
Rzut okiem 
na Medicare



Czym jest Medicare? 
Medicare to ubezpieczenie zdrowotne dla: 
■ Osób wieku  65 lat i starszych
■ Osób poniżej 65 roku życia  z pewnymi niepełnosprawnościami 
■ Osób bez względu na wiek z trwałym uszkodzeniem nerek (ESRD) 

wymagających dializy lub przeszczepu 

Jakie są poszczególne części  Medicare?
Medicare Część A (Ubezpieczenie Szpitalne) obejmuje:
■ Pobyt w szpitalach
■ Opiekę w placówce wykwalifikowanej opieki pielęgniarskiej
■ Opiekę w hospicjum 
■ Domowa opiekę zdrowotna 

Medicare Cześć B (Ubezpieczenie Medyczne) obejmuje:
■ Usługi lekarzy i innych świadczeniodawców opieki zdrowotnej
■ Przychodnie opieki zdrowotnej 
■ Domową opiekę zdrowotna
■ Wytrzymały sprzęt medyczny
■ Niektóre świadczenia  profilaktyczne

Medicare Część C (Medicare Advantage):
■ Obejmuje wszystkie świadczenia i usługi o których mowa w Części A i 

Części B
■ Zarządzane przez prywatne firmy ubezpieczeniowe, zatwierdzone  

przez Medicare
■ Zwykle obejmuje plan Refundacji Lekarstw na receptę Medicare (Cześć D) 

jako część planu
■ Może oferować dodatkowe korzyści i świadczenia za dodatkowa oplata

Medicare Część D ( Refundacja Leków na receptę Medicare): 
■ Pomaga pokryć koszty leków na receptę 
■ Zarządzane  przez prywatne firmy ubezpieczeniowe, zatwierdzone  

przez Medicare
■ Może pomoc obniżyć obecne  koszty lekarstw na receptę i chronić przed 

obciążeniem wysokimi kosztami w przyszłości



Jakie mam wybory zakresu świadczeń Medicare?
W chwili obecnej są 2 sposoby aby nabyć zakres świadczeń Medicare - Medicare 
Oryginalne lub Plan Medicare Advantage. Użyj poniższych wskazówek aby wybrać 
Medicare.

POCZĄTEK

KROK 1: Zdecyduj w jaki sposób chcesz nabyć swój zakres świadczeń

MEDICARE ORYGINALNE

Część A 
Ubezpiec-
zenie  
Szpitalne

Część B 
Ubezpiec-
zenie  
Medyczne

KROK 2: Zdecyduj czy chcesz  
dodać zakres świadczeń 
obejmujący leki 

CzęśćD 
Refundacja  
Leków na 
Receptę 

KROK 3: Zdecyduj czy chcesz dodać 
uzupełniający zakres 
świadczeń.

Ubezpieczenie 
Uzupełniające 
Medicare
polisa (Medigap)

KONIEC

lub PLAN MEDICARE ADVANTAGE
Część C ( jak  HMO lub PPO)

Część C 
Łączy Część A, Część B i 
zwykle Część D

KROK 2: Zdecyduj czy chcesz  
dodać zakres świadczeń 
obejmujący leki

Część D 
Refundacja Leków na 
Receptę (większość 
Planów Medicare  
Advantage refunduje  
leki na receptę ) W  
niektórych planach  
istnieje możliwość 
dodania zakresu na 
leki, jeśli nie był już 
uwzględniony.)

KONIEC

Jeśli zapiszesz się do Planu Medicare 
Advantage, nie możesz skorzystać 
lub wykupić polisy Ubezpieczenia 
Uzupełniającego Medigap.



Jeśli potrzebujesz pomocy
Zadzwoń pod 1-800-MEDICARE (1-800-
633-4227) aby otrzymać ogólne lub konkretne 
informacje Medicare oraz ważne numery telefonów.  
Jeśli potrzebujesz bezpłatnej pomocy w języku 
innym niż angielski lub hiszpański, powiedz 
„Agent” aby połączyć się z przedstawicielem 
biura obsługi klienta. Użytkownicy TTY powinni 
zadzwonić pod numer 1-877-486-2048.

Odwiedź Medicare.gov aby uzyskać szczegółowe 
informacje na temat planów zdrowotnych i 
refundacji lekarstw Medicare w swojej okolicy, 
znaleźć świadczeniodawców i dostawców opieki 
zdrowotnej, uzyskać informacje o jakości opieki i 
oraz inne.

Rzuć okiem na swoją najnowszą broszurę pt: 
„Medicare & Ty” aby sprawdzić nowinki, swoje 
koszty Medicare i dowiedzieć sie co pokrywa 
Medicare.

Skontaktuj się lokalnym Stanowym Programem 
pomocy ds. Ubezpieczeń Medycznych (SHIP) 
aby otrzymać bezpłatną osobista konsultacje 
na temat zakresu świadczeń Medicare, złożyć 
skargę, odwołanie oraz uzyskać pomoc dla osób 
o ograniczonych dochodach i zasobach. Odwiedź 
shiptacenter.org, lub zadzwoń 1-800-MEDICARE 
aby uzyskać numer telefonu do biura lokalnego 
SHIP.

Sprawdź lokalizator Eldercare na stronie 
eldercare.gov aby znaleźć lokalne zasoby, sprawdzić 
korzyści i plan opieki długoterminowej.

Masz prawo do uzyskania informacji zawartych w tej broszurze w formacie 
alternatywnym. Masz też prawo do złożenia skargi jeśli uważasz, że padłeś-aś ofiarą 
dyskryminacji. Odwiedź https://www.cms.gov/about-cms/agency-information/
aboutwebsite/cmsnondiscriminationnotice.html, lub zadzwoń pod 1-800-MEDICARE po 
więcej informacji.
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Czym jest Medicare?
Medicare to ubezpieczenie zdrowotne dla:

• Osób w wieku 65 lat i starszych
• Osób poniżej 65 roku życia z niektórymi zaburzeniami 
• Osób w każdym wieku z trwałym uszkodzeniem nerek wymagającym dializy 

lub przeszczepu (ESRD)

Jakie są poszczególne części ubezpieczenia Medicare?
Część A (Ubezpieczenie Szpitalne) obejmuje:

• Pobyt w szpitalu 
• Wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską w zakładzie opieki
• Opiekę w hospicjum
• Domową opiekę zdrowotną

Część A jest też zwykle nazywaną bezskładkową gdyż nie wymaga płacenia 
comiesięcznych składek zakładając, że Ty lub Twój małżonek płaciliście podatki na 
składki podczas zatrudnienia. W przeciwnym razie trzeba wykupić częśc A i opłacać 
składki.

Część B (Ubezpieczenie Medyczne) obejmuje:

• Usługi lekarzy i innych pracowników służby zdrowia
• Przychodnia opieki zdrowotnej
• Domową opiekę zdrowotną
• Wytrzymały sprzęt medyczny
• Niektóre usługi profilaktyczne

Większość osoób płaci standardowe miesięczne składki Części B

Uwaga: Możesz też dokupić uzupełniający zasięg usług medycznych obejmujący 
niepokrywane wcześniej usługi w Oryginalym Medicare. Dodatkowe ubezpieczenie 
Medigap można nabyć za pośrednictwem prywatnej firmy.

Aktualizacja Czerwiec 2015
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Jakie są poszczególne części ubezpieczenia Medicare? (ciąg dalszy)
Część C (Medicare Advantage):

• zawiera wszystkie świadczenia i usługi o których mowa w Częściach A i B
• zazwyczaj zawiera Część D, która obejmuje refundację leków na receptę 
• zarządzana jest przez prywatne firmy ubezpieczeniowe
• może zapewniać dodatkowe korzyści i usługi medycznych za dodatkową 

opłatą
Część D (Refundacja leków na receptę):

• pomaga pokryć koszty leków na receptę
• zarządzana przez prywatne firmy ubezpieczeniowe, zatwierdzone przez 

Medicare
• może pomóc obniżyć wydatki na leki i chronić przed obciążeniem wysokimi 

kosztami w przyszłości.
Uwaga: Jeśli masz ograniczone dochody i zasoby, możesz kwalifikować się do  
pomocy w płaceniu za ubezpieczenie zdrowotne oraz leki na receptę. Aby uzyskać 
więcej informacji, odwiedź stronę socialsecurity.gov, zadzwoń do Social Security 
pod numer 1-800-772-1213 lub skontaktuj się lokalnie ze Stanowym Biurem 
Pomocy Medycznej Medicaid.



3

Czym jest Medicaid?
Medicaid jest Federalno -Stanowym programem pomagającym pokryć koszty 
swiadczeń medycznych osobom o ograniczonych dochodach i zasobach. Medicaid 
może też pokryć usługi, które nie są zwykle pokrywane przez Medicare (np. 
usługi długoterminowe i usługi opieki osobistej). Każdy Stan ma inne przepisy 
dotyczące ubiegania sie o Medicaid. Kwalifikując się do Medicaid w Twoim stanie 
automatycznie niebierasz uprawnień do skorzystania z pomocy finansowej w 
opłacaniu Części D Medicare.

Możesz kwalifikować się do Medicaid jeśli masz ograniczone dochody i 
spełniasz jakiekolwiek z poniższych kryteriów:

• osobą mającą 65 lat lub starszą
• dzieckiem w wieku do 19 lat 
• w ciąży
• niepełnosprawną
• rodzicem lub osobą dorsłą opekującą się dzieckiem.
• osobą dorosłą bez dzieci na utrzymaniu (w niektórych stanach )
• uprawnionym imigrantem

Obecnie w wielu stanach coraz więcej rodziców i innych osób dorosłych uzyskuje 
ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli kiedykolwiek w przeszłości dostałeś odmowę, 
spróbuj ponownie, może tym razem się zakwalifikujesz .

Kiedy już się zapiszesz, będziesz mógł korzystać ze świadczeń 
zdrowotnych,takich jak:

• wizyty u lekarza
• hospitalizacja 
• usługi  i wsparcie długoterminowe 
• profilaktykę, w tym szczepienia , mammogramy, kolonoskopie i inne 

potrzebne badania
• opieka prenatalna i polożnicza
• opieka zdrowia psychicznego
• niezbędne leki
• opieka okulistyczna i dentystyczna (dla dzieci)



Jeśli Ty lub ktoś z rodziny potrzebuje opieki zdrowotnej złóż wniosek o Medicaid. 
Ponadto jesli masz wątpliwości czy się kwalifikujesz, skontaktuj się lokalnie 
ze Stanowym Biurem Pomocy Medycznej i porozmawiaj z dyplomowanym 
pracownikiem socjalnym który chętnie przeanalizuje Twoją sytuację.Aby uzyskać 
więcej informcji o stanowym ubezpieczeniu Medicaid, odwiedz HealthCare.gov/
czy- się-kwalifikuję- do medicaid.

Podwójne uprawnienie
Osoby kwalifikujące sie do Medicare oraz Medicaid są tak zwanymi 
„uprawnionymi podwójnie’’. Jeśli posiadasz Medicare oraz pełny zakres 
świadczeń z tytułu Medicaid, większość Twoich kosztów będzie pokrytych.

Możesz ubiegać się o Medicare przez Oryginalne Medicare lub Medicare 
Advantage Plan ( jak HMO lub PPO). W przypadku kiedy posiadasz Medicare i 
pełne Medicaid, Medicare pokrywa zakres Części D czyli lekarstwa na receptę. 
Medicaid natomiast w dalszym ciągu może pokryć koszty niektórych leków i 
usługi zdrowotnej - niepokrwanej przez Medicare.

Pour plus d’informations sur le programme Medicaid, rendez-vous sur HealthCare.
gov/do-i-qualify-for-medicaid. Si vous avez des questions sur Medicare, rendez-
vous sur Medicare.gov, ou appelez le 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Les 
utilisateurs ATS doivent appeler le 1-877-486-2048.

CMS Product No. 11306 - Polish



4 Programy Mogące Pomóc Obniżyć Twoje 
Koszty Leczenia

Revisado em agosto de 2016

Istnieją federalne i stanowe programy dostępne dla osób o dochodach 
i zasobach poniżej określonych limitów. Programy te mogą Ci pomóc 
zaoszczędzić na opiece zdrowotnej i lekarstwach na receptę. Broszura ta 
zawiera informacje odnośnie następujących programów:
• 
• 
• 
• 

Medicaid
Programy Oszczędnościowe Medicare
Korzyści z Dodatkowych Zasiłków Społecznych (SSI)
Dodatkowa Pomoc

Medicaid
Medicaid jest wspólnym federalnym i stanowym programem pomagającym w 
obniżeniu kosztów leczenia osobom o niskich dochodach i zasobach. Medicaid 
zapłaci za Twoją opiekę partycypującym lekarzom,aptekom,szpitalom i innym 
świadczeniodawcom.
Każdy stan indywidualnie decyduje co wlicza się jako dochód i zasoby,kto się 
kwalifikuję,jakie świadczenia są pokrywane oraz jakie są ich koszty. Stany mogą 
też decydować o sposobie zarządzania programem tak długo jak przestrzegają 
wytycznych federalnych.
 Aby uzyskać więcej informacji zadzwoń do Stanowego Biura Pomocy 
Medycznej i sprawdź czy się kwalifikujesz. Odwiedź witrynę Medicare.gov/
contacts, lub zadzwoń pod numer 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) i 
powiedz ‘’Medicaid’’ aby uzyskać numer telefonu. Użytkownicy TTY powinni 
zadzwonić pod numer 1-877-486-2048.



2

Programy Oszczędnościowe Medicare
Mając  ograniczone dochody i zasoby możesz kwalifikować się do uzyskania 
stanowej pomocy w opłaceniu kosztów Medicare jeśli spełnisz pewne warunki.
Istnieją 4 rodzaje Programów Oszczędnościowych Medicare:
Program Kwalifikowany Beneficjent Medyczny (QMB)-Pomaga w  płaceniu 
składek za Część A i/lub Część B, kosztów własnych,współubezpieczenia i 
współpłatności.
Program  Beneficjenci Medicare dla Określonego Przedziału Niskich 
Dochodów (SLMB)- Pomaga w płaceniu składek tylko za Część B.
Program Kwalifikacji Indywidualnej (QI)-Pomaga w płaceniu składek tylko za 
Część B. Kwalifikacja do programu odbywa się corocznie i dlatego podanie należy 
składać każdego roku. Podania są rozpatrywane według zasady „Kto-pierwszy-
Ten-Lepszy”.
Program Kwalifikowane Osoby Niepełnosprawne i Pracujące (QDWI)-
Pomaga w płaceniu składek tylko za Część A. Możesz zakwalifikować się do tego 
programu będąc osobą niepełnosprawną i  pracującą.
Nazwy tych programów i sposoby ich działania mogą  się różnić w zależności od 
stanu. Programy Oszczędnościowe Medicare nie są dostępne na terenach Puerto 
Rico i Amerykańskich Wysp Dziewiczych.
Zadzwoń lub odwiedź Stanowe Biuro Pomocy Medycznej(Medicaid) w celu 
uzyskania informacji na temat Programów Oszczędnościowych Medicare. Aby 
uzyskać numer telefonu dla twojego stanu, odwiedź  Medicare.gov/kontakty. 
Możesz też zadzwonić pod numer 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) i 
powiedzieć ‘’Medicaid”. Użytkownicy TTY powinni zadzwonić pod numer 1-877-
486-2048.

Korzyści z Dodatkowych Zasiłków Społecznych (SSI)
SSI to korzyść pieniężna wypłacana przez Social Security osobom  o 
ograniczonych dochodach i zasobach, które są niepełnosprawne, niewidome lub 
mają 65 lat lub więcej. Korzyści SSI pomagają ludziom zaspokoić podstawowe 
potrzeby jak żywność,odzież i mieszkanie. Korzyści SSI to nie to samo co 
świadczenia  Social Security.
Możesz odwiedzić benefits.gov/ssa i używając ‘’Narzędzie Kwalifikacji do 
Otrzymania Korzyści‘’ sprawdzić, czy możesz ubiegać się o korzyści SSI lub 
inne. Zadzwoń do Social Security pod 1800-772-1213 lub po więcej informacji  
skontaktuj się z  lokalnym biurem Social Security. Użytkownicy TTY powinni 
zadzwonić pod numer 1-800-325-0778.
Uwaga: Osoby mieszkające na terytorium Puerto Rico,Amerykańskich Wysp 
Dziewiczych lub Samoa Amerykańskiego nie mogą otrzymywać korzyści SSI.
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Dodatkowa Pomoc
Jeśli masz ograniczone dochody i zasoby, możesz kwalifikować się do otrzymania 
Dodatkowej Pomocy w celu redukowania kosztów lekarstw Medicare. Kwota 
Dodatkowej Pomocy jaką dostaniesz zależy od Twoich dochodów i zasobów.

Jeśli kwalifikujesz się do otrzymania Medicaid, jednego z Programów 
Oszczędnościowych Medicaid, lub SSI, wtedy automatycznie kwalifikujesz się aby 
otrzymać Dodatkową Pomoc w celu redukowania kosztów zakresu świadczeń na 
lekarstwa Medicare. Poziomy dochodów i zasobów mogą się zmieniać każdego 
roku. Jedyną drogą na potwierdzenie Twoich kwalifikacji do programu jest złożenie 
podania przez Stanowe Biuro Pomocy Medycznej (Medicaid).

Aby uzyskać więcej informacji na temat  programu Dodatkowej Pomocy, odwiedź 
Medicare.gov/publications i przeczytaj broszurę pt. ‘’Twój przewodnik w zakresie 
Leków na Receptę\Medicare”.

Po więcej informacji
• 

• 

• 

• 

Zadzwoń lub odwiedź Stanowe Biuro Pomocy Medycznej (Medicaid) w celu 
uzyskania informacji na temat Medicaid i Programów Oszczędnościowych 
Medicare. Nazwy tych programów i sposoby ich działania mogą się różnić w 
zależności od stanu. Zadzwoń aby sprawdzić czy się kwalifikujesz, nawet jeżeli 
nie jesteś pewien.
Skontaktuj się ze Stanowym Programem Pomocy ds.Ubezpieczeń Medycznych 
(SHIP) w celu otrzymania bezpłatnej konsultacji na temat ubezpieczenia 
zdrowotnego.
Zadzwoń do Stanowego Programu Pomocy ds. Ubezpieczeń Medycznych (SHIP) 
w celu otrzymania bezpłatnej osobistej konsultacji na temat ubezpieczenia 
zdrowotnego. Aby uzyskać numer telefonu do stanowego programu, odwiedź 
stronę shiptacenter.org, lub zadzwoń pod numer 1-800-MEDICARE (1-800-633-
4227). Użytkownicy TTY powinni zadzwonić pod numer 1-877-486-2048.
Odwiedź benefits.gov/ssa, lub zadzwoń do Social Security pod 1-800-772-
1213 aby uzyskać więcej informacji na temat SSI lub ubiegać się od Dodatkową 
Pomoc. Użytkownicy TTY powinni zadzwonić pod numer 1-800-325-0778.
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Krótkie Fakty na temat Planów Medicare & Ochrony 
Twoich Danych Osobowych.

Revised July 2016

Plany Medicare muszą przestrzegać pewnych zasad sprzedając plany i pozyskując Twoje 
dane w procesie rejestracji. Niniejsza broszura wyjaśnia zasady jakich Plany Zdrowotne 
Medicare i Plany na Lekastwa, muszą przestrzegać.

Plany Medicare oraz osoby je reprezentujące nie mogą robic żadnej z tych rzeczy:
• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

Pytać o Twój Numer Social Security, numer konta bankowego lub informacje na temat karty 
kredytowej.
Naliczać opłaty za zarejestrowanie Cię w planie.
Wysyłać Ci niechciane e-maile.
Dzwonić do Ciebie, chyba że jesteś już członkiem planu lub wyrażasz zgodę na kontakt 
telefoniczny. Jeśli jesteś członkiem, agent,który pomógł Ci z rejestracją ma prawo zadzwonić.
Przyjść do Twojego domu nieproszony i namawiać na przystąpienie do planu Medicare.
Umawiać się na wizytę aby opowiedzieć Ci o ofertach ich planów, chyba że wyrażasz zgodę  
(na piśmie lub przez nagraną rozmowę) na produkty o których będziecie rozmawiać. 
Podczas wizyty, mogą tylko starać się sprzedawać produkty o jakich Ty zgodziłeś/aś się 
usłyszeć.
Oferować Ci gotówkę w zamian za przystąpienie to ich planu lub oferować bezpłatne posiłki  
starając się jednocześnie sprzedać Ci plan.
Zarejestrować Cię do planu na lekarstwa przez telefon, chyba że sam zadzwonisz z prośbą o 
zarejestrowanie.
Prosić o płatność przez telefon lub Internet. Plan musi przysłać Ci rachunek.
Sprzedawać  Ci produkty nie związane ze zdrowiem, jak  rentę lub polisę ubezpieczeniową 
na życie, starając się jednocześnie sprzedać Zdrowotny Plan Medicare lub Plan na Lekarstwa.
Rozmawiać na temat planów w miejscach gdzie otrzymujesz opiekę medyczną jak np. w 
pokoju do badań lub sali szpitalnej.
Próbować sprzedać ich plany lub zapisać Cię podczas wydarzenia edukacyjnego jak targów  
zdrowia lub konferencji.
Wywierać presję abyś przystąpił/a do ich planu wypowiadając słowa takie jak np. “musisz 
przystąpić do tego planu lub stracisz zakres świadczeń na przyszły rok.”
Prosić Cię o podanie imion, numerów telefonu lub adresów celem sprzedaży Twoim 
przyjaciołom lub rodzinie.
Prosić Cię o podpisanie wniosku rejestracji zanim zdecydujesz się do przystąpienia. Podpisz 
formę tylko wtedy, kiedy jesteś gotowy/a do przystąpienia do planu.

Niezależni agenci i brokerzy pracujący dla planów muszą posiadać licencję stanową. Plan 
musi zgłosic do stanu których agentów zatrudnia.
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Nie odpowiadaj nikomu lub na żadne materiały nieprzestrzegające tych zasad i zadzwoń 
pod 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) aby zgłosić zajście. Użytkownicy TTY powinni 
zadzwonić pod 1-877-486-2048.

Możesz też zadzwonić do Pracownika Kontraktowego ds.Rzetelności Lekarstw 
Medicare (MEDIC) pod 1-877-7SAFERX (1-877-772-3379). MEDIC pomaga zpobiegać 
niepoprawnym zachowaniom i walczy z oszustwem, marnotrawstwem i nadużyciem 
występującym w planach Medicare.

Uwaga: Jeśli złożyłeś/aś wniosek o Dodatkowa Pomoc z niekompletnymi informacjami, ktoś 
z Social Security może się z Tobą skontaktować. Zapytają Cię tylko o brakujące informacje.

Zabezpiecz się przed kradzieżą tożsamości i oszustwem
Kradzież tożsamości to poważne przestępstwo. Zachodzi w przypadku jeśli ktoś używa 
Twoich danych osobowych do popełnienia oszustwa lub innych przestępstw bez Twojej 
zgody.Przykladami danych osobowych są Twoje imie i nazwisko, Twoj numer Social 
Security, Medicare, konto bankowe lub numery kart kredytowych. Medicare pracuje ciężko 
aby zabezpieczyć Cię przed kradzieżą tożsamości.

Nie podawaj swoich danych osobowych nikomu kto nieproszony przychodzi do Twojego 
domu (lub dzwoni do Ciebie) sprzedając produkty związane z Medicare. Medicare NIGDY 
nie zadzwoni lub nie przyjdzie nieproszone aby sprzedać Ci produkty Medicare.

Jeśli podejrzewasz kradzież tożsamości lub podałeś/aś swoje dane osobowe komuś komu 
nie powinieneś/aś, zadzwoń do działu kradzieży tożsamości Fedrealnej Komisji Handlu pod 
1-877-438-4338. Użytkownicy TTY powinni zadzwonić pod 1-866-653-4261.

Jeżeli czujesz, że jesteś w niebezpieczeństwie (dla przykładu, jeśli ktoś wywiera na Ciebie 
presję lub Cię zastrasza), zadzwoń natychmiast na lokalny posterunek policji.

Uwaga: Jeśli zgubisz lub ktoś Ci ukradnie kartę Medicare lub jeżeli życzysz sobie  nową kartę  
Social Security, odwiedź witrynę socialsecurity.gov lub zadzwoń do Social Security pod 
1-800-772-1213. Użytkownicy TTY powinni zadzwonić pod 1-800-325-0778. W przypadku 
kiedy otrzymujesz korzyści z Zarządu Emerytur Kolejowych (RRB), zadzwoń do lokalnego 
biura RRB pod 1-877-772-5772 lub odwiedź witrynę rrb.gov.

Masz prawo do otrzymania informacji w tym produkcie w formacie alternatywnym. 
Odwiedź witrynę Medicare.gov/about-us/accessibility/accessibility-aids.html, lub zadzwoń 
po więcej informacji pod numer 1-800-MEDICARE.
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