
           

Polish American Association             

The Career Center of the Polish American Association invites 

you to attend a free information session on Affordable Care Act -  

“ObamaCare” 

The presentation will be conducted by a Polish-speaking  

representatives from insurance agencies. 

It will cover the following topics: 

 Types of  Health Insurance Plans   
 Which plan is the best for me and my family?  

 Am I eligible for a government subsidies for the 

insurance?  

 How do ObamaCare subsidies work?   

 Who does not need to buy a health insurance and how 

much are the tax penalties for not getting it?  

  PLEASE NOTE THAT THE SESSION WILL BE 

CONDUCTED IN POLISH 

 

The session will take place on Tuesday, November 19, 2013  

at 6.00 p.m. at the Copernicus Foundation Center  

located at 5216 W. Lawrence. 

 

For more information about this event please call  

773 282-1122 ext. 414 

The Session is sponsored by the City of Chicago-the Department of 

Family and Support Services and by the Copernicus Foundation.  

Equal opportunity Employer/Program. 

Zrzeszenie Amerykańsko-Polskie             

Poradnia Zawodowa Zrzeszenia Amerykańsko Polskiego pragnie 

zaprosić wszystkich zainteresowanych na bezpłatne spotkania 

informacyjne  Affordable Care Act „ObamaCare”czyli reformy 

ubezpieczeń zdrowotnych.  

Prezentacji dokonają polskojęzyczni przedstawiciele agencji 

ubezpieczeniowych.  

Podczas spotkania omawiane będą między innymi następujące 

zagadnienia:  

 Co pokrywają i czym się różnią nowe plany 

ubezpieczeniowe? 

 Jaki plan będzie najlepszy dla mnie i dla mojej rodziny?  

 Kto kwalifikuje się na dofinansowanie do ubezpieczenia? 

 Od czego zależy wysokość dofinansowania i jak je 

otrzymam?  

 Kto nie musi wykupywać ubezpieczenia a jakie są kary za 

jego brak?   
  

Spotkanie  odbędzie się we wtorek, 19 listopada, 2013  o godz. 

18.00 w Centrum Fundacji Kopernikowskiej przy 5216 W. 

Lawrence. 

Po więcej informacji na temat spotkania można dzwonić pod numer 

telefonu 773 282-1122 wew. 414 

Spotkanie sponsorowane jest przez the City of Chicago-the Department of 

Family and Support Services oraz przez Fundację Kopernikowską. 

Equal opportunity Employer/Program. 


