
Niniejsza broszura jest jedynie materiałem informacyjnym i nie stanowi źródła prawa. Wszelkie 
informacje i stawki przedstawione w publikacji zostały zaczerpnięte z dostępnych źródeł, 
opublikowanych przez właściwe instytucje w Irlandii. Stawki wypłacanych zasiłków obowiązują 
od stycznia 2022 roku. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby dane były rzetelne, wyczerpujące 
i aktualne, jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do 
jakichkolwiek roszczeń.

To druga edycja broszury pt „Wsparcie socjalne w pigułce”, którą tym razem przygotowaliśmy we współ-
pracy z naszym Wydziałem Konsularnym w Dublinie i dziękujemy za dofi nansowanie jej wydania oraz za 
opracowanie informacje o sprawach konsularnych. 

Przygotowanie broszury wpisuje się w misję Centrum Together-Razem polegającą na informowaniu obywateli 
polskich w Irlandii o prawach im przysługujących. Together-Razem od wielu lat działa w obszarze ochrony 
praw Polaków w Irlandii oraz współdziała z organami samorządowymi miasta Cork, właściwymi organami 
administracji rządowej i organizacjami pozarządowymi. 

W Together-Razem wierzymy, że dobrze doinformowany rodak,  to aktywny rodak, który może 
włączyć się w życie lokalnej społeczności, zapisze się do spisu wyborczego (Register of Electors) 
będzie brał udział w lokalnych wyborach i dobrze reprezentował Polskę w Irlandii. Szczególnie zależy 
nam na tym, abyśmy jako polonia trzymali się RAZEM, gdyż tak długo jak będziemy postrzegani 
jako zjednoczona, zorganizowana społeczność, będziemy traktowani z należnym nam respektem.
Zapraszamy do skorzystania z naszych innych usług i kibicowania naszym działaniom. Więcej informacji 
na stronie www.together-razem.org

Wspierajmy swoje organizacje i działajmy RAZEM.

WSPARCIE SOCJALNE W PIGUŁCE    2022

O CENTRUM TOGETHER-RAZEM
Centrum Together-Razem działa od listopada 2006 roku i jest organizacją 

typu non-profi t. Działamy w czterech obszarach:

WSPARCIE KONSULATU 

sporządzonej 5 października 1961 roku. To oznacza, że abyś mógł posłużyć się dokumentem 
pochodzącym z Irlandii w Polsce, wystarczy, że w miejscowym urzędzie uzyskasz apostille.
Apostille na dokumentach pochodzących z Irlandii nadaje Department of Foreign Affairs and Trade.
Konsul nie pośredniczy w uzyskaniu apostille.
Jeśli zagraniczny urząd wymaga apostille na polskim dokumencie, zapoznaj się z informacjami 
zamieszczonymi na stronie polskiego MSZ.

CZEGO NIE MOŻESZ OCZEKIWAĆ OD KONSULA?
Konsul działa w granicach prawa i nie w każdej sytuacji będzie mógł Ci pomóc.
Pamiętaj, że konsul:

• nie pełni funkcji pełnomocnika procesowego i nie zaangażuje w Twoim imieniu miejscowego 
prawnika,

• nie podejmuje interwencji w przypadku konfliktów wynikających z niewywiązywania się 
z zawartych umów cywilnoprawnych (dotyczących np. stosunku pracy, zakupu usług tury-
stycznych, biletu lotniczego, itp.),

• nie reguluje zobowiązań fi nansowych (takich jak: długi, grzywny, mandaty, koszty postępo-
wania sądowego),

• nie świadczy usług, które wykonują biura turystyczne, banki, fi rmy ubezpieczeniowe oraz 
fi rmy transportowe,

•  nie pośredniczy w uzyskaniu zgody na zatrudnienie oraz w poszukiwaniu miejsca zakwaterowania.  

POLAK ZA GRANICĄ
„Polak za granicą” to niezbędnik w podróży. Podpowie, co zrobić w razie kłopotów podczas 
wyjazdu oraz jak zadbać o bezpieczeństwo w różnych zakątkach świata.
Znajdziesz tu opisy sytuacji w poszczególnych krajach, w tym aktualizowane przez Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych podstawowe informacje dotyczące obyczajów, kultury i dogodnych spo-
sobów podróżowania.
Informacje na stronie: www.gov.pl/web/mobywatel/polakzagranica 

SYSTEM ODYSEUSZ
W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, MSZ będzie mógł podjąć z Pań-
stwem kontakt, udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwą placówkę 
dyplomatyczno-konsularną.
Informacje na stronie: www.odyseusz.gov.pl  

POŚWIADCZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU
Jedną z najczęstszych czynności z zakresu spraw prawnych dokonywanych w urzędzie jest 
poświadczenie przez Konsula własnoręczności podpisu spadkobiercy pod oświadczeniem o odrzu-
ceniu lub o przyjęciu spadku. Aby oświadczenie było skuteczne należy je następnie przedłożyć 
w sądzie spadku – czyli sądzie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy – w terminie 
6 miesięcy od dnia, w którym osoba składająca oświadczenie dowiedziała się, że może przyjąć 
lub odrzucić spadek. 
Przed spotkaniem konieczne jest zapoznanie się z informacjami na stronie placówki.

Pamiętaj, że przepisy polskiego prawa mogą wymagać dla ważności określonych czynności 
prawnych (np. pełnomocnictwo do zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomo-
ści, czy umowy o dział spadku) dochowania formy aktu notarialnego. Poświadczenie przez 
Konsula podpisu na tego typu dokumencie sporządzonym własnoręcznie jest niemożliwe. 

POTWIERDZENIE PROFILU ZAUFANEGO NA PLATFORMIE EPUAP
Profi l zaufany umożliwia załatwienie wielu spraw urzędowych online. Potwierdzanie profi lu 
zaufanego możesz uzyskać w następujący sposób:
• za pośrednictwem konta w systemie polskiego banku lub innego przedsiębiorcy, który ma 

zgodę na potwierdzanie profi lu zaufanego,
• za pomocą kwalifi kowanego podpisu elektronicznego lub nowego dowodu osobistego z war-

stwą elektroniczną,
• potwierdzenie tymczasowego profi lu zaufanego poprzez wideo rozmowę z urzędnikiem 

Ministerstwa Cyfryzacji,
• w punkcie potwierdzającym – umawiając wizytę w Wydziale Konsularnym i Polonii w Dublinie.  

Informacje na stronach: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profi l-zaufany,
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/tymczasowy-profi l-zaufany--juz-jest 

SPRAWY DOTYCZĄCE STANU CYWILNEGO
W urzędzie konsularnym złożysz wnioski m.in. w następujących sprawach:
• transkrypcja (rejestracja) zagranicznego aktu urodzenia/małżeństwa/zgonu w polskim reje-

strze stanu cywilnego,
• wydanie zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,
• złożenie zapewnienia o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
• administracyjna zmiana imienia i/lub nazwiska,
• powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

Szczegółowe informacje o tych procedurach, w tym wymaganych dokumentach, znajdziesz na 
stronie internetowej placówki. Koniecznie się z nimi zapoznać przed wizytą w urzędzie.

ZGON ZA GRANICĄ
W przypadku śmierci za granicą najbliższa rodzina podejmuje decyzję, gdzie zmarły zostanie 
pochowany. 
Pamiętaj, że w przypadku decyzji o sprowadzeniu zwłok/urny z prochami do Polski konieczne 
jest uzyskanie zaświadczenia Konsula na przewóz zwłok/szczątków. Aby uzyskać ten dokument 
musisz przedłożyć określone dokumenty.
W tej sprawie skontaktuj się z placówką pod adresem mailowym: dublin.wk.pk@msz.gov.pl 

LEGALIZACJA DOKUMENTU URZĘDOWEGO APOSTILLE
Apostille to poświadczenie, że dany dokument pochodzi z właściwego urzędu (potwierdza auten-
tyczność podpisu i pieczęci urzędnika zagranicznego). Zarówno Polska, jak i Irlandia są stronami 
Konwencji haskiej o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych 

WYDZIAŁ KONSULARNY I POLONII AMBASADY RP W DUBLINIE

Dane kontaktowe:
4-8 Eden Quay, Dublin 1, D01 N5W8

strona internetowa: www.gov.pl/irlandia 
zapisy na spotkania w urzędzie – elektroniczny system: www.e-konsulat.gov.pl 

Godziny obsługi interesantów w urzędzie: 
poniedziałek, środa, czwartek i piątek w godzinach 9:00-15:00, 

wtorek w godzinach 12:00-18:00. 

Sprawy z zakresu cywilnoprawnego:
e-mail: dublin.legal@msz.gov.pl  / tel.: +353 1 871 8020

Centrum Together-Razem
Unit 2A, Kilnap Business Park,
Old Mallow Rd, Cork T23V9K3

Ph 00353 21 4395588
email : info@together-razem.org
WWW.TOGETHER-RAZEM.ORG

1. ZDROWIE PSYCHICZNE
Prowadzimy poradnie zintegrowanych serwisów psychoterapeutycznych U-Clinic 
dla osób doświadczających problemów takich jak: depresja, problemy w związkach, 
uzależnienia, współuzależnienie etc.

4. PROMOCJA INTEGRACJI
Organizujemy rozmaite programy integracyjne oraz uczestniczymy w programach 
organizowanych przez inne organizacje lokalne, narodowe i międzynarodowe. 

2. EDUKACJA
Prowadzimy zespół społecznych szkół polonijnych dla dzieci, pod szyldem Akademia 
Razem, stacjonarnie i online oraz lekcje angielskiego dla dorosłych. Organizujemy 
programy edukacyjne dla seniorów. Realizujemy projekty wzmacniające świadomość 
obywatelską oraz warsztaty poprawy zdrowia psychicznego.

3. DORADZTWO
Prowadzimy poradnictwo socjalne, porady prawne z irlandzkimi prawnikami, semi-
naria i warsztaty informacyjne. 

• European Health Insurance Card  / Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego: ubezpieczenie 
od nieszczęśliwych wypadków na terenie UE, w czasie krótkoterminowych pobytów za granicą

• Cross-border Directive (Dyrektywa Transgraniczna): umożliwia uzyskanie opieki zdrowotnej 
w innym państwie członkowskim UE lub EEA na podstawie skierowania od lekarza rodzin-
nego lub lekarza prowadzącego. Program ten zakłada pokrycie kosztów opieki zdrowotnej, 
ale nie kosztów podróży czy noclegów. Przed wyjazdem na leczenie należy poinformo-
wać HSE i wypełnić odpowiednią aplikację. Pełne informacje pod nr tel. 0567784546 lub 
e-mail: crossborderdirective@hse.ie

• Treatment Abroad Scheme: umożliwia uzyskanie zwrotu kosztów podróży, a także leczenia 
w innym kraju Unii Europejskiej pod warunkiem, że lekarz prowadzący stwierdzi, że leczenie 
jest konieczne, a nie jest dostępne w Irlandii lub czas oczekiwania na leczenie  może wpłynąć 
na stan zdrowia.

MOŻLIWOŚCI LECZENIA ZA GRANICĄ 
Z FINANSOWYM WSPARCIEM Z IRLANDII:



WSPARCIE DLA RODZINY 

PROGRAMY NIEZALEŻNE OD DOCHODÓW:
• Drug Payment Scheme  - to pomoc w dofi nansowaniu kosztów lekarstw. Każde gospodarstwo domowe 

może otrzymać zwrot kosztów za leki przepisane w dowolnym miesiącu przekraczające sumę €100, pod 
warunkiem, że lek znajduje się na zatwierdzonej liście leków refundowanych

• Opłaty za opiekę szpitalną i zdrowotną dotyczą wszystkich mieszkańców Wyspy, z wyjątkiem posiadaczy 
Medical Card oraz dzieci cierpiących na przewlekłe choroby. Koszt leczenia na oddziale intensywnej opieki 
w szpitalu w nagłych wypadkach bez skierowania od lekarza GP wynosi €100. Każda doba w szpitalu to 
koszt €80 (maksymalnie €800 rocznie na rodzinę) 

• Ubezpieczenie członków rodziny osoby pracującej w Irlandii, mieszkających w innym kraju Unii Euro-
pejskiej (formularz S1)

• Darmowe lekarstwa na przewlekłe choroby z zatwierdzonej listy Long Term Illness Scheme - o możliwość 
skorzystania z tego programu najlepiej zapytać lekarza rodzinnego

PROGRAMY NIEZALEŻNE OD DOCHODÓW, OPARTE O PŁATNOŚĆ SKŁADEK PRSI:
• Program bezpłatnych usług medycznych (Treatment Benefi t)  obejmuje osoby płacące składki PRSI oraz 

w niektórych przypadkach ich współmałżonków i małoletnie dzieci. Z programu mogą skorzystać osoby, 
które opłaciły określoną ilość (zależną od wieku)  składek PRSI. Program uprawnia do:
•  bezpłatnego badania dentystycznego oraz czyszczenia zębów (raz w roku)
• bezpłatnego badania wzroku i ewentualnego dofi nansowania do szkieł i oprawek (raz na dwa lata)
• zwrotu połowy kosztów za aparat słuchowy (maksymalnie do €500 za parę, raz na cztery lata)

PROGRAMY ZALEŻNE OD DOCHODÓW:
Programy zależne od dochodów poddawane są tzw. Means Test, czyli prawo do ich przyznania zależy od 
sytuacji fi nansowej rodziny:

• Medical Card zapewnia bezpłatny dostęp do większości usług opieki zdrowotnej. 
• GP Visit Card pokrywa koszty wizyty u lekarza rodzinnego oraz usługi medyczne ze skierowaniem od 

tego lekarza. 

Przeliczenie dochodów oparte jest o kwotę netto, tzn. po odliczeniu podatku, składek PRSI, USC, składek 
na prywatna emeryturę etc. Odliczane są również tzw. uzasadnione wydatki (na przykład czynsz lub 
kredyt hipoteczny; koszt podróży do pracy (kilometraż lub koszt transportu publicznego); koszt opieki nad 
dziećmi. Jako dochód brane są również pod uwagę oszczędności przekraczające €36 000 (dla jednej osoby)
i €72 000 (dla pary).

DOMICILIARY CARE ALLOWANCE
Zasiłek w wysokości €309.50 dla rodzica lub opiekuna dziecka (do 16 roku życia), które wymaga stałej opieki. 
Przyznanie tego zasiłku daje także dziecku znajdującemu się pod opieka automatyczne prawo do Medical Card.
W przypadku dziecka objętego opieką instytucjonalną, które mieszka w domu przez co najmniej 2 dni 
w tygodniu, wypłacana jest połowa stawki. 
 
Nie ma jednoznacznie określonych warunków medycznych, które stanowiłyby podstawę przyznania tej 
płatności. Przede wszystkim należy udowodnić że dziecko wymaga więcej opieki i uwagi w porównaniu 
z innymi dziećmi w tym samym wieku bez postawionej diagnozy. Social Welfare może wymagać dodatkowych 
dokumentów lub testów medycznych przed przyznaniem tego zasiłku. 
Zasiłek ten wypłacany jest raz w miesiącu w wysokości €309.50. 

CARER’S BENEFIT 
Płatność dla osoby dorosłej opiekującej się chorą osobą powyżej 16 roku życia.
Jest to płatność oparta na składkach PRSI, wymagane są co najmniej 3 lata opłacania składek PRSI, z czego 
min. 26 składek PRSI musi być opłaconych co najmniej 8 tygodni przed  złożeniem wniosku o zasiłek.

Wymagania:
O płatność mogą aplikować osoby pomiędzy 16-66 rokiem życia.
Zasiłek przyznawany jest maksymalnie na 2 lata pod warunkiem zdolności do sprawowania opieki.
Sprawując opiekę można brać udział w kursach edukacyjnych lub pracować poza domem, ale nie więcej niż 
18.5 godzin tygodniowo.
Kryteria medyczne osoby pod opieką nie są ustandaryzowane, ogólnie należy spełniać następujące wymagania:
• Osoba, którą się opiekujemy wymaga ciągłego nadzoru, tak aby bezpiecznie przeżyć cały dzień. 
• Konieczna jest częsta pomoc i asysta przez cały dzień, która umożliwia normalne funkcjonowanie.  
• Osoba, którą się opiekujemy potrzebuje opieki każdego dnia przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Można sprawować opiekę nad więcej niż jedną osobą - w tym wypadku stawka wynosi 150% zasiłku
Stawki Carer’s Benefi t.

CARER’S ALLOWANCE
Kryteria medyczne do zakwalifi kowania się na ten zasiłek i dla opiekunów i podopiecznych są takie same 
jak przy zasiłku Carer’s Benefi t.

Różnice pomiędzy zasiłkami polegają na:
• 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 ten zasiłek tak długo, jak długo osoba podopieczna 

wymaga pełnej opieki i uwagi
• płatność jest zależna od stanu majątkowego: pod uwagę brany jest dochód i majątek osoby składającej 

wniosek oraz jego współmałżonka / partnera
• zasiłek należy się osobom mieszkającym w Irlandii.

CARER’S SUPPORT GRANT
Jest to płatność przysługująca osobom, które otrzymują jedną z trzech powyższych zasiłków. Wypłacana 
jest jednorazowo, raz do roku w czerwcu w wysokości €1850. 
Oprócz osób otrzymujących powyższe zasiłki ,,pełnoetatowi” opiekunowie również kwalifi kują się do tego 
zasiłku, niezależnie od dochodów. Osoby pracujące ponad 18,5 godziny tygodniowo lub otrzymujące jedno-
cześnie świadczenia dla osób poszukujących pracy nie mają prawa do tego świadczenia. 

Maternity Leave - to 26 tygodni urlopu płatnego i dodatkowe 16 tygodni urlopu bezpłatnego z tytułu uro-
dzenia dziecka.

Maternity Benefi t - to zasiłek macierzyński, który jest zależy od ilości składek PRSI. Jest wypłacany przez 
26 tygodni, zaczynając najpóźniej 2 tygodnie przed przewidzianą datą porodu. W przypadku przedwczesnych 
porodów dodatkowy urlop i świadczenie są dostępne między faktyczną datą urodzenia a 38 tygodniem ciąży. 
Wysokość zasiłku wynosi 250 euro.

Paternity Benefi t - dwutygodniowy zasiłek tacierzyński w wysokości 250.00 euro, do wykorzystania w ciągu 
dwunastu pierwszych miesięcy od daty narodzin lub adopcji dziecka.

Parents Leave - To 7 tygodni urlopu dla obojga rodziców do osiągnięcia przez dziecko 2 lat. W trakcie urlopu, 
jeśli ma się odpowiednia ilość składek PRSI jest możliwość pobierania Parents Benefi t. Wysokość płatności 
wynosi 250 euro. 

Parental Leave - to 26 tygodni bezpłatnego urlopu do wykorzystania przez oboje rodziców do ukończenia 
przez dziecko 12 lat.

Working Family Payment (WFP) - para lub samotny rodzic o niskim wynagrodzeniu, pracujący łącznie przez 
co najmniej 19 godzin tygodniowo, może otrzymać dodatek fi nansowy by wspomóc wychowanie dzieci (w tym 
dzieci w wieku od 18 lat do 22 lat, uczących się w pełnym wymiarze godzin). Płatność jest obliczana na 60 
centów za każde €1, o które dochód rodzinny netto (tzn. wynagrodzenie brutto minus podatek, USC, PRSI 
i składki na prywatną emeryturę) spada poniżej progów dochodu WFP. 

Progi dochodowe wynoszą:

• €551 na rodzinę z jednym dzieckiem
• €101 na drugie, €101 na trzecie, €101 na czwarte i około €126 na każde kolejne dziecko

Zasiłek przyznawany jest na 52 tygodnie, przy minimalnej płatności wynoszącej €20 tygodniowo. 

One Parent Family Payment - Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą ubiegać się o zasiłek rodzinny dla 
samotnego rodzica, dopóki ich najmłodsze dziecko nie osiągnie wieku 7 lat. Zasiłek ten zależy od dochodów 
i oszczędności. Pobierając ten zasiłek można pracować, a dochód do €165 netto tygodniowo nie jest brany 
pod uwagę w obliczaniu kwoty. Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą aplikować również o Working 
Family Payment.

MEDICAL CARD GP VISIT CARD

Poniżej 66 lat Powyżej 66 lat Poniżej 66 lat Powyżej 66 lat

Jednoosobowe gospodarstwo domowe 
- osoba mieszkająca sama €184.00 €201.50 €304.00 €333.00

Jednoosobowe gospodarstwo domowe 
- osoba mieszkająca z rodziną €164.00 €173.50 €271.00 €286.00

Małżeństwo, para mieszkająca razem lub 
samotny rodzic €266.50 €298.00 €441.00 €492.00

OPIEKUN (16-66) MAKSYMALNA STAWKA TYGODNIOWA

Opieka nad 1 osobą €225.00

Opieka na więcej niż 1 osobę €337.50

Dodatkowo na każde kwalifi kujące się  dziecko
€40.00 poniżej 12 lat
€48.00 powyżej 12 lat 

(pół stawki na dziecko jeśli opiekun jest 
w związku małżeńskim lub partnerskim)

Child Benefi t / Zasiłek na dziecko €140.00
Child Benefi t jest wypłacany do 16 lub 
18 roku życia (jeżeli dziecko uczęszcza 

do dziennej szkoły publicznej)

Zasiłek na dziecko przy pobieraniu 
płatności z pomocy społecznej

€40.00 
(wiek poniżej 12 lat)

€48.00 
(12 lat i więcej)

Back to School Clothing and 
Footwear Allowance / Dodatek na 
odzież i obuwie dla dzieci w wieku 
szkolnym

€160.00 
(wiek poniżej 12 lat)

€ 285.00 
(12 lat i więcej)

Do kwoty z tabelki powyżej dodaje się kwotę 
zaaprobowaną na dzieci: MEDICAL CARD GP VISIT CARD

Na każde pierwsze dwoje dzieci poniżej 16 lat €38.00 €57.00

Na trzecie i każde kolejne dziecko poniżej 16 lat €41.00 €61.50

Na każde pierwsze dwoje dzieci powyżej 16 lat €39.00 €58.50

Na trzecie i każde kolejne dziecko powyżej 16 lat €42.50 €64.00

Na każde dziecko powyżej 16 lat, jeżeli uczy się 
w pełnym wymiarze godzin i nie pobiera stypendium €78.00 €117.00

EMERYTURY I INNE ŚWIADCZENIA SOCJALNE 
Aby otrzymać emeryturę państwową State Pension Contributory, trzeba mieć ukończone 66 lat oraz wypra-
cowane min 520 składek PRSI. Osoby, które nie nabyły prawa do emerytury państwowej, a osiągnęły wiek 
emerytalny 66 lat, mogą się starać o emeryturę socjalną State Pension Non-contributory. Jej wysokość 
zależy od stanu majątkowego i dochodów. Emerytura ta jest wypłacana wyłącznie osobom, których miejscem 
pobytu stałego jest Irlandia.

POMOC DLA MAŁŻONKA/ OSOBY ZMARŁEJ:
Widow’s, Widower’s or Surviving Civil Partner’s (Contributory) Pension - Płatność oparta jest o ilość składek 
PRSI. Aby się zakwalifi kować należy mieć opłacone min. 260 składek (mogą to być składki zarówno osoby 
zmarłej, jak i wdowy lub wdowca). Płatność tą można pobierać mieszkając gdziekolwiek na świecie; można 
też pracować i otrzymywać pełną kwotę, gdyż nie zależy ona od dochodów. 
Widow’s, Widower’s or Surviving Civil Partner’s (Non - Contributory) - Płatność ta nie jest oparta na skład-
kach PRSI. Można ją pobierać jedynie w Irlandii. Kwota zasiłku zależy od dochodów i oszczędności; można 
pracować, ale każdy dochód ponad €100 tygodniowo obniża należną płatność.

ZASIŁKI Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY
Invalidity Pension - jest to płatność dla osób permanentnie niezdolnych do pracy oparta o składki (min. 260 
składek PRSI). Długotrwała niezdolność do pracy musi być poparta dokumentacją medyczną. Zasiłek jest 
wypłacany niezależnie od miejsca zamieszkania. 

Disability Allowance - Płatność ta nie jest oparta na składkach PRSI. Można ją pobierać jedynie w Irlandii. 
Kwota zasiłku zależy od dochodów i oszczędności. Można pracować, ale każdy dochód ponad €140 tygo-
dniowo obniża należną płatność.

POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH
Supplementary Welfare Allowance - jest to zasiłek przyznawany w tzw. nagłych wypadkach. Można o niego 
aplikować w lokalnym Intreo lub urzędzie Social Welfare. Jest on zależny od dochodów i oszczędności rodziny. 

DOROSŁY DOROSŁY NA TWOIM 
UTRZYMANIU

State Pension Contributory (full rate) 
Emerytura państwowa - składkowa €253.30 €227.00 

(w wieku 66 lat, lub więcej)

State Pension Non - Contributory
Emerytura państwowa nieskładkowa €242.00 €168.70 

(w wieku poniżej 66 lat)

Widow’s, Widower’s or Surviving Civil Partner’s 
(Contributory) Pension under 66 / Emerytura 
państwowa wdowia - dla osób poniżej 66 roku życia

€ 213.50 -

Widow’s, Widower’s or Surviving Civil Partner’s 
(Contributory) Pension over 66 / Emerytura 
państwowa wdowia - powyżej 66 roku życia

€253.30 -

Invalidity Pension / Płatność dla osób długotrwale 
chorych oparta o składki € 213.50 €252.50

Supplementary Welfare Allowance (full rate) / 
zasiłek w razie nagłej potrzeby €206.00 €138.00

Wszystkie inne świadczenia socjalne €208.00 €138.00

OPIEKA ZDROWOTNA

OPIEKA NAD CHORĄ OSOBĄ


