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O projekcie:
Projekt “Doinformowany senior” adresowany jest
do osób w wieku 60+ zamieszkałych w Irlandii, w szczególności w Cork i okolicach. Celem jest poprawienie
świadomości osób starszych na temat praw jakie posiadają jako rezydenci oraz jakich nabywają wraz z wiekiem.
Chcemy zachęcić seniorów by uczestniczyli w życiu społecznym i politycznym, aby dostrzegali zmiany zachodzące w prawie, zarówno te pozytywne jak i negatywne
i potrafili na nie odpowiednio reagować.
Projekt na pierwszym etapie obejmował cykl
zajęć edukacyjnych z zakresu prawa pracy, pomocy społecznej i zdrowia. Seniorzy wzieli udzial w wykładach na
temat systemu opieki zdrowotnej i socjalnej, uprawnień
emerytalnych, świadczeń socjalnych oraz zasad opieki
nad osobami starszymi.
Drugi etap miał na celu sklasyfikowanie zdobytej wiedzy pod kątem przydatności dla uczestników
projektu oraz dla ich grupy wiekowej. Wszyscy uczestnicy zaangażowali się w tworzenie tej publikacji. Razem
sprawdziliśmy poprawność informacji i dokonywaliśmy
korekty tekstów. Staraliśmy się przekazać wiedzę w jak
najprostszy i jak najbardziej zrozumiały sposób.
Moduł trzeci to „Dystrybucja wiedzy”. Przygotowując tę publikację autorzy poradnika stali się ekspertami gotowymi edukować swoich znajomych, współpracowników oraz osoby chętne spotkać się z nami w trakcie
wyjazdowych seminariów na terenie całej Irlandii.
Ostatni etap to możliwość realizowania misji
podczas realnej pracy i wolontariatu na rzecz innych
seniorów poszukujących informacji poprzez udzielanie
konsultacji w biurze Centrum Together-Razem.
Cały program zaplanowany został na dziesięć
miesięcy z konkretnym podziałem tematów i celów do
realizacji, ale już widoczne jest zainteresowanie wśród
uczestników aby rozszerzać program o dodatkową tematykę edukacyjną.
Z pozdrowieniami,
Ewa Ikwanty
Koordynator projektu „Doinformowany Senior”
Centrum Together Razem

Drogi czytelniku!
Publikacja, którą przekazujemy w Twoje ręce powstała w ramach projektu “Doinformowany Senior”. Jest
to swoiste kompendium wiedzy na tematy, które według nas, uczestników projektu są ważne dla naszej
grupy wiekowej.
Zachęcamy wszystkich do poszukiwania informacji na temat praw jakich nabywa się w Irlandii w chwili
przyjazdu oraz z wiekiem i czasem pobytu na Zielonej Wyspie.
Poradnik jest opracowany w całości w języku polskim. Mamy nadzieje, iż dzięki jego dystrybucji wiedza
ważna dla polskich seniorów dotarze do najdalszych zakątków Irlandii.
Bezpłatne egzemplarze publikacji można otrzymać w lokalnym biurze Centrum Together Razem (adres:
Unit 2 A KIlnap Business and Technology Park, Mallow Road, Cork) lub zwrócić się z prośbą o przesłanie
wersji elektronicznej poprzez email: info@together-razem.org.
W razie pytań prosimy o kontakt pod nrumerem telefonu: 0214395588. Niniejsza publikacja ma służyć
jedynie jako źródło informacji i nie może stanowić podstawy interpretacji prawnej.
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Dane w poradniku są aktualne w momencie ich publikacji (czerwiec 2018) i nie są dokumentem prawnym. Dołożono wszelkich starań by informacje były wyczerpujące, dokładne i jasne. Jeśli znajdziesz jakikolwiek błąd, proszę poinformuj nas pod
następującym adresem: info@together-razem.org.
Poradnik ponadto zawiera linki lub odnosi się do zewnętrznych stron lub organizacji, nad którymi Centrum Together Razem
nie ma żadnej kontroli i za które nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
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I

System opodatkowania
Większość zatrudnionych w Irlandii płaci podatki w systemie PAYE (Pay As You Earn).
Podatki oraz składki w tym systemie odciągane są bezpośrednio od zarobków - każdorazowo przy wypłacie wynagrodzenia. Pracodawca odprowadza je bezpośrednio do Revenue
(Irlandzki Urząd Skarbowy).
W Irlandii obowiązują obecnie dwie stawki podatku dochodowego 20% oraz 40%. W zależności od stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej,
Revenue nalicza progi podatkowe według których pracodawca potrąca odpowiednią stawkę
podatku.
Na Zielonej Wyspie obowiązuje bardzo rozbudowany system ulg podatkowych (Tax Credits).
Kredyty podatkowe są stosowane do obniżenia
podatku obliczonego w oparciu o wynagrodzenie brutto.

Podstawowe kredyty, które należą się każdej
osobie zatrudnionej w systemie PAYE to:
Personal Tax
Credit
1650 euro

PAYE TAX
Credit
1650 euro

Wiele ulg podatkowych zależy od stanu cywilnego, wieku lub sytuacji rodzinnej.
Od podatku można odliczyć np. wydatki poniesione na szkołę, koszty wizyt lekarskich, zabiegów oraz leków.
Nie każdy zdaje sobie sprawę, iż można również aplikować o ulgę podatkową od kosztów
medycznych poniesionych poza Irlandią - o ile
były wskazania medyczne do zabiegu czy wizyty u specjalisty. Należy posiadać potwierdzenie
takiej usługi wraz z dokładnym opisem, czego
dotyczy.
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Rozliczenie z Urzędem Skarbowym

Podatki a składki ubezpieczeniowe

W Irlandii podatnik zatrudniony na zasadach
PAYE nie ma obowiązku corocznego rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Jeżeli jednak
podatek zostal nadpłacony, można skorzystać
z możliwosci odliczeń z tytułu poniesionych
wydatków kwalifikowalnych.

W systemie PAYE od wypłaty potrącany
jest nie tylko podatek dochodowy, ale również
składki ubezpieczeniowe czyli Universal Social
Charge (USC) oraz Pay Related Social Insurance
(PRSI). Wysokość tych składek jest ściśle związana z wysokością dochodów.

Podatnik może dokonać rozliczenia na cztery
lata wstecz. W 2018 roku można rozliczyć się
za lata 2017, 2016, 2015 i 2014.

Składki USC
Rodzaj płatności ustanowiony przez irlandzki rząd.
Składki te naliczane są w następujący sposób:
• jeżeli dochód w ciągu roku wynosi mniej niż
12 012 euro, USC nie jest pobierane,
• jeżeli dochód w ciągu roku przekroczy kwotę 12 012 euro, USC jest naliczane według
czterech progów procentowych:

Sytuacja nieco komplikuje się jeżeli współmałżonek nie jest rezydentem w Irlandii. Należy
wtedy aplikować o ulgę małżeńską co roku,
przedstawiając zaświadczenie o zarobkach
współmałżonka mieszkającego w innym kraju, lub ich braku. Należy podać również numer
rejestracyjny takiej osoby z danego kraju (dla
Polski to numer PESEL) oraz jej adres. Na
podstawie tych informacji Revenue nalicza ulgę
małżeńską w odpowiedniej wysokości.
Obowiązkiem wobec Revenue jest zgłoszenie co
roku dochodu z innych źródeł niż zatrudnienie.
Wszystkie dodatkowe dochody poniżej 5000
euro rocznie mogą być rozliczone na dokumencie Form 12. Jeżeli dochody przekraczają tę kwotę, a pochodzą np. z działalności gospodarczej
w Polsce lub innym kraju, należy zarejestrować się jako samozatrudniony (Self Employed)
i zgłosić dochód na dokumencie Form 11.
Wszelkie dochody z innych krajów, nawet jeżeli były opodatkowane w danym kraju, powinny
być zgłoszone w kraju rezydencji.
Emerytury i renty przyznane w Polsce, a wypłacane rezydentowi Irlandii, powinny być
zgłoszone w Revenue.
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Dochód do 12 012 euro
– stawka 0,5%
Następne 7 360 euro
– stawka 2%
Kolejne 50 672 euro
– stawka 4,75%
Pozostałe zarobki
– 8%

Składki PRSI
Każda osoba pracująca w Irlandii ma obowiązek płacić Ubezpieczenie Społeczne Zależne
od Dochodów – Pay Related Social Insurance
(PRSI), czasem nazywane również „Stamps”.
Część płaconej składki przeznaczona jest na
Ubezpieczenie Społeczne (Social Insurance)
i Ubezpieczenie Zdrowotne (Health Contribution), a część na Fundusz Ubezpieczenia
Społecznego, z którego wypłacane są świadczenia socjalne i emerytury.

PRSI dzielimy na dwie odrębne płatności: PRSI
employee (część płacona przez pracownika) oraz
PRSI employer (część płacona przez pracodawcę).

I
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Procentowe progi PRSI
Tygodniowy próg
Ile
podatkowy nie pod- Klasa PRSI całkowitego
legający kumulacji
dochodu?
Do 37,99 euro
38,00 - 352 euro
352,01 - 376 euro
376,01 - 424 euro
Powyżej 424 euro

JO
AO
AX
AL
A1

CAŁY
CAŁY
CAŁY
CAŁY
CAŁY

W każdym roku kalendarzowym można zgromadzić maksymalnie 52 składki. Od ich ilości
zależy prawo do irlandzkiej emerytury oraz
możliwość pobierania większości zasiłków.
Wysokość składek zależy od wysokości zarobków pracownika i klasy ubezpieczeniowej,
w której pracownik jest sklasyfikowany.
Składki odprowadzane na ubezpieczenie społeczne w Polsce można transferować! Będą
one przeliczone i dodane do tych, które już
są zgromadzone w irlandzkim systemie. Jest
to ważne przy aplikowaniu o krótkoterminowe zasiłki pomocowe, np. Illness Benef it (zasiłek chorobowy), Maternity Benef it (zasiłek
macierzyński). Trzeba tylko spełniać jeden
warunek: ostatnia składka ubezpieczeniowa
(przynajmniej jedna!) musiała być opłacona
na terenie Republiki Irlandii.
Trzy rodzaje składek
Składki opłacane obowiązkowo:
pracodawca ma obowiązek opłacać
składkę przy zarobkach powyżej 38 euro
tygodniowo,
•
osoba samozatrudniona z dochodem
powyżej 5000 euro rocznie ma obowiązek
opłacać składki samodzielnie.
•

Pracownik
%
0
0
4
4
4

Pracownik
Pracodawca
&
%
Pracodawca
%
0,5
8,6
8,6
10,85
10,85

0,5
8,6
12,6
14,85
14,85

Składki kredytowe
Opłacane są przez państwo przy niektórych płatnościach z opieki społecznej.
Składki dobrowolne
Dobrowolne opłacanie składki, jest to
inwestycja długoterminowa i pozwala zabezpieczyć w przyszłości prawo do otrzymywania emerytury. Nie ma jednak możliwości by płacić te składki i nabyć prawa do
urlopu macierzyńskiego bądź zasiłku dla
bezrobotnych (Jobseeker Benefit).
O dobrowolne składki należy aplikować
w ciągu 5 lat od ostatniego zakończonego
roku podatkowego, podczas którego była
opłacona ostatnia składka przymusowa lub
kredytowana.
Warunki jakie należy spełnić by mieć
możliwość opłacenia składek dobrowolnie:

należy mieć minimum 520 opłaconych składek PRSI (10 lat),
•
wyrazić zgodę na opłacanie dobrowolnej składki od nastepnego tygodnia po
ukończeniu opłacania składki obowiązkowej,
•
wysłać oficjalną prośbę o możliwość
opłacenia składek dobrowolnych na adres:
•
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Voluntary Contributions Section
Department of Employment Affairs
and Social Protection
Cork Road
Waterford
Ireland
Tel.: (051) 356 000
Lokalny: 1890 690 690

Klasy składek opłacanych
Klasa A odprowadzana jest przez większość
pracowników w Irlandii. Płacą ją osoby zatrudnione na etacie. Obejmuje pracowników w sektorze produkcyjnym, usługowym oraz strefie
budżetowej.
Klasa B opłacana jest przez urzędników państwowych, lekarzy zatrudnionych w sektorze
państwowym oraz Gardai zatrudnionych przed
6 kwietnia 1995 r.
Klasa C obejmuje żołnierzy zawodowych oraz
personel medyczny armii zatrudnionych przed
6 kwietnia 1995 r.
Klasa D odprowadzana jest przez osoby w strefie budżetowej nie objęte klasami B i C, zatrudnione przed 6 kwietnia 1995 r.

cają składki z tytułu innej pracy).
Klasa K odprowadzana jest przez pojedyncze
osoby płacące jedynie składkę zdrowotną, np.
sędziowie.
Klasa M opłacana jest przez pracowników poniżej 16 roku życia oraz tych, którzy zarabiają
zbyt mało, aby płacić klasę K.
Klasa S składkę tego typu odprowadzają głównie osoby samozatrudnione i czerpiące zyski
z wynajmu.
Klasa P obejmuje samozatrudnionych rybaków.
Zatrudnienie
Minimalna stawka godzinowa w Irlandii
(rok 2018):
•
•
•
•

9,55 euro dla doświadczonego pracownika,
8,60 euro dla pracownika powyżej 19 roku
życia, pracującego krócej niż dwa lata,
7,64 euro dla pracownika powyżej 18 roku
życia pracującego krócej niż rok,
6,69 euro dla pracownika poniżej
18 roku życia.

Odprawy

Klasa H odprowadzana jest przez personel
obronny Irlandii (żołnierze zawodowi i inni).

Odprawa należy się pracownikowi, który w danym przedsiębiorstwie przepracował minimum
2 lata i został zwolniony z przyczyn od niego
niezależnych - jak redukcja etatów czy zmiana
profilu działalności. Jeśli pracownik zwalnia się
sam lub został zwolniony z powodu poważnego
przewinienia, odprawa mu nie przysługuje.

Klasa J to klasa składek dla osób zarabiających
poniżej 38 euro tygodniowo, osób powyżej 66
roku życia, lub zatrudnionych na stanowiskach
dotowanych (zazwyczaj są to osoby, które opła-

Zasady naliczania odprawy: za każdy przepracowany rok wypłacone powinny zostać dwie
pełne tygodniówki plus jedna tygodniówka
extra.

Klasa E opłacana jest przez osoby zatrudnione jako księża przez Kościół Irlandii (Church of
Ireland).
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W przypadku wyższych zarobków niż 600
euro brutto na tydzień, jedynie ta kwota jest
uwzględniana przy obliczaniu średniej tygodniowej wypłaty odprawy.
Przykład
Pan Jan pracował w fabryce siedem lat i zarabiał 680 euro tygodniowo. Stanowisko, na
którym pracował uległo likwidacji. Pan Jan
otrzyma 9000 euro odprawy.
14 x 600 = 8400 euro plus extra 600
Ważne dokumenty z tytułu zatrudnienia
Dokument P60 - wystawiany przez pracodawcę dla pracownika 31 grudnia każdego
roku.
Jest to podsumowanie zarobków, podatków
i składek zapłaconych w danym roku rozliczeniowym przez osobę zatrudnioną w danej firmie w ciągu roku podatkowego.
Pracodawca ma obowiązek przekazania wyżej wymienionego dokumentu w ręce pracownika do połowy lutego roku kolejnego.

Dokument P45 - wystawiany przez pracodawcę dla pracownika, który kończy zatrudnienie przed końcem roku. Zawiera te same
informacje co dokument P60 oraz datę zakończenia współpracy.
Payslip - dokument wystawiany przez pracodawcę dla pracownika z tą samą częstotliwością z jaką otrzymuje wynagrodzenie.
Powinien zawierać wysokość wypłaty brutto oraz informacje o wszelkich potrąceniach
lub dodatkach do wypłaty.
P21 Balancing Statement - dokument podsumowujący rok rozliczeniowy dla osób zatrudnionych.
Zawiera w sobie informacje o dochodach ze wszystkich miejsc pracy, podatkach,
składkach i należnych ulgach podatkowych.
Jest to wykonana przez Revenue kalkulacja,
na podstawie której możemy dowiedzieć się
czy podatki były nadpłacone, czy też doszło
do niedopłaty.
O wyżej wymieniony dokument należy
aplikować na stronie Revenue, logując się na
swój profil myAccount, telefonicznie lub bezpośrednio w Revenue.
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System państwowej
opieki zdrowotnej
Programy pomocowe dla osób zamieszkałych
w Irlandii
Niezależne od dochodów:
•
Pomoc w dofinansowaniu kosztów leków (Drug Payment Scheme),
•
Europejska Karta ubezpieczenia
zdrowotnego (European Health Insurance
Card),
•
pomoc dla osób przewlekle chorych
(Long Illness Scheme).
Zależne od dochodów:
•
Karta Medyczna (Full Medical Card MC).
•
Karta Wizyt Lekarza Rodzinnego
(General Doctor Visit Card GPC).
Aby zadbać o swoje zdrowie, każdy mieszkaniec
Zielonej Wyspy ze stałym pobytem w tym kraju, powinien aplikować o kartę Drug Payment
Scheme, jeżeli nie należy mu się Medical Card.
Jest to ogólnie dostępny program pomocy ze
strony państwa irlandzkiego, a gwarantuje po-

str. 8

krycie kosztów leków wydanych na receptę,
przekraczających sumę 144 euro miesięcznie na
rodzinę (o dodatkowe informacje warto zapytać
farmaceutę).
Wizyta na izbie przyjęć, jak również pobyt
w szpitalu, w Irlandii podlegają opłacie. W 2018
roku koszt pobytu na Izbie Przyjęć to 100
euro. Koszt doby w szpitalu wynosi 80 euro,
ale rachunek za pobyt w szpitalu nie wyniesie
więcej niż 800 euro rocznie.
W przypadku poważnych trudności materialnych usługi medyczne mogą być udzielone nieodpłatnie. Należy skontaktować się
z pracownikiem socjalnym w szpitalu bądź
napisać podanie o umorzenie opłaty podając przyczynę.
Opłata za hospitalizację nie dotyczy następujących grup:
•
Posiadaczy pełnych kart medycznych.
•
Osób leczonych na określone choroby
zakaźne.
•
Osób podlegających opłatom za pobyt
długoterminowy.

Rozdział

Dzieci w wieku do sześciu tygodni,
cierpiących na określone choroby i niepełnosprawności oraz skierowanych na leczenie
z poradni pediatrycznych i w następstwie
szkolnych badań lekarskich.
•
Kobiet korzystających z usług położniczych.
•
Osób uprawnionych do usług szpitalnych na podstawie rozporządzeń UE (generalnie posiadaczy Europejskich Kart ubezpieczenia zdrowotnego z innych państw).
•

europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego jest to bezpłatna karta, która zapewnia
dostęp do wszelkich niezbędnych z medycznego punktu widzenia usług państwowej opieki zdrowotnej podczas tymczasowego pobytu
w dowolnym z 28 państw członkowskich
UE, w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii
i Szwajcarii, na takich samych warunkach
i w takiej samej cenie, jak osobom ubezpieczonym w danym kraju (nie zawsze leczenie jest
bezpłatne). Karty wydawane są przez instytucje
ubezpieczeń społecznych w kraju zamieszkania.
Uwaga
Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego nie jest alternatywą dla ubezpieczenia
podróży. Nie obejmuje ona prywatnych usług
opieki zdrowotnej czy kosztów związanych
z przelotem do kraju.
Nie obejmuje też kosztów leczenia w sytuacji
gdy celem wyjazdu zagranicznego jest poddanie się leczeniu za granicą.
Nie stanowi gwarancji darmowych usług
medycznych. Ze względu na różnice w systemach opieki zdrowotnej w różnych krajach,
bezpłatne usługi medyczne w kraju pochodzenia mogą okazać się odpłatne w innym
kraju.
Turyści przebywający tymczasowo na terenie

II

Irlandii, a posiadający Europejską Kartę ubezpieczenia zdrowotnego z innego kraju Unii, są
traktowani tak jakby posiadali Medical Card.
Karta ta uprawnia zatem w razie nagłej potrzeby do bezpłatnej wizyty u lekarza GP oraz leczenia szpitalnego, a koszt leków przepisanych
na receptę zależy od rozporządzeń budżetowych w danym roku.
W przypadku zmiany miejsca zamieszkania
i wyjazdu do innego kraju, należy zarejestrować się wykorzystując w tym celu dokument
S1. Używanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w celu uzyskania bezpłatnej
opieki medycznej w nowym kraju zwykłego pobytu, nie jest możliwe.
Zasiłek z tytułu długotrwałej choroby (Long
Term Illness Scheme)
Zapewnia leki i pokrywa koszty związane
z określonymi schorzeniami:

upośledzenie umysłowe,
•
choroby psychiczne (dla dzieci do 16
roku życia),
•
fenyloketonuria,
•
mukowiscydoza,
•
rozszczep kręgosłupa i wodogłowie,
•
hemofilia,
•
porażenie mózgowe,
•
padaczka,
•
cukrzyca i moczówka prosta,
•
choroba Parkinsona,
•
ostra białaczka,
•
dystrofia mięśniowa,
•
stwardnienie rozsiane.
•

Osoby cierpiące na którąkolwiek z powyższych
chorób otrzymują książeczkę pacjenta cierpiącego na długotrwałą chorobę. Książeczka ta
pozwala osobom chorym na bezpłatne otrzymywanie lekarstw oraz urządzeń medycznych
str. 9
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i chirurgicznych bezpośrednio związanych
z daną chorobą. System świadczeń na wypadek
długotrwałej choroby nie zależy od dochodów
pacjenta. Jest on odrębny i niezależny od systemu kart medycznych i kart uprawniających do
nieodpłatnych wizyt u lekarza pierwszego kontaktu.
Formularze przystąpienia do systemu świadczeń
na wypadek długotrwałej choroby są dostępne
w internecie. Lekarz, składając swój podpis na
formularzu, potwierdza, że wnioskujący cierpi
na daną chorobę oraz wymaga przyjmowania
wymienionych leków.
Jeżeli natomiast osoba cierpi na schorzenie, które nie zostało wymienione na powyższej liście,
powinna wziąć pod uwagę możliwość złożenia
wniosku o wydanie karty medycznej.

(z wyjątkiem własnego domu mieszkalnego).
Jak aplikować?

Karta Medyczna (Medical Card)

Od
decyzji
można
się
odwoływać.
Pisząc
odwołanie
należy
zwrócić
szczególną uwagę, na zmiany jakie zaszły
w sytuacji materialnej od momentu aplikowania
po raz pierwszy i ewentualnie dołączyć większą
dokumentację.

Karta medyczna wydawana jest przez Health
Service Executive (HSE), uprawnia do bezpłatnego korzystania z państwowej służby zdrowia.
Bezpłatne usługi w ramach Medical Card:

wizyty i badania u lekarzy rodzinnych;
•
pobyt oraz hospitalizacja w publicznych szpitalach;
•
świadczenia stomatologiczne, okulistyczne i laryngologiczne (niektóre usługi);
•
usługi medyczne w zakresie zdrowia
psychicznego, opieka psychologiczna, doradztwo;
•
leki na receptę w ramach stawki przewidzianej w budżecie.
•

Aby zakwalifikować się do otrzymania karty
medycznej, dochód tygodniowy musi pozostawać poniżej określonej kwoty w stosunku do
wielkości danej rodziny. Przy ocenie dochodów
brane są pod uwagę przychody gotówkowe,
oszczędności, inwestycje oraz nieruchomości
str. 10

Aby starać się o otrzymanie karty medycznej
należy wypelnić formularz MC1 lub MC1A
(dla osób powyżej 70 roku życia). Dokument
ten można wypełnić w wersji papierowej lub
online: www.medicalcard.ie.
Do wypełnionej aplikacji należy dołączyć
potrzebne dokumenty (lista dokumentów zależy
od sytuacji rodzinnej, materialnej i zdrowotnej).
Warto zrobić zdjęcie wypełnionej aplikacji,
a wszystkie dokumenty wysłać listem
poleconym. Czas wydania decyzji może się
wahać od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Jeżeli z uwagi na dochody osoba nie zakwalifikowała się do posiadania karty medycznej,
może zostać zakwalifikowana do otrzymania
Karty Wizyt Lekarza Rodzinnego. Karta ta
uprawnia do darmowych konsultacji z lekarzem
pierwszego kontaktu oraz darmowych konsultacji ze specjalistami pod warunkiem, że lekarz
prowadzący wydał skierowanie.
Więcej informacji na temat świadczeń opieki
zdrowotnej w Irlandii można uzyskać w lokalnej placówce służby zdrowia (HSE).
Informacje te dostępne są również za pośrednictwem stron internetowych: www.citizensinformation.ie oraz www.hse.ie.

Rozdział
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System Opieki Społecznej
System Opieki Społecznej w Irlandii
•
•
•

Płatności z ubezpieczenia społecznego.
Płatności zależne od dochodów.
Płatności uniwersalne.

Płatności z ubezpieczenia społecznego
Płatności z tytułu ubezpieczeń społecznych są
przyznawane osobom, które spełniają określone
warunki. Przede wszystkim przed przyznaniem
tego rodzaju płatności sprawdzana jest ilość
składek na ubezpieczenie społeczne (warunki
PRSI).
Przykładowe płatności w oparciu o składki na ubezpieczenie to: zasiłek dla osób poszukujących pracy, zasiłek chorobowy, zasiłek
macierzyński, renta inwalidzka, zasiłek dla
opiekunów i emerytura państwowa (składkowa). Warunki te różnią się w zależności
od płatności, o którą się ubiega beneficjent.

Ilość potrzebnych opłaconych składek PRSI
dla poszczególnych rodzajów zasiłków można
znaleźć w informatorach dotyczących danych
płatności, które są dostępne na stronie internetowej Departamentu ds. Zatrudnienia i Ochrony Socjalnej.
Płatności zależne od dochodów
płatności te są przeznaczone przede wszystkim
dla osób, które nie mają wystarczającej ilości
składek. Przykładem może być osoba, która
osiąga wiek emerytalny, ale nie zgromadziła wymaganej minimalnej ilości składek, by korzystać
z emerytury wypracowanej. Może ona zamiast
tego ubiegać się o zasiłek emerytalny, który jest
równoważną wypłatą, ale zależy od Means Test.
„Means test” czyli testowanie zamożności oznacza dosłownie, że Departament ds. Zatrudnienia
i Ochrony Socjalnej zbada wszystkie źródła
dochodów, aby sprawdzić, czy są one poniżej
str. 11
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pewnego poziomu. Metody testowania
dochodów są różne dla różnego rodzaju
zasiłków.
Przykładowe płatności zależne od testowania dochodów: Jobseeker’s Allowance, Carer’s Allowance,
Disability Allowance, One Parent Family Payment etc.
Warto zapytać pracownika socjalnego
o Supplementary Welfare Allowance.

W niektórych przypadkach można otrzymać pomoc finansową, zanim wpłynie
decyzja dotycząca prawa do płatności,
o którą aplikowano.

str. 12

Płatności uniwersalne
Płatności uniwersalne są wypłacane niezależnie
od dochodu lub wielkości składek ubezpieczenia
społecznego. Są uzależnione od ustaw rządowych, według których beneficjent spełnia określone warunki. Przykładem może być zasiłek na
dziecko (Child Benefit). W tym przypadku osoba
aplikująca musi mieć dziecko i sprawować prawną opiekę nad nim, zgodnie z definicją zawartą
w przepisach.

Rozdział

IV

Przegląd płatności emerytalnych
EMERYTURY

O emeryturę można ubiegać się na 3 miesiące
przed osiągnięciem wieku emerytalnego (obecnie 66 lat). W Irlandii nie ma czegoś takiego,
jak „emerytura pomostowa” lub „wcześniejsza
emerytura”. Oczywiście, można przestać pracować przed 66 rokiem życia, ale nie otrzyma się
z tego tytułu prawa do jakiejkolwiek płatności.
Zgodnie z irlandzką ustawą o pomocy społecznej i emeryturach z 2011 r. (Social Welfare and
Pensions Act), nastepuje stopniowe podwyższenie wieku emerytalnego, docelowo do 68 lat.
Osoby urodzone między 1 stycznia 1949 r. a 31
grudnia 1954 r. włącznie, osiągną minimalny
wiek emerytalny majac 66 lat. Osoby urodzone
między 1 stycznia 1955 r. a 31 grudnia 1960 r.
włącznie, minimalny dopuszczalny państwowy
wiek emerytalny osiągną mając 67 lat. Wszyscy
urodzeni po 1 stycznia 1961 r. będą mieli prawo
do emerytury w wieku 68 lat.
Emerytura Składkowa (Contributory Pension)

Aby ubiegać się o emeryturę w Irlandii, należy
osiągnąć wiek emerytalny i mieć zapłacone co
najmniej 520 składek PRSI. W przypadku niektórych roszczeń można również użyć składek
tzw. kredytowanych, ale tylko wtedy, gdy 520
składek PRSI jest już zapłaconych.

Jak obliczana jest emerytura?
Emerytura w Irlandii nie jest zależna od
zarobków, zależy od ilości składek. Im więcej jest ich zapłaconych, tym wyższa będzie
emerytura.
Emerytura obliczana jest na podstawie ilości
składek z całości życia zawodowego. Ich średnia
liczba określa, jaka będzie wysokość emerytury.
Życie zawodowe to lata pomiędzy momentem,
kiedy po raz pierwszy została zapłacona składka
PRSI, a rokiem, w którym określany jest jako
wiek emerytalny.
Obecnie wiek emerytalny to 66 lat. Składki
emerytalne doliczane są do końca roku kalendarzowego, w którym osiągnięto wiek 65 lat.
Nie ma możliwości dorobienia lub dopłacenia
składek po osiągnięciu tego wieku. Emerytura
jest wypłacana od miesiąca po 66 urodzinach.
PRZYKŁAD

Pan Jan w październiku ukończył 66 lat – emerytura należna z wypracowanych składek będzie przyznana od listopada.

str. 13
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Stawki emerytury składkowej od 30 marca 2018
Średnia ilość składek
Kwota wypłaty
Dodatek na
Dodatek na dorosłego
PRSI rocznie
na osobę
dorosłego członka
członka rodziny
rodziny poniżej 66 lat
powyżej 66 lat
48 i więcej
40-47
30-39
20-29
15-19
10-14

243,30 euro
238,50 euro
218,70 euro
207,10 euro
158,50 euro
97,20 euro

162,10 euro
154,20 euro
146,80 euro
137,30 euro
105,60 euro
64,40 euro

218 euro
207,10 euro
196,50 euro
184,90 euro
141,60 euro
87,70 euro

Stawki emerytury składkowej od 30 marca 2018 dla osób,
które aplikowały przed końcem września 2012 r.
Średnia ilość składek
Kwota wypłaty
Dodatek na
Dodatek na dorosłego
PRSI rocznie
na osobę
dorosłego członka
członka rodziny
rodziny poniżej 66 lat
powyżej 66 lat
48 i więcej
243,30 euro
162,10 euro
218 euro
20 - 47
238,50 euro
162,10 euro
218 euro
15 - 19
182,50 euro
121,60 euro
163,50 euro
10 - 14
121,70 euro
81,10 euro
109 euro

PRZYKŁAD
Pan Jan ma naliczone 625 składek PRSI klasy
A, pracę rozpoczął w wieku 53 lat. To oznaczcza, że pracował 12 lat bez przerwy.
625 : 12 = 52
Dostanie emeryturę w wysokości 243,30 euro.
Żona Pana Jana ma naliczone 625 składek
PRSI klasy A, pracę rozpoczęła w wieku 40
lat, pracowała w Irlandii przez 4 lata i wróciła
do Polski, potem w wieku 53 lat przyjechała
razem z mężem i przepracowała kolejne 8 lat
w trakcie dwunastoletniego pobytu.
625 : 25 = 25
Dostanie emeryturę w wysokości 207,10 euro.
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Do płatności emerytalnej naliczonej ze składek
można również otrzymać dopłatę na współmałżonka lub partnera, ale ten dodatek zależy od
zamożności.
Emerytura oparta na wypracowanych składkach jest wypłacana niezależnie od miejsca zamieszkania.
Jeśli składki PRSI osiągnęły 520, wkłady z innego kraju nie będą się liczyć. W takim przypadku należy sprawdzić, czy nie należy sie druga emerytura z innego kraju.
Każde państwo, w którym było opłacane ubezpieczenie, będzie uwzględniało rejestr, zgodnie z przepisami obowiązującymi
w danym kraju i na tej podstawie ustali wysokość
świadczenia.

Rozdział

W Irlandii jedyną sytuacją, w której uwzględniane są składki zagraniczne, jest
sytuacja, gdy zapłacono co najmniej 260
składek PRSI, ale mniej niż 520. W takim
przypadku naliczony zostaje należny
odsetek emerytury z Irlandii (zwykle kwota jest niska, ponieważ większość składek
była opłacana w innym kraju).
Każdy z krajów, gdzie były opłacane składki,
będzie również brał pod uwagę ubezpieczenie
w innym kraju członkowskim. Składki opłacane w kilku krajach mogą umożliwić przyznanie emerytury lub zwiększenie jej wysokości.
W tym celu kraje UE wymieniają się informacjami na temat opłaconych składek. Każdy kraj
wylicza wysokość świadczenia. Zawsze wybierana jest opcja bardziej korzystna dla świadczeniobiorcy.

IV

Emerytura nieskładkowa (Non contributory
pension)
O ten rodzaj płatności mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 66 lat, ale nie zgromadziły wymaganej ilości składek PRSI. Płatność ta
jest zależna od dochodód i stanu majątkowego
(Means Test). Wysokość nieskładkowej emerytury zależy od sytuacji finansowej wnioskodawcy oraz jego współmażonka lub partnera. Pod
uwagę brane są wszystkie dochody (przychody
z najmu, emerytury zagraniczne oraz oszczędności) oraz koszty utrzymania (czynsz, rata kredytu hipotecznego).
Można pracować, ale każdy dochód ponad 200
euro tygodniowo obniża należną płatność.
Emerytura nieskładkowa jest wypłacana wyłącznie osobom, których miejscem pobytu stałego jest Irlandia.

Maksymalne stawki emerytury nieskładkowej od 30 marca 2018
Emerytura nieskładkowa
Wypłata dla osoby w wieku od 66 do 80 lat
Wypłata dla osoby powyżej 80 lat
Dodatek na osobę dorosłą poniżej 66 lat
Dodatek na dziecko
Emerytura składkowa i nieskładkowa podlega opodatkowaniu, ale jeśli dla emeryta objętego tym świadczeniem jest to jedyny dochód,
wówczas mało prawdopodobne, by naliczany
i pobierany był podatek. Jeżeli nie jest to jedyny
dochód należy zgłosić ten fakt w Revenue i co
roku wypełniać dokument Form 12.
Emerytury pracownicze oraz prywatne

Emerytury pracownicze są dobrowolne. Oferowane są zarówno w sektorze publicznym

Maksymalna kwota na tydzień
232 euro
242 euro
153,30 euro
31,80 euro
(pracownikom służb państwowych, w oświacie,
itp.) jak i pracownikom firm prywatnych jako
pewien benefit do pensji.
Emerytury prywatne dotyczą osób samozatrudnionych i mają postać indywidualnych kont
oszczędności emerytalnych.
Składki PRSI
można sprawdzić
na stronie:
www.mygovid.ie
str. 15
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Przegląd zasiłków związanych
z chorobą
•
•
•

Zasiłek chorobowy (Illness Benefit).
Renta inwalidzka (Invalidity Pension).
Zasiłek inwalidzki (Disability
Allowance).

Zasiłek chorobowy (Illness Benefit)
Jest to płatność za krótkotrwałe choroby, które
trwają nie dłużej niż 2 lata. Aby otrzymać tę płatność, należy mieć opłacone minimum 104 składki PRSI. Muszą być one dość aktualne oraz płacone najpóźniej 2 lata przed złożeniem wniosku
o Illness Benefit.
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Przykład
Pan Jan ubiega się o zasiłek chorobowy
w 2017 roku. W 2016 roku nie miał wystarczającej ilości zapłaconych składek, dlatego
też pod uwagę wzięto rok 2016 i 2015.
Przebywając na Illness Benefit należy przesyłać
cotygodniowe certyfikaty medyczne do Social
Welfare. Stawki zasiłku chorobwego zależą od
przychodów. Pobierając ten rodzaj płatności
można wyjechać za granicę, ale przed wyjazdem
należy poinformować o swoich intencjach Social
Welfare oraz zaaranżować sposób przesyłania
certyfikatów (jak często je wysyłać, czy trzeba je
przetłumaczyć, itp.).

V
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Stawki zasiłku chorobowego

Tygodniowe stawki wypłat zasiłku chorobowego
Średnie dochody

Stawka w euro

300 euro i więcej
220 - 299.99 euro
150 - 219.99 euro
mniej niż 150 euro

198 euro
155,10 euro
127,80 euro
88,90 euro

Dodatek
na dziecko
– 31,80 euro
Renta inwalidzka (Invalidity Pension)
Jest to płatność dla osób długotrwale lub trwale niezdolnych do pracy.
Nie ma wykazu chorób lub uszczerbku na zdrowiu, określających pełną niezdolność do pracy.
Jeśli na przykład uszkodzone są palce, istnieje
prawdopodobieństwo, że komisja uzna, iż można znaleźć pracę, która nie wymagałaby manualnej precyzji i nie przyzna prawa do płatności.
Od decyzji można się oczywiście odwoływać.
Aby zakwalifikować się na rente inwalidzka należy mieć co najmniej 5 lat opłaconych składek
PRSI. Składki z innego kraju mogą byc wzięte
pod uwagę.
Składki z innego kraju mogą być wzięte pod
uwagę. W tym celu Social Welfare występuje do
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wydanie
formularza E-104. Dokument ten, to dowód
przebytych okresów ubezpieczenia i zatrudnienia (czasem rownież zamieszkania). Na jego
podstawie istnieje możliwość nabycia prawa
do renty inwalidzkiej (oraz innych świadczeń
opartych o PRSI) na podstawie składek wypracowanych również w Polsce.

Dodatek na dorosłego
członka rodziny
131,40 euro
85,10 euro
85,10 euro
85,10 euro

Rentę inwalidzką można otrzymywać do wieku
emerytalnego i wypłacić ją w dowolnym kraju
na świecie.
Maksymalna stawka renty inwalidzkiej to 203,50
euro, dodatek na dorosłą osobę w rodzinie 145,30
euro, a dodatek na dziecko 31.80 euro (pełna
płatność) lub 15,90 euro (połowa płatności).
Zasiłek inwalidzki (Disability Allowance)
Podobnie jak w przypadku renty inwalidzkiej, jest to płatność dla osoby trwale lub
długoterminowo niezdolnej do pracy. Aby
starać się o ten zasiłek, nie trzeba w ogóle
mieć opłaconych składek, ale płatność podlega Means Test, a osoba pobierająca świadczenie musi mieszkać na stałe w Irlandii.
Means Test uwzględnia zarobki oraz majątek
osoby składającej wniosek, a także jej współmałżonka lub partnera.
Płatność ta kończy się wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego.
Maksymalna stawka zasiłku inwalidzkiego to
198 euro, dodatek na dorosłą osobę w rodzinie
131,40 euro, a dodatek na dziecko 31,80 euro
(pełna płatność), lub 15,90 euro (połowa płatności).
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Przegląd zasiłków
dla opiekunów
Zasiłek opiekuńczy (Domiciliary Care Allowance)

Zasiłek dla opiekuna w oparciu o składki
(Carer’s Benefit)

Jest to zasiłek dla rodzica bądź opiekuna dziecka, które wymaga stałej opieki. Nie ma jednoznacznie określonych warunków medycznych,
które określałyby podstawę przyznania tej płatności. Przede wszystkim należy udowodnić, że
dziecko wymaga znacznie więcej opieki i uwagi
w porównaniu z innymi dziećmi w tym samym
wieku, bez postawionej diagnozy.

Jest to płatność dla osoby dorosłej opiekującej
się chorym powyżej 16 roku życia.

Zasiłek ten przyznawany jest na dziecko przed
ukończeniem 16 roku życia. Jest on wypłacany
raz w miesiącu, w wysokości 309,50 euro.
Dzieci, na które przyznany jest dodatek na
opiekę domową, otrzymują Kartę Medyczną,
bez względu na dochody w rodzinie.
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Wymagane jest co najmniej 156 opłaconych
składek, z czego minimum 26 musi być opłacone przed złożeniem wniosku. Zasiłek nie przysługuje osobom samozatrudnionym.
Wymagania:
zasiłek przyznawany jest maksymalnie na 2 lata, pod warunkiem zdolności do
sprawowania opieki,
•
opiekun nie może mieć mniej niż 16
lat i nie więcej niż 66 lat,
•
sprawując opiekę, można brać udział
w kursach edukacyjnych, nie więcej niż 15
godzin tygodniowo.
•

VI
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Kryteria medyczne osoby pod opieką nie są
ustandaryzowane, ogólnie należy spełniać
następujące wymagania:
• osoba wymaga ciągłego nadzoru - konieczna jest częsta pomoc przez cały
dzień w związku z normalnym funkcjonowaniem,
• osoba potrzebuje codziennej opieki
i uwagi przez okres co najmniej 12 miesięcy.
Można sprawować opiekę nad więcej niż jedną
osobą - stawka wynosi jeden i pół podstawowego dodatku.
Osoba otrzymująca Carer’s Benefit, ma prawo
do dwóch tygodni płatnego urlopu.

Kryteria wymagane wobec opiekuna:
• wiek od 16 do 66 lat,
• zdolność do sprawowania opieki nad
chorą osobą,
• nie ma konieczności mieszkania z podopiecznym, ale ważne jest ustalenie
systemu komunikacji (na przykład telefonicznej). Wytyczne wskazują, że powinna to być maksymalnie 30 minutowa
podróż, by dotrzeć do domu podopiecznego.
Zasiłek jest wypłacany przez okres do 13 tygodni, jeśli podopieczny przebywa w szpitalu.
Zasiłek jest jeszcze wypłacany przez 6 kolejnych tygodni, po śmierci podopiecznego.

Stawki Carer’s Benefit (dane z 29 marca 2018)
Opiekun (16-66)
Opieka nad jedną osobą
Opieka na więcej niż jedną osobą
Dodatkowo na każde kwalifikujące się dziecko
Zasiłek dla opiekuna w oparciu o dochody
(Carer’s Allowance)
Kryteria medyczne do zakwalifikowania się na
ten zasiłek i dla opiekunów i podopiecznych są
takie same jak przy zasiłku Carer’s Benefit.

Maksymalna stawka tygodniowa
215 euro
320 euro
31,80 euro (pełna stawka),
15,90 euro (pół stawki)
jątkowego: pod uwagę brany jest dochód
i majątek osoby składającej wniosek oraz
jego współmałżonka lub partnera,
•
osoba musi mieszkać w Irlandii, żeby
dostać ten dodatek.

Różnice pomiędzy płatnościami to:
płatność ta nie jest oparta na składkach PRSI, zatem aplikować może każdy,
nawet jeśli nie zapłacił ani jednej składki,
•
nie ma ograniczenia wiekowego,
•
nie ma ograniczeń czasowych; można otrzymywać tę płatność tak długo, jak
długo osoba podopieczna wymaga pełnej
opieki i uwagi,
•
płatność jest zależna od stanu ma•
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Maksymalne stawki Carer’s Allowance (dane z 29 marca 2018)
Opiekun

Maksymalna stawka tygodniowa

Poniżej 66 roku życia, opieka dla 1 osoby

214 euro

Poniżej 66 roku życia, opieka dla 2 lub więcej osób

321 euro

Dodatkowo na każde kwalifikujące się dziecko

31,80 euro (pełna stawka)
15,90 euro (pół stawki)

66 lat +, opieka dla 1 osoby
66 lat +, opieka dla 2 osób

Jednorazowa wypłata dla opiekuna (Carer’s
Support Grant)
Wcześniej znany jako Respite Care Grant.
Jest to płatność przysługująca osobom, które otrzymują jeden z dwóch powyższych zasiłków. Wypłacana jest jednorazowo, raz
do roku w czerwcu w wysokości 1700 euro.
Program pomocy opłaty domu opieki
(Nursing Home Support Scheme)
Jest to program wsparcia dla osób korzystających z pomocy domu opieki.
Aby móc korzystać z tego rodzaju pomocy, należy udowodnić, iż istnieje wymóg całodobowej
specjalistycznej opieki.
Koszt utrzymania osoby w domu opieki może
wynosić ponad 1000 euro tygodniowo, dlatego
też w odpowiedzi na potrzeby osób zamieszkałych w Irlandii, został stworzony program pomocy.
Osoba pozostająca w domu opieki musi
zapłacić:
•
•
•

80% dochodu,
7,5% wartości wszelkich majątków
(z pominięciem kwoty 36 000 euro),
7,5% wartości własnego domu
(płacone tylko za 3 lata).

Pozostałe koszty pokrywa Państwo.
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252 euro
378 euro

Przykład
Pan Jan z emeryturą państwową w wysokości 230 euro tygodniowo, z oszczędnościami w wysokości 50 000 euro i z domem
o wartości 100 000 euro musi zapłacić za
swoje utrzymanie 347 euro tygodniowo.
1.
2.
3.

80% z 230 = 184 euro
50 000-36 000 = 14 000 euro
7,5% z 14 000= 1050 euro rocznie
(20 euro tygodniowo)
7,5% z 100,000= 7500 euro rocznie
(144 euro tygodniowo)

Rozdział
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Przegląd zasiłków związanych
ze śmiercią bliskiej osoby
i żałobą
Pomoc w pokryciu kosztów pogrzebu
(Exceptional Needs Payment)
Koszt pogrzebu powinien być pokryty z majątku osoby zmarłej. Jeżeli nie ma pozostawionego
żadnego majątku, wtedy osoba, która organizuje
pogrzeb, aplikuje o zwrot kosztów do lokalnego biura Social Welfare. Nie ma ściśle określonej
kwoty tej płatności, maksymalnie można starać
się o zwrot udokumentowanych racjonalnie poniesionych kosztów.
Specjalny zasiłek pogrzebowy
(Special Funeral Grant)
O tę płatność można aplikować jeżeli śmierć
nastąpiła z powodu wypadku w pracy, a zmarła
osoba zapłaciła przynajmniej 1 składkę PRSI.
Special Funeral Grant to jednorazowo wypłacona kwota w wysokości 850 euro.

Zasiłek po śmierci współmałżonka
Istnieją dwa rodzaje zasiłków związanych ze
śmiercią współmałżonka.
•

Widow’s, Widower’s or Surviving Civil
Partner’s (Contributory) Pension

Płatność ta oparta jest na składkach PRSI. Aby
sie zakwalifikować należy mieć zapłacone min.
260 składek. Mogą to być składki osoby zmarłej,
wdowy lub wdowca. Tak więc jeżeli np. żona nigdy nie pracowała, ale małżonek przepracował
przynajmniej 5 lat przed śmiercią, należy się
renta. Płatność tę można pobierać mieszkając
gdziekolwiek na świecie. Można też pracować
i otrzymywać pełną kwotę, ponieważ renta ta
nie zależy od dochodów.
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Widow’s, Widower’s or Surviving Civil
Partner’s Non-contributory pension

Płatność ta nie jest oparta na składkach PRSI.
Można ją pobierać jedynie w Irlandii. Kwota
zasiłku zależy od dochodów i stanu majątkowego (MeansTest). Można pracować, ale każdy
dochód ponad 100 euro tygodniowo obniża należną płatność.
Zasiłek dla owdowiałego rodzica (Widowed
Parent Grant)
Jeżeli wdowa lub wdowiec ma dzieci i zakwalifikuje się na rentę lub zasiłek dla rodzica samotnie wychowującego dziecko (One Parent Family
Payment), dodatkowo otrzyma Widowed Parent
Grant. Jest to jednorazowy zasiłek w wysokości
6000 euro.
Kontynuacja zasiłków po śmierci
Jeżeli zmarły współmałżonek lub partner otrzymywał jeden z wymienionych zasiłków: State
Pension (Non-Contributory lub Contributory),
Pre-Retirement Allowance, Jobseeker’s Benefit,
Jobseeker’s Allowance, Supplementary Welfare Allowance, Illness Benefit, Disability Allowance, Invalidity Pension, Blind Pension, Farm Assist,Injury Benefit lub Incapacity Supplement,
lub był osobą dodaną do tego zasiłku jako tzw.
dependent adult, kwota zasiłku należnego zmarłemu jest wypłacana wdowie albo wdowcowi
przez 6 tygodni po śmierci.
Testament
Angielska nazwa dla testamentu to Last Will,
co w języku polskim oznacza ostatnią wolę. Testament w Irlandii może sporządzić osoba pełnoletnia, w pełni władz umysłowych, działająca
świadomie i z własnej woli. Republika Irlanstr. 22

dii nie prowadzi rejestru testamentów. Istnieje
schemat jak taki dokument powinien byc prawidłowo sporządzony by w Irlandii był ważny.
Warto więc skonsultowac się z prawnikiem.
Po co go spisać?
• Ustalenie opiekuna prawnego dzieci.
O wyznaczeniu opiekuna prawnego powinny pomyśleć przede wszystkim pary
i małżeństwa, których dzieci mają inne
obywatelstwo niż ich własne. Bez wyraźnej dyspozycji, na przykład że dzieci mają
trafić do dziadków czy cioci, po śmierci
obojga rodziców opiekę nad nieletnimi
przejmie irlandzka rodzina zastępcza
ponieważ dzieci są obywatelami Irlandii!
• Rozdysponowanie majątku według
życzenia. Ostatnia wola pozwala
dysponować majątkiem według własnego zdania, pomaga uniknąć nieporozumień i sporów w rodzinie.
• Ustalenie życzeń dotyczących ostatniej
drogi.
Bez ostatniej woli bardzo trudną kwestią może
się okazać dostęp do pieniędzy z bankowego
konta, jeżeli było to konto wyłącznie na nazwisko osoby zmarłej. W takiej sytuacji zazwyczaj
należy czekać na zakończenie postępowania
spadkowego.

Rozdział
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Przegląd zasiłków
przysługujących z racji wieku
Karta Bezpłatnych przejazdów (Free Travel
Card)

Karta bezpłatnych przejazdów to świadczenie dostępne dla osób, które ukończyły 66 lat
oraz dla niektórych osób niepełnosprawnych
w wieku poniżej 66 lat. Pozwala ona na bezpłatne korzystanie ze środków transportu publicznego, licznych prywatnych linii autobusowych,
promów, a w niektórych przypadkach również
samolotów.
Istnieją trzy kategorie Karty Bezpłatnych
przejazdów:

FT+C oznacza, że osoba uprawniona nie jest
w stanie podróżować samotnie z powodów
medycznych i potrzebuje osoby towarzyszącej
(powyżej 16 roku życia).
UWAGA
Obecnie nie ma osobnej karty bezpłatnych przejazdów. Jeżeli ten rodzaj świadczenia jest przyznany świadczeniobiorcy – na Karcie Usług Publicznych (Public
Service Card) umieszczony zostanie nadruk
z oznaczeniem kategorii w żółtym ośmiokącie w lewym rogu karty.

FT-P oznacza, że tylko okaziciel ma prawo
do bezpłatnych przejazdów.

Program Darmowych podróży po całej
Irlandii (All Ireland Free Travel Scheme)

FT+S oznacza, że współmałżonek, partner
lub konkubent, może podróżować za darmo
z osobą uprawnioną (nie może podróżować za
darmo sam).

Program ten umożliwia posiadaczom Kart bezpłatnych podróży na przejazdy wszystkimi autobusami i pociągami w Irlandii Północnej, za
pomocą karty Senior SmartPass. Podobnie postr. 23
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siadacze kart z Irlandii Północnej są uprawnieni do bezpłatnego podróżowania w Republice
Irlandii.
Program uprawnia do bezpłatnych przejazdów
jedynie osobę, której imię i nazwisko widnieje
na Karcie Usług Publicznych.
Posiadacze kart bezpłatnych przejazdów, którzy chcą skorzystać z programu All Ireland Free
Travel, muszą najpierw otrzymać kartę Senior
SmartPass. Aby otrzymać tę kartę, należy skontaktować się z lokalnym centrum Intreo lub biurem pomocy społecznej i poprosić o formularz
FTNI1 (nie ma możliwości uzyskania tego formularza online).
Pakiet świadczeń na opłacenie rachunków
domowych (Household Benefits Package)
Pakiet świadczeń na opłacenie rachunków
domowych obejmuje trzy rodzaje świadczeń:
dodatek na prąd lub gaz, dodatek na telefon
oraz bezpłatny abonament telewizyjny. Pakiet
ten mogą otrzymywać osoby powyżej 70 roku
życia, niezależnie od dochodów. Osoby, które
nie ukończyły 70 lat, mogą również otrzymać
ten pakiet świadczeń, jeśli zostaną zakwalifikowane w drodze sprawdzenia dochodów.
Świadczenie dla osób mieszkających na
wyspach (Increase for Living on a Specified
Island)
Świadczenie dla osób mieszkających na wyspach przysługuje ludziom powyżej 66 roku życia oraz niektórym osobom, które nie osiągnęły
tego wieku, mieszkającym na określonych wyspach w pobliżu wybrzeża Irlandii. Świadczenie
można otrzymać, jeśli pobiera się je także z innego kraju członkowskiego.
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Dodatek dla osób mieszkających samotnie
(Increase for Living Alone)
Dodatek dla osób mieszkających samotnie oraz
dodatek dla osób powyżej 80 roku życia przyznawany jest do renty lub emerytury.
Nagroda dla seniorów z okazji setnych urodzin (Centenarian Bounty)
The Centenarian Bounty to ogólnokrajowa nagroda irlandzkiego prezydenta dla osób, które
ukończyły 100 lat. Nagroda w kwocie 2540 euro
wypłacana jest wszystkim obywatelom irlandzkim i obcokrajowcom mieszkającym w Irlandii,
w dniu ich setnych urodzin. Od marca 2006 r.
obywatele urodzeni w tym kraju, którzy osiągnęli wiek stu lat i żyją poza państwem, również
się kwalifikują. Do nagrody dołączony jest list
z gratulacjami podpisany przez prezydenta.
Od 1 stycznia 2000 r. prezydent zaznacza również datę urodzin każdej osoby zamieszkałej
w Irlandii, w wieku powyżej 100 lat. Podczas
sto pierwszych i każdych następnych urodzin,
osoba otrzymuje specjalną, pamiątkową monetę
w pudełku prezentacyjnym, wraz z listem gratulacyjnym.

Jeśli masz dodatkowe pytania
skorzystaj z Poradni Online.
Centrum Together-Razem
prowadzi serwis poradnictwa
online za pośrednictwem strony
www.poradniaonline.org.
Zapraszamy.

Centrum Together - Razem

organizacja pożytku publicznego założona w roku 2006
Psychoterapia po polsku, Kursy języka angielskiego, Tłumaczenia, Porady Socjalne i Prawne,
Szkoła polska dla dzieci - Akademia Razem
Zdrowie psychiczne

• Porady socjalne w biurze w Cork
• Poradnictwo online dla wszystkich Polaków
w Irlandii za pomocą serwisu poradniaonline.org
• Kliniki Prawne z irlandzkimi prawnikami
• Tłumaczenia dokumentów - Community
Translation Programme

• Terapia w Poradni U-Clinic www.uclinic.info psychoterapia indywidualna, terapia małżeńska
oraz program terapii dla osób uzależnionych
i współuzależnionych
• Warsztaty rozwojowe, seminaria promujące
zdrowie psychiczne

Edukacja

Promocja integracji

• Kursy języka angielskiego dla dorosłych
• Nauka dla dzieci w naszych polonijnych szkołach
Akademii Razem
• Warsztaty z wiedzy o swoich prawach
i uprawnieniach

• Programy aktywności obywatelskiej,
aktywizacja polskich seniorów
• Wolontariat lokalny i europejski
• Organizacja i udział w Festiwalach,
maratonach, działaniach fundraisingowych
i innych aktywnościach polsko-irlandzkich

Centrum Together - Razem
Unit 2A, Kilnap Business Park
Mallow Rd, Blackpool, Cork
+353 21 4395588
info@together-razem.org

Zarejestrowani w Urzędzie Rejestracji Charity: 20075125
Zarejestrowani w Urzędzie Skarbowym: CHY19216
Zarejestrowani w Rejestrze Firm: 517942

WSPIERAMY

PROMUJEMY INTEGRACJĘ
UCZYMY

Poradnictwo socjalne i prawne

DORADZAMY

Działamy w czterech obszarach:

jesteśmy together! jesteśmy razem!
Nasza strona www.together-razem.org
Polub nas na Facebooku www.facebook.com/together.razem
Śledź nas na Twitterze @TogetherRazem i Instagramie Togetherazem

Terapia po polsku
w Cork w Poradni U-Clinic
W Poradni U-Clinic w Centrum Together-Razem
prowadzimy zintegrowane usługi terapeutyczne
dla Polaków:

psychoterapię indywidualną, grupową
terapię par i małżeństw
psychoterapię uzależnienia
i współuzależnienia, DDA
detoksykacyjną akupunkturę ucha

Usługi dostępne dla polskich
i wschodnio-europejskich migrantów.
razemakademy@together-razem.org

www.ucli nic.info

