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Weryfikacja uprawnień do otrzymywania dodatkowej pomocy  
w kosztach ponoszonych w ramach planów refundacji leków  
na receptę ubezpieczenia Medicare: O czym należy wiedzieć

2007

Jeśli otrzymują Państwo dodatkową pomoc 
w kosztach ponoszonych w ramach planów 

refundacji leków na receptę ubezpieczenia 
Medicare, Urząd Ubezpieczeń Społecznych 
może się z Państwem skontaktować i poprosić o 
informacje na temat Państwa sytuacji. Celem tej 
weryfikacji jest upewnienie się, czy są Państwo 
nadal uprawnieni do tej dodatkowej pomocy i 
otrzymują wszystkie przysługujące świadczenia. 
Jeśli nie zostaną Państwo wybrani do weryfikacji, 
wysokość otrzymywanej dodatkowej pomocy nie 
ulegnie zmianie.

Kiedy Urząd Ubezpieczeń Społecznych 
przeprowadzi tę weryfikację?

Weryfikacje będą przeprowadzane każdego 
roku, zwykle pod koniec sierpnia.

W jaki sposób Urząd Ubezpieczeń 
Społecznych będzie się ze  
mną kontaktować?

Wyślemy do Państwa formularz o nazwie 
„Weryfikacja uprawnień do dodatkowej pomocy z 
ubezpieczeń społecznych”, na którego wypełnienie 
i odesłanie przeznaczonych jest 30 dni. Wszelkie 
niezbędne zmiany w wysokości dodatkowej 
pomocy zaczną obowiązywać od stycznia 
następnego roku. Jeśli np. wyślemy do Państwa 
formularz weryfikacyjny w sierpniu 2007 r., 
a Państwo odeślą go w ciągu 30 dni, wszelkie 
niezbędne zmiany w wysokości tej dodatkowej 
pomocy zaczną obowiązywać od stycznia 2008 r.

Co się dzieje w przypadku, jeśli 
potrzebna będzie mi pomoc w 
wypełnieniu tego formularza?

W wypełnieniu formularza mogą Państwu pomóc 
członkowie rodziny, opiekunowie i inne osoby. 
Urząd Ubezpieczeń Społecznych może również 
pomóc w udzieleniu odpowiedzi na ewentualne 
Państwa pytania. Wystarczy do nas zadzwonić 
pod numer 1-800-772-1213. Osoby niesłyszące 
lub niedosłyszące mogą dzwonić pod nasz numer 
TTY 1-800-325-0778. W celu uzyskania pomocy 
mogą Państwo również odwiedzić najbliższe biuro 
Ubezpieczeń Społecznych.
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W jaki sposób zmieniona zostanie 
wysokość dodatkowej pomocy?

Możliwe są następujące sytuacje:
• wysokość otrzymywanej dodatkowej pomocy w 

ogóle nie ulegnie zmianie;
• wysokość otrzymywanej dodatkowej pomocy 

zostanie zwiększona;
• wysokość otrzymywanej dodatkowej pomocy 

zostanie zmniejszona lub
• dodatkowa pomoc zostanie wstrzymana.

Co się stanie, jeśli nie odeślę  
formularza weryfikacji?

Dodatkowa pomoc zostanie wstrzymana w 
styczniu następnego roku.

Skąd będę wiedzieć, jaką decyzję  
po weryfikacji podjął Urząd 
Ubezpieczeń Społecznych?

Urząd Ubezpieczeń Społecznych wyśle do 
Państwa list wyjaśniający podjętą decyzję. Jeśli 
podjętą decyzję uznają Państwo za niesłuszną, 
będą mieć prawo do odwołania się od tej decyzji. 
List będzie również zawierać objaśnienia na temat 
Państwa prawa do odwołania.

Jak uzyskać więcej informacji na  
ten temat?

Aby uzyskać więcej informacji na temat 
planów refundacji leków na receptę ubezpieczenia 
Medicare lub na temat innych zagadnień 
dotyczących Ubezpieczeń Społecznych, proszę 
zadzwonić do nas pod numer 1-800-772-1213 
(TTY 1-800-325-0778) lub odwiedzić naszą 
stronę internetową www.socialsecurity.gov. Jeśli 
zadzwonią Państwo w związku z pytaniami 
dotyczącymi otrzymanego listu, proszę go mieć 
przy sobie. Pomoże on nam odpowiedzieć na 
Państwa pytania. 

Aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat 
planu Medicare dotyczącego leków wydawanych 
z przepisu lekarza oraz specjalnych terminów 
przystąpienia do niego, prosimy zadzwonić pod 
numer 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227; 
TTY 1-877-486-2048) lub odwiedzić stronę 
internetową www.medicare.gov.

http://www.ssa.gov/prescriptionhelp/SSA-1026B-OCR-SM-INST.pdf

