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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA, ŻE LICZBA OSÓB, KTÓRE ZAPISAŁY SIĘ DO 
NEW YORK STATE OF HEALTH, PRZEKROCZYŁA 6 MLN  

  
Stanowa giełda ubezpieczeń zdrowotnych osiągnęła rekordowe poziomy  

  
Ustawa American Rescue Plan oferuje znacząco większą pomoc finansową dla 

konsumentów  
  
W dniu dzisiejszym gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił, że New York State of Health 
– oficjalna nowojorska giełda ubezpieczeń zdrowotnych (Marketplace) – odnotował 
rekordową liczbę rejestracji wynoszącą 6 mln nowojorczyków, którzy zapisali się do 
ubezpieczeń oferowanych w ramach Marketplace: Medicaid, Essential Plan, Child 
Health Plus i Qualified Health Plans. Ten ważny moment zbiegł się ze zwiększeniem 
pomocy finansowej dostępnej obecnie dla nowojorczyków na mocy ustawy American 
Rescue Plan w przypadku konsumentów zapisujących się na ubezpieczenia 
komercyjne.  
  
„W miarę jak pracujemy nad odbudową i odtworzeniem naszego stanu po pandemii, 
zapewnienie nowojorczykom dostępu do przystępnej cenowo opieki zdrowotnej stało 
się ważniejsze niż kiedykolwiek”, powiedział gubernator Cuomo. „Ponad 6 mln 
nowojorczyków zapisało się na ubezpieczenie zdrowotne poprzez New York State of 
Health – to ogromny sukces. Zachęcam każdego, kto potrzebuje ubezpieczenia 
zdrowotnego, aby złożył wniosek”.  
  
Ponad 150 000 nowojorczyków ma skorzystać ze zwiększonej ulgi podatkowej, a 
prawie 120 000 już ją dostało, co jeszcze bardziej zmniejszyło ich koszty związane z 
opieką zdrowotną. Ponadto w czerwcu 2021 r. NY State of Health obejmie ulgą 
podatkową kolejne dziesiątki tysięcy nowojorczyków mających wyższe dochody, którzy 
przed przyjęciem ustawy American Rescue Plan nie kwalifikowali się do otrzymania 
pomocy finansowej.  
  

Zapisy na dzień 31 maja 2021 r.:  
  

Medicaid  4 539 000  

Essential Plan  893 000  

Child Health Plus  387 000  

Qualified Health 
Plans  220 000  

https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/1319/text
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/1319/text


 

 

Suma  6 039 000  

  
  
Ustawa American Rescue Plan obniżyła koszty opieki medycznej poprzez zwiększenie 
ulg podatkowych dla obecnych i nowych uczestników NY State of Health mających 
niskie lub średnio niskie dochody (poniżej 400% federalnego poziomu ubóstwa). Dla 
osób indywidualnych oznacza to dochód w wys. 51 040 USD rocznie. Dla rodzin 
oznacza to dochód w wys. 104 800 USD rocznie. NY State of Health umożliwił 
nowojorczykom korzystanie ze zwiększonych ulg podatkowych od 31 marca, a w 
połowie maja Marketplace automatycznie zastosowała te wyższe ulgi podatkowe dla 
uczestników programu, którzy jeszcze z nich nie skorzystali, bez wymogu 
jakiegokolwiek działania ze strony konsumenta. W czerwcu zakres kwalifikacji do 
uzyskania ulgi podatkowej zostanie poszerzony i obejmie osoby o wyższym dochodzie 
lub te, których dochód wynosi powyżej 400% federalnego poziomu ubóstwa. Również 
w czerwcu NY State of Health rozpocznie wdrażanie zmian systemowych, aby 
umożliwić uzyskanie maksymalnej ulgi podatkowej nowojorczykom, którzy otrzymują 
zasiłek dla bezrobotnych.  
  
Dyrektor wykonawczy NY State of Health Donna Frescatore powiedziała: „Ponad 
6 mln nowojorczyków zapisało się dzisiaj do dobrej jakości i przystępnego cenowo 
planu opieki zdrowotnej w ramach Marketplace. Podczas pandemii NY State of Health 
było niczym sieć bezpieczeństwa, zapewniając bezproblemowy dostęp do 
ubezpieczenia, a obecny ogromny postęp, jeśli chodzi o liczbę zapisanych osób, jest 
potwierdzeniem naszego zaangażowania w pomaganie nowojorczykom w uzyskaniu 
niedrogiego ubezpieczenia, gdy go najbardziej potrzebują”.  
  
Aby pozwolić możliwie jak największej liczbie konsumentów uzyskać dostęp do 
rozszerzonych ulg podatkowych, oraz w świetle bieżącego kryzysu zdrowia 
publicznego, okres zapisów (Open Enrollment Period) w 2021 został wydłużony do 31 
grudnia 2021 r. Konsumenci mogą składać wniosek o ubezpieczenie za 
pośrednictwem strony internetowej www.nystateofhealth.ny.gov, telefonicznie, 
dzwoniąc na numer 1-855-355-5777, lub też kontaktując się z darmowym doradcą ds. 
zapisów.  
  
Więcej informacji na temat tego, jak uczestnicy NY State of Health korzystają z ustawy 
American Rescue Plan, jest dostępnych tutaj.  
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