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W tym arkuszu informacyjnym przedstawiono informacje na temat Supplemental Security Income, 
świadczeń z Social Security oraz innych programów i zasoby, które mogą być przydatne dla Pana(-i) 
i rodziny.

Może Pan(i) kwalifikować się do Supplemental Security Income
Supplemental Security Income (SSI, skrót w j. angielskim) to program oparty na potrzebach, 
zapewniający comiesięczne płatności dla osób o niskich zarobkach lub bez żadnych dochodów i 
zasobów (stan posiadania) i które są osobami z niepełnosprawnościami, niewidome lub mają 65 
lat lub więcej. Do otrzymywania płatności z SSI mogą kwalifikować się osoby, których świadczenia 
emerytalne lub z tytułu niezdolności do pracy uzyskiwane z Social Security są poniżej określonego 
poziomu lub osoby, które nie kwalifikują się do otrzymywania świadczeń na własny rachunek lub na 
rachunek obecnego, byłego lub zmarłego współmałżonka. Więcej informacji można znaleźć na stronie 
ssa.gov/pubs/EN-05-11000.pdf (dostępna tylko w j. angielskim).

Może Pan(i) kwalifikować się do świadczeń z Social Security 
Nawet osoby otrzymujące SSI mogą kwalifikować się do świadczeń emerytalnych z Social Security w 
oparciu o swoje zarobki. Szacunkową wysokość indywidualnych świadczeń z Social Security można 
znaleźć w swoim Social Security Statement (rozliczenie świadczeń z ubezpieczenia społecznego) na 
stronie myaccount.ssa.gov (dostępna tylko w j. angielskim). Osoby żonate/zamężne, rozwiedzione 
lub wdowy/wdowcy mogą kwalifikować się do wyższych świadczeń w oparciu o dokumentację 
współmałżonka. Więcej informacji na temat świadczeń emerytalnych z Social Security można znaleźć 
na stronie ssa.gov/pubs/EN-05-10035.pdf , a informacje na temat świadczeń z Social Security dla 
członków rodziny pozostających przy życiu po śmierci świadczeniobiorcy są dostępne na stronie 
ssa.gov/pubs/EN-05-10084.pdf (dostępna tylko w j. angielskim). 

Zapewniamy również świadczenia z Social Security dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej 
informacji na temat świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami można znaleźć na stronie 
ssa.gov/pubs/EN-05-10029.pdf (dostępna tylko w j. angielskim). 

Dzieci mogą kwalifikować się do świadczeń
Niepełnoletnie dzieci osób otrzymujących z Social Security świadczenia emerytalne lub z tytułu 
niezdolności do pracy, mogą również kwalifikować się do uzyskania świadczeń na podstawie 
dokumentacji rodzica. Dorosłe dzieci z niepełnosprawnością, która rozpoczęła się przed ukończeniem 
przez nie 22. roku życia, również mogą kwalifikować się do świadczeń. Więcej informacji można 
znaleźć na stronie ssa.gov/pubs/EN-05-10085.pdf (dostępna tylko w j. angielskim).

Niepełnoletnie dzieci z niepełnosprawnością również mogą kwalifikować się do świadczeń SSI. Więcej 
informacji można znaleźć na stronie ssa.gov/pubs/EN-05-10026.pdf (dostępna tylko w j. angielskim).

Może Pan(i) kwalifikować się do uzyskania pomocy w zakupie żywności
Program Supplemental Nutrition Assistance Program (Program Dodatkowej Zapomogi Żywnościowej) 
(SNAP, skrót w j. angielskim), wcześniej znany jako bony żywnościowe, pomaga osobom o niskich 
dochodach w zakupie odżywczych produktów żywnościowych. Chociaż SNAP jest programem 
federalnym, prowadzony jest przez agencje stanowe w lokalnych biurach. Do świadczeń SNAP mogą 
kwalifikować się osoby spełniające określone wymagania dotyczące dochodów i zasobów. Więcej 
informacji można znaleźćna stronie ssa.gov/pubs/EN-05-10101.pdf (dostępna tylko w j. angielskim).
Może Pan(i) uzyskać pomoc w pokryciu kosztów opieki zdrowotnej.
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Medicare
Medicare  to federalny program ubezpieczeń zdrowotnych dla osób w wieku od 65 lat, dla niektórych 
osób z niepełnosprawnościami w wieku poniżej 65 lat oraz dla osób w dowolnym wieku z End-Stage 
Renal Disease (schyłkowa niewydolność nerek) (ESRD, skrót w j. angielskim) (trwała niewydolność 
nerek wymagająca dializy lub przeszczepu nerki). Nawet osoby, które nie planują przejść na emeryturę 
w wieku 65 lat, powinny zastanowić się nad złożeniem wniosku o Medicare, aby później uniknąć 
dożywotniej miesięcznej kary za niezapisanie się do Medicare. Więcej informacji można znaleźć na stronie 
ssa.gov/myaccount/assets/materials/medicare-ready.pdf (dostępna tylko w j. angielskim). 

Medicare Savings Programs (programy oszczędnościowe Medicare)
Medicare Savings Programs (programy oszczędnościowe Medicare) są dostępne w niektórych stanach 
dla osób o niskich dochodach i ograniczonych zasobach. W przypadku osób, które zakwalifikują się 
do programu, stan może płacić za nie składki na Medicare Część A (ubezpieczenie szpitalne) i Część 
B (ubezpieczenie medyczne), a w niektórych przypadkach może pokrywać inne wydatki medyczne 
pokrywane z własnej kieszeni, takie jak udziały własne, dopłaty i współubezpieczenie. Więcej informacji 
można uzyskać kontaktując się ze stanowym biurem pomocy medycznej (Medicaid) lub State Health 
Insurance Assistance Program (stanowy program pomocy w sprawach ubezpieczeń zdrowotnych) 
(SHIP, skrót w j. angielskim). Numery telefonów do urzędów stanowych można sprawdzić online na 
stronie Medicare.gov/talk-to-someone (dostępna tylko w j. angielskim).

Dodatkowa pomoc w opłaceniu kosztów leków na receptę w ramach 
Medicare
Niektóre osoby mogą otrzymać dodatkową pomoc  w opłacaniu udziałów własnych, składek i 
współpłatności za ubezpieczenie leków na receptę (Część D) w ramach Medicare. Dodatkowa 
pomoc jest dostępna dla osób, które mają ubezpieczenie leków na receptę w ramach Medicare 
i mają niskie dochody i ograniczone zasoby. Więcej informacji można znaleźć na stronie 
ssa.gov/extrahelp (dostępna tylko w j. angielskim).

Medicaid
Medicaid to program ubezpieczeń zdrowotnych finansowany wspólnie przez rząd federalny i stanowy, 
który zapewnia ubezpieczenie zdrowotne kwalifikującym się osobom dorosłym o niskich dochodach, 
dzieciom, kobietom w ciąży, osobom starszym i osobom z niepełnosprawnościami. Osoby otrzymujące 
świadczenia SSI mogą kwalifikować się do Medicaid. Więcej informacji o tym, kto może zakwalifikować 
się do Medicaid można znaleźć na stronie ssa.gov/disabilityresearch/wi/medicaid.htm (dostępna 
tylko w j. angielskim). Ogólne informacje na temat Medicaid można znaleźć na stronie Medicaid.gov 
(dostępna tylko w j. angielskim).

Chętnie pomożemy w znalezieniu świadczeń
Social Security Administration (Urząd Ubezpieczeń Społecznych) oferuje pomoc w wyszukaniu 
najlepszych opcji świadczeń. Narzędzie Benefits Eligibility Screening Tool (narzędzie przesiewowe 
kwalifikacji do świadczeń) (BEST, skrót w j. angielskim) pozwala w wygodny sposób znaleźć 
potencjalne świadczenia, które mogą być najwłaściwsze w danej sytuacji. Więcej informacji można 
znaleźć na stronie ssabest.benefits.gov (dostępna tylko w j. angielskim).

Razem przez całe życie
Social Security towarzyszy Państwu przez całe życie. Zapoznaj się ze swoim indywidualnym 

Social Security Statement (rozliczenie świadczeń z ubezpieczenia społecznego) 
online na stronie myaccount.ssa.gov (dostępna tylko w j. angielskim).
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