
 
  

IRLANDIA  

TWÓJ PRZEWODNIK NA NOWY POCZĄTEK 

Celem niniejszej broszury jest podanie informacji pomocnych w czasie 
Twojej podróży i pobytu w Irlandii. W przewodniku tym przedstawiono 
czynności, jakie należy wykonać przed podróżą oraz po przyjeździe do 
Irlandii. Zawiera ona również użyteczne informacje i adresy, pod 
którymi możesz uzyskać dalszą pomoc.  

 

DOWIEDZ SIĘ, ZANIM WYJEDZIESZ 

Przeprowadzka za granicę może być wspaniałym doświadczeniem, dającym możliwość poznania 
kultury oraz życia społecznego i gospodarczego innego kraju. Irlandia jest krajem, do którego często 
udają się mobilni Europejczycy w poszukiwaniu pracy. Wielu z nich skorzystało z prawa zamieszkania i 
podjęcia pracy w Irlandii. Aby jednak wykorzystać taką szansę jak najlepiej, ważne jest uzyskanie 
informacji o możliwościach zatrudnienia, sytuacji ekonomicznej w kraju oraz warunkach życia i pracy 
jeszcze przed wyjazdem.  

Można to zrobić za pośrednictwem systemu EURES (EURopean Employment Services – Europejskie 
Służby Zatrudnienia), który został ustanowiony przez Komisję Europejską w celu ułatwienia 
swobodnego przepływu pracowników. 

EURES oferuje dostęp do następujących usług: 

• ponad 3 000 000 miejsc pracy w całej Europie, w tym Irlandii;  

• centralnej bazy danych z informacjami o warunkach życia i pracy w każdym z krajów EU/EEA 

• specjalnie przeszkolonych doradców EURES w urzędach pracy Twojego kraju, którzy udzielają 
wszechstronnych porad w zakresie podejmowania pracy w innych krajach.  

W Irlandii EURES został ustanowiony w ramach Służb Zatrudnienia Departamentu Opieki Społecznej 
(Department of Social Protection). Dostęp do usług EURES można uzyskać przez Internet pod 
adresem www.eures.europa.eu lub za pośrednictwem miejscowego Publicznego Urzędu Pracy (Intreo 
Office) 

LISTA DO SPRAWDZENIA 

PRZED PRZYJAZDEM UPEWNIJ SIĘ, ŻE POSIADASZ: 

• ważny paszport wydany przez państwo członkowskie UE/ EOG lub Szwajcarię, lub ważny 
dowód osobisty; 

• kopię umowy o pracę lub informacje o warunkach zatrudnienia. Miej pewność, że dobrze 
rozumiesz te dokumenty; 

• zakwaterowanie w okolicy, do której się wprowadzasz; 

• Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, ubezpieczenie na wypadek nagłego 
zachorowania lub prywatne ubezpieczenie zdrowotne (opcjonalnie); 

• wystarczające środki finansowe pozwalające na utrzymanie się do czasu pierwszej wypłaty lub, 
w razie konieczności, powrotu do domu; 

• odpowiednie e-formularze (U1, U2, U3). 

W razie pytań związanych z powyższym, skontaktuj się z doradcą EURES we własnym kraju lub z 
doradcą EURES w Irlandii (dane kontaktowe można znaleźć na stronie www.eures.europa.eu). 

 

http://www.eures.europa.eu/
http://www.eures.europa.eu/


 
  

OSOBISTY NUMER UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – (PPSN) 

Każda osoba podejmująca pracę w Irlandii musi złożyć wniosek o przydzielenie Osobistego Numeru 
Ubezpieczenia Społecznego (PPSN). W tym celu należy skontaktować się z jednym z Urzędów Opieki 
Społecznej (Social Welfare Office) uprawnionych do rejestrowania numerów PPS. Więcej informacji na 
temat procedury ubiegania się o ten numer oraz jej wymogów można znaleźć na stronie internetowej 
Departamentu Ochrony Socjalnej (Department of Social Protection): www.welfare.ie  

Obywatele UE, Szwajcarii oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mają prawo mieszkać i 
pracować w Irlandii bez konieczności ubiegania się o zezwolenie na pracę. Posiadają również te same 
prawa co obywatele Irlandii w odniesieniu do płacy oraz warunków zatrudnienia.  

Od obywateli UE oraz/lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) nie wymaga się zezwolenia 
na pobyt. Osoby nie będące obywatelami Irlandii, państw członkowskich Unii Europejskiej, 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii muszą zarejestrować się w Krajowym Biurze 
Imigracyjnym Gardy (irlandzkiej policji) – Garda National Immigration Bureau: 
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/registration  

ZNALEZIENIE PRACY 

Przed udaniem się do Irlandii należy najpierw przyjrzeć się irlandzkim ogłoszeniom o pracę i zwrócić się 
o radę oraz dodatkowe informacje do doradcy EURES w kraju zamieszkania. Z doradcami można 
skontaktować się przez miejscowy urząd pracy (dane kontaktowe doradców EURES są również 
dostępne na stronie internetowej www.eures.europa.eu).   

Po przyjeździe jednym z pierwszych miejsc, do którego powinieneś zwrócić się po pomoc w znalezieniu 
zatrudnienia oraz po inne informacje dotyczące Irlandii, jest lokalny oddział urzędu Intreo. Jego 
placówki są zlokalizowane we wszystkich większych miastach w całej Irlandii. 

Obywatele EOG mają swobodny dostęp do usług oferowanych przez irlandzkie służby zatrudnienia. 
Szczegółowe informacje na temat wolnych miejsc pracy w Irlandii można znaleźć w dowolnym oddziale 
Intreo oraz/lub na stronie internetowej Jobs Ireland dostępnej pod adresem www.jobsireland.ie  

Osoby poszukujące wsparcia w obszarze zatrudnienia bądź dochodu mogą otrzymac taką pomoc w 
urzędach Intreo. Intreo świadczy spersonalizowane usługi w oparciu o indywidualne potrzeby, m.in.: 
porady z zakresu edukacji, oferty szkoleń, w tym z rozwoju osobistego, pomoc w znalezieniu pracy, 
oraz informacje na temat różnych typów wsparcia dochodowego i dostępu do nich. We wszystkich 
biurach w całym kraju są również dostępne usługi tłumaczenia ustnego. Więcej informacji można 
znaleźć na stronie internetowej: www.intreo.ie  

Prywatne agencje pośrednictwa pracy 

Prywatne agencje rekrutacyjne nie mają prawa pobierać opłat od osób poszukujących pracy za 
zarejestrowanie się w ich bazie kontaktowej. Wszystkie agencje muszą posiadać licencję wystawioną 
przez Department of Enterprise, Trade and Employment. Lista licencjonowanych agencji zatrudnienia 
jest przygotowywana przez Wydział Licencjonowania Agencji Zatrudnienia powyższego Departamentu. 
Więcej informacji na ten temat jest dostępnych na stronie: 
https://www.workplacerelations.ie/en/What_You_Should_Know/Employment_Agencies/ 

Listę prywatnych agencji można również znaleźć w rubryce „Agencje zatrudnienia” ("Employment 
Agencies") w książce telefonicznej Golden Pages pod adresem: www.goldenpages.ie oraz przez 
Stowarzyszenie Agencji Krajowej Federacji Rekrutacyjnej (National Recruitment Federation): 
www.nrf.ie 
Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat swoich praw w miejscu pracy, skontaktuj się z Komisją ds. 
Stosunków w Miejscu Pracy (Workplace Relations) pod numerem  +353 059 917 8990 lub przez stronę 
internetową https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/employer-
obligations/employment-agencies/ 

http://www.welfare.ie/
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/registration
file:///C:/Users/E540/Documents/www.eures.europa.eu
http://www.jobsireland.ie/
http://www.intreo.ie/
http://www.nrf.ie/
https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/employer-obligations/employment-agencies/
https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/employer-obligations/employment-agencies/
https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/employer-obligations/employment-agencies/


 
  

ZAKWATEROWANIE 

Kupno i wynajem  

Istnieje możliwość wynajęcia mieszkania umeblowanego i nieumeblowanego. Zwykle jest wymagane 
wpłacenie zadatku w wysokości miesięcznego czynszu.  

Oferty mieszkań można znaleźć w prasie ogólnokrajowej i lokalnej, a także w Internecie.  

Agencje pośrednictwa nieruchomości zarówno sprzedają, jak i wynajmują mieszkania. 

• www.daft.ie  

• www.myhome.ie  

• www.property.ie   

• www.hostels-ireland.com  

• www.anoige.ie 

Usługi komunalne 

Poniżej znajduje się wykaz firm dostarczających gaz, prąd i wodę: 

• Gaz: Irish Gas Board (Bord Gais Eireann)  

• Prąd elektryczny: Electricity Supply Board (ESB)  

• Woda: krajowy dostawca Irish Water; www.water.ie   

 

JEZYK ANGIELSKI 

The advisory Council for English Language Schools (rada d/s Szkół Języka angielskiego) posiada listę 
uznanych szkół, które uczą języka angielskiego jako języka obcego – strona internetowa: www.acels.ie  

Ta lista jest potwierdzona przez Ministerstwo Edukacji (Department of Education) i jest regularnie 
aktualizowana. 

Lokalna biblioteka może również oferować możliwość uczestnictwa w kursie linguaphone lub w grupach 
wymiany językowej. Wykaz lokalnych bibliotek oraz ich danych kontaktowych jest dostępny pod 
adresem www.library.ie  

 

PRAWA PRACOWNICZE 

Pracodawcy mają obowiązek zagwarantowania wszystkim swoim pracownikom określonych 
podstawowych praw pracowniczych. Prawa te są określone przez szczegółowe ustawy dotyczące 
zatrudnienia.  
 
Komisja ds. Stosunków w Miejscu Pracy (Workplace Relations Commission – WRC) została powołana 
1 października 2015 r., aby zagwarantować przestrzeganie ustaw o prawach pracowniczych. Misję tę 
spełnia poprzez prowadzenie monitoringu, inspekcji oraz dochodzeń. WRC zajmuje się wieloma 
aspektami praw pracowniczych, takimi jak: warunki zatrudnienia, płace, urlopy, zwolnienia, 
wypowiedzenia, pracownicy delegowani, czy przyjazd do pracy w Irlandii. Więcej informacji można 
znaleźć pod adresem: www.workplacerelations.ie  
 
 
 

http://www.daft.ie/
http://www.myhome.ie/
http://www.property.ie/
http://www.hostels-ireland.com/
http://www.anoige.ie/
http://www.water.ie/
http://www.acels.ie/
http://www.library.ie/
http://www.workplacerelations.ie/


 
  

Od 1 stycznia 2022 r. płaca minimalna wynosi 10.50 euro za godzinę. 
 
Minimalna stawka wynagrodzenia wzrasta co jakiś czas. Szczegółowe informacje na temat obecnie 
obowiązujących stawek minimalnych są ciągle udostępniane przez Biuro Obsługi Komisji ds. 
Stosunków w Miejscu Pracy. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: 
www.workplacerelations.ie 

Niektóre sektory, takie jak rolnictwo, gastronomia, usługi porządkowe, budownictwo, usługi elektryczne, 
hotelarstwo (poza terenami miejskimi Dublina, Dun Laoghaire i Cork), handel detaliczny towarami 
spożywczymi oraz sektor ochrony objęte są prawnie wiążącymi umowami/ zarządzeniami 
ustanawiającymi minimalne stawki płac, które mogą przewyższać krajową płacę minimalną. Szczegóły 
dotyczące powyższych umów/ zarządzeń oraz ich kopie udostępniane są na życzenie przez Biuro 
Obsługi Komisji ds. Stosunków w Miejscu Pracy (Workplace Relations Customer Service) pod adresem 
www.workplacerelations.ie 

Umowa o pracę 
Ustawa o (informowaniu o) warunkach zatrudnienia z 1994 r. zobowiązuje pracodawców do 
przedstawienia pracownikom pisemnych oświadczeń na temat niektórych szczegółowych informacji 
dotyczących warunków zatrudnienia. Takie oświadczenie musi zawierać następujące informacje: 

• warunki zatrudnienia wraz z nazwą/ nazwiskiem oraz adresem pracodawcy  
• miejsce pracy 
• nazwa stanowiska/ rodzaj wykonywanej pracy  
• data rozpoczęcia pracy  
• przewidywany czas zatrudnienia (w przypadku pracy tymczasowej) lub data wygaśnięcia 

umowy (w przypadku umowy na czas określony) 
• stawka wynagrodzenia lub sposób jej obliczania 
• terminy wypłat 
• godziny pracy (w tym nadgodziny) 
• ustawowe okresy odpoczynku i przerw oraz prawo do przerwy i odpoczynku 
• płatny urlop 
• niezdolność do pracy ze względu na chorobę lub wypadek 
• emerytury i programy emerytalne 
• prawa dotyczące wypowiedzenia umowy, umowy zbiorowe. 

Ustawa ta nie dotyczy osób świadczących stałą pracę na rzecz danego pracodawcy przez okres 
krótszy niż 1 miesiąc. Pracodawca musi dostarczyć pisemne oświadczenie dotyczące szczegółów 
zatrudnienia w ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia pracy.  

Związki zawodowe 

Członkostwo w związku zawodowym jest dobrowolne. W świetle irlandzkiego prawa pracy posiadasz 
dokładnie takie same prawa jak pracownicy irlandzcy. SIPTU, jeden z największych irlandzkich 
związków zawodowych, powołał filię dla pracowników zagranicznych. Więcej informacji można uzyskać 
kontaktując się z SIPTU pod nr +353 1 858 6300 lub na stronie internetowej www.siptu.ie 

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY 

Urząd ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (the Health and Safety Authority) jest irlandzkim organem 
odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy. Informacje dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy można uzyskać pod adresem www.hsa.ie  

 

 

http://www.workplacerelations.ie/
http://www.workplacerelations.ie/
file:///C:/Users/E540/Documents/Translate%20me%20honey/WP/Out%20of%20Dublin%20man/2016/June%202016/www.siptu.ie
http://www.hsa.ie/


 
  

PODATKI (PAYE – Pay As You Earn, czyli odliczanie podatku od bieżącego 
wynagrodzenia)  

Co musisz zrobić? 

Zgodnie z systemem PAYE pracodawca musi odliczyć podatek od twojego wynagrodzenia. Aby 
upewnić się, że podatek jest od początku prawidłowo obliczany, a pracodawca odlicza właściwą sumę 
podatku od wynagrodzenia, musisz wykonać dwie czynności: 

• Podać pracodawcy swój Osobisty Numer Ubezpieczenia Społecznego (PPS —Personal Public 
Service Number). Pracodawca poinformuje wtedy właściwy urząd skarbowy, że rozpocząłeś u 
niego pracę. 

• Po otrzymaniu numeru PPS z Departamentu Ochrony Socjalnej (Department of Social 
Protection) można ubiegać się o zaświadczenie o kredytach podatkowych (certificate of tax 
credits). W tym celu należy wypełnić formularz 12A (Wniosek o wydanie zaświadczenia o 
kredytach podatkowych i limicie stawki podstawowej) i wysłać go do właściwego urzędu 
skarbowego. Poproś pracodawcę o formularz 12A. Pracodawca poinformuje cię, do którego 
urzędu skarbowego należy przesłać wypełniony formularz. Jeśli twój pracodawca nie ma 
formularza 12A, możesz go otrzymać w każdym urzędzie skarbowym lub zadzwonić pod nr 
1890 306 706. Najlepiej jest wykonać wszystkie te czynności od razu po przyjęciu oferty pracy, 
nawet jeśli jest to tylko praca w niepełnym wymiarze godzin lub praca wakacyjna. Dzięki temu 
twój pracodawca i urząd skarbowy będą mieć czas na uporządkowanie spraw podatkowych 
przed datą pierwszej wypłaty. 

Co dalej? 

Urząd skarbowy prześle tobie i twojemu pracodawcy zaświadczenie o kredytach podatkowych i limicie 
stawki podstawowej zawierające dokładne wyliczenie twoich kredytów podatkowych1.  

Kiedy zaczynasz płacić podatek? 

Podatek płaci się z reguły od dnia pierwszej wypłaty. Kwota podatku zależy od poziomu wynagrodzenia 
oraz od kwoty kredytów podatkowych. 
 
Progi podatkowe (dla osób rozliczających się samodzielnie) 
 
• 20% od dochodu do 36,800 euro 
• 40% od wszystkich zarobków powyżej 36,800 euro 
 
Uwaga:  
Liczby podane powyżej były prawidłowe w momencie publikacji niniejszej broszury. Podlegają one 
jednak zmianom. W celu uzyskania dodatkowych objaśnień i informacji należy skontaktować się z 
Urzędem Skarbowym pod nr 01 865 5000 lub odwiedzić stronę internetową: www.revenue.ie 

 

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 

Jeśli rozważasz przyjazd do Irlandii aby tu zamieszkać, pracować, studiować lub przejść na emeryturę, 
ważne jest, abyś zaznajomił się z systemem zabezpieczeń społecznych w Irlandii.  
 
Większość pracodawców i pracobiorców w Irlandii (powyżej 16 i poniżej 66 roku życia) odprowadza 
składki na ubezpieczenie społeczne (PRSI) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Social Insurance 
Fund). Składki te pomogą ci zakwalifikować się do zasiłków składkowych, takich jak zasiłek dla osób 
poszukujących pracy (Jobseeker's Benefit), zasiłek chorobowy (Illness Benefit) oraz emerytura 

 
1 Są to osobiste ulgi podatkowe przyznawane osobom fizycznym przez system kredytów podatkowych. 

http://www.revenue.ie/


 
  

składkowa (Contributory State Pension). Ponieważ wysokość wpłacanej składki zależy od zarobków i 
wykonywanego zawodu, nazywa się składką na ubezpieczenie społeczne związane z płacą (Pay 
Related Social Insurance – PRSI). Składki na ubezpieczenie społeczne są podzielone na różne 
kategorie nazywane klasami lub stawkami składek. Klasa oraz stawka wpłacanej składki zależą od 
rodzaju wykonywanej pracy. Więcej informacji na temat składek PRSI można znaleźć na stronie 
internetowej Departamentu Ochrony Socjalnej: www.welfare.ie 

Przeprowadzka do Irlandii a twoje prawa w zakresie opieki społecznej 

Jeśli przyjechałeś z kraju, w którym obowiązują rozporządzenia UE lub dwustronne umowy o 
zabezpieczeniu społecznym (państwa UE/EOG), twoje prawa do świadczeń nabyte w poprzednim 
państwie są chronione po przyjeździe do Irlandii. Istnieje możliwość połączenia przebiegu 
ubezpieczenia z obu krajów, tak abyś mógł zakwalifikować się do renty, emerytury lub świadczenia 
wypłacanego z ubezpieczenia społecznego. 

Świadczenia z pomocy społecznej 

Jeśli przyjeżdżasz z państwa, w którym obowiązują rozporządzenia UE (państwa UE/EOG), powinieneś 
zabrać ze sobą formularze U1 (wcześniej E301) oraz E104. Formularze te są dostępne we właściwym 
urzędzie opieki społecznej w kraju, z którego przybywasz, i zawierają szczegóły twojego przebiegu 
ubezpieczenia. Jeśli nie posiadasz wystarczająco dużo okresów składkowych w poprzednim kraju 
oraz/lub w Irlandii, możesz zakwalifikować się do świadczenia pomocowego odpowiadającego twojej 
sytuacji. Świadczenia pomocowe (assistance-based payments) nie są związane z przebiegiem twojego 
ubezpieczenia społecznego. Jeżeli twój dochód znajduje się poniżej pewnego progu, możesz 
zakwalifikować się do świadczenia dopasowanego do twoich potrzeb. Aby zakwalifikować się do 
świadczeń pomocowych w Irlandii, należy również spełnić określone wymogi dotyczące miejsca stałego 
pobytu. 

Przeniesienie zasiłku dla bezrobotnych 
Jeśli jesteś osobą bezrobotną, zasiłek wypłacany w kraju, z którego wyjeżdżasz, może zostać 
przeniesiony po okresie 4 tygodni od pierwszej wypłaty. Zgodnie z rozporządzeniami UE możesz 
poprosić o jego przeniesienie do Irlandii. W tym celu powinieneś przywieźć ze sobą kopię formularza 
U2 (który zastąpił formularz E303) zawierającego szczegółowe informacje na temat otrzymywanego 
zasiłku. W ciągu tygodnia od przyjazdu do Irlandii powinieneś zarejestrować się w lokalnym urzędzie 
opieki społecznej. Możesz następnie otrzymywać swój zasiłek przez kolejne 13 tygodni (w niektórych 
przypadkach do 26 tygodni). Otrzymasz taki sam zasiłek, jaki otrzymałbyś w kraju, z którego 
wyjechałeś. 

OTWARCIE KONTA W BANKU  

Jeśli mieszkasz i pracujesz w Irlandii, to zapewne doskonale wiesz, że posiadanie konta w banku jest 
koniecznością. Mając konto w banku zaoszczędzisz pieniądze, przeprowadzisz transakcje finansowe, 
otrzymasz wynagrodzenie itp. Większość banków prosi o dokument tożsamości ze zdjęciem (na 
przykład paszport lub prawo jazdy) oraz dokument potwierdzający adres zameldowania (na przykład 
rachunek za usługi komunalne adresowany do osoby chcącej założyć konto). Nie można używać tego 
samego dokumentu do potwierdzania tożsamości i adresu.  

Więcej informacji jak również szczególy na temat akceptowanych dokumentów można znaleźć pod 
adresem www.citizensinformation.ie  

OPIEKA ZDROWOTNA 

Jeśli jesteś obywatelem Szwajcarii lub państwa członkowskiego UE/EOG i podróżujesz lub mieszkasz 
w Irlandii, w razie zachorowania lub wypadku masz prawo do bezpłatnej opieki medycznej w szpitalach 
państwowego Zarządu Opieki Zdrowotnej (Health Service Executive, HSE) i szpitalach społecznych 
utrzymywanych z dobrowolnych datków. 

https://www.gov.ie/en/directory/category/e1f4b5-intreo-offices/?referrer=/en/service/40cf48-find-your-local-intreo-office/
https://www.gov.ie/en/directory/category/e1f4b5-intreo-offices/?referrer=/en/service/40cf48-find-your-local-intreo-office/
http://www.citizensinformation.ie/


 
  

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) www.ehic.ie zapewni ci łatwy i szybki dostęp do 
opieki medycznej. Potwierdza ona twoje ubezpieczenie w ramach systemu opieki zdrowotnej w innym 
państwie UE/EOG lub w Szwajcarii. 
 
Leczenie ambulatoryjne w szpitalach państwowych jest również bezpłatne. Jednak w przypadku, gdy 
pacjent nie otrzymał skierowania od lekarza pierwszego kontaktu (General Practitioner, GP), może 
istnieć konieczność uiszczenia opłaty wstępnej. Utrzymanie i opieka medyczna w szpitalu prywatnym 
lub w prywatnym łóżku w szpitalu państwowym są płatne. Twoje prywatne ubezpieczenie zdrowotne 
może pokryć koszty częściowo lub w całości. 
Pełne informacje o usługach szpitalnych w Irlandii zamieszczone są na stronie: 
www.citizensinformation.ie 

Nagłe wypadki 
Większość szpitali ogólnych i niektóre szpitale specjalistyczne dysponują izbami przyjęć, do których 
pacjenci mogą zgłaszać się bez skierowania od lekarza pierwszego kontaktu. W przypadku zgłoszenia 
się na izbę przyjęć bez skierowania od lekarza, konieczne może okazać się uiszczenie opłaty. Jeśli 
jednak lekarz każe ci wrócić na kolejne wizyty w związku z tą samą chorobą lub wypadkiem, nie musisz 
płacić ponownie. 

Bezpłatna opieka zdrowotna – karty medyczne  

Posiadacz karty medycznej wydawanej przez Zarząd Opieki Zdrowotnej (HSE) w Irlandii jest 
uprawniony do bezpłatnego korzystania z niektórych usług medycznych. Jeśli twoje dochody nie 
przekraczają pewnego poziomu, możesz mieć prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej (karty 
medycznej). Możesz to sprawdzić w miejscowym oddziale Zarządu Opieki Zdrowotnej. Karta medyczna 
zwykle obejmuje również współmałżonka oraz dzieci, o ile pozostają na twoim utrzymaniu. 
Szczegółowe informacje dotyczące twojego lokalnego oddziału HSE możesz znaleźć w lokalnej książce 
telefonicznej lub pod adresem www.hse.ie  

Prywatne ubezpieczenie medyczne 

W Irlandii działa kilka firm oferujących prywatne ubezpieczenie medyczne. Firmy oferujące prywatne 
ubezpieczenie medyczne: 

• www.vhi.ie  
• www.layahealthcare.ie  
• www.avivahealth.ie 

 

SZKOLNICTWO 

Rząd Irlandii zapewnia darmową edukację zarówno na poziomie podstawowym, jak i średnim. 
Szkolnictwo wyższe składa się z kilku sektorów. Sektor uniwersytecki, sektor technologiczny oraz 
studia nauczycielskie są w znacznym stopniu opłacane przez państwo (pobierane są pewne opłaty 
wpisowe). Dodatkowo istnieje wiele niezależnych, prywatnych szkół wyższych. Dostanie się na 
zatwierdzone kierunki szkolnictwa wyższego jest trudne z powodu bardzo silnej konkurencji. Miejsca 
przyznawane są na podstawie stopni uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły średniej — po 
końcowym egzaminie na średnim szczeblu edukacji. 

Kształcenie w pełnym wymiarze godzin jest obowiązkowe dla dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Za system 
szkolnictwa w Irlandii odpowiada Departament Edukacji (Department of Education). 

Porównywalność / Przejrzystość kwalifikacji 
Informacje na ten temat dostępne są w różnych wersjach językowych pod następującymi adresami: 

• www.qqi.ie 
• www.enic-naric.net 
• www.europass.cedefop.europa.eu  

http://www.ehic.ie/
http://www.citizensinformation.ie/
file:///C:/Users/PM/Downloads/www.hse.ie 
http://www.vhi.ie/
http://www.layahealthcare.ie/
http://www.avivahealth.ie/
http://www.qqi.ie/
http://www.enic-naric.net/
http://www.europass.cedefop.europa.eu/


 
  

INFORMACJE NA TEMAT IRLANDII 

Położenie i powierzchnia 

Wyspa Irlandia leży na północno-zachodnim krańcu Europy. 

Powierzchnia: 70 282 km2 (Irlandia Północna: 14 139 km2).  

Klimat  

Ukształtowany przez prąd zatokowy z wiatrami wiejącymi przede wszystkim z południowego zachodu 
klimat Irlandii jest umiarkowany, a temperatury podobne na terytorium całego kraju. Najchłodniejszymi 
miesiącami są styczeń i luty, gdy temperatury wahają się między 4 a 7°C, najcieplejszymi zaś lipiec i 
sierpień (od 14 do 16°C).  Temperatury poniżej -10°C i powyżej 30°C zdarzają się niezmiernie rzadko.  

Na nisko położonych terenach średnie roczne opady deszczu wynoszą od 800 do 1200 mm, ale wahają 
się od 750 mm na niektórych obszarach wschodnich do 1500 mm w niektórych częściach zachodnich.  

W regionach górzystych roczne opady deszczu mogą przekraczać 2000 mm. 

Zaludnienie 

5,01 mln mieszkańców 

Celem uzyskania dodatkowych informacji proszę kontaktować się z Central Statistics Office Ireland 
(Centralny Urząd Statystyczny); www.cso.ie  

Język  

Język angielski jest drugim językiem oficjalnym. Jest również językiem używanym w pracy poza 
regionami Gaeltacht, gdzie nadal mówi się po irlandzku.  

Religia  

Konstytucja Irlandii gwarantuje wszystkim obywatelom wolność wyznania oraz swobodę wykonywania 
zawodu i praktyk religijnych.  

Polityka  

W grudniu 1921 r. został podpisany traktat angielsko-irlandzki. Na jego mocy 26 hrabstw uzyskało 
niepodległość, tworząc Wolne Państwo Irlandzkie. W 1920 r. sześć hrabstw Ulsteru otrzymało własny 
parlament w Belfaście i pozostało w Wielkiej Brytanii. W 1937 r. wprowadzono nową konstytucję. 
Irlandia podczas II wojny światowej pozostała krajem neutralnym. W roku 1949 powstała Republika 
Irlandii. Irlandia w 1955 r. została członkiem ONZ, a w 1973 r. weszła do Europejskiej Wspólnoty 
Gospodarczej wraz z Wielką Brytanią i Danią.  

Gospodarka 

Irlandia, która opiera się na gospodarce międzynarodowej i posiada niewielki rynek wewnętrzny, jest w 
dużym stopniu uzależniona od handlu zagranicznego. Często określana jest mianem jednego z 
najbardziej otwartych rynków na świecie i zyskuje wysokie oceny w indeksach globalizacji.  

 

 



 
  

PRZYDATNE ADRESY 

AMBASADA 

Adres swojej ambasady znajdziesz w irlandzkiej książce telefonicznej pod hasłem Diplomatic & 
Consular Missions. 

EURES Irlandia  

European Employment Services (Europejskie Służby Zatrudnienia) 
Department of Social Protection (Departament Ochrony Socjalnej) 
Goldsmith House, Dublin 2 
Tel.: 00353 1 673 2544 
e-mail:  eures@welfare.ie  
Strona internetowa: www.euresireland.ie    

PRAWA PRACOWNICZE 

Department of Enterprise, Trade and Employment  
Workplace Relations Customer Service (Biuro Obsługi Komisji ds. Stosunków w Miejscu Pracy) 
O'Brien Road, Carlow 
Tel.: +353 59 917 8990 
Strona internetowa: www.workplacerelations.ie  
 
Department of Justice (Departament Sprawiedliwości)  
The Irish Naturalisation & Immigration Service (Irlandzki Urząd ds. Naturalizacji i Imigracji) 
13–14 Burgh Quay, Dublin 2 
Tel.: + 353 1 602-8202 
Tania linia:  1890 551 500 
E-mail: info@justice.ie  
Strona internetowa: www.justice.ie      
www.inis.gov.ie  
 
European Public Information Centre (Europejski Ośrodek Informacji Publicznej)  
European Union House, 18 Dawson Street, Dublin 2.  
Tel.: + 353 1 634 1111 
Strona internetowa: http://ec.europa.eu/ireland   
E-mail: eu-ie-info-request@ec.europa.eu    

EURES 

Strona internetowa: www.eures.europa.eu     

MINISTERSTWA 

Department of Social Protection  
Aby uzyskać informacje o miejscowych biurach opieki społecznej/ ośrodkach Intreo, odwiedź stronę: 
www.welfare.ie      
 
Department of Education (Departament Edukacji) 
Marlborough Street, Dublin 1 
Tel.: + 353 1 889 6400  
E-mail: info@education.gov.ie   
Strona internetowa: www.education.ie  
 
Department of Foreign Affairs (Departament Spraw Zagranicznych) 
80 St Stephen's Green, Dublin 2.Tel.: + 353 1 4082000 
Strona internetowa: www.dfa.ie   

mailto:eures@welfare.ie
http://www.euresireland.ie/
http://www.workplacerelations.ie/
mailto:info@justice.ie
http://www.justice.ie/
http://www.inis.gov.ie/
http://ec.europa.eu/ireland
mailto:eu-ie-info-request@ec.europa.eu
http://www.eures.europa.eu/
http://www.welfare.ie/
mailto:info@education.gov.ie
http://www.education.ie/
http://www.dfa.ie/


 
  

OPIEKA ZDROWOTNA 

Department of Health (Departament Zdrowia) 
Hawkins House, Hawkins Street, Dublin 2 
Tel.: + 353 1 635 4000  
Strona internetowa:  www.health.gov.ie  
 
Health Service Executive Areas (Okręgi Zarządu Opieki Zdrowotnej – HSE) 
Biura na terenie całego kraju. 
Strona internetowa: www.hse.ie lub www.citizensinformation.ie   

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Health and Safety Authority (Urząd ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy) 

The Metropolitan Building  

James Joyce Street, Dublin 1 
Tel.: + 353 1 6147000     

Tania linia: 1890 289 389  

E-mail: wcu@hsa.ie  

Strona internetowa: www.hsa.ie  

PODATKI 

Urzędy skarbowe; biura na terenie całego kraju. 
Tel. z zagranicy: 00353 1 6474444.   
Numery regionalne (tanie linie) są dostępne na stronie: www.revenue.ie    

ZWIĄZKI ZAWODOWE 

Irish Congress of Trade Unions (Irlandzki Kongres Związków Zawodowych, ICTU) 
31-32 Parnell Square, Dublin 1 
Tel.: + 353 1 889 7777 
Strona internetowa: www.ictu.ie  
 
SIPTU (Związek Zawodowy Pracowników Usług, Przemysłu i Kadr Technicznych) 
Liberty Hall, Dublin 1. 
Tel.: + 353 1 8586300 
Tania linia: 1890 747 881 
E-mail: organising@siptu.ie   
Strona internetowa: www.siptu.ie   
 
Strony rządowe 
www.gov.ie 
 
Informacje dla obywateli: www.citizensinformation.ie    
 
Aby uzyskać więcej informacji o warunkach życia i pracy w Irlandii, skontaktuj się z miejscowym 
doradcą EURES lub wyślij wiadomość na adres: eures@welfare.ie 

http://www.health.gov.ie/
http://www.hse.ie/
http://www.citizensinformation.ie/
mailto:wcu@hsa.ie
http://www.hsa.ie/
http://www.revenue.ie/
http://www.ictu.ie/
mailto:organising@siptu.ie
http://www.siptu.ie/
http://www.gov.ie/
http://www.citizensinformation.ie/
mailto:eures@welfare.ie

