały informacje na temat uprawnienia mojego dziecka do Medicaid do okręgowego programu 
wczesnej interwencji w celu wystawienia rachunku na rzecz Medicaid. Zgadzam się udostępniać te informacje wszystkim szkolnym centrom zdrowia, które 
świadczą usługi wnioskodawcom. 
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PRIVACY NOTICE 

THIS NOTICE DESCRIBES HOW MEDICAL INFORMATION ABOUT YOU MAY BE USED AND 
DISCLOSED AND HOW YOU CAN GET ACCESS TO THIS INFORMATION. 

REVIEW IT CAREFULLY. 

The New York Medicaid program must tell you how we use, share, and protect your health 
information. The New York Medicaid program includes regular Medicaid and Medicaid Managed Care. 
The program is administered by the New York State Department of Health and the Local Departments 
of Social Services. 

Your Health Information is Private. 

We are required to keep your information private, share your information only when we need to, and follow 
the privacy practices in this notice. We must make special efforts to protect the names of people who get 
HIV/AIDS or drug and alcohol services. 

What Health Information Does the New York Medicaid Program Have? 

When you applied for Medicaid, you may have provided us with information about your health. When your 
doctors, clinics, hospitals, managed care plans and other health care providers send in claims for payment, 
we also get information about your health, treatments, and medications. 

How Does the New York Medicaid Program Use and Share Your Health Information? 

We must share your health information when: 

• You or your representative requests your health information.

• Government agencies request the information as allowed by law such as audits.

• The law requires us to share your information.

In your Medicaid application, you gave the New York Medicaid Program the right to use and share your health 
information to pay for your health care and operate the program. For example, we use and share your 
information to: 

• Pay your doctor, hospital, and/or health care provider bills.

• Make sure you receive quality health care and that all the rules and laws have been followed.

We may review your health information: 

• To determine whether you received the correct medical procedure or health care equipment.

• Contact you about important changes in your health benefits.

• Make sure you are enrolled in the right health program.

• Collect payment from other insurance companies.

• To  determine  eligibility  in  Medicare  Part  D  or  other  insurance  programs  that  might  be  more
economical to you.

We may also use and share your health information under limited circumstances to: 

• Study health care. We may look at the health information of many consumers to find ways to provide better
health care.

• Prevent or respond to serious health or safety problems for you or your community as allowed by
federal and state law.

MAP-2020c (E) 04/24/2018 
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Your written authorization is required for other uses and disclosures: 

• Psychotherapy notes

• Uses and disclosures of Protected Health Information for marketing purposes, including subsidized
treatment communications

• Disclosures that constitute a sale of your Protected Health Information.

We must have your written permission to use or share your health information for any purpose not mentioned in 
this notice unless we are required to do so by the laws that apply to us. 

What Are Your Rights? 

You or your representatives have the right to: 

• Get a paper copy of this notice.

• See or get a copy of your health information.  If your request is denied, you have the right to review the
denial.

• Ask to change your health information.  We will look at all requests, but cannot change bills sent by your
doctor, clinic, hospital or other health care provider.

• Ask to limit how we use and share your information.  We will look at all requests, but do not have to agree to
what you ask except where required by law to make such a disclosure.

• Ask us to contact you regarding your health care information in different ways (for example, you can ask us
to send your mail to a different address).

• Ask for special forms that you sign permitting us to share your health information with whomever you
choose. You can take back your permission at any time, as long as the information has not already been
shared.

• Get a list of those who received your health information. This list will not include health information
requested by you or your representative, information used to operate the New York Medicaid Program or
information given out for law enforcement purposes.

• Be notified upon a breach of any of your unsecured Protected Health Information.

See the New York City Human Resources Administration web site for an electronic copy of this notice 
(https://www1.nyc.gov/assets/hra/downloads/pdf/services/micsa/privacy_notice.pdf). You may also visit the New 
York State Department of Health web site to see an alternate version 
(https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/program/hipaa/notepriveng.htm). 

*You will not be penalized for filing a complaint. If we change the information in this notice, we will post
the amended version on our website at: 

(https://www1.nyc.gov/assets/hra/downloads/pdf/services/micsa/privacy_notice.pdf) 

Do you have a medical or mental health condition or disability? Does this condition make it hard for you 
to understand this notice or to do what this notice is asking? Does this condition make it hard for you to get 
other services at HRA? We can help you. Call us at 212-331-4640. You can also ask for help when you visit 
an HRA office. You have a right to ask for this kind of help under the law. 
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POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI 

 MAP-2020c (P)  04/24/2018 

NINIEJSZE POWIADOMIENIE OPISUJE SPOSÓB WYKORZYSTANIA I UJAWNIANIA 
INFORMACJI MEDYCZNYCH PACJENTA, A TAKŻE SPOSÓB UZYSKANIA DOSTĘPU 

DO TYCH INFORMACJI. 
PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z JEGO TREŚCIĄ. 

Program Medicaid Nowego Jorku musi poinformować o sposobie wykorzystania, udostępniania i 
ochrony informacji dotyczących zdrowia. Program Medicaid Nowego Jorku obejmuje normalne 
ubezpieczenie Medicaid oraz opiekę zarządzaną Medicaid. Program jest zarządzany przez Wydział 
Zdrowia stanu Nowy Jork (New York State Department of Health) oraz lokalny Wydział Usług 
Społecznych (Local Departments of Social Services).  

Informacje dotyczące zdrowia są poufne. 
Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia poufności Pana(-i) informacji, udostępniania informacji, wyłącznie jeśli 
to konieczne i przestrzegania praktyk dot. prywatności zawartych w niniejszym powiadomieniu. Musimy 
podjąć szczególne starania, aby chronić nazwiska osób korzystających z usług dotyczących HIV/AIDS lub 
uzależnienia od narkotyków i alkoholu.  

Jakiego rodzaju informacje dotyczące zdrowia ma program Medicaid Nowego Jorku? 
Podczas składania wniosku do Medicaid konieczne było podanie informacji dotyczących zdrowia. Jeśli lekarz, 
przychodnia, szpital, plan opieki zarządzanej i inni pracownicy służby zdrowia wysyłają wnioski o płatność, 
uzyskujemy również informacje na temat zdrowia, leczenia i leków. 

W jaki sposób program Medicaid Nowego Jorku wykorzystuje i udostępnia informacje dotyczące 
zdrowia?  
Musimy udostępniać informacje dotyczące zdrowia, jeśli: 

• Pacjent lub przedstawiciel składają wniosek o informacje dotyczące zdrowia.
• Instytucje rządowe składają wniosek o informacje, zgodnie z przepisami, jak na przykład w związku

z audytami.
• Prawo zobowiązuje nas do udostępniania takich informacji.
We wniosku do programu Medicaid udzielił(a) Pan(i) zgody na wykorzystywanie i udostępnianie przez 
program Medicaid Nowego Jorku informacji dotyczących zdrowia w celu opłacenia kosztów opieki zdrowotnej 
i obsługi programu. Na przykład, korzystamy i udostępniamy informacje w celu: 

• Opłacenia rachunków lekarza, szpitala i/lub pracownika służby zdrowia.
• Zapewnienia wysokiej jakości opieki zdrowotnej oraz przestrzegania zasad i przepisów.
Możemy uzyskać wgląd w informacje dotyczące zdrowia: 

• W celu określenia, czy otrzymał(a) Pan(i) właściwy zabieg medyczny lub sprzęt do opieki
zdrowotnej.

• W celu skontaktowania się odnośnie do ważnych zmian w świadczeniach dotyczących zdrowia.
• W celu upewnienia się, czy jest Pan(i) zapisany(-a) do odpowiedniego programu zdrowotnego.
• W celu pobrania płatności od innych firm ubezpieczeniowych.
• W celu określenia uprawnienia do Medicare część D lub innego programu ubezpieczeniowego, który

może być bardziej ekonomiczny.
Możemy również wykorzystywać i udostępniać informacje dotyczące zdrowia w ograniczonych 
okolicznościach w celu:  

• Badań nad opieką zdrowotną. Możemy zapoznać się z informacjami dotyczącymi zdrowia wielu
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klientów w celu znalezienia sposobów na zapewnienie lepszej opieki zdrowotnej. 

• Zapobiegania i reagowania na poważne problemy dotyczące zdrowia lub bezpieczeństwa pacjentów
lub społeczności, zgodnie z prawem federalnym i stanowym.

Pisemne upoważnienie jest wymagane w przypadku innego rodzaju wykorzystania i ujawnienia takich 
informacji, jak: 

• Notatki z psychoterapii
• Wykorzystanie i ujawnienie chronionych informacji dotyczących zdrowia do celów marketingowych,

włączając subsydiowane materiały dotyczące leczenia.
• Ujawnienia dotyczące sprzedaży chronionych informacji dotyczących zdrowia.
Musimy uzyskać pisemne pozwolenie na wykorzystanie lub udostępnienie informacji dotyczących zdrowia w 
dowolnym celu niewymienionym w tym powiadomieniu, jeśli jesteśmy zobowiązani do tego zgodnie z 
obowiązującym prawem. 

Jakie prawa Panu(-i) przysługują? 
Wnioskodawca lub przedstawiciel ma prawo do: 

• Uzyskania papierowej kopii tego powiadomienia.
• Wglądu lub uzyskania kopii informacji dotyczących zdrowia.  W przypadku odrzucenia wniosku,

wnioskodawca ma prawo do wglądu w odmowę.

• Wnioskowania o zmianę informacji dotyczących zdrowia.  Zapoznamy się ze wszystkimi wnioskami,
jednak nie możemy zmienić rachunków przesłanych przez lekarza, przychodnie, szpital lub innego
pracownika służby zdrowia.

• Wnioskowania o ograniczenie sposobu wykorzystania i udostępniania informacji.  Zapoznamy się ze
wszystkimi wnioskami, jednak nie musimy się zgadzać na złożoną prośbę, oprócz sytuacji wymaganych
przez prawo do złożenia takiego ujawnienia.

• Wnioskowania o kontakt w odniesieniu do informacji dotyczących zdrowia w inny sposób (np. może
Pan(i) wnioskować o przesyłanie poczty na inny adres).

• Wnioskowania o specjalne formularze podpisywane w celu wyrażenia zgody na udostępnianie informacji
dotyczących zdrowia, wybranych przez siebie.  Może Pan(i) wycofać swoją zgodę w dowolnym
momencie, pod warunkiem, że informacje nie zostały już udostępnione.

• Można uzyskać listę osób, które uzyskały informacje dotyczące zdrowia.  Lista ta nie zawiera informacji
dotyczących zdrowia, o które wnioskował wnioskodawca lub przedstawiciel, informacji wykorzystanych
do obsługi programu Medicaid Nowego Jorku lub informacji udzielonych w celu egzekucji prawa.

• Powiadomienia o naruszeniu wszelkich niechronionych informacji dotyczących zdrowia.

Proszę zobaczyć stronę internetową Wydziału Zasobów Ludzkich miasta Nowy Jork (New York City Human 
Resources Administration) w celu uzyskania kopii elektronicznej tego powiadomienia 
(https://www1.nyc.gov/assets/hra/downloads/pdf/services/micsa/privacy_notice.pdf).  
Może Pan(i) również odwiedzić stronę Wydziału Zdrowia stanu Nowy Jork (New York State Department of 
Health), aby sprawdzić inną wersję 
(https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/program/hipaa/notepriveng.htm). 

*Za złożenie zażalenia nie będą podjęte wobec Pana(-i) działania odwetowe. Jeśli zmienimy informacje
zawarte w tym powiadomieniu, zamieścimy zmienioną wersję na naszej stronie internetowej: 

(https://www1.nyc.gov/assets/hra/downloads/pdf/services/micsa/privacy_notice.pdf) 

Czy jest Pan(i) niepełnosprawny(-a), chory(-a) lub chory(-a) psychicznie? Czy stan Pana(-i) zdrowia 
utrudnia zrozumienie niniejszego powiadomienia lub wykonanie zawartych w nim zaleceń? Czy Pana(-i) stan 
zdrowia utrudnia skorzystanie z innych usług Wydziału Zasobów Ludzkich (HRA)? Możemy zapewnić 
pomoc. Prosimy zadzwonić pod numer 212-331-4640.  Pomoc można również uzyskać podczas wizyty 
w biurze HRA. Zgodnie z prawem ma Pan(i) prawo otrzymać taką pomoc. 
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