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Podziękowania 

Zastrzeżenie
Członkowie grupy Regional Newcomer’s Guide Group dołożyli wszelkich starań aby 
zapewnić rzetelność wszystkich informacji zawartych w niniejszej broszurze:  
„Przewodnik dla przyjezdnych: Południowy Wschód.” Nie ponoszą jednak odpowiedzialności 
za jakiekolwiek straty, szkody bądź niedogodności poniesione przez czytelnika w wyniku 
zapoznania się z informacjami lub poradami, które niniejszym zamieszczono.

Wydawca
Niniejszy przewodnik wydała grupa Newcomer’s Guide Group. 
Informacje zgromadziła organizacja Co. Tipperary Information Service Ltd. 
styczeń 2007 r.
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Niniejszy przewodnik ma na celu 
przybliżenie przybyszom do naszego 
regionu wszystkich aspektów życia  
na Południowym Wschodzie Irlandii (South 
East: hrabstwa Carlow, Kilkenny, Tipperary, 
Waterford i Wexford), w tym także 
ułatwienie zrozumienia lokalnej kultury oraz 
znalezienia mieszkania i pracy. Broszura, 
wydrukowana w języku angielskim, polskim, 
rosyjskim i czeskim, odsyła czytelnika także 
do innych, bardziej wyspecjalizowanych 
źródeł informacji i pomocy.

Przewodnik powstał w wyniku 
współpracy zespołów z poszczególnych 
hrabstw oraz Regionalnego Zespołu 
Koordynacyjnego, przy pomocy urzędu 
informacji obywatelskiej (Comhairle), 
dyrekcji służby zdrowia (Health Service 
Executive), zakładu ubezpieczeń 
społecznych (Social Welfare), urzędu 
skarbowego (Revenue Commissioners), 
policji (An Garda Síochána), komisji 
kształcenia zawodowego (Vocational 
Educational Committees), ośrodków 
informacji obywatelskiej (Citizens 
Information Centres), lokalnych 

stowarzyszeń (Area Partnerships), 
urzędów pracy (FÁS) i innych instytucji, 
którym bliska jest idea harmonii i integracji 
międzykulturowej.

Pragniemy także podziękować 
wszystkim pozostałym osobom, które 
przyczyniły się do powstania niniejszego 
przewodnika. Jego formuła została oparta 
na wydawnictwie „The Newcomer’s 
Guide to Cork City” („Przewodnik 
przybysza do miasta Cork”), które 
okazało się stanowić nieoceniony wzór 
dla tego projektu. Wyrazy wdzięczności 
należą się także członkom „Panelu 
konsumenckiego” – przedstawicielom 
nowych społeczności na Południowym 
Wschodzie, którzy dobrowolnie poświęcili 
swój czas aby pomóc nam udoskonalić 
nasze wydawnictwo. Pragniemy 
również podziękować instytucjom, które 
sfinansowały projekt, czyli urzędowi 
informacji obywatelskiej Comhairle oraz 
dyrekcji służby zdrowia (Health Service 
Executive). Sponsorzy spisów adresów dla 
poszczególnych hrabstw zostali wymienieni 
przy odpowiednich spisach.

Wprowadzenie

W
prow
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Część ogólna przewodnika zawiera 
informacje odnoszące się do wszystkich 
pięciu hrabstw, jednak wiele szczegółowych 
danych wymagało podziału na 
poszczególne hrabstwa. Z tego względu 
stworzono odrębne spisy adresów 
zawierające informacje na temat rozmaitych 
lokalnych usług i udogodnień. Ich rolą jest 
uzupełnienie części ogólnej i umożliwienie 
czytelnikowi dostępu do jak największej 
ilości informacji. Spis stanowi wkładkę do 
wydrukowanego przewodnika, można także 
z niego skorzystać, wraz z częścią ogólną, 
na stronie internetowej władz lokalnych 
(adresy poniżej).

Dane kontaktowe: władze lokalne
www.carlow.ie
www.kilkennycoco.ie
www.kilkennycity.ie
www.tipperarynorth.ie
www.southtippcoco.ie
www.waterfordcity.ie
www.waterfordcoco.ie
www.wexford.ie

Więcej Informacji: 
Citizens Information Centres (CIC)
Na terenie całego regionu znajduje się wiele 
ośrodków informacji obywatelskiej (Citizens 
Information Centres - CIC), oferujących 
darmowe, bezstronne i poufne informacje 
w każdej dziedzinie związanej z usługami 
publicznymi i prawami obywatelskimi. 
Informacje te są udostępniane każdemu, 
niezależnie od narodowości i statusu 
społecznego. Szczegółowe dane 

kontaktowe można znaleźć w spisach 
adresów dla poszczególnych hrabstw, 
najbliższy ośrodek informacji obywatelskiej 
można także odszukać dzwoniąc pod 
poniższe numery telefonów. Informacja 
obywatelska działa również pod numerem 
telefonu Lo-Call (stawka jak za połączenie 
lokalne) 1890 777 121 oraz na stronie 
internetowej www.citizensinformation.ie

Carlow CIC 
St Catherine’s Community Services Centre, 
St.Joseph’s Road, Carlow
Tel: 059 9138750, 1800 747 748
Fax: 059 9131913
Email: carlow.cic@comhairle.ie
Kilkenny CIC 
4 The Parade, Kilkenny,
Tel: 056 7762755, 1800 222 121
Fax.056 7720298
Email: kilkenny.cic@comhairle.ie
Thurles CIC 34/35 Croke Street, Thurles, 
Co. Tipperary (North)
Tel: 0504 22399  Fax: 0504 22488
Email: thurles.cic@comhairle.ie
Clonmel CIC Market Place, Clonmel, 
Co. Tipperary (South)
Tel: 052 22267  Fax: 052 28546
Email: clonmel.cic@comhairle.ie
Waterford CIC 37 Lower Yellow Road, 
Waterford, Co. Waterford
Tel: 051 351133  Fax: 051 379102
Email: waterford.cic@comhairle.ie
Wexford CIC 28 Henrietta Street, Wexford
Tel. 053 9142012 Fax: 053 9142341
Email: wexford.cic@comhairle.ie

Jak korzystać z przew
odnika

Jak korzystać z przewodnika
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Carlow
Carlow to jedno z najmniejszych, a 
zarazem najpiękniejszych hrabstw w 
Irlandii. Położone nad rzeką Barrow, 
miasto Carlow stanowi handlowe i 
przemysłowe centrum hrabstwa, a okoliczne 
miejscowości, takie jak historyczne Tullow, 
nadrzeczne Bagenalstown czy malownicze 
Leighlinbridge stanowią dodatkowe atrakcje 
tego regionu określanego często jako 
najpilniej strzeżona tajemnica Irlandii.

Nazwa Carlow najprawdopodobniej 
pochodzi od staroirlandzkiego słowa 
Ceatharlach oznaczającego „cztery 
jeziora” lub „miasto na jeziorach”. 
Wschodnią granicę hrabstwa wyznaczają 
góry Blackstairs, natomiast od zachodu 

ograniczają je wzgórza Killeshin. W tym 
obfitującym w zabytki regionie znajdują się 
liczne grobowce megalityczne, z których 
najbardziej znany to Brownshill Dolmen. 
Na terenie całego hrabstwa widoczne są 
ślady wpływów wczesnych chrześcijan, 
w postaci zabytkowych kościołów i osad 
przyklasztornych, takich jak np. wioska St. 
Mullins, założona przez św. Molinga w VII w. 
n.e. W 1361 r., państwowy skarbiec został 
przeniesiony z Dublina do Carlow, jednak 
na skutek uporczywych ataków najeźdźców 
spoza granic hrabstwa, wkrótce powrócił 
do swej pierwotnej siedziby. Zamek Carlow, 
wzniesiony w latach 1207 – 1213, przetrwał 
do roku 1814, gdy próba przemienienia go 
w szpital psychiatryczny doprowadziła do 

1. Informacje ogólne
Hrabstwa Południowego Wschodu
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niemal całkowitego zniszczenia zabytku.
Wybuch powstania narodowego w 

1798 r. przyniósł śmierć 600 Irlandczyków 
z rąk wojsk brytyjskich. Ich ciała zostały 
pochowane w zbiorowej mogile po drugiej 
stronie rzeki Barrow, w Graiguecullen, 
zwanej potocznie „Croppies Grave”, gdzie 
do dziś stoi ich pomnik.

Miasto Carlow szczyci się 
licznymi zabytkami architektury 
dziewiętnastowiecznej, spośród których 
najznakomitsze to budynek sądu (Carlow 
Courthouse), siedziba rodu Duckettów 
(Duckett’s Grove) oraz imponująca katedra.

Ciekawą historię mają także mniejsze 
miasta na terenie hrabstwa. Tullow było 
siedzibą biskupów katolickich z Kildare 
i Leighlin, zasłynęło także jako miejsce 
egzekucji jednego z przywódców powstania 
z 1798 r., Ojca Johna Murphy’ego. Z kolei 
Bagenalstown znane jest ze swej regularnej 
siatki ulic, której projekt przypisywany jest 
rodzinie Bagenal.

W 1926 r., W Carlow powstał pierwszy 
w Irlandii zakład produkcyjny buraków 
cukrowych, który prosperował przez 
80 lat, przyczyniając się do rozkwitu 
gospodarczego całego regionu.

Podobnie jak wszystkie hrabstwa w 
Irlandii, Carlow posiada bogatą i różnorodną 
historię dokonań w dziedzinie sportu. Już 
od XVIII w., niezwykle popularne były tu 
takie dyscypliny jak piłka ręczna, hurling, 
golf, wioślarstwo czy jeździectwo. W 1888 
r. powstał lokalny oddział GAA (Celtyckiego 
Towarzystwa Sportowego) mającego 
za zadanie promowanie tradycyjnych 
dyscyplin sportu, dzięki czemu w całym 
hrabstwie rozprzestrzeniła się moda na 
hurling i futbol celtycki. Pierwszy klub 
golfowy w Carlow został założony w 

1899 r., a następnie przeniesiony do Oak 
Park w 1922 r. Obecnie, golf jest jedną z 
najpopularniejszych dyscyplin sportu w 
regionie.

Okoliczne ziemie wydały także na świat 
wielu wybitnych artystów i pisarzy. Carlow 
jest ojczyzną m.in. autora książek dla dzieci 
Davida Donohue, a także wszechstronnie 
uzdolnionego Vala Vousdena. Swój ślad 
pozostawił tu także George Bernard Shaw, 
który współfinansował powstanie budynku 
Assembly Rooms znajdujących się przy 
Dublin Street.

Rozwinięte zarówno pod względem 
rolnictwa, jak i przemysłu, hrabstwo Carlow 
ma wiele do zaoferowania tubylcom i 
odwiedzającym je turystom, a samo miasto 
Carlow to dynamiczne, tętniące życiem i 
nowoczesne miejsce. W okolicy nie brakuje 
atrakcji kulturalnych i możliwości rekreacji 
dla osób w każdym wieku.

Kilkenny
Hrabstwo Kilkenny nie bez powodu 
słynie jako międzynarodowy ośrodek 
współczesnej kultury i sztuki. Sercem 
regionu jest starożytne miasto Kilkenny, 
nazwane tak od św. Kanisiusa, mnicha 
żyjącego w VI w n.e., którego żywą pamiątkę 
stanowi wspaniale zachowana katedra 
św. Kanisiusa (St. Canice’s Cathedral), 
wzniesiona nad miastem w XIII w. Zamek 
Kilkenny to spuścizna po Normanach, którzy 
pojawili się tu w XII w. W XVII w., miasto 
było siedzibą parlamentu przez 6 lat, a w 
1650 r. przeżyło najazd niesławnego Olivera 
Cromwella. W Kilkenny College kształcili 
się tacy luminarze jak Jonathan Swift i 
biskup Berkeley. Międzynarodową pozycję 
światowego centrum sztuki i rzemiosła 
miasto zawdzięcza przede wszystkim 

1. Inform
acje ogólne
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powstaniu Warsztatów Wzornictwa 
(Kilkenny Design Workshops) w latach 70-
tych XX w. 

Historyczne tradycje miasta Kilkenny 
widoczne są na terenie całego hrabstwa, 
które może także poszczycić się bogatym 
dziedzictwem architektonicznym. Spośród 
innych miejscowości w regionie, warto 
zwrócić uwagę na malowniczo położone 
w dolinie rzeki Nore, w większości na jej 
północnym brzegu, miasto Thomastown. 
Powstało ono w XIII w. i do dziś można tam 
podziwiać fragmenty murów obronnych 
wzniesionych w 1370 r. Z początku, 
Thomastown służyło jako obronna, 
śródlądowa brama wjazdowa do Kilkenny. 
Pierwsza osada na terenie dzisiejszego 
miasta Castlecomer powstała około 
roku 1200, gdy wzniesiono tu zamek i 
twierdzę. Planistą miasta był Christopher 
Wandesford, który także zaprojektował 
kompleks parkowy Castlecomer Demesne. 

Castlecomer rozrastało się dzięki zyskom z 
okolicznych zasobów kopalnianych. Trzecim 
pod względem wielkości miastem hrabstwa 
jest Callan, z przepływającą z zachodu 
na wschód rzeką Kings River. Najstarsze 
zachowane zabytki miasta, anglo-normańska 
twierdza oraz opactwo augustyńskie, 
znajdują się na północ od rzeki.

Graiguenamanagh wchodzi w skład 
miasta Graiguenamanagh-Tinnahinch. 
Położone na wschodnim brzegu rzeki 
Barrow Tinnahinch znajduje się w hrabstwie 
Carlow. Graiguenamanagh leży w stromej 
dolinie Barrow, pomiędzy górą Brandon 
w hrabstwie Kilkenny i górą Leinster w 
hrabstwie Carlow. Infrastruktura miasta 
rozrosła się wokół rozległego opactwa 
Duiske, normańskiego obiektu z początku 
XII w., wzniesionego w miejscu noszącego 
ślady osadnictwa sprzed kilku tysięcy 
lat. Wąskie, kręte uliczki w centrum 
miasta, bliskość opactwa oraz szerokich 
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rozlewisk rzeki Barrow nadają miastu 
Graiguenamanagh niepowtarzalny urok.

Mieszkańcy hrabstwa Kilkenny 
znajdują zatrudnienie w rolnictwie, 
przemyśle produkcyjnym, usługach 
finansowych, handlu detalicznym, turystyce, 
budownictwie, przetwórstwie spożywczym, 
górnictwie oraz przedsiębiorstwach 
rzemieślniczych. Większość zatrudnienia 
skupia się wokół małych firm, stanowiących 
90% działalności gospodarczej w hrabstwie.

Kilkenny oferuje szeroki wachlarz 
możliwości uprawiania sportu i rekreacji. 
Traktowanie hurlingu jako wyłącznie zabawy 
byłoby błędem. Mieszkańcy Kilkenny są 
dumni ze swoich tradycji i umiejętności w tej 
dyscyplinie. Barwy reprezentacji hrabstwa 
- czerń i bursztyn - to także element tej 
szczytnej tradycji. Popularnością cieszą 
się także: wędkarstwo, kajakarstwo, golf, 
strzelectwo, lotnictwo, szybownictwo 
squash, tenis, jeździectwo, wyścigi konne, 
futbol i rugby.

Mieszkańcy Kilkenny szczycą się swoim 
dziedzictwem i kulturą i prowadzą bogate 
życie towarzyskie.

Tipperary
Hrabstwo Tipperary wchodzi w skład 
prowincji Munster, a jego nazwa pochodzi 
od irlandzkiego wyrażenia „Tiobraid Arann”, 
co oznacza „źródła Ery”, czyli rzeki Ary. 
Prestiż , jakim od wielu wieków cieszy się 
hrabstwo, wynika z faktu, iż należące do 
niego miasto Cashel było siedzibą króla 
Munsteru o 370 do 1101 r.

Tipperary to także największe 
śródlądowe hrabstwo Irlandii, z racji 
swoich rozmiarów podzielone na dwa 
obszary administracyjne: North Riding 
(część północna) i South Riding (część 
południowa), które po dziś dzień zarządzane 
są jako odrębne jednostki.

Najważniejszym miastem części 
północnej jest Nenagh. Górująca nad nim, 
imponująca wieża zamkowa przypomina, 
że w tym miejscu stał pierwszy zamek 
wybudowany przez rodzinę Butlerów w 1220 r. 
Inne miasta to Thurles, siedziba Celtyckiego 
Towarzystwa Sportowego (Gaelic Athletic 
Association) ze stadionem Semple Stadium, 
a także Roscrea, jedno z najstarszych 
miast w Irlandii, którego korzenie sięgają 
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osady monastycznej św. Cronana z VI w., 
oraz Templemore, gdzie znajduje się szkoła 
policyjna (Garda Training College).

Głównym miastem części południowej 
jest otoczone górami Clonmel, sąsiadujące 
z Waterford nad rzeką Suir. Jako miasto 
wysoce uprzemysłowione, oferuje 
doskonałe możliwości pracy. Miasto Cashel, 
wraz ze słynną skałą (Rock of Cashel), to 
dawna siedziba królów Munsteru. Miasto 
Tipperary, otoczone przepięknym, wiejskim 
krajobrazem, przeżywa ostatnio drugą 
młodość, jako że powstaje tu wiele nowych 
domów, a znane firmy umieszczają tu swoje 
oddziały, natomiast malowniczo położone 
Carrick-on-Suir to niewielkie miasteczko, w 
którym bije wielkie serce. Jeden z najlepiej 
odrestaurowanych zamków w Irlandii, 
a także wiele innych zabytków można 
znaleźć w Cahir. Fethard to średniowieczne 
miasto będące najważniejszym ośrodkiem 
hippicznym w hrabstwie. Całkowita liczba 
mieszkańców hrabstwa Tipperary wynosi 
ok. 140 000. Dawniej, region ten czerpał 
dochody przede wszystkim z gospodarki 
wiejskiej, jednak obecnie przeważają takie 
branże jak budownictwo i usługi.

Krajobraz Tipperary jest zróżnicowany i 
niezwykle malowniczy. Na północy znajduje 
się Lough Derg, jedno z największych jezior 
Irlandii, gdzie można pływać na łódkach, 
uprawiać sporty wodne i wędkować. W 
okolicznych górach Silvermines kilka razy 
w ciągu 700 lat działały kopalnie srebra, 
które można podziwiać do dziś. Centrum 
hrabstwa znane jest jako „Złota dolina” (The 
Golden Vale), ponieważ jest to żyzny pas 
ziemi leżący w dolinie rzeki Suir, biegnącej 
z północy na południe. Na południe od 
miasta Tipperary, mierząca 24 km górska 
dolina Aherlow (Glen of Aherlow) przyciąga 

nieskażonymi terenami rozciągającymi 
się pomiędzy górami Galtee, najwyższym 
pasmem górskim śródlądowej Irlandii, 
oraz zalesioną granią Slievenamuck. 
Góry Comeragh, Knockmealdown oraz 
Slievenamon znajdują się niedaleko miasta 
Clonmel. Okolica oferuje zatem doskonałe 
możliwości spędzania wolnego czasu na 
świeżym powietrzu, zarówno dla turystów, 
jak i miejscowej ludności.

Tipperary obfituje w miasta o bogatej 
historii i cenne zabytki. Można tu znaleźć 
stare klasztory, zwiedzać zamki i wieże, 
oraz podziwiać wykopaliska archeologiczne, 
zabytki architektury i liczne muzea.

Waterford
Waterford to hrabstwo przybrzeżne, 
rozciągające się od ujścia rzeki Suir 
na wschodzie, po miasto Youghal i 
rzekę Blackwater na zachodzie. Na 
południu, Waterford graniczy z Oceanem 
Atlantyckim, a znajdujące się tu plaże 
zachwycają swoją urodą. Północną granicę 
hrabstwa wyznaczają góry Comeragh i 
Knockmealdown.

Waterford to niezwykle zróżnicowany 
region, w którym można znaleźć wszystko, 
łącznie z nowoczesnym, kosmopolitycznym 
miastem, skupiskiem tętniących życiem, 
urokliwych kurortów nadmorskich, 
falującymi łąkami oraz dzikim, górzystym 
krajobrazem. Miasto Waterford słynie z 
produkcji kryształu od 1873 r.

Sport odgrywa istotną rolę w życiu 
tutejszej ludności. Barwy reprezentacyjne 
hrabstwa to błękit i biel.

Waterford to także ważny ośrodek 
muzyczny i teatralny. The Theatre Royal 
i Garter Lane Art Centre udostępniają 
swoje podwoje licznym zespołom 
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teatralnym, zarówno amatorskim, jak 
i zawodowym, a co roku we wrześniu 
odbywa się tu międzynarodowy festiwal 
operowy International Light Opera Festival. 
Wyjątkową popularnością na terenie całego 
hrabstwa cieszy się tradycyjna muzyka 
irlandzka, a liczne galerie, muzea i inne 
instytucje kulturalne nieustannie organizują 
wszelkiego rodzaju imprezy związane ze 
sztuką, kulturą i dziedzictwem narodowym. 
W sierpniu, warto wziąć udział w festiwalu 
teatrów ulicznych Spraoi. 

Waterford to najważniejsze miasto na 
całym Południowym Wschodzie. Zostało 
założone przez wikingów pod koniec 
dziewiątego wieku i obecnie, jako najbliższy 
irlandzki port z Europy kontynentalnej, 
stanowi niezwykle istotny ośrodek morski.

Wiele najsłynniejszych punktów 
orientacyjnych w mieście Waterford znajduje 
się w bliskiej odległości od nadbrzeża, np. 
Reginald’s Tower (wieża Reginalda), French 
Church (kościół francuski), krypty oraz dwie 
neoklasycystyczne katedry z osiemnastego 

wieku zaprojektowane przez słynnego 
architekta, Johna Robertsa.

Znajdujące się na obrzeżach miasta 
Waterford Institute of Technology to jedna z 
ważniejszych wyższych uczelni w regionie.

Hrabstwo Waterford znane jest także 
pod nazwą „The Déise”, która podchodzi z 
czasów przedchrześcijańskich, od nazwy 
zamieszkującego je plemienia.

Administracyjną stolicą hrabstwa 
jest Dungarvan, gwarne miasto targowe 
znajdujące się w niezwykle popularnej 
turystycznej okolicy. George Pain 
wybudował kościół Mariacki (St. Mary’s 
Church) przy ulicy Emmet Street w 1828 r. 
Miasto cieszy się popularnością wśród 
wędkarzy morskich. Niedaleko znajduje się 
Ring, kwitnący ośrodek irlandzkiej kultury 
i języka narodowego, będące jedynym 
miejscem na Południowym Wschodzie 
Irlandii, w którym używa się języka 
irlandzkiego (tzw. Gaeltacht).

Piaszczyste, złociste plaże w Tramore, 
popularnym nadmorskim kurorcie 
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wypoczynkowym, rozciągają się na długość 
5 km. Tramore to największe miasto w 
hrabstwie Waterford.

Wyjątkowo urokliwa miejscowość 
Ardmore szczyci się przepiękną plażą, 
okrągłą wieżą o doskonałych proporcjach 
architektonicznych, oraz dwunastowieczną 
katedrą.

Piękne i jedyne w swoim rodzaju 
Lismore leży nad rzeką Blackwater. Nad 
miastem góruje majestatyczna bryła zamku 
Lismore.

Dunmore East to zachwycający port 
rybacki. Nadmorski kurort znajduje się przy 
ujściu rzeki, nieopodal portu.

Wexford
Witamy w hrabstwie Wexford na 
południowo-wschodnim krańcu Irlandii. 
Wyjątkowo różnorodny krajobraz obejmuje 
góry, doliny, rzeki, bogatą florę i faunę, 
a także 200 km zapierających dech w 
piersiach plaż. Wexford to region o wielu 
obliczach, wyrazistej kulturze i pełnych 
entuzjazmu mieszkańcach, co przekłada 

się na niepowtarzalny klimat tego miejsca. 
Szczegółowe informacje o hrabstwie można 
uzyskać na stronie internetowej www.
wexford.ie

Wexford ma długą tradycję sukcesów 
gospodarczych i dobrobytu.

Dobrobyt ten ma swoje źródła w 
prosperującej gospodarce rolnej oraz 
bogatym zapleczu przemysłowym, 
zwłaszcza w mieście Wexford. Powszechna 
opinia o Wexford jako „hrabstwie 
wzorcowym” wypływa właśnie z jego 
korzystnej sytuacji finansowej.

Cztery najważniejsze miasta hrabstwa 
to: Wexford, Enniscorthy, Gorey i New 
Ross. Region posiada dobre połączenia 
drogowe z Dublinem i innymi ważnymi 
ośrodkami handlowymi, a lotnisko Rosslare 
umożliwia łatwe dotarcie do Wielkiej 
Brytanii lub Europy kontynentalnej. Wexford 
posiada bogate tradycje sportowe i oferuje 
możliwości uprawiania szeregu różnych 
dyscyplin, takich jak m.in. pływanie, 
lekkoatletyka, golf, hurling, futbol, wyścigi 
konne, piłka nożna czy badminton.
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Wexford graniczy z morzem na 
znacznej długości, dzięki czemu na jego 
obszarze znajduje się wiele wysokiej 
jakości plaż, malowniczych miejscowości, 
wiosek, a także trzynastowieczna latarnia 
Hook Lighthouse, uważana za najstarszą 
działającą latarnię morską na świecie.

Miasto Wexford zostało założone jako 
osada wikingów. Rozbudowane przez 
Normanów, stało się znane ze swoich 
wąskich, krętych uliczek. Rzeka Slaney 
wpływa łagodnie do morza w porcie 
Wexford Harbour, pełnym spacerowiczów 
podziwiających słynne molo. To tętniące 
życiem, gwarne, kosmopolityczne miasto 
oferuje pełny kalendarz imprez kulturalnych i 
sportowych, z pośród których najsłynniejsza 
to Wexford Festival Opera.

Rezerwat ornitologiczny Wexford 
Wildfowl Reserve na polderze North Slob 
stanowi całoroczną atrakcję turystyczną.

Na północ od miasta Wexford leży 
Enniscorthy, miejscowość znana przede 
wszystkim z normańskiego zamku, w 
którym obecnie znajduje się muzeum 
hrabstwa, oraz wzgórza Vinegar, pola bitwy 
z 1798 r. Katedra św. Aidana, wzniesiona 
w latach 40-tych XIX w., jest dziełem 
architekta Augustusa Welby’ego Pugina.

Gorey, niegdyś gwarne miasto targowe, 
obecnie stało się satelitą Dublina, oferując 
ciszę i spokój tym mieszkańcom, którzy 
wolą dojeżdżać do pracy w dużym mieście.

Na południe od Gorey leży historyczne 
miasto Ferns, siedziba królów Leinsteru 
oraz niegdysiejsza lokalizacja klasztoru 
założonego przez św. Aidana. Bunclody 
to przyjemne miasto targowe u stóp gór 
Blackstairs.

Na południowym zachodzie hrabstwa 
Wexford znajduje się miasto New Ross, 

leżące nad brzegiem rzeki Barrow. Można 
tu zwiedzać replikę drewnianego okrętu z 
XIX w. - Dunbrody Famine Ship. New Ross 
to także rodzinne miasto przodków byłego 
prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna F. 
Kennedy’ego.

Kultura
Kultura irlandzka jest niezwykle różnorodna 
i nosi ślady wpływów celtów, wikingów, 
normanów i innych nacji, które na 
przestrzeni wieków przybywały do Irlandii. 
Język irlandzki powstał w epoce brązu 
na terenie Irlandii i Brytanii, z jednego z 
dialektów celtyckich i wciąż pozostaje 
podstawowym językiem dla mieszkańców 
niektórych części kraju (znanych jako 
„Gaeltacht”), można go także spotkać na 
znakach drogowych oraz usłyszeć w 
radiu i telewizji.

Tradycyjne dyscypliny 
sportów celtyckich 
uprawiane w Irlandii to m.in. 
hurling, futbol, camogie 
i piłka ręczna. 
Wszystkie są 
popularne w 
całym kraju, 
a każdego 
roku rozgrywane są narodowe 
mistrzostwa, podczas których 
reprezentacje poszczególnych 
hrabstw zacięcie ze sobą rywalizują.

Tradycyjna muzyka irlandzka i 
muzyka ludowa stanowią element 
historii sięgającej wiele pokoleń 
wstecz. Tradycyjne instrumenty 
muzyczne to: harfa, dudy irlandzkie 
(Uileann Pipes), Bodhrán (irlandzki 
bęben obręczowy), flet oraz skrzypce. 
Harfa jest także symbolem Irlandii. 

1. Inform
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Obecnie, tradycyjna muzyka irlandzka 
jest silnie związana z pubami, w których 
jest często wykonywana na żywo. Dużą 
popularnością, zwłaszcza wśród dzieci, 
wciąż cieszy się tradycyjny taniec irlandzki, 
rozsławiony na całym świecie dzięki 
objazdowemu widowisku „Riverdance”. 
Kursy tańca irlandzkiego, tak zwane ceilí, 
pozwalają wszystkim osobiście zapoznawać 
się z tą tradycją.

Obyczaje
Osobom nowoprzybyłym na Południowym 
Wschodzie (i ogólnie w Irlandii), niektóre 
zwyczaje i niepisane reguły zachowania 
mogą wydać się całkowicie odmienne od 
tych, do jakich przywykły w swoim kraju. 
Może to prowadzić do nieporozumień. 
Poniżej wyszczególniono kilka istotnych 
zasad, o których warto pamiętać:

Irlandczycy są z zasady uprzejmi 
i często posługują się zwrotami 
grzecznościowymi, takimi jak „proszę” 
(„please”), „dziękuję” („thank you”), 
„jeśli można” („if you wouldn’t mind”), 
„przepraszam” („sorry”) itp.

Rzadko kiedy mówią „nie” w sposób 
bezpośredni. Na ogół starają się być 
uprzejmi i mili, łagodząc negację zwrotami 
typu „obawiam się, że nie” („I’m afraid not”), 
„niestety” („unfortunately”), „przykro mi” 
(„I’m sorry” lub po prostu „sorry”).

Podczas powitania, zazwyczaj podają 
sobie ręce. Za wyraz grzeczności uchodzi 
patrzenie w oczy rozmówcy, natomiast 
unikanie czyjegoś wzroku może zostać 
zinterpretowane jako oznaka braku 
zainteresowania.

Podczas oczekiwania na obsłużenie, np. 
w banku, na poczcie, w sklepie itp., należy 
udać się na koniec kolejki, którą na ogół 

łatwo zauważyć. W niektórych sytuacjach, 
np. na przystanku autobusowym, ludzie 
nie zawsze stoją w ściśle uporządkowanej 
kolejce, jednak nawet w takich przypadkach 
wszyscy zwracają uwagę na to, kto zjawił 
się przed nimi i przepuszczają takie osoby 
przodem.

Większość Irlandczyków wysyła kartki 
z życzeniami do przyjaciół i rodziny z 
okazji urodzin, ważnych rocznic, Bożego 
Narodzenia, ślubów, narodzin dzieci itp.

Pośród wielu ważnych obyczajów 
w Irlandii, bardzo silnie kultywowane 
są tradycje pogrzebowe. Zmarły często 
umieszczany jest w otwartej trumnie w 
swoim domu, by żałobnicy mogli przyjść go 
zobaczyć po raz ostatni przed pogrzebem. 
Przez cały ten czas, nie wolno pozostawić 
ciała samego, nawet w nocy, dlatego też 
okres ten zwany jest „czuwaniem” („wake”). 
Takie czuwanie zazwyczaj trwa przez jedną 
noc, aż do następnego dnia, choć może być 
i dłuższe. W tym czasie, można odwiedzać 
rodzinę zmarłego i składać jej kondolencje. 
Następnie, ciało zostaje przewiezione do 
kościoła, gdzie przed złożeniem zmarłego 
do grobu odprawiona zostaje msza. 
Po pogrzebie, goście zapraszani są na 
stypę, aby mogli zachować jak najlepsze 
wspomnienie po zmarłym. Powyższe 
obrzędy są dla Irlandczyków niezwykle 
ważne i należy się do nich stosować.

Zrozumienie lokalnej ludności
Łatwo zauważyć, że Irlandczycy mówią z 
różnymi akcentami, w zależności od miejsca 
pochodzenia. Takich akcentów jest bez liku, 
dlatego mając trudności ze zrozumieniem 
danej osoby, należy uprzejmie poprosić ją, 
by mówiła wolniej. Oto wybrane wyrazy i 
zwroty, które są chętnie używane w Irlandii:
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„Cop on” – zwrot ten odnosi się do 
zdrowego rozsądku i może być 
używany zarówno jako rzeczownik, jak 
i czasownik. „Cop yourself on” znaczy 
tyle co „bądź rozsądny”.

„Craic” – wyraz ten wymawia się tak samo 
jak słowo „crack” i oznacza on zabawę, 
dobrą rozrywkę, śmiech – często zatem 
odnosi się do udanego wieczoru na 
mieście.

„Grand” – dosłownie oznacza coś 
imponującego. W Irlandii znaczy tyle 
co „dobry”, „w porządku”, „OK.” Na 
przykład, jeśli zapytamy kogoś jak się 
czuje, możemy w odpowiedzi usłyszeć 
„grand”. Słowo to także oznacza tysiąc, 
np „50 grand” to po prostu 50 000.

„It is sorted” – dosłownie: coś zostało 
załatwione, lecz wyrażenie to jest także 
stosowane do powiedzenia, że coś jest 
na dobrej drodze lub będzie załatwione.

„Sorry” – dosłownie „przepraszam”, także 
w sensie „proszę mnie przepuścić”, 
słowo stosowane również jako uprzejma 
forma powiedzenia „nie”.

„Your man” – dosłownie „twój człowiek”, w 
przenośni stosowane w odniesieniu do 
konkretnej osoby.

„Well” – forma powitania.
„Hun” lub „Honey” – potoczna forma 

powitalna stosowana przede wszystkim 
w hrabstwie Wexford.

“Blaa” – rodzaj chleba dostępnego tylko w 
hrabstwie Waterford.
Irlandczycy dbają o to, by wszyscy 

przyjezdni czuli się w ich kraju mile widziani, 
lecz równocześnie oczekują od nich 
znajomości podstaw kultury, historii i stylu 
życia swojego kraju, a także szacunku dla 
tych aspektów życia w ich nowym domu.

Pogoda
Pogoda to dla Irlandczyków ulubiony 
temat rozmów. Nieznajomi mijający się 
na ulicy często wymieniają uwagi typu 
„piękny dzień”, lub – znacznie częściej 
– wypowiadają się na temat deszczu. 
Temperatura jest mniej więcej równa na 
terenie całego kraju. Irlandia charakteryzuje 
się klimatem umiarkowanym, co oznacza, 
że jej mieszkańcy rzadko doświadczają 
skrajnych warunków pogodowych. Pory 
roku nie są ani bardzo gorące, ani bardzo 
zimne. Najchłodniejsze miesiące to styczeń 
i luty, kiedy średnia temperatura wynosi 
4 – 7°C, natomiast najgorętszy czas 
przypada na lipiec i sierpień. Ekstremalne 
temperatury, poniżej -3°C lub powyżej 26ºC 
są niezwykle rzadkie, podobnie jak opady 
śniegu, choć deszcz pada tu przez cały rok. 
Największe opady przypadają na ogół na 
grudzień i styczeń.

Z racji położenia geograficznego 
Irlandii na północnym zachodzie Europy, 
dni są tu dłuższe w lecie, a krótsze w 
zimie. W lecie robi się ciemno ok. godz. 22, 
natomiast w zimie już ok. 17. Aby uniknąć 
przedłużających się ciemności w ciągu dnia, 
jesienią (w ostatnią niedzielę października) 
Irlandczycy cofają zegary o godzinę, by 
na wiosnę (w ostatnią niedzielę marca) 
powrócić do poprzedniego czasu.
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2. Życie codzienne
Władze i prawa wyborcze 
W Irlandii istnieją trzy szczeble władz:
Szczebel samorządowy: rady mniejszych 

miast (town council), większych miast 
(city council) , gmin (borough council) 
lub hrabstw (county council)

Szczebel ogólnokrajowy: parlament 
złożony z: The Dáil (wymowa „dojl”) – 
izby niższej oraz: The Seanad (wymowa 
„szanad”) – senatu / izby wyższej

Szczebel europejski: Parlament Europejski

Władze każdego szczebla, łącznie 
z prezydentem, wyłaniane są w wyniku 
wyborów. Zmiany w konstytucji wymagają 
przegłosowania w referendum narodowym.

Prawa wyborcze przysługujące 
obywatelom innych krajów mieszkających 
w Irlandii zależą od ich wieku (konieczność 
skończenia 18 lat), rodzaju wyborów oraz 
posiadanego obywatelstwa (Rys. 1).

Aby móc wziąć udział w wyborach, 
należy zadbać o umieszczenie swojego 
nazwiska w spisie wyborców sporządzanym 
przez władze lokalne. Spis jest tworzony 
na nowo każdego roku i zawiera nazwiska 
i adresy wszystkich uprawnionych 
do głosowania osób powyżej 18 roku 
życia. Wstępna wersja spisu zostaje 

udostępniona do wglądu publicznego w 
listopadzie każdego roku w bibliotekach, 
urzędach pocztowych i innych budynkach 
użyteczności publicznej, z możliwością 
zgłaszania poprawek do 25 listopada. Osoby, 
które są uprawnione do głosowania, lecz 
nie znalazły się w spisie, mogą także złożyć 
podanie o włączenie do suplementu do 
spisu. Zmieniając adres zamieszkania, należy 
o tym powiadomić władze lokalne w celu 
umożliwienia aktualizacji danych w spisie.

Kontakt z władzami lokalnymi 
Rada Hrabstwa Carlow, Athy Road, 
Carlow. Tel: 059 9170300
Rada Hrabstwa Kilkenny, County Hall,  
Kilkenny. Tel: 056 7794000
Rada Hrabstwa Tipperary Pn.,
Civic Offices, Limerick Road, Nenagh
Tel: 067 31771 or 44500
Rada Hrabstwa Tipperary Pd.,
County Hall, Clonmel. Tel: 052 34455
Rada Miasta Waterford, Baileys  
New Street, Waterford. Tel: 051 309900
Rada Hrabstwa Waterford,  
Civic Offices, Davitts Quay, Dungarvan,  
Co. Waterford. Tel: 058 22000
Rada Hrabstwa Wexford, County Hall, 
Wexford. Tel: 053 91 76500

Rys. 1. Rodzaj wyborów
Obywatelstwo Samorząd Dáil Seanad Prezydenckie Europejskie Referendum
Irish a  a a * a	 a	 a

UK a	 a	 	 	 a

EU a	 	 	 	 a

Non-EU a

*wybory ograniczone do niewielkiego, ściśle określonego elektoratu
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Bankowość
Banki i fundusze mieszkaniowe (building 
societies) są na ogół czynne od poniedziałku 
do piątku, w godz. 10 – 16. Otwierając 
rachunek, należy okazać dokument 
tożsamości ze zdjęciem (paszport, prawo 
jazdy itp.) oraz potwierdzenie stałego adresu 
zamieszkania (np. rachunek za prąd, gaz 
lub telefon). W przypadku braku możliwości 
okazania odpowiedniego rachunku, np. 
jeśli odbiorcą usługi jest inna osoba, 
można uzyskać pomoc od pracodawcy, 
który może wystawić list potwierdzający 
nazwisko, adres, datę urodzenia oraz numer 
PPS (Personal Public Service number) 
swojego pracownika. Dokładne wymagania 
związane z dokumentacją mogą się różnić w 
poszczególnych bankach, dlatego najlepiej jest 
wcześniej dowiedzieć się, co będzie potrzebne. 
Banki potrafią pobierać bardzo wysokie opłaty 
za swoje usługi, w związku z czym warto przed 
otwarciem rachunku przejrzeć różne oferty. 
Przelewy pieniężne można wykonywać w 
bankach, spółdzielniach bankowych (credit 
unions) oraz urzędach pocztowych. Czasami, 
w okolicy banków można natknąć się na 
uzbrojonych pracowników. Jest to sytuacja jak 
najbardziej rutynowa.

W przypadku trudności z otwarciem 
rachunku bankowego, należy zwrócić się 
do Urzędu Nadzoru Finansowego (Financial 
Regulator).

Osoby, które znalazły się w trudnej 
sytuacji finansowej, mogą zwrócić się o 
bezpłatną i poufną pomoc do niezależnej 
organizacji zajmującej się informowaniem 
I doradztwem w tej dziedzinie - Money 
Advice and Budgeting Service (MABS). 
Jej przedstawicielstwa działają na terenie 
całego kraju, należy więc skontaktować się 
z najbliższym z nich. Adresy można znaleźć 

w ośrodkach informacji obywatelskiej (CIC) 
lub na stronie internetowej www.mabs.ie ..

Więcej informacji
Urząd Nadzoru Finansowego
Tel. Lo Call (opłata jak za połączenie 
lokalne) 1890 777777 
lub www.itsyourmoney.ie

Dni ustawowo wolne od pracy
Większość organizacji, w tym także 
instytucje rządowe, urzędy pocztowe i 
banki, jest zamknięta w dni ustawowo wolne 
od pracy. Rzadziej jeżdżą też autobusy i 
pociągi, jednak coraz więcej sklepów w 
centrach miast oraz centrów handlowych 
jest otwarte w święta przez część dnia. W 
dzień Bożego Narodzenia, wszystko, łącznie 
z pubami, jest nieczynne.
 
Następujące dni są ustawowo wolne od 
pracy: 
Nowy rok – 1 stycznia
Dzień św. Patryka (święto narodowe) –  

17 marca
Poniedziałek wielkanocny – koniec marca 
lub kwiecień 
Pierwszy poniedziałek maja
Pierwszy poniedziałek czerwca
Pierwszy poniedziałek sierpnia
Ostatni poniedziałek października
Boże Narodzenie – 25 grudnia 
Świętego Szczepana – 26 grudnia

Wiele instytucji jest także zamkniętych w 
Wielki Piątek oraz Niedzielę Wielkanocną, 
choć oficjalnie nie są to dni wolne od pracy.

Prasa
W każdym hrabstwie wydawana jest co 
najmniej jedna lokalna gazeta, najczęściej 

2. Życie codzienne



tygodnik, zawierająca dział ogłoszeń, gdzie 
można znaleźć przedmioty do kupienia, 
usługi, pracę lub mieszkanie.

Największe ogólnokrajowe dzienniki 
to Irish Examiner, Irish Independent i Irish 
Times. Można w nich znaleźć najświeższe 
informacje z kraju i zagranicy, a także 
wychodzące w określone dni tygodnia 
dodatki o mieszkaniach, pracy itp. Prasę 
codzienną, a także wiele innych czasopism, 
można czytać bezpłatnie w większości 
bibliotek.

Metro Éireann to wielokulturowy 
tygodnik zawierający aktualne informacje 
dla imigrantów i społeczności etnicznych. 
W niektórych kioskach (newsagents) można 
także kupić prasę zagraniczną.

Dane kontaktowe
Metro Éireann. Tel: (01) 8690670 
www.metroeireann.com

Radio i telewizja
Telewizja irlandzka nadaje na czterech 
kanałach:
RTÉ1
RTÉ2 (głównie po angielsku) 
TG 4 (po irlandzku)
TV3

Abonament telewizyjny (TV licence) jest 
obowiązkowy i można go opłacić 

na poczcie, na 
1 rok z góry. 
Opłata obejmuje 
wszystkie 
odbiorniki w danym 
gospodarstwie 
domowym, lecz 
musi być uiszczona 
przez każdego, kto 

posiada telewizor.

Radio jest bardzo popularnym 
elementem codziennego życia Irlandczyków, 
którzy mogą wybierać spośród wielu 
różnych stacji radiowych. Rozgłośnie lokalne 
są niezwykle cennym źródłem wiadomości 
i informacji. Więcej szczegółów można 
znaleźć w spisie adresów dla swojego 
hrabstwa.

Grupy wyznaniowe
Najpowszechniejszą religią w Irlandii jest 
katolicyzm, jednak żyje tu także liczna 
mniejszość protestancka oraz wiele innych 
grup wyznaniowych, z którymi można się 
skontaktować w miejscu ich kultu lub za 
pośrednictwem Internetu.

Więcej informacji
Ogólne informacje religijne
www.theology.ie

Grupy mniejszości narodowych
W Irlandii działa szereg różnych grup 
reprezentujących interesy imigrantów ze 
swoich krajów. Pełny spis tych grup można 
znaleźć na stronie internetowej www.
integratingireland.ie pod hasłem Member 
Organisations (organizacje członkowskie). 
Istnieje także grupa o nazwie Eastern 
European Association of Ireland (Irlandzkie 
Towarzystwo Wschodnioeuropejskie) (Tel: 
0214-823937; email: eeai@eircom.net). 
Więcej informacji na temat grup działających 
lokalnie można znaleźć w spisie adresów 
dla swojego hrabstwa lub w najbliższym 
ośrodku CIC.

Biblioteki
Sieć irlandzkich bibliotek publicznych jest 
dostępna dla każdego. Można tam wejść „z 
ulicy” i bez żadnych opłat przeczytać książkę 
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lub gazetę, dowiedzieć się więcej na temat 
lokalnej kultury, historii i życia społecznego 
w swoim regionie. Aby móc wypożyczać 
książki, należy się zapisać do biblioteki, do 
czego potrzebne jest jakieś potwierdzenie 
adresu zamieszkania oraz, w niektórych 
przypadkach, uiszczenie niewielkiej opłaty. 
Formularz aplikacyjny można uzyskać w 
danej bibliotece. Istnieją także biblioteki dla 
dzieci. Zapisanie dziecka do pewnego wieku, 
ustalanego odrębnie w poszczególnych 
bibliotekach, jest bezpłatne. Biblioteki często 
organizują darmowe imprezy zarówno dla 
dzieci, jak i dorosłych.

Więcej informacji
www.librarycouncil.ie lub w urzędzie  
władzy lokalnej 

Parki publiczne 
W wielu miastach w Irlandii można znaleźć 
parki dostępne bezpłatnie dla wszystkich 
mieszkańców. Często w takich parkach 
znajdują się także place zabaw, ogrody i 
stawy.

Obiekty sportowe
Na Południowym Wschodzie znajduje się 
wiele obiektów sportowych. Niektóre z 
nich są własnością prywatną (np. siłownie 
czy baseny) i wstęp do nich mają tylko 
upoważnione osoby. Jest jednak także wiele 
publicznych, ogólnodostępnych obiektów.

Większość miast posiada specjalne 
obiekty do uprawiania celtyckich dyscyplin 
sportu, zarządzane przez Celtyckie 
Towarzystwo Sportowe (GAA). Jest to 
organizacja z długimi tradycjami, utworzona 
w celu zachowania i propagowania w Irlandii 
takich sportów jak hurling, futbol celtycki, 
czy inne tego typu dyscypliny.

Bardzo dużą popularnością na 
Południowym Wschodzie cieszą się wyścigi 
konne, organizowane wiele razy w ciągu 
roku.

Więcej informacji
www.irishsportscouncil.ie
www.gaa.ie
www.horseracingireland.ie
www.irishrugby.ie
www.fai.ie
North Tipperary Sports Partnership 
Web: www.ntsp.ie
Waterford Sports Partnership 
Web: www.waterfordsportsparnership.ie
Kilkenny Recreation and Sports  
Partnership  
Email: krsp@eircom.net
Oraz w spisie adresów dla danego hrabstwa

Rekreacja
Południowy Wschód Irlandii oferuje wiele 
możliwości rekreacji. Najlepszym sposobem 
aby dowiedzieć się więcej na temat tego, 
co można robić w swoim regionie, jest 
zajrzenie do lokalnej prasy lub na tablice 
ogłoszeń lokalnej społeczności. Rozmaite 
grupy zamieszczają 
tu informacje o 
organizowanych 
przez siebie 
imprezach, 
spotkaniach 
czy 
kursach we 
wszelkich 
możliwych 
dziedzinach, 
takich jak np. 
joga, teatr, spacery 
z przewodnikiem itp. 
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Inne 
Wywóz śmieci
Każde gospodarstwo domowe w Irlandii 
ponosi odpowiedzialność za bezpieczne 
usunięcie bądź utylizację wytworzonych 
przez siebie odpadów. Władze lokalne są 
zobowiązane zapewnić działanie odpowiednich 
służb w swoim regionie, jednak to właściciel 
gospodarstwa musi się do tych służb zgłosić i 
zapłacić im za usługi. W niektórych miejscach, 
odpady domowe muszą być umieszczane w 
specjalnie oznakowanych kontenerach, które 
można nabyć w okolicznym sklepie lub na 
stacji benzynowej. W innych częściach kraju, 
władze lokalne lub wynajęte w tym celu firmy 
prywatne dostarczają mieszkańcom kontenery 
na kółkach. W niektórych regionach, wywóz 
odpadów do usunięcia odbywa się co drugi 
tydzień, naprzemiennie z wywozem śmieci 
przeznaczonych do utylizacji. Informacje 
na temat obowiązującego systemu można 
uzyskać w samorządowym urzędzie ds. 
środowiska (Environment Department). 
Utylizacja odpadów obniża koszty wywozu, 
dlatego opłaca się segregować śmieci. W 
całym regionie można również korzystać 
z miejskich punktów odbioru śmieci oraz 
przyjmowania butelek do utylizacji. Prosimy 
korzystać z powyższych usług, aby nie 
narazić się na kary nałożone w myśl ustawy 
o zarządzaniu odpadami i zanieczyszczeniu 
(Waste Management or Litter Pollution Acts). 
Zaśmiecanie otoczenia i uchylanie się od 
sprzątania po psach karane są grzywnami 
(każdy właściciel psa musi ponadto opłacić 
na poczcie odpowiedni podatek – tzw. dog 
licence).
Tidy Towns (czyste miasta)
Tak nazywa się ogólnokrajowy konkurs 
organizowany przez Ministerstwo 
Środowiska, Dziedzictwa Narodowego i 

Samorządności (Department of Environment, 
Heritage and Local Government) w celu 
propagowania najwyższych standardów 
czystości w miastach i wsiach. Mieszkańcy 
miejscowości zgłaszają się dobrowolnie do 
udziału w konkursie, stając do walki z innymi 
miastami o prestiżowy tytuł oraz nagrodę 
pieniężną. Lokalne zespoły spotykają się 
regularnie, dbając o czystość swego miasta 
dzięki sprzątaniu, upiększaniu przestrzeni 
publicznej itp. Terminy spotkań publikowane 
są w miejscowej prasie.
Targi żywności (Farmers’ Markets)
Można tu kupić wysokiej jakości, 
pochodzącą z miejscowych upraw 
żywność, sprzedawaną bezpośrednio 
przez producentów. Targi tego typu 
można znaleźć w każdym regionie. Więcej 
informacji można uzyskać na stronie 
internetowej www.irelandmarkets.com.
Opłaty za torebki plastikowe
Sprzedawcy detaliczni w Irlandii mają 
obowiązek pobierać opłaty za każdą 
wydaną torebkę plastikową. Opłata 
pobierana jest w punkcie sprzedaży, 
czyli w sklepie, supermarkecie, na stacji 
benzynowej czy w innym miejscu, w którym 
wydawane są torebki.
Zakaz palenia
Palenie w zamkniętych miejscach pracy 
jest zabronione. Oznacza to, że nie wolno 
palić papierosów w żadnym zamkniętym 
obszarze, w którym pracują ludzie, czyli np. 
w biurach, pubach, restauracjach, pojazdach 
firmowych (samochodach osobowych lub 
półciężarówkach). Zakaz ten 
dotyczy także korytarzy i 
poczekalni. Palenie w 
niedozwolonym miejscu 
karane jest wysoką 
grzywną.
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3. Zakwaterowanie

3. Zakw
aterow

anie

Osoby poszukujące zakwaterowania w 
Irlandii mają do wyboru kilka możliwości. 
Mogą wynająć kawalerkę lub mieszkanie, 
bądź zdecydować się na zamieszkanie w 
domu ze współlokatorem. Szczegółowe 
możliwości zostały opisane poniżej.

Wynajmowanie lokalu od 
prywatnego właściciela
Kawalerka (bed-sit): Na ogół dla jednej 

osoby, rzadziej dla dwóch osób. Jest 
tańsza, lecz mniejsza niż mieszkanie. 
Jedno pomieszczenie musi wystarczyć 
do spania, jedzenia, przyrządzania 
posiłków i spędzania wolnego czasu. 
Łazienka i toaleta są zazwyczaj wspólne 
dla wielu lokatorów.

Mieszkanie: Dla jednej lub wielu osób, w 
zależności od metrażu. Niezależne, z 
wydzieloną sypialnią (lub sypialniami) i 
na ogół własną łazienką.

Dom ze współlokatorem: Większa 
przestrzeń, niezależność i często lepsze 
wyposażenie sprawiają, że ta możliwość 
może okazać się niezwykle interesująca 
pod względem finansowym.

Kwatera prywatna: Osobny pokój, własny  
lub ze współlokatorem, reszta 
mieszkania wspólna z wynajmującą 
rodziną.

Poszukiwanie lokalu do wynajęcia
Znalezienie mieszkania w dogodnym 
miejscu i w rozsądnej cenie może stanowić 
trudność, zwłaszcza jeśli szukamy w 
najgorętszych miesiącach, gdy uczelnie 
wyższe kończą wakacyjną przerwę. 

Na początek, dobrze jest przejrzeć 

ogłoszenia zamieszczone w prasie lokalnej 
pod hasłami „To Let” (do wynajęcia) i „Flat/
House Sharing” (dla osób poszukujących 
współlokatorów). Warto także popytać wśród 
przyjaciół i znajomych, ponieważ często wieści 
o najbardziej atrakcyjnych mieszkaniach 
rozchodzą się drogą nieformalną.

Ogłoszeniodawcy często posługują się 
skrótami – oto kilka najczęściej 
spotykanych:
CH: centralne ogrzewanie  
(Central Heating). (GFCH – centralne 
ogrzewanie gazowe, OFCH – centralne 
ogrzewanie olejem opałowym)
FF: W pełni umeblowane (Fully Furnished)
NRA: Właściciel nie akceptuje płatności w 
formie dodatku mieszkaniowego, (No Rent 
Allowance). Wynajmujący musi być w stanie 
samodzielnie opłacić czynsz.
Professional (lub prof): Osoba aktualnie 
zatrudniona i czynna zawodowo.
NS: Osoba niepaląca (Non-smoker)

Innym sposobem szukania mieszkania 
jest zlecenie tego zadania agencji 
nieruchomości lub pośrednikowi (dane 
kontaktowe można znaleźć w spisie Golden 
Pages pod hasłem „letting agents”). 
Większość agencji pobiera jednak opłaty za 
swe usługi, należy więc wcześniej zapoznać 
się z ich cennikiem. Warto także sprawdzać 
tablice ogłoszeń w supermarketach i na 
uczelniach. W Internecie działają specjalne 
strony poświęcone szukaniu mieszkania, 
można także zamieścić własne ogłoszenie 
w lokalnej gazecie lub na tablicy ogłoszeń w 
sklepie. Warunki w mieszkaniu do wynajęcia 
mogą być bardzo różne, dlatego zawsze 
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należy obejrzeć nieruchomość przez 
podpisaniem umowy.

Czynsz, kaucja i podpisywanie umowy
Znalazłszy odpowiednie mieszkanie, należy 
dokładnie zapoznać się ze szczegółowymi 
warunkami wynajmu, takimi jak wysokość 
czynszu, termin płatności, czy kwota 
ta obejmuje rachunki np. za gaz, prąd, 
wywóz śmieci, na jak długo umowa jest 
podpisywana itp. Większość właścicieli 
wymaga wpłaty kaucji (zwykle w wysokości 
czynszu za jeden miesiąc) oraz opłacenia 
pierwszego miesiąca z góry. Zawsze należy 
poprosić o pokwitowanie wpłaty. Kaucja jest 
zwracana gdy najemca się wyprowadza, 
pod warunkiem, że wszystkie rachunki są 
opłacone, właściciel został odpowiednio 
wcześnie powiadomiony, a w mieszkanie 
jest wolne od usterek. Właściciel ma 
obowiązek dostarczyć najemcy książeczkę 
czynszową (rent book).

Co to jest książeczka czynszowa?
Książeczka czynszowa stanowi 
dokumentację wszystkich spraw 
związanych z najmem oraz potwierdzenie 
wpłat dokonanych przez najemcę. Najemca 
ma prawo do książeczki czynszowej z mocy 
ustawy. Zazwyczaj wygląda ona jak zwykła 
książeczka, choć może występować w 
dowolnej formie, pod warunkiem, że zawiera 
wszelkie istotne informacje.

Książeczka czynszowa powinna 
zawierać następujące dane:
adres wynajmowanego lokalu,
imię i nazwisko oraz adres właściciela 
nieruchomości, a także agencji 
pośrednictwa (jeśli została wynajęta),
imię i nazwisko najemcy,

data rozpoczęcia najmu,
okres najmu,
wysokość wpłaconej kaucji,
wysokość czynszu oraz sposób jego 
opłacania,
warunki opłat za dodatkowe usługi, takie jak 
np. ogrzewanie czy telewizja kablowa,
oświadczenie dotyczące podstawowych 
praw i obowiązków właściciela i najemcy, 
spis mebli i sprzętów gospodarstwa 
domowego zapewnionych przez właściciela.
Właściciel może wymagać podpisania 
umowy najmu. 

Umowa najmu to pisemna umowa 
zawierająca wspólnie ustalone warunki. 
Zazwyczaj obowiązuje na czas określony 
(np. 6 lub 12 miesięcy) i jeśli najemca 
zdecyduje się wyprowadzić przed 
upływem tego czasu, musi opłacać czynsz 
przez pozostały okres objęty umową. 
W przypadku podpisania umowy najmu 
w kilka osób, każdy bierze na siebie 
odpowiedzialność za czynsz pozostałych 
osób. W razie jakichkolwiek niejasności 
co do warunków umowy, można przed jej 
podpisaniem zwrócić się do niezależnej 
agencji Threshold (adres poniżej), która 
udziela bezpłatnych porad.

Prawa najemcy
Właściciel nie może zażądać od najemcy 
opuszczenia lokalu przed czasem 
wygaśnięcia umowy bez zawiadomienia 
go z odpowiednim wyprzedzeniem, chyba 
że najemca naruszył któryś z warunków 
umowy. W okresie obowiązywania umowy 
czynsz nie może wzrosnąć, chyba że umowa 
wyraźnie przewiduje taką ewentualność. 
Nawet jeśli nie spisano umowy najmu, 
właściciel, który chce, aby najemca opuścił 
jego lokal, musi powiadomić najemcę o tym 
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na piśmie z co najmniej czterotygodniowym 
wyprzedzeniem (czas ten jest dłuższy jeśli 
lokator mieszkał w danym miejscu dłużej 
niż 6 miesięcy). Zasada ta obowiązuje także 
najemcę, który chce się wyprowadzić.

W przypadku niesłusznego zdaniem 
najemcy zatrzymania wpłaconej kaucji, 
naruszenia warunków umowy najmu 
lub innych problemów z właścicielem 
nieruchomości, można się zwrócić do 
organizacji Threshold lub ośrodka informacji 
obywatelskiej CIC po bezpłatną poradę.

Dane kontaktowe
Threshold
21 Stoneybatter, Dublin 7
Tel: 01 678 6310
Email: info@ threshold.ie
www.threshold.ie

Urząd Regulacji Wynajmu Mieszkań 
(Private Residential Tenancies Board 
– PRTB)
Właściciel może wynajmować swoją 
nieruchomość jedynie pod warunkiem 
spełnienia pewnych minimalnych 
standardów. 
Standardy te dotyczą m.in.:
zwrotu kaucji,
konserwacji lokalu, czyli zabezpieczenia 
instalacji elektrycznej, bojlerów itp.,
napraw,
podwyżek czynszu,
dodatku mieszkaniowego,
okresu wypowiedzenia umowy najmu,
nielegalnej eksmisji.

Urząd Regulacji Wynajmu Mieszkań 
(PRTB) został stworzony po to, by rozwiązywać 
kwestie sporne pomiędzy właścicielami 
nieruchomości a najemcami. Właściciele 

wynajmujący swoje nieruchomości mają 
obowiązek rejestrować w tym urzędzie 
wszystkie dane dotyczące najmu. (Dane 
kontaktowe zamieszczono poniżej)

Urząd PRTB posiada swoich 
mediatorów na terenie całej Irlandii. Są to 
osoby o rozmaitym doświadczeniu i profilu 
zawodowym – wielu z nich posiada wiedzę 
specjalistyczną z zakresu problematyki 
najmu nieruchomości oraz/lub kwalifikacje 
mediatorskie. Aby skorzystać z ich usług, 
należy skontaktować się z urzędem PRTB. 

Dane kontaktowe
Private Residential Tenancies Board
Canal House, Canal Road, Dublin 6
Tel: 01 8882960
Email: prtb@environ.irlgov.ie
www.prtb.ie

Pomoc finansowa dla wynajmujących
Ogólna zasada jest taka, że każda osoba 
pobierająca świadczenia socjalne, zasiłek 
zdrowotny HSE lub inny rodzaj zasiłku 
może być uprawniona do pobierania 
dodatku mieszkaniowego, który pomoże 
jej opłacić czynsz. Wysokość tego dodatku 
zależy od dochodów oraz wysokości 
tygodniowych opłat czynszowych. Podobnie 
jak w przypadku większości świadczeń 
socjalnych, aby móc otrzymywać dodatek 
mieszkaniowy, należy spełniać „kryterium 
stałego zamieszkania” i szereg innych 
warunków. Więcej informacji na ten 
temat można uzyskać u urzędnika opieki 
społecznej (Community Welfare Officer) 
oraz w lokalnej placówce służby zdrowia.

Władze lokalne pomagają osobom, 
których nie stać na kupno bądź wynajem 
własnego mieszkania, oferując im 
zakwaterowanie po niskich kosztach. 

3. Zakw
aterow

anie
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Mieszkania te nazywane są także 
mieszkaniami socjalnymi (social housing), 
komunalnymi (council housing) lub 
publicznymi (public housing) i cieszą się 
bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego 
też pierwszeństwo w ich przydziale mają 
rodziny z dziećmi oraz osoby starsze. Aby 
ubiegać się o zakwaterowanie socjalne, 
należy spełnić odpowiednie kryteria (np. 
dotyczące wysokości dochodów), jednak 
nawet wtedy należy liczyć się z wieloma 
miesiącami lub latami oczekiwań na 
uzyskanie mieszkania.

Osoby wynajmujące mieszkanie od 
właściciela prywatnego i opłacające w 
Irlandii podatek dochodowy (PAYE), mogą 
kwalifikować się do korzystania z ulgi 
podatkowej na część opłat czynszowych. 
Aby złożyć wniosek, należy wypełnić 
formularz Rent 1, który można uzyskać 
w urzędzie podatkowym (Revenue 
Commissioners) lub pobrać ze strony 
internetowej: www.revenue.ie.

Kupowanie nieruchomości
Ceny nieruchomości w Irlandii gwałtownie 
wzrosły od połowy lat 90-tych i różnią się 
znacząco w zależności od lokalizacji. Na ogół 
są dużo wyższe w miastach. Najczęściej 
nieruchomość można znaleźć i kupić za 
pośrednictwem agencji nieruchomości, 
choć zdarzają się także transakcje prywatne, 
np. dzięki ogłoszeniu w gazecie. Dostępne 
rodzaje nieruchomości to: wolnostojące 
domy parterowe, domy „bliźniaki”, domy 
piętrowe oraz mieszkania. Więcej informacji 
na temat kupna nieruchomości w Irlandii 
można znaleźć w Internecie.

Kupujący nieruchomości w Irlandii 
zazwyczaj biorą kredyt w irlandzkim banku, 
kasie oszczędnościowej lub innej instytucji 

udzielającej kredytów. Taki kredyt nosi 
nazwę kredytu hipotecznego (mortgage) i 
najczęściej jest spłacany przez ustalony okres. 
Oprócz pożyczonej kwoty, konieczny jest 
też znaczny wkład własny, chociaż niektóre 
banki i kasy oszczędnościowe w wybranych 
przypadkach godzą się na udzielenie kredytu 
na 100% wartości nieruchomości. Kwota 
kredytu przyznawanego przez bank zależy 
od dochodów kredytobiorcy. Informacje o 
innych opłatach obowiązujących podczas 
kupna nieruchomości, a także porady na 
temat kredytów hipotecznych można uzyskać 
u niezależnych pośredników, w bankach 
i kasach oszczędnościowych. Każda z 
tych instytucji pobiera prowizje według 
własnego cennika, dlatego warto zrobić 
dobre rozeznanie na rynku. Niezależne dane 
dotyczące wysokości prowizji i inne tego typu 
informacje można uzyskać w urzędzie nadzoru 
usług finansowych (Financial Services 
Regulatory Authority). Dane kontaktowe 
znajdują się na sąsiedniej stronie.

Kupując nieruchomość należy liczyć 
się z wieloma dodatkowymi kosztami. 
W zależności od wielkości i ceny 
nieruchomości, jedną z takich opłat może 
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być np. podatek od nieruchomości (Stamp 
Duty). Na ogół trzeba także wynająć 
prawnika, który pobiera prowizję w 
wysokości ok. 1% ceny zakupu za nadzór 
nad przebiegiem transakcji.

Dodatkowe informacje
Irish Financial Services Regulatory 
Authority (Irlandzki Urząd Nadzoru Usług 
Finansowych)
P.O. Box No: 9138, College Green, Dublin 2
Tel. 01 4104000
E-mail: consumerinfo@ifsra.ie
www.ifsra.ie

Institute of Auctioneers and Valuers in 
Ireland (Irlandzki Instytut Licytatorów i 
Taksatorów)
38 Merrion Square, Dublin 2.
Tel. 01 6611794
www.iavi.ie.

Pomoc dla osób kupujących 
nieruchomość w Irlandii

Program Wspólnej Własności  
(Shared Ownership Scheme) 
Skierowany jest do ludzi, których nie stać 
na zakup własnego domu lub mieszkania 
i pozwala na posiadanie tytułu własności 
nieruchomości wspólnie z władzami 
lokalnymi. Kupujący spłaca raty kredytu za 
część do której posiada tytuł własności, a 
płaci czynsz władzom lokalnym za ich część. 

Program Przystępnego Mieszkalnictwa 
(Affordable Housing Scheme)
Pomaga ludziom o niskich dochodach w 
zakupie własnego mieszkania. Władze 
lokalne zazwyczaj ogłaszają możliwość 
zakupu mieszkań i domów objętych 

tym programem w miejscowej prasie 
– nieruchomości sprzedawane są 
uprawnionym nabywcom po cenie niższej 
niż rynkowa.

Uprawnienia do powyższych programów 
zależą od potrzeb, wysokości dochodów 
oraz rodzaju pobytu w Irlandii.

Więcej informacji na temat 
powyższych programów można uzyskać w 
samorządowym urzędzie mieszkalnictwa 
(Housing Department) w regionie docelowego 
zamieszkania. Pełny spis adresów 
internetowych władz lokalnych znajduje się na 
str. 18 niniejszego przewodnika.  

Zakwaterowanie prowizoryczne 
Osoby, które w wyniku sytuacji kryzysowej 
znalazły się bez dachu nad głową, mogą 
zgłosić się do organizacji zajmujących 
się zapewnianiem tymczasowego 
zakwaterowania dla bezdomnych. 
Pierwszym punktem kontaktu powinien 
być dla nich urzędnik opieki społecznej 
(Community Welfare Officer) pracujący w 
najbliższym biurze rejonowej służby zdrowia 
(Health Service Executive Centre), który 
udzieli wyczerpujących informacji na temat 
przysługujących im praw.

Informacje na temat możliwości 
zakwaterowania dla bezdomnych można 
uzyskać w urzędzie władz lokalnych 
(należy poprosić o skierowanie do działu 
mieszkalnictwa). Z pomocą mogą przyjść 
także organizacje charytatywne, np. St. 
Vincent de Paul (św. Wincentego à Paulo), 
the Simon Community, the Salvation Army 
(Armia Zbawienia), jednak to zależy od 
tego, czy którakolwiek z nich posiada swoją 
placówkę w okolicy. Informacje na ten temat 
można uzyskać w najbliższym ośrodku 
informacji obywatelskiej CIC.
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Zasady określające kto może swobodnie 
pracować w Irlandii, a kto potrzebuje 
zezwolenia (pozwolenia na pracę, wizy 
bądź upoważnienia), są skomplikowane. 
Postaraliśmy się nakreślić ogólny zarys 
aktualnej sytuacji, jednak nie jesteśmy w 
stanie opisać każdego możliwego przypadku.

Pozwolenie Na Pracę
Wiele osób jest uprawnionych do pracy bez 
żadnego dodatkowego pozwolenia. Są to m.in.:
•  Obywatele krajów należących do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(EOG) (czyli krajów Unii Europejskiego 
oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu) 
oraz Szwajcarii. Współmałżonkowie 
oraz dzieci na utrzymaniu obywateli 
tych krajów także zaliczają się do tej 
kategorii. Dotyczy to także krajów 
ostatnio przyjętych do Unii Europejskiej. 

•  Osoby, którym przyznano status 
uchodźcy.

•  Osoby, którym nie przyznano statusu 
uchodźcy, lecz które otrzymały 
zezwolenie na pozostanie w Irlandii ze 
względów humanitarnych.

• Studenci studiów podyplomowych, 
dla których praca stanowi integralny 
element edukacji.

• Osoby, które otrzymały pozwolenie 
na pozostanie w Irlandii ze względu 
na to, że zawarły związek małżeński z 
obywatelem lub obywatelką Irlandii lub 
są rodzicami dziecka posiadającego 
irlandzkie obywatelstwo.

•  Osoby, które przybyły do Irlandii 
oddelegowane przez zagraniczną 
firmę na maksymalnie trzyletni okres 

szkolenia, niezależnie od tego czy jest to 
praca płatna czy nie, w firmie irlandzkiej 
(wymagana dokumentacja szkoleń oraz 
czasu ich trwania).

O pozwolenie na pracę w imieniu 
potencjalnych pracowników ubiegają się 
pracodawcy. Warunkiem rozpoczęcia pracy 
jest uprzednie uzyskanie pozwolenia. Praca 
bez pozwolenia, w przypadku gdy jest ono 
wymagane, stanowi według irlandzkiego 
prawa wykroczenie. Posiadając pozwolenie 
na pracę można zmienić pracodawcę, jednak 
nowy pracodawca musi ponownie wystąpić o 
pozwolenie na pracę dla takiego pracownika. 
Uprzednio wydane pozwolenie należy zwrócić 
do Ministerstwa Przedsiębiorczości, Handlu i 
Zatrudnienia (Department of Enterprise, Trade 
and Employment), wraz z załączonym listem 
od poprzedniego pracodawcy. Za każde 
pozwolenie na pracę, wydawane maksymalnie 
na rok, pracodawca musi uiścić określoną 
opłatę. Wniosek o przedłużenie pozwolenia 
należy składać przed wygaśnięciem jego 
terminu ważności. Obecnie procedura 
rozpatrywania takich wniosków trwa około 4 
tygodni, pod warunkiem, że poparte zostaną 
prawidłową dokumentacją.

Pod koniec 2006 r. ma wejść w życie 
nowy system zatrudnienia, który znacznie 
ograniczy liczbę wydawanych pozwoleń 
na pracę i branży, których będą dotyczyły. 
System będzie funkcjonował w oparciu 
o wysokość rocznego wynagrodzenia na 
danym stanowisku. W świetle obecnie 
obowiązujących zasad pozwolenie na pracę 
wydawane jest tylko pracownikom o wysokim 
poziomie specjalizacji i kwalifikacji.
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 Wizy z pozwoleniem na pracę i 
upoważnienie do wykonywania pracy
Obywatele krajów spoza Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (EOG) mogą ubiegać 
się o upoważnienie do wykonywania pracy 
(working authorisation) lub wizę z pozwoleniem 
na pracę (working visa), jeśli chcą zatrudnić 
się w pewnych sektorach, w których brakuje 
wykwalifikowanych pracowników. Wnioski 
należy składać przed przyjazdem do Irlandii, 
a wnioskodawca musi posiadać propozycję 
zatrudnienia od irlandzkiego pracodawcy 
prowadzącego działalność w jednym z wyżej 
wymienionych sektorów, czyli np. służbie 
zdrowia, informatyce lub inżynierii budowlanej. 
Różnica pomiędzy tym rozwiązaniem a 
pozwoleniem na pracę polega na tym, że 
w tym przypadku o upoważnienie lub wizę 
ubiega się sam pracownik oraz że należy 
je uzyskać przed przyjazdem do Irlandii. 
Obywatele krajów spoza obszaru EOG, którzy 
muszą ubiegać się o wizę aby móc wjechać na 
terytorium Irlandii, mogą wnioskować o wizę 
z pozwoleniem na pracę. Obywatele krajów 
spoza obszaru EOG, którzy nie muszą mieć 
wizy aby wjechać na terytorium Irlandii, mogą 
wnioskować o upoważnienie do wykonywania 
pracy. Wizy z pozwoleniem na pracę oraz 
upoważnienia do wykonywania pracy są 
ważne przez 2 lata, a ich posiadacze mogą 
zmieniać pracodawcę, pod warunkiem że 
pozostaną w tym samym sektorze.

Dodatkowe informacje
Aby uzyskać aktualne informacje na temat 
formularzy wniosków, należy zwrócić się 
pod następujący adres:
Department of Enterprise, Trade 
and Employment (Ministerstwo 
Przedsiębiorczości, Handlu i 
Zatrudnienia)

Davitt House, 65a Adelaide Road, D 2
www.entemp.ie

Work Permits Section  
(Sekcja Pozwoleń na Pracę)
Tel: 01-6313333
Email: workpermits@entemp.ie

Working Visas (wizy z pozwoleniem na pracę)
Tel: 01-6313186
Email: workingvisas@entemp.ie

Europass
Europass to inicjatywa UE mająca na 
celu ułatwienie komunikacji w zakresie 
umiejętności i kwalifikacji pracowników 
na terenie całej Europy. Europass stanowi 
zbiór dokumentów opracowanych na 
poziomie europejskim, aby ułatwić przepływ 
osób uczących się pracujących w krajach 
europejskich. Do dokumentów tych należą: 
Europass CV, Europass Language Passport, 
Europass Mobility Document, Europass 
Certificate Supplement oraz Europass 
Diploma Supplement. Zbiór tych pięciu 
dokumentów zwany jest Europass Portfolio. 

Dokumenty Europass mają zastosowanie 
podczas poszukiwania pracy lub uczestnictwa 
w programach edukacyjnych bądź 
szkoleniowych. Są one szczególnie przydatne 
w sytuacji, gdy ich posiadacz przemieszcza 
się z kraju do kraju w celach zawodowych, 
ponieważ ułatwiają pracodawcom określenie 
kwalifikacji i kompetencji kandydatów z 
innych Państw Członkowskich UE. Europass 
pomaga także osobom prowadzącym kursy i 
szkolenia doradzać swoim podopiecznym jak 
pokierować swoją edukacją oraz jak najlepiej 
wykorzystać swój potencjał.  
E-mail: info@europass.ie, adres 
internetowy: www.europass.ie)
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Wsparcie w poszukiwaniu pracy
Osoby poszukujące pracy w Irlandii mają do 
dyspozycji kilka pomocnych źródeł informacji:

Gazety 
Piątkowe wydania gazet Irish Times i Irish 
Examiner oraz czwartkowe wydania gazet 
Irish Independent i Sunday Independent 
zawierają działy poświęcone rekrutacji. 
Powyższe gazety są dziennikami 
ogólnokrajowymi, a zatem oferowana w nich 
praca może dotyczyć dowolnego miejsca w 
Irlandii. Poszukując pracy w swojej okolicy, 
najlepiej sięgnąć po prasę lokalną, którą 
można bezpłatnie przeglądać w bibliotekach 
i wybranych urzędach publicznych, m.in. 
urzędzie FÁS i ośrodkach poradnictwa dla 
dorosłych (Adult Guidance Centres). 

FÁS – Narodowy Urząd Szkoleń i 
Zatrudnienia
Irlandzki państwowy urząd do spraw 
szkoleń i bezrobocia FÁS oferuje szereg 
usług ułatwiających poszukiwanie pracy (dla 
osób uprawnionych do podjęcia pracy w 
Irlandii), umieszczając ogłoszenia o pracę na 
swojej stronie internetowej lub na tablicach 
ogłoszeń w lokalnych oddziałach oraz 
prowadząc doradztwo zawodowe dla osób 
poszukujących pracy i udzielając informacji 
na temat możliwości szkoleń. FÁS prowadzi 
sieć lokalnych urzędów ds. zatrudnienia o 
nazwie OBAIR, gdzie można uzyskać pomoc 
w opracowaniu CV i przygotowaniu się do 
rozmowy kwalifikacyjnej, poradzić się w 
sprawach zawodowych oraz zapisać się 
szkolenia dokształcające dla osób mających 
szczególne trudności ze znalezieniem pracy. 
Pierwszym krokiem do uzyskania dostępu 
do usług FÁS jest zarejestrowanie się w 
lokalnym urzędzie.

Dodatkowe informacje
Urząd do spraw szkoleń i zatrudnienia FÁS
www.fas.ie

Urzędy ds. zatrudnienia
Carlow, Unit 6A, Carlow Shopping Centre, 
Kennedy Avenue, Carlow
Tel: (059) 9142605
Kilkenny, Irishtown, Kilkenny
Tel: (056) 7765514
North Tipperary, Friar Street, Thurles
Tel: (0504) 22188
South Tipperary, 2-3 Emmet St, Clonmel
Tel: (052) 82240
Waterford, 56 Parnell Street, Waterford
Tel: (051) 862900
Wexford, Peter’s Square, Wexford
Tel: (053) 9123126 / 9123936

EURES
Powstała w 1993 r. sieć EURES jest serwisem 
opierającym się na współpracy pomiędzy 
Komisją Europejską a państwowymi urzędami 
ds. zatrudnienia w Państwach Członkowskich 
EOG. Jej celem jest dostarczanie informacji, 
doradztwo i świadczenie usług w zakresie 
rekrutacji i zatrudniania (wyszukiwania 
stanowisk) na rzecz potencjalnych pracowników. 
Informacje na temat ofert pracy, szkoleń i życia 
w innych krajach UE umieszczane są na stronie 
internetowej EURES w 20 językach. 

Dodatkowe informacje
EURES www.europa.eu.int/eures

Agencje rekrutacyjne
Oferty pracy umieszczane są także na 
ogólnodostępnych stronach internetowych 
agencji rekrutacyjnych. Pełną listę takich 
agencji można znaleźć w spisie Golden 
Pages. 
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Składanie podania o pracę
Gdy już znajdziemy interesujące nas ogłoszenie 
odpowiadające naszym kwalifikacjom, kolejnym 
krokiem jest złożenie podania o pracę na tym 
stanowisku. Wskazówki dotyczące wymaganej 
formy podania powinny znajdować się w samym 
ogłoszeniu – zazwyczaj należy wysłać list 
motywacyjny oraz CV (patrz poniżej)  
w podanym terminie. Dotrzymanie terminu 
wysłania podania jest bardzo ważne, ponieważ  
spóźnione aplikacje na ogół nie są rozpatrywane.  
Pracodawca może życzyć sobie wypełnienia 
specjalnego formularza aplikacyjnego. W takim 
przypadku wymóg ten jest wyraźnie podany w 
ogłoszeniu, a sam formularz można uzyskać we 
wskazanym miejscu.
Curriculum Vitae (CV)
CV to treściwy opis wykształcenia i 
doświadczenia zawodowego osoby ubiegającej 
się o pracę, opracowany tak, aby wykazać, że 
jego autor nadaje się do pracy na oferowanym 
stanowisku. CV powinno zawierać:
•  dane osobowe (imię i nazwisko, wiek, 

dane kontaktowe),
• informacje dot. wykształcenia,
•  doświadczenie zawodowe wraz z historią 

zatrudnienia,
•  zainteresowania i aktywność 

pozazawodową,
•  dodatkowe umiejętności, np. znajomość 

języków obcych, obsługa komputera,
•  namiary na osoby mogące dostarczyć 

referencje (najczęściej od poprzednich 
pracodawców).

Ważny jest także format i układ CV.Powinien to  
być dokument przejrzysty, czytelny i krótki  
(maksymalnie 1-2 strony)CV należy każdorazowo  
dostosować do wymogów danego ogłoszenia,  
na które stanowi odpowiedź. Przykładowe CV 
można znaleźć na stronie internetowej

List motywacyjny
Wysyłając podanie o pracę, zawsze należy 
do CV dołączyć list motywacyjny, który 
zawiera informacje o tym, o jakie stanowisko 
się ubiegamy i gdzie dowiedzieliśmy się o 
wakacie. Należy w nim także podać powody, 
dla których jesteśmy zainteresowani pracą 
na danym stanowisku i w skrócie opisać 
swoje znaczące kwalifikacje i doświadczenie 
zawodowe. Wreszcie, należy wyrazić gotowość 
do przyjścia na rozmowę kwalifikacyjną oraz, 
w razie potrzeby, poprosić o dalsze informacje, 
takie jak np. szczegółowy zakres obowiązków 
na danym stanowisku.
Rozmowa kwalifikacyjna
Kandydaci, którzy wydają się 
najlepiej spełniać wymagania na 
dane stanowisko, są zapraszani 
na rozmowę kwalifikacyjną. 
W przypadku otrzymania 
takiego zaproszenia, należy się 
dobrze przygotować do rozmowy, 
sprawdzając, czy obejmuje ona także test 
umiejętności oraz dowiadując się jak najwięcej 
o firmie i samym stanowisku. Warto przemyśleć 
własne mocne i słabe strony i zastanowić 
się nad tym, o co zapytać pracodawcę, aby 
odniósł wrażenie, że wiemy, na czym polega 
praca. Na rozmowę dobrze jest przybyć 
z ok. 20-30 minutowym wyprzedzeniem, 
w stosownym ubiorze i powitać swojego 
rozmówcę mocnym uściskiem dłoni. Po 
uważnym wysłuchaniu każdego pytania, 
należy udzielić jasnej i zwięzłej odpowiedzi. 
W razie niezrozumienia któregoś pytania, 
trzeba poprosić o wyjaśnienie, a nie znając 
odpowiedzi, po prostu się do tego przyznać. 
Otrzymawszy możliwość zadawania pytań, 
dobrze jest zademonstrować swoją wiedzę na 
temat firmy. Nie należy zapominać o dobrym 
wrażeniu na pożegnanie.

4. Zatrudnienie
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Podatek dochodowy i 
ubezpieczenie społeczne
Po otrzymaniu pracy należy opłacać podatek 
dochodowy – tzw. PAYE (pay as you earn – płać 
w miarę zarabiania), chyba że prowadzimy własną 
działalność gospodarczą. W systemie PAYE, 
wysokość podatku do zapłacenia obliczana jest 
przez pracodawcę, który potrąca odpowiednią 
kwotę na poczet podatku od wynagrodzenia 
tygodniowego lub miesięcznego. Nadzór 
nad procedurą sprawuje Urząd Skarbowy 
(Revenue Commissioner). Od wynagrodzenia 
przekraczającego określoną kwotę, potrącana 
jest także składka na ubezpieczenie społeczne 
(Pay Related Social Insurance – PRSI). Opłacanie 
składki PRSI pozwala w przyszłości otrzymywać 
świadczenia socjalne. Każdy pracownik ma 
prawo otrzymywać od swojego pracodawcy 
pasek wypłaty, stanowiący poufne, pisemne 
zaświadczenie o dochodach brutto, potrąceniach 
oraz wynagrodzeniu netto po dokonaniu potrąceń.

Wkrótce po zakończeniu roku obrotowego 
(31 grudnia), pracodawca powinien dostarczyć 
każdemu pracownikowi formularz P60, zwany 
także Certyfikatem Dochodów (Certificate of 
Earnings). Jest to zaświadczenie o łącznym 
wynagrodzeniu brutto otrzymanym w danym 
roku oraz wszelkich potrąceniach z tytułu 
podatku PAYE oraz składki PRSI. Osoby 
opuszczające Irlandię przed końcem roku 
obrotowego mogą być uprawnione do ubiegania 
się o zwrot podatku. Formularz P60 jest ważnym 
dokumentem i należy go przechowywać w 
bezpiecznym miejscu, ponieważ może być 
potrzebny podczas ubiegania się o świadczenia 
socjalne lub zwrot podatku. Jest to także dowód 
dokonanych potrąceń z wynagrodzenia. Gdy 
pracownik odchodzi z pracy, pracodawca 
powinien dostarczyć mu formularz P45, 
który następnie powinien trafić do nowego 
pracodawcy. Formularz ten składa się z czterech 

części. Część 1 wysyłana jest do Urzędu 
Podatkowego (Tax Office) przez pracodawcę.

Jeśli natychmiast podejmujemy nową 
pracę, części 2 i 3 można przekazać nowemu 
pracodawcy. Jednak w przypadku braku 
zatrudnienia przez co najmniej cztery tygodnie, 
części 2 i 3 formularza P45 można złożyć w 
Urzędzie Podatkowym wraz z wypełnionym 
formularzem P50, w celu uzyskania zwrotu 
podatku. Każda osoba, która pozostaje bez 
pracy, może posłużyć się częścią 4 formularza 
P45 aby ubiegać się o zasiek z Ministerstwa 
Spraw Społecznych i Rodzinnych (Department of 
Social & Family Affairs). Rozpoczynając pierwszą 
pracę należy uzyskać numer PPS (patrz niżej). 
Numer ten będzie potrzebny podczas załatwiania 
wszelkich spraw w urzędzie podatkowym. 
Następnie, należy skontaktować się z urzędem 
podatkowym w celu uzyskania zaświadczenia o 
ulgach podatkowych (Certificate of Tax Credits 
– CTC). Aby uzyskać zaświadczenie należy 
wypełnić formularz 12A, który jest dostępny w 
każdym urzędzie podatkowym lub na stronie 
Urzędu Skarbowego: www.revenue.ie. Po 
otrzymaniu wypełnionego formularza, urząd 
podatkowy odsyła podatnikowi i jego pracodawcy 
zaświadczenie o ulgach podatkowych (CTC), 
wyszczególniające przysługujące ulgi podatkowe 
oraz obowiązujący próg podatkowy, czyli w 
istocie wysokość podatku do potrącenia. Jeśli 
pracodawca nie posiada zaświadczenia CTC 
swojego pracownika, musi potrącić podatek 
zgodnie z tzw. progiem awaryjnym, co może 
oznaczać nadmierne potrącenia, które jednak 
zostaną w późniejszym czasie zwrócone.
Dane kontaktowe
PAYE – Lo-Call (opłata jak za połączenie 
lokalne) 1890 44 44 25 (Południowy Wschód)
Email: esepaye@revenue.ie, www.reach.ie 
– dla wszystkich urzędów państwowych
Revenue on-Line - www.revenue.ie
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Numer PPS
Każdy pracownik powinien mieć własny 
numer PPS (Personal Public Service). 
Jest to niepowtarzalny numer identyfikacji 
pracownika potrzebny do załatwiania 
wszelkich spraw administracyjnych, takich jak 
kontakty z Urzędem Skarbowym, ubieganie 
się o świadczenia socjalne itp. Podjąwszy 
pracę należy jak najszybciej wystąpić 
o przyznanie numeru PPS, aby uniknąć 
płacenia podatku awaryjnego.

Numer PPS przyznawany jest w 
najbliższym urzędzie opieki społecznej 
(Social Welfare Office). O przyznanie numeru 
należy wnioskować osobiście, wypełniając 
w urzędzie formularz wniosku (Reg 1) oraz 
okazując dowód tożsamości, np. paszport, 
dowód osobisty wydany w swoim kraju lub, w 
przypadku obywateli spoza obszaru EOG, kartę 
imigracyjną, a także zaświadczenie o adresie 
zamieszkania w Irlandii. Wymagana może być 
także dokumentacja związana z działalnością 
w kraju ojczystym wnioskodawcy (np. akt 
urodzenia/dowód zatrudnienia/zaświadczenia 
o statusie osoby bezrobotnej/obywatelstwa/
opłacania podatków/wykształcenia).

Więcej informacji można uzyskać pod 
adresem www.welfare.ie.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Irlandzkie prawo reguluje kwestie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ustanawiając 
prawa i nakładając obowiązki zarówno 
na pracodawcę, jak i na pracownika. 
Pracodawca ma obowiązek zapewnić 
bezpieczne miejsce pracy, w którym 
rozpoznano i ograniczono do minimum 
wszelkie potencjalne zagrożenia. Ponadto, 
pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim 
pracownikom szkolenia na temat zagrożeń 
w miejscu pracy oraz zadbać o to, by odbyły 

się one w języku przez nich zrozumiałym, np. 
organizując kurs BHP w języku polskim dla 
polskojęzycznych pracowników budowlanych.

Od pracowników wymaga się zadbania 
w granicach możliwości o bezpieczeństwo 
swoje i swoich współpracowników. Dla 
pracowników oznacza to obowiązek 
zaznajomienia się z zasadami BHP 
obowiązującymi w miejscu pracy oraz 
ich przestrzegania, czyli np. stosowania 
osobistego sprzętu ochronnego wszędzie 
tam, gdzie jest to wymagane oraz 
nieprzychodzenia do pracy pod wpływem 
narkotyków lub alkoholu.

Należy zgłaszać wszelkie wypadki w 
miejscu pracy. Istnieje przepis nakazujący 
zgłaszanie urzędowi ds. BHP (Health & 
Safety Authority – HSA) każdego wypadku 
w miejscu pracy, który spowodował co 
najmniej trzy dni nieobecności. W urzędzie 
HSA można uzyskać więcej informacji 
oraz zapoznać się z publikacjami na temat 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Informacje 
te można uzyskać telefonicznie, pod 
numerem LO-CALL (opłata jak za połączenie 
lokalne): 1890 289 389.

Pracownik, który doznał w pracy obrażeń, 
może ubiegać się o odszkodowanie w ramach 
programu Occupational Injuries Scheme 
(zasiłków z tytułu niezdolności do pracy wskutek 
wypadku przy pracy lub choroby zawodowej) 
prowadzonego przez Ministerstwo Spraw 
Społecznych i Rodzinnych (Department of Social 
& Family Affairs).

Komisja orzekająca w sprawach dot. utraty 
zdrowia - Personal Injuries Assessment Board 
(PIAB) - to niezależny organ pośredniczący 
pomiędzy pracownikiem a pracodawcą w 
przypadku roszczeń związanych z wypadkami 
w miejscu pracy w celu uniknięcia długich 
rozpraw sądowych.

4. Zatrudnienie
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Dodatkowe informacje
Health and Safety Authority
10 Hogan Place, Dublin
Tel.: Lo-Call (opłata jak za połączenie 
lokalne): 1890 289 389
www.safework.ie
PIAB PO Box 8, Clonakilty, Co. Cork  
Tel: Lo-Call (opłata jak za połączenie lokalne): 
1890 829 121
Email: enquiries@piab.ie
Adres internetowy: www.piab.ie

Prawa pracownicze
Istnieje cały szereg ustaw gwarantujących 
pracownikom zatrudnionym w pełnym i 
niepełnym wymiarze czasu pracy pewne 
minimalne prawa i odpowiednią ochronę w 
miejscu pracy. Do takich praw należą m.in.:
Warunki zatrudnienia
Zatrudniając nową osobę pracodawca ma 
obowiązek dostarczyć jej pisemne oświadczenie 
o warunkach zatrudnienia (Terms and Conditions) 
przed upływem dwóch miesięcy od rozpoczęcia 
przez nią pracy. Oświadczenie to powinno 
zawierać szczegółowe informacje na temat 
wynagrodzenia, godzin pracy, przysługujących 
przerw, urlopu, urlopu macierzyńskiego, zwolnień 
lekarskich itp., a także dokładny opis obowiązków 
związanych z zajmowanym stanowiskiem.
Płaca i uprawnienia
W Irlandii obowiązuje płaca minimalna 
przysługująca doświadczonym, pełnoletnim 
pracownikom, tzn. takim, którzy byli zatrudnieni 
przez co najmniej dwa lata w dowolnym okresie 
od ukończenia 18 roku życia. W niektórych 
branżach, m.in. rolnictwie, budownictwie 
oraz hotelarstwie i gastronomii obowiązują 
specjalne umowy określające płace minimalne 
dla poszczególnych grup wykwalifikowanych 
pracowników. Stawki te mogą być wyższe niż 
ogólnokrajowa płaca minimalna. Za pracę w 

niedziele przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, 
w postaci większego wynagrodzenia bądź czasu 
wolnego. Pracodawca nie ma prawa dokonywać 
żadnych potrąceń od wynagrodzenia swoich 
pracowników poza tymi, które są wymagane 
przez prawo (np. z tytułu zaliczki na podatek 
czy ubezpieczenia społecznego), lub na 
które pracownik wyraził zgodę, lub zostały 
przewidziane w umowie.
Czas pracy
Średni tygodniowy czas pracy nie powinien 
przekraczać 48 godzin (zazwyczaj średnia ta 
jest wyciągana z 4 miesięcy). Pracownik ma 
prawo do co najmniej 11 godzin dziennego 
odpoczynku na każde 24 godziny, 24 godzin 
nieprzerwanego odpoczynku na każdy 
tydzień, z poprzedzającą przerwą na dzienny 
odpoczynek. Każda osoba pracująca dłużej 
niż 4 godziny ma prawo do 15 minut przerwy, 
oraz 30 minut przerwy jeśli pracuje dłużej niż 6 
godzin. Przepisy określają także wyprzedzenie, 
z jakim pracodawca powinien powiadomić 
pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę.
Urlop
Wszystkie przepracowane godziny liczą się 
podczas ustalania uprawnień do płatnego urlopu. 
Każdemu pracownikowi przysługują cztery 
tygodnie robocze urlopu płatnego w roku. W 
roku jest dziewięć dni ustawowo wolnych od 
pracy, w które pracodawca może albo dać swoim 
pracownikom płatny wolny dzień, wyznaczyć 
inny płatny wolny dzień w ciągu najbliższego 
miesiąca, dodać dodatkowy dzień do płatnego 
urlopu przysługującego na dany rok, lub wypłacić 
stawkę należną za dodatkowy dzień pracy. 
Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze 
czasu pracy także są uprawnieni do płatnego 
urlopu, w zależności od ich czasu pracy.
Urlop macierzyński i wychowawczy
Poczynając od marca 2007 r. każdej ciężarnej 
kobiecie przysługuje co najmniej 26 tygodni 
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urlopu macierzyńskiego oraz możliwość 
pozostania w domu przez dalsze 16 tygodni na 
urlopie bezpłatnym. Po upływie tego czasu, ma 
ona prawo powrócić do uprzednio wykonywanej 
pracy, na to samo stanowisko i tych samych 
warunkach zatrudnienia. Ponadto, każdy rodzic 
ma również prawo do 14 tygodni bezpłatnego 
urlopu wychowawczego przysługującego na 
każde dziecko, który może być wykorzystany 
jednorazowo bądź z przerwami aż do 
osiągnięcia przez dziecko wieku ośmiu lat.. Czas 
wykorzystania tego urlopu musi być uzgodniony 
z pracodawcą. 
Ochrona przed dyskryminacją
Prawo wymienia dziewięć różnych przyczyn 
dyskryminacji w miejscu pracy i zabrania 
stosowania jakiejkolwiek z nich (rozdział 8 
zarządzenia o dyskryminacji). Dotyczy to 
także warunków zatrudnienia, takich jak 
dostęp do szkoleń i promocji.
Co należy zrobić w przypadku kłopotów 
z pracodawcą?
Prawo pracy to złożona materia, której nie 
możemy tu dogłębnie przeanalizować. W 
razie jakichkolwiek pytań związanych z 
prawami pracowniczymi, można zadzwonić 
do działu informacji o prawach pracowniczych 
(Employment Rights Information) Ministerstwa 
Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia 
(Department of Employment, Trade and 
Enterprise), na numer Lo-call (opłata jak 
za połączenie lokalne): 1890 201 615 lub 
zwrócić się do najbliższego ośrodka CIC. W 
obu miejscach można otrzymać broszury 
informacyjne wydawane w wielu wersjach 
językowych. Członkowie związków zawodowych 
mogą w takich sprawach zasięgnąć porady 
także wewnątrz tej organizacji.
Irlandzkie związki zawodowe
Badania wykazują, że osoby należące do 
związków zawodowych są znacznie mniej 

narażone na dyskryminację, wzrastają także 
ich możliwości skutecznego rozwiązywania 
wszelkich problemów w miejscu pracy. 
Pracownicy w Irlandii mają ustawowe prawo 
do zapisania się do związku zawodowego. 
Organizacja ta może okazać się istotnym 
źródłem informacji i ochrony w sprawach 
zatrudnienia, oraz negocjować z pracodawcą 
warunki pracy i wynagrodzenia. 
Dodatkowe informacje:
Irish Congress of Trade Unions,
31/32 Parnell Square, Dublin 1
Tel: (01) 889 7777  Faks:(01) 887 2012
www.ictu.ie

Rozpoczynanie własnej 
działalności gospodarczej
Osoby pragnące rozpocząć w Irlandii własną 
działalność gospodarczą muszą wziąć pod 
uwagę wiele istotnych czynników. Będą 
na przykład potrzebowały szczegółowych 
informacji na temat zakładania i rejestrowania 
firmy, lokalizacji i nadawania nazwy prowadzonej 
działalności, zatrudniania pracowników i 
przepisów podatkowych, a także wszelkich 
informacji prawnych i ustawodawstwa 
dotyczącego prowadzenia działalności 
gospodarczej w Irlandii. Istnieje szereg 
organizacji, które mogą być pomocne w 
podejmowaniu takiej decyzji. Poniżej podano 
wybrane z nich.
Dodatkowe informacje
Business Access to State Information 
and Services www.basis.ie
City and County Enterprise Boards
www.enterpriseboards.ie
Revenue Commissioners www.revenue.ie
The Irish Business and Employers 
Confederation (IBEC) www.ibec.ie
Life Steps www.lifesteps.ie
Companies Registration Office www.cro.ie
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5. Świadczenia socjalne
Ogólne
Irlandzki system opieki społecznej przewiduje 
szereg możliwości uzyskania świadczeń, 
zasiłków rodzinnych i skorzystania z innych 
udogodnień. Usługi te są skierowane do osób o 
szczególnych potrzebach – np. bezrobotnych, 
żywicieli rodzin, niepełnosprawnych oraz 
opiekunów. Dostępne świadczenia socjalne 
dzielą się na trzy kategorie: 
•  Świadczenia wynikające z opłacania 

składek przysługują tym osobom, 
które w okresie świadczenia pracy 
opłaciły określoną ilość składek 
PRSI. Uprawnienia do danego zasiłku 
zależą od tego, czy opłacona została 
wystarczająca ilość tych składek.

•  Świadczenia niewynikające ze składek 
są zależne od sytuacji danej rodziny. 
Aby je otrzymywać, należy spełnić 
kryterium majątkowe (means test) oraz 
stałego zamieszkania w kraju (habitually 
resident). Kryterium majątkowe polega 
na sprawdzeniu, czy dochody osoby 
ubiegającej się o zasiłek nie przekraczają 
określonego poziomu,. ustalanego 
odrębnie dla każdego rodzaju zasiłku 
oraz zależnego od sytuacji rodzinnej.

•  Pozostałe świadczenia, takie jak zasiłek 
na dziecko (Child Benefit), uprawnienia 
do darmowego korzystania z komunikacji 
publicznej (Free Travel) oraz dodatek na 
opiekę zastępczą (Respite Care Grant) 
nie wiążą się z opłacaniem składek PRSI 
ani spełnieniem wymogów majątkowych, 
jednak także i w tym przypadku 
trzeba spełniać określone warunki, np. 
ubiegając się o zasiłek na dziecko należy 
spełniać kryterium stałego zamieszkania.

Każdy kto spełnia odpowiednie warunki 
może ubiegać się o przyznanie danego 
świadczenia na własną rękę. Należy zawsze 
informować urząd o wszelkich zmianach 
swojej sytuacji rodzinnej, które mogą mieć 
znaczenie dla uprawnienia do korzystania 
ze świadczeń, np. gdy współmałżonek 
podejmuje nową pracę lub rodzina 
zmienia adres zamieszkania. W niniejszym 
przewodniku możemy jedynie przedstawić 
w ogólnym zarysie najważniejsze dostępne 
rodzaje świadczeń. 

Dalsze informacje 
Department of Social & Family Affairs 
Web: www.welfare.ie

Kryterium stałego zamieszkania
Kryterium stałego zamieszkania (Habitual 
Residence) to warunek, bez którego 
spełnienia nie można się ubiegać o niektóre 
świadczenia niewynikające ze składek 
oraz zasiłek na dziecko. Kryterium to 
obowiązuje od dn. 1 maja 2004 r. i dotyczy 
wszystkich wnioskodawców, niezależnie 
od ich narodowości. Odnosi się do obszaru 
zwanego Common Travel Area, w skład 
którego wchodzą: Wielka Brytania, Wyspy 
Normandzkie oraz Wyspa Man.

Kryterium prawdopodobnie będzie 
spełnione, jeżeli wnioskodawca:
•  spędził całe swoje życie w obszarze 

Wspólnego Obszaru Podróży (Common 
Travel Area), 

•  zamieszkiwał na tym obszarze co 
najmniej przez ostatnie 2 lata, podjął 
tam pracę, a obecnie mieszka w Irlandii,



Przewodnik dla przyjezdnych Południowy Wschód

�7

5. Św
iadczenia socjalne

•  zamieszkiwał na tym obszarze przez co 
najmniej 2 lata, po czym przeprowadził 
się do Irlandii, gdzie zamierza osiedlić 
się na stałe. 

Osoby, które zamieszkiwały na 
wymienionym obszarze krócej niż jest 
to wymagane, lecz mogą dowieść, że 
zamierzają w przyszłości osiedlić się w 
Irlandii na stałe (np. zakupiły nieruchomość 
lub założyły tu rodzinę), mogą także zostać 
uznane za spełniające kryterium stałego 
zamieszkania, ponieważ każdy przypadek 
rozpatrywany jest oddzielnie.

Ubezpieczenia społeczne a 
przepisy UE
Przepisy UE dotyczą osób podróżujących 
i pracujących w obrębie Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (EOG). Dzięki nim, 
pracownicy mogą łączyć okresy opłacania 
składek na ubezpieczenie społeczne 
we wszystkich krajach EOG, aby móc 
uzyskać uprawnienia do pobierania renty 
lub emerytury. Przepisy UE zapewniają 
równorzędne traktowanie pod względem 
ubezpieczeń społecznych pracowników 
z dowolnego kraju EOG oraz obywateli 
każdego kraju należącego do tego obszaru, 
w którym pracują. Okres opłacania składek 
na ubezpieczenie społeczne w tych krajach 
może być wzięty pod uwagę podczas 
określania uprawnień do pobierania 
świadczeń socjalnych w Irlandii.

Zasiłek i zapomoga dla osób 
poszukujących pracy
Osoby pozostające bez pracy mogą być 
uprawnione do pobierania świadczeń dla 
osób poszukujących pracy. Świadczenia 
te występują w dwóch formach: zasiłku 

(Jobseekers’ Benefit) oraz zapomogi 
(Jobseekers’ Assistance). Główna różnica 
pomiędzy nimi polega na tym, że zasiłek 
wypłacany jest w oparciu o składki 
PRSI, natomiast zapomoga w oparciu o 
kryteria majątkowe. Osobom, które nie 
pracowały wcześniej w Irlandii lub nie 
opłaciły wystarczającej ilości składek 
ubezpieczeniowych (PRSI), nie przysługuje 
prawo do pobierania zasiłku dla osób 
poszukujących pracy. Zapomoga dla osób 
poszukujących pracy przyznawana jest 
na podstawie kryterium majątkowego, 
co oznacza, że rozpatrywane są łączne 
dochody wnioskodawcy oraz jego/jej 
partnera życiowego.

Aby móc pobierać którekolwiek z 
powyższych świadczeń, trzeba być osobą 
bezrobotną, w wieku poniżej 66 lat, zdolną 
i dyspozycyjną do podjęcia pracy w pełnym 
wymiarze oraz autentycznie poszukującą 
pracy. Aby ubiegać się o takie świadczenia, 
należy zwrócić się do lokalnego urzędnika 
opieki społecznej (social welfare officer), 
dostarczając mu swój akt urodzenia lub 
paszport, dowolny rachunek za media oraz, 
jeśli wcześniej pracowaliśmy, formularz 
P45 lub list od pracodawcy potwierdzający 
zakończenie zatrudnienia i wyjaśniający 
powody takiej sytuacji. Ważne jest, aby 
zacząć ubiegać się o świadczenia dla 
osób poszukujących pracy jak najszybciej 
(najlepiej już od pierwszego dnia uzyskania 
statusu osoby bezrobotnej), nawet 
mimo braku wszystkich wymaganych 
dokumentów.

Istnieje możliwość przeniesienia zasiłku 
dla bezrobotnych pobieranego wcześniej 
w kraju ojczystym wnioskodawcy, pod 
warunkiem jednak, że kraj ten jest objęty 
stosownymi przepisami UE. 
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Zasiłek na dziecko
Zasiłek na dziecko przysługuje wszystkim 
rodzicom lub opiekunom, niezależnie od ich 
dochodów oraz odprowadzanych składek 
PRSI, pod warunkiem spełnienia kryterium 
stałego zamieszkania. Wypłacana kwota 
zależy od liczby dzieci, a zasiłek wypłacany 
jest co miesiąc, aż do osiągnięcia przez 
dziecko wieku 16 lat (lub 18 lat jeśli 
nadal uczy się w trybie dziennym lub jest 
niepełnosprawne). 

Zasiłek na dziecko na ogół wypłacany 
jest matce (lub macosze) dziecka, 
pod warunkiem, że mieszka ona z 
dzieckiem. Jeśli dziecko mieszka ze 
swoim ojcem lub ojczymem, zasiłek 
może być wypłacany jemu. W przypadku 
dzieci niemieszkających z rodzicami ani 
niepozostających na ich utrzymaniu, 
zasiłek może otrzymać opiekun dziecka.

Wszyscy pracownicy, zarówno z krajów 
UE, jak i spoza tego obszaru, mają prawo 
do zasiłku na dziecko. Obywatele UE mogą 
otrzymywać zasiłek nawet jeśli ich dzieci 
nie mieszkają w Irlandii. Osoby spoza Unii 
muszą mieszkać w Irlandii wraz ze swoimi 
dziećmi aby pobierać zasiłek.

Dodatek na opiekę nad małymi 
dziećmi
Roczny dodatek na każde dziecko poniżej 
6 roku życia wypłacany jest rodzicom 
w kwartalnych ratach. Przysługuje on 
tym rodzicom, którzy są uprawnieni do 
otrzymywania zasiłku na dziecko. Celem 
dodatku jest udzielenie rodzinom wsparcia 
w zakresie kosztów wychowania dzieci. Nie 
ma oddzielnego formularza do ubiegania się 
o dodatek na opiekę nad małymi dziećmi. 
Zostanie on automatycznie przyznany 
rodzicom pobierającym zasiłek na dziecko 
w wieku poniżej 6 lat. 

Dodatek dla rodzin niepełnych
Dodatek dla rodzin niepełnych to pomoc 
dla mężczyzn lub kobiet samotnie 
wychowujących jedno lub więcej dzieci 
bez wsparcia ze strony partnera (czyli np. 
samotnych rodziców, wdów i wdowców, 
osób rozwiedzionych, żyjących w 
separacji, partnerów życiowych więźniów 

itp.). Świadczenie to podlega kryterium 
majątkowemu i dostępne jest wyłącznie 
dla osób zamieszkałych w Irlandii, które 

są głównym opiekunem co najmniej 
jednego dziecka i nie mieszkają 
wspólnie z inną osobą dorosłą. 

Mogą się o niego ubiegać 
wszyscy obywatele UE będący 
w powyższej sytuacji, którzy 

pracują w Irlandii, jako że zgodnie z 
prawem europejskim jest on zaliczany 
do świadczeń rodzinnych, podobnie 
jak zasiłek na dziecko. Nie dotyczy to 
osób z Unii Europejskiej, które dopiero 
co przybyły do Irlandii i nie znalazły 
jeszcze pracy. 
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Dodatek rodzinny
Jest to cotygodniowe świadczenie dla 
rodzin o niskich dochodach (także rodziców 
samotnie wychowujących dziecko), w 
których jedno z rodziców pracuje. Aby móc 
ubiegać się o ten dodatek, trzeba pracować 
co najmniej 19 godzin tygodniowo lub 38 
godzin w okresie dwutygodniowym, przy 
czym godziny pracy można podliczyć 
łącznie dla obojga współmałżonków lub 
partnerów. Trzeba mieć co najmniej jedno 
dziecko, które mieszka z wnioskodawcą i 
jest na jego utrzymaniu. Średnia dochodów 
nie może przekraczać określonej kwoty, 
która zależy od wielkości rodziny. O 
to świadczenie należy się ubiegać jak 
najszybciej po podjęciu pracy. Jest ono 
zwolnione z podatku.

Zasiłek macierzyński 
Pracujące kobiety w ciąży mają prawo do 
co najmniej 26 tygodni (od marca 2007 r.) 
urlopu macierzyńskiego. Po upływie tego 
czasu, mogą powrócić do swojej pracy 
na tych samych warunkach co wcześniej. 
Zasiłek macierzyński wypłacany jest 
zatrudnionym (także samozatrudnionym) 
kobietom w trakcie przebywania na 
urlopie macierzyńskim. Wymagana jest 
odpowiednia ilość odprowadzonych 
składek PRSI oraz złożenie wniosku na co 
najmniej 6 tygodni (12 tygodni w przypadku 
samozatrudnienia) przed planowanym 
przejściem na urlop macierzyński. 
Świadczenie to jest zwolnione od podatku.

Inne świadczenia
Zasiłek chorobowy – istnieje cały 
szereg świadczeń dla osób chorych lub 
niepełnosprawnych.
Dodatek dla opiekunów – uzależniony od 
kryterium majątkowego dodatek dla osób 
opiekujących się ludźmi wymagającymi 
całodobowej opieki i mieszkających z nimi. 
Zasiłek dla opiekunów – Świadczenie 
dla ubezpieczonych osób, które odchodzą 
z pracy by opiekować się ludźmi 
wymagającymi całodobowej opieki.
Renta dla wdów/wdowców – świadczenie 
dla osób, którym zmarł współmałżonek
Emerytura – wypłacana osobom powyżej 
66 roku życia
Powrót do pracy/Powrót do edukacji 
– szereg świadczeń mających na celu 
zachęcenie osób bezrobotnych/chorych do 
powrotu do pracy lub zapisania się na kurs 
dokształcający. 
Dodatek na opiekę zastępczą – płatne 
raz do roku świadczenie dla opiekunów 
zajmujących się pewnymi grupami osób 
wymagających całodobowej opieki. 
Świadczenie nieograniczone kryterium 
majątkowym, choć podlegające pewnym 
innym uwarunkowaniom. 
Zasiłki na leczenie – dotyczą leczenia 
zębów, oczu i uszu, zależne od składek 
PRSI.

Dodatkowe informacje
Department of Social and Family Affairs
www.welfare.ie
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Służba zdrowia (Health Service Executive 
– HSE) odpowiada za przyznawanie 
szeregu świadczeń opieki społecznej. Dział 
opieki społecznej (Community Welfare 
Service) HSE rozporządza programem 
dodatkowych świadczeń socjalnych 
(Supplementary Welfare Allowance – SWA) 
w imieniu Ministerstwa Spraw Społecznych 
i Rodzinnych. Świadczenia z tytułu SWA na 
ogół nie przysługują osobom pracującym co 
najmniej 30 godzin tygodniowo (lub których 
współmałżonek/partner życiowy pracuje w 
takim wymiarze godzin), uczą się w trybie 
dziennym oraz które nie ukończyły 18 roku 
życia. Podlegają kryterium majątkowemu, 
co oznacza, że aby je otrzymać, należy 
wykazać dochody swoje oraz swojego 
współmałżonka/partnera życiowego. 
Większość świadczeń wymaga także 
spełnienia kryterium stałego zamieszkania. 
Poszczególne świadczenia mogą podlegać 
również innym, niewymienionym tu 
kryteriom, które są zbyt szczegółowe 
aby mieścić się w zakresie niniejszego 
przewodnika. Przykładowo, niedawno 
wprowadzone zmiany w prawie unijnym 
pozwalają korzystać z niektórych świadczeń 
obywatelom UE, którzy nie spełniają 
kryterium stałego zamieszkania w Irlandii, 
lecz mogą wykazać, że przez jakiś czas tu 
pracowali. Więcej informacji dotyczących 
swojej konkretnej sytuacji można uzyskać w 
najbliższej placówce służby zdrowia, którą 
można zlokalizować na stronie internetowej 
HSE: www.hse.ie lub w lokalnym ośrodku 
CIC. Większość wniosków należy składać 
osobiście do urzędnika opieki społecznej 
(Community Welfare Officer), który wstępnie 

decyduje o przyznaniu świadczeń. W razie 
niezaakeptowania jego decyzji, istnieje 
możliwość odwołania. Dostępne świadczenia 
można podzielić na pięć głównych kategorii:
1. Podstawowe świadczenie
  Świadczenie przysługujące osobom 

nieposiadającym dochodów, lub 
których dochody nie przekraczają 
kwoty wyznaczanej corocznie przez 
rząd. Wysokość świadczenia zależy 
od wielkości rodziny i jej sytuacji. 
Świadczenie często przyznawane jest w 
trakcie oczekiwania na wypłatę innych 
pieniędzy, na przykład zasiłku socjalnego 
lub pierwszego wynagrodzenia w 
przypadku podjęcia pracy.

2.  Dodatkowe świadczenia socjalne
  Szereg dodatkowych świadczeń 

mających na celu pomoc w 
zaspokojeniu bieżących potrzeb, 
przyznawanych w zależności od 
okoliczności życiowych wnioskodawcy. 
Są to m.in.:

•  Dodatek mieszkaniowy – na ogół 
przysługuje osobom pobierającym 
świadczenia socjalne lub objętym 
programem rządowym, które nie są 
w stanie zaspokoić swoich potrzeb 
mieszkaniowych z własnych dochodów, 
wynajmują mieszkanie zgodnie z 
prawem oraz złożyły wniosek o 
mieszkanie socjalne. 

•  Dodatek na spłatę odsetek od 
kredytu hipotecznego – Osoby, 
których sytuacja finansowa uległa 
zmianie odkąd zaciągnęły kredyt 
hipoteczny, oraz które pobierają 
świadczenia socjalne, mogą ubiegać się 

6. Opieka społeczna
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o taką formę pomocy w spłacie części 
odsetkowej swoich rat.

•  Dodatek z tytułu specjalnej diety –  
Pomaga opłacić jedną z czterech 
ściśle określonych diet, której powinien 
przestrzegać wnioskodawca lub co 
najmniej jedna z osób będąca na jego 
utrzymaniu z przyczyn zdrowotnych 
potwierdzonych przez lekarza.

•  Dodatek do ogrzewania 
– Przeznaczony dla osób o słabym 
stanie zdrowia, chorowitych oraz 
wymagających dodatkowego 
ogrzewania swojego lokalu, które 
spełniają pozostałe warunki związane z 
pobieraniem dodatkowych świadczeń 
socjalnych (SWA).

•  Inne dodatki – Przysługują jako pomoc 
w pokryciu ważnych wydatków na dany 
cel przez określony czas, np. na dojazdy 
w odwiedziny do szpitala. Zależne od 
bieżących potrzeb oraz spełnienia 
pozostałych warunków związanych z 
pobieraniem dodatkowych świadczeń 
socjalnych (SWA).

3.  Świadczenia nadzwyczajne 
  Pokrywają nieprzewidziane lub 

jednorazowe wydatki, które mogą 
powodować trudności finansowe. 
Przysługują osobom, które nie są w 
stanie samodzielnie sprostać takim 
wydatkom, nie dysponują żadną inną 
możliwością uzyskania pomocy oraz 
spełniają pozostałe warunki związane z 
pobieraniem dodatkowych świadczeń 
socjalnych (SWA). W tej kategorii mogą 
zawierać się np. koszty pogrzebu lub 
zakupu podstawowych mebli i sprzętu 
gospodarstwa domowego. Każdy 
wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, 
z uwzględnieniem zapotrzebowania, 

alternatywnych możliwości pomocy oraz 
dochodów rodziny.

4.  Dodatek na odzież i obuwie szkolne
  Świadczenie wypłacane w okresie od 

czerwca do końca września, mające 
pomóc w zaopatrzeniu uczniów szkół 
dziennych w wieku od 2 do 22 lat w 
niezbędne mundurki szkolne i obuwie.

5.  Świadczenia wypłacane w 
szczególnych i nagłych przypadkach

  Osoby, którym normalnie nie 
przysługuje prawo do pobierania 
dodatkowych świadczeń socjalnych, 
mogą znaleźć się w sytuacji awaryjnej 
(np. w wyniku powodzi lub pożaru), co 
może być podstawą do ubiegania się o 
świadczenia wypłacane w szczególnych 
i nagłych przypadkach.

Świadczenia socjalne /  
zasiłki zdrowotne HSE
Służba zdrowia (HSE) oferuje szereg 
innych świadczeń mających wspomóc 
osoby zmagające się z chorobami lub 
niepełnosprawnością. Świadczenia te 
wypłacane są jako dodatki do świadczeń 
socjalnych i obejmują m.in.: dodatek 
dla osób niewidomych (Blind Welfare 
Allowance), dodatek na opiekę domową 
(Domicillary Care Allowance), dodatek na 
opiekę zastępczą (Respite Care Grant), 
zapomoga dla osób niepełnosprawnych 
na pokrycie wydatków związanych 
z transportem (Mobility Allowance), 
dodatek na transport motoryzacyjny 
(Motorised Transport Grant) oraz 
dodatek dla osób cierpiących na niektóre 
choroby zakaźne (Infectious Diseases 
Maintenance Allowance). Więcej 
informacji można uzyskać w biurze HSE 
lub najbliższym ośrodku CIC.

6. Opieka społeczna
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•  Zasiłek dla osób niewidomych –  
Dodatek do świadczeń socjalnych 
przeznaczony dla osób, które w wyniku swej 
niepełnosprawności nie mogą pracować ani 
wypełniać codziennych obowiązków.

•  Dodatek na opiekę domową –  
Świadczenie wypłacane rodzicowi 
lub opiekunowi dziecka, którego 
niepełnosprawność fizyczna lub 
psychiczna pociąga za sobą konieczność 
nieustannej opieki i nadzoru. Dodatek 
jest wypłacany od urodzenia dziecka 
do ukończenia 16 roku życia. Dziecko 
powinno wymagać szerszego zakresu 
opieki niż ogół dzieci w tym samym wieku.

•  Dodatek na opiekę zastępczą 
– Dodatkowe świadczenie wypłacane 
rodzicowi lub opiekunowi dziecka, który 
pobiera dodatek na opiekę domową, 
w celu zapewnienia zastępstwa / 
odpoczynku / wakacji dla rodziny.

•  Zapomoga dla osób niepełnosprawnych  
na pokrycie wydatków związanych 
z transportem – Świadczenie 
przysługujące osobom dotkniętym ciężką 
niepełnosprawnością, w celu umożliwienia 
im czasowej zmiany otoczenia, która 
wpłynie korzystnie na ich samopoczucie.

Usługi opieki społecznej
Lokalne ośrodki opieki społecznej świadczą 
szereg dodatkowych usług, m.in.:
konsultacje psychiatryczne dla dzieci i 
dorosłych, konsultacje audiologiczne dla 
dorosłych, usługi opieki nad dziećmi i 
wsparcia rodziny, opieka zdrowotna dla dzieci, 
rejestracja obywateli, świadczenia socjalne, 
stomatologia i ortodoncja, europejska karta 
ubezpieczenia zdrowotnego, bezpieczeństwo 
żywności i ochrona środowiska, promocja 
zdrowia, szczepienia ochronne, okulistyka, 

opieka paliatywna, pomoc psychologiczna, 
regionalna poradnia chorób przenoszonych 
drogą płciową, usługi integracji społecznej 
– zdrowie kobiet

Nowa usługa poradnictwa dla osób 
dotkniętych śmiercią bliskiej osoby (Bereavement 
Counselling Service) uruchomiona przez HSE jest 
dostępna tylko dla tych osób, które straciły kogoś 
bliskiego w wyniku traumatycznego wydarzenia, 
jakim jest np. samobójstwo, zabójstwo, wypadek 
w miejscu pracy, domu, na gospodarstwie 
rolnym lub wypadek drogowy. Aby dostać się do 
poradni, należy uzyskać skierowanie od lekarza 
pierwszego kontaktu (GP). Wszyscy interniści 
zostali powiadomieni o uruchomieniu poradni. 
Regionalny numer kontaktowy do grup wsparcia 
dla osób dotkniętych samobójstwem bliskiej 
osoby działających na zasadzie wolontariatu 
- Talk It Over - to 1850 201 249.
Dodatkowe informacje
HSE www.hse.ie
North Tipperary Podlega HSE West
31-33 Catherine Street, Limerick
Tel. 061 483286/7  www.mwhb.ie
Carlow, Kilkenny, South Tipperary, 
Waterford & Wexford Podlega HSE South
Dublin Rd, Kilkenny. Tel. 056 778 4100
Centrala usług opieki społecznej HSE 
Carlow/Kilkenny, Carlow Office, Athy 
Road, Carlow. Tel: 059 9130053
Kilkenny Office, James Green, Kilkenny.
Tel: 056 7784600
Centrala usług opieki społecznej Sth. 
Tipperary, Western Road, Clonmel, 
Co. Tipperary. Tel: 052 77000
Regionalny oddział opieki społecznej w 
Waterford, Cork Road, Waterford.
Tel: 051 – 842800
Regionalny oddział opieki społecznej w 
Wexford, Grogans Road, Wexford.
Tel: 053 – 9123522
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7. Opieka zdrowotna
Lekarz pierwszego kontaktu (GP) 
lub inaczej lekarz rodzinny
Każdy, kto przyjeżdża do Irlandii na dłuższy 
pobyt powinien jak najszybciej zapisać się do 
wybranego lekarza rodzinnego (GP – General 
Practitioner). W przypadku choroby jest to 
osoba, do której należy się udać w pierwszej 
kolejności, aby otrzymać wskazówki dot. 
leczenia lub skierowanie na dalsze badania 
do specjalisty bądź szpitala. Ceny wizyt są 
ustalane indywidualnie przez poszczególnych 
lekarzy, dlatego warto wcześniej zorientować 
się w stawkach. Wszystkich lekarzy rodzinnych 
można znaleźć w spisie Golden Pages, lub na 
stronie internetowej www.icgp.ie

Zapisanie się do lekarza rodzinnego 
wkrótce po przybyciu do kraju zapewni 
odpowiednie udokumentowanie historii 
zdrowia i choroby pacjenta w razie 
jakichkolwiek problemów zdrowotnych.

Jeśli zaistnieje potrzeba kontaktu z lekarzem 
po godzinach pracy przychodni, a wybrany 
lekarz rodzinny nie jest osiągalny telefonicznie, 
zawsze można zadzwonić do całodobowego, 
prywatnego pogotowia lekarzy rodzinnych, 
np. Caredoc lub Shannondoc. Numer telefonu 
można znaleźć w lokalnym spisie adresów.

Szpitale
W regionie Południowego Wschodu znajduje 
się wiele prywatnych i państwowych szpitali 
świadczących usługi zarówno dla pacjentów 
hospitalizowanych, jak i ambulatoryjnych. 
Są to placówki ogólne oraz specjalistyczne, 
np. położnicze, psychiatryczne lub 
geriatryczne. Pełną listę szpitali można 
znaleźć w spisie Golden Pages. Na leczenie 
lub planowane zabiegi w szpitalu pacjenta 
umawia lekarz rodzinny. Nie należy zgłaszać 

się do szpitala bez ustalonego terminu 
wizyty, chyba że chodzi o nagłe zagrożenie 
dla zdrowia lub życia. Opieka zdrowotna w 
Irlandii oferowana jest zarówno w systemie 
państwowym (publicznym), jak i prywatnym.

Publiczna opieka zdrowotna
Każda osoba o statusie zwykłego rezydenta 
(„ordinarily resident”) w Irlandii posiada 
prawo do dostępu do publicznej opieki 
zdrowotnej. Status ten przyznawany jest 
osobom, które wykażą, że zamierzają 
pozostać w Irlandii przez co najmniej 
rok (np. przedstawiając pozwolenie na 
pracę, kartę rejestracyjną, umowę najmu 
itp.). Służba zdrowia (HSE) odpowiada za 
zapewnienie opieki zdrowotnej i społecznej 
mieszkańcom Irlandii, według podziału na 
regiony. Publiczna służba zdrowia rozróżnia 
dwie kategorie pacjentów – posiadaczy kart 
świadczeń zdrowotnych oraz pozostałych.

Karta świadczeń zdrowotnych
Osoby, którym przyznano kartę świadczeń 
zdrowotnych są uprawnione do bezpłatnego 
korzystania z pełnego zakresu usług 
medycznych. Powyższe dotyczy także 
członków rodziny będących na ich utrzymaniu 
(np. męża/żony na utrzymaniu oraz dzieci). 
Zakres tych usług obejmuje m.in.:
•  wizyty u lekarza rodzinnego (GP),)
•  usługi szpitalne (wyłącznie w szpitalach 

państwowych),
•  większość leków przepisanych przez lekarza,
•  opiekę nad matką w okresie połogu i 

nad noworodkiem,
•  usługi dentystyczne, optyczne oraz 

otologiczne,
• dostęp do aparatury medycznej.
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Skorzystanie z niektórych z powyższych 
usług może jednak wiązać się z 
oczekiwaniem w kolejce.

Aby móc otrzymać kartę świadczeń 
zdrowotnych, należy spełnić kryterium 
majątkowe, co oznacza dochody 
nieprzekraczające określonego pułapu, który 
zależy od wieku i sytuacji rodzinnej pacjenta. 
Karta świadczeń zdrowotnych przysługuje 
wszystkim rezydentom powyżej 70 roku 
życia, bez względu na dochody. Osoby 
pobierające niektóre świadczenia, takie 
jak np. dodatkowe świadczenia socjalne, 
emeryturę lub rentę dla wdów / wdowców, 
zasiłek dla osób niepełnosprawnych lub 
kobiet opuszczonych przez mężów, czy 
chociażby zasiłek dla rodzin niepełnych, 
mogą automatycznie otrzymać uprawnienia 
do posiadania karty świadczeń zdrowotnych, 
pod warunkiem że nie posiadają żadnych 
innych dochodów. Więcej informacji na temat 
uprawnień do karty świadczeń zdrowotnych 
oraz formularz zgłoszeniowy można uzyskać 
w najbliższej przychodni lub ośrodku CIC.

Karta wizyt u lekarza rodzinnego
Lekarza rodzinnego wybiera się z listy lekarzy 
pierwszego kontaktu przyjmujących w danym 
regionie HSE. Wybrany lekarz powinien 
podpisać formularz akceptacji nowego pacjenta, 
który następnie należy zwrócić do urzędu HSE. 

Karta wizyt u lekarza rodzinnego (GP 
Visit Card) przyznawana jest na podobnych 
zasadach co oparta na kryterium majątkowym 
karta świadczeń zdrowotnych. Standardy 
dotyczące pułapu dochodów są wyższe niż 
w przypadku karty świadczeń zdrowotnych. 
Pod uwagę brane są takie koszty jak czynsz, 
spłata kredytu hipotecznego, koszty opieki 
nad dziećmi oraz koszty podróży związane 
z pracą. Posiadacze takiej karty nie muszą 
płacić za wizyty u lekarza rodzinnego.

Wniosek o przyznanie karty wizyt u lekarza 
rodzinnego składa się tak samo jak w przypadku 
opartej na kryterium majątkowym karty świadczeń 
zdrowotnych. Więcej informacji na temat uprawnień 
do karty wizyt u lekarza rodzinnego oraz formularz 
zgłoszeniowy można uzyskać w najbliższej 
placówce służby zdrowia w swoim regionie HSE.

Prywatna opieka zdrowotna
Osoby nieposiadające karty świadczeń 
zdrowotnych ani karty wizyt do lekarza 
rodzinnego uznawane są za pacjentów 
prywatnych i muszą zapłacić za każdą wizytę 
u swojego lekarza pierwszego kontaktu. 
Ceny za wizytę ustalane są indywidualnie 
przez poszczególnych lekarzy, dlatego warto 
wcześniej zorientować się w stawkach. Prywatni 
pacjenci muszą także opłacać z własnej 
kieszeni wszystkie leki na receptę, chociaż w 
przypadku przekroczenia pewnej kwoty mogą 
ubiegać się o pomoc państwa. Konsultacje u 
lekarza rodzinnego dotyczące ciąży i połogu 
są bezpłatne. Osoby nieposiadające karty 
świadczeń zdrowotnych mogą korzystać z usług 
państwowych szpitali (w tym także konsultacji), 
lecz muszą za to zapłacić. 

Prywatna opieka zdrowotna jest 
ogólnodostępna dla wszystkich, którzy mogą 
za nią zapłacić. Wiele osób decyduje się 
na wykupienie prywatnego ubezpieczenia 
zdrowotnego, które pokrywa koszty leczenia 
w prywatnych szpitalach (lub w osobnych 
pokojach w prywatnych szpitalach) oraz 
wizyty u prywatnych lekarzy i specjalistów. 
Największe prywatne firmy ubezpieczeniowe w 
Irlandii to VHI, BUPA i VIVAS (dane kontaktowe 
można znaleźć w spisie Golden Pages). 
Każda z nich oferuje własny wybór pakietów 
ubezpieczeniowych, które jednak mogą nie 
pokrywać kosztów leczenia wcześniej wykrytych 
schorzeń. Niektóre wydatki na opiekę zdrowotną 
można odliczyć od podatku dochodowego.
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Pogotowie
W razie nagłego wypadku, należy zadzwonić 
pod numer awaryjny 999 lub 112 i poprosić 
o wezwanie pogotowia. Te same numery 
obowiązują dla straży pożarnej, policji, łodzi 
ratunkowych oraz wodnego i górskiego 
pogotowia ratunkowego. Połączenie jest 
bezpłatne, jednak nie należy nadużywać tej 
możliwości.

Wiele szpitali posiada całodobową izbę 
przyjęć, na którą można się zgłosić w wyjątkowej 
sytuacji bezpośrednio, bez konieczności 
wcześniejszego umówienia. Jeśli po wezwaniu 
pogotowia lekarze na izbie przyjęć uznają, że 
stan wzywającego nie wymaga natychmiastowej 
interwencji, należy się liczyć z kilkugodzinnym 
oczekiwaniem na pomoc. Pogotowie ratunkowe 
służy do niesienia pomocy wyłącznie w 
sytuacjach nagłych takich jak poważne choroby 
lub ciężkie obrażenia ciała. We wszelkich innych 
sprawach najlepiej skonsultować się ze swoim 
lekarzem rodzinnym.

Ciąża
Na czas ciąży i sześciu tygodni po porodzie, 
wszystkim kobietom i ich dzieciom 
przysługuje bezpłatna opieka zdrowotna, 
niezależnie od tego, czy posiadają kartę 
świadczeń zdrowotnych, jednak pod 
warunkiem uzyskania statusu rezydenta. 
Opieka ta jest zapewniana w pierwszej 
kolejności przez lekarza rodzinnego. Kobiety 
w ciąży powinny zapisać się do szpitala 
na poród pod opieką specjalisty. Kobiety, 
które były wcześniej pod opieką prenatalną 
w innej placówce, powinny mieć ze sobą 
dokumentację i wyniki przeprowadzonych 
tam badań, aby uniknąć niepotrzebnego 
ich powtarzania. W przypadku sytuacji 
zagrożenia ciąży, należy zgłaszać się 
bezpośrednio do wybranego szpitala 
położniczego, na całodobową izbę przyjęć.

Apteki
W aptece można zaopatrywać się w leki 
dostępne bez recepty, jednak na większość 
leków wymagana jest recepta od lekarza 
rodzinnego. Posiadacze karty świadczeń 
zdrowotnych na ogół nie muszą płacić za 
leki na receptę (choć istnieją pewne wyjątki 
od tej reguły). Dla pozostałych osób leki te 
są płatne, jednak istnieje program refundacji 
leków (Drugs Payment Scheme), który określa 
maksymalną kwotę miesięczną, jaką może 
przeznaczyć na leki dana rodzina. Kwota 
ta zmienia się każdego roku, o szczegóły 
należy zatem pytać w lokalnej przychodni. 
Formularze rejestracyjne dla osób, które 
pragną zostać objęte tym programem można 
znaleźć w przychodniach oraz regionalnym 
ośrodku HSE. Leki na niektóre choroby 
przewlekłe lub chroniczne, takie jak np. 
padaczka, choroby psychiczne czy choroba 
Parkinsona, wydawane są bezpłatnie 
po okazaniu recepty dla osób objętych 
programem pomocy dla osób cierpiących 
na choroby przewlekłe (Long-Term Illness 
Scheme). Ta zasada obowiązuje niezależnie 
od dochodów pacjenta. Formularze 
zgłoszeniowe dla osób, które pragną zostać 
objęte tym programem można otrzymać u 
swojego lekarza rodzinnego oraz w ośrodku 
HSE. Uwaga: astma nie jest zaliczana 
do chorób przewlekłych objętych tym 
programem. Część wydatków na zakup leków 
na receptę można odliczać od podatku.

Większość aptek jest czynna w godzinach 
9:00 do 17:30, choć niektóre pracują także 
wieczorem, do godziny 22, a inne są otwarte 
także przez kilka godzin w niedziele i święta. 
Adresy aptek oraz godziny otwarcia można 
znaleźć w spisie Golden Pages.

Dane kontaktowe do ośrodków HSE 
można znaleźć w rozdziale 6: Opieka 
społeczna.

7. Opieka zdrow
otna
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Policja irlandzka
Policja w Republice Irlandii nazywa się 
An Garda Síochána (Strażnicy Pokoju), w 
skrócie Garda lub w liczbie mnogiej Gardaí 
(wymawiane jako „gardi”). Do jej obowiązków 
należy prowadzenie dochodzenia w sprawach 
karnych, egzekwowanie przestrzegania 
przepisów ruchu drogowego, pilnowanie 
porządku publicznego, kontrolowanie 
napływu imigrantów oraz egzekwowanie 
przepisów prawa antynarkotykowego. 
Funkcjonariusze są nieuzbrojeni, niezwykle 
życzliwi i służą wszystkim mieszkańcom. 
Wzywanie policji nie ogranicza się do sytuacji 
kryzysowych – można się do niej zwrócić 
z różnymi problemami, uzyskując fachową 
pomoc. Numer awaryjny do służby Garda to 
999 lub 112..

Wszystkie ofiary przestępstw zostaną 
natychmiast wysłuchane przez policję oraz 
potraktowane z taktem i zrozumieniem. 
Osoby nieposługujące się językiem 
angielskim otrzymają bezpłatną możliwość 
skorzystania z usług tłumacza, aby także i 
one mogły spotkać się z najwyższą jakością 
obsługi.

W przypadku zatrzymania przez 
funkcjonariusza policji, należy być 
pomocnym, okazując wymagany dowód 
tożsamości lub inne dokumenty. Zaleca 
się uprzejme zachowanie i spokój w 
każdej sytuacji. Funkcjonariusz Garda 
powinien podać powód zatrzymania 
– jeśli tego nie zrobi, należy go zapytać. 
W razie ewentualnego aresztowania, 

zatrzymany ma prawo do sprawiedliwego 
i grzecznego traktowania i szacunku. 
Otrzyma także informacje dotyczące 
powodów aresztowania i pouczenie. 
Garda kieruje się surowo przestrzeganym 
kodeksem zachowania, uwzględniającym 
prawa aresztowanego, zwłaszcza prawo 
do pomocy prawnej (patrz niżej). Istnieje 
możliwość skorzystania z pomocy 
funkcjonariusza odpowiedzialnego za 
współpracę z mniejszościami etnicznymi 
(Ethnic Liaison Officer), z którym można się 
skontaktować na najbliższym posterunku 
policji lub pod niżej wymienionymi 
adresami..

Dane kontaktowe
An Garda Síochána
Carlow Tel: 059 9131505

Kilkenny Tel: 056 7775000

Tipperary Tel: 0504 25100

Wexford Tel: 053 9165200

Waterford Tel: 051 874888

Bezpłatna, poufna infolinia policyjna: 
1800 666 111

Policyjne biuro ds. rasowych i 
międzykulturowych (Garda Racial and 
Intercultural Office)
Harcourt Squar , Dublin 2. Tel: 01 6663150

8.  Przestrzeganie prawa i porządku 
publicznego
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Porady prawne
Aby uzyskać poradę prawną, należy zwrócić 
się do prawnika (solicitor). Numery telefonów 
i adresy można znaleźć w spisie Golden 
Pages. Osoby, których nie stać na wynajęcie 
prawnika, mogą ubiegać się o pomoc 
prawną, najczęściej jednak wyłącznie w 
sprawach cywilnych. W sprawach karnych, 
pomoc prawna przyznawana jest przez 
sędziego. Pomoc prawna przysługuje 
każdemu obcokrajowcowi, bez względu na 
status obywatelski, którego dochody nie 
przekraczają określonego pułapu (trzeba 
jednak zaznaczyć, że często wiąże się to z 
długotrwałym oczekiwaniem w kolejce). W 
wielu ośrodkach CIC znajdują się bezpłatne 
poradnie prawne (Free Legal Advice Clinics).

Osoby ubiegające się o status 
uchodźcy, w trakcie procesu rozpatrywania 
ich wniosku, mogą otrzymać darmową 
pomoc prawną w ramach obsługi prawnej 
dla uchodźców (Refugee Legal Service 
– patrz rozdział 10: Imigracja). Adres 
najbliższej poradni prawnej jednostki  ds. 
pomocy prawnej  (Legal Aid Bard)  
można znaleźć pod  
podanym poniżej  
adresem internetowym  
lub w ośrodku CIC.

Dane kontaktowe
Bezpłatne poradnie prawne

Carlow
Tel: 059 9138750 lub 1800 747 748

Kilkenny 
Tel: 056 7762755 lub 1800 222 121

North Tipperary  
Tel: 0504 22399

South Tipperary 
Tel:052-22267

Waterford  
Tel: 051 351133

Wexford 
Tel: 053 9142012

Legal Aid Board 
www.legalaidboard.ie

8. Przestrzeganie praw
a i porządku publicznego
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Dyskryminacja
Prawo zabrania pośredniej lub bezpośredniej 
dyskryminacji w dostępie do szerokiego 
zakresu dóbr i usług (takich jak 
zakwaterowanie, rozrywka, usługi bankowe i 
kredytowe, transport czy edukacja) ze względu 
na którykolwiek z poniższych czynników: płeć, 
stan cywilny, sytuację rodzinną, religię, wiek, 
niepełnosprawność, orientację seksualną 
lub rasę. Istnieje także prawo zakazujące 
publicznego używania słów, materiałów 
pisemnych oraz zachowań mogących 
podsycać nienawiść do pewnych grup.

Osoby, które czują się nękane mogą 
zgłosić się na policję, gdzie otrzymają poradę.

Każdy, kto uzna, że padł ofiarą 
dyskryminacji, może złożyć skargę do 
dostawcy danej usługi w ciągu dwóch 
miesięcy od chwili zdarzenia, a w braku 
uzyskania zadowalającej odpowiedzi, do 
Trybunału ds. Równouprawnienia (Equality 
Tribunal) w ciągu sześciu miesięcy. Wstępną 
poradę w dowolnej sprawie można uzyskać 
kontaktując się z Biurem Pełnomocnika ds. 
Równouprawnienia (Equality Authority).

Każdy, kto padnie ofiarą bądź jest 
świadkiem incydentu na tle rasizmu może 
zgłosić to do Narodowego Komitetu ds. 
Międzykulturowych i Walki z Rasizmem 
(National Consultative Committee on Racism 
and Interculturalism - 

(NCCRI). Jest to organ państwowy 
zajmujący się monitorowaniem nasilenia 
rasizmu w społeczeństwie irlandzkim, który 
w dalszej kolejności odsyła do właściwej 
instytucji.

Dane kontaktowe
Equality Authority  
(Biuro Pełnomocnika ds. 
Równouprawnienia)
2 Clonmel Street, 
Dublin 2
Tel. 01 4173333
Lo-call No. 1890 245545
www.equality.ie

Equality Tribunal 
(Trybunał ds. Równouprawnienia)
3 Clonmel Street, 
Dublin 2
Tel. 01 4774100
Lo-call No. 1890 344424

NCCRI
3rd Floor
Jervis House
Jervis Street
Dublin 1
Tel. 01 858 8000
Email: info@nccri.ie
www.nccri.ie
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9. Transport
Transport publiczny 
W większości, głównym środkiem 
transportu publicznego w kraju są autobusy. 
Irlandzkie przedsiębiorstwo autobusowe 
nazywa się Bus Éireann. Oferuje ono wiele 
różnych usług przewozowych, m.in. linie 
podmiejskie dla większych miast (takich jak 
np. Waterford), linię Expressway (autokary 
kursujące między miastami) oraz Eurolines 
(autokary na trasach międzynarodowych 
w Europie). Na obszarach wiejskich 
można korzystać z linii Stage Carriage 
– autobusów kursujących kilka razy 
dziennie zatrzymujących się gdzie potrzeba 
na żądanie, lub usług Rural Services 
– dowożących raz w tygodniu mieszkańców 
okolicy do miejscowości, w której odbywa 
się jarmark. Autokary linii Expressway 
kursują pomiędzy większymi miastami. 
Nie ma potrzeby wcześniejszej rezerwacji 
miejsca, wystarczy kupić bilet w autokarze. 
W każdym hrabstwie działa także szereg 
prywatnych firm przewozowych.

Linia Eurolines umożliwia dotarcie do 
1500 miejsc w Europie. Szczegółowy rozkład 
jazdy oraz ceny biletów można znaleźć na 
podanej poniżej stronie internetowej.

Inicjatywa transportu wiejskiego 
(Rural Transport Initiative) oferuje usługi 
przewozowe dla mieszkańców obszarów 
wiejskich. Więcej informacji można znaleźć 
w lokalnym spisie adresów lub najbliższym 
ośrodku CIC.

W regionie Południowego Wschodu 
stosunkowo dobrze funkcjonuje 
również transport kolejowy. Państwowe 
przedsiębiorstwo kolejowe nazywa się 
Iarnrod Éireann. Opłaty za przejazd są 
zależne od wielu czynników, aby zatem 
znaleźć najlepsze rozwiązanie dla swoich 
potrzeb, a także aby zapoznać się z 
rozkładem jazdy, najlepiej zajrzeć na podaną 
poniżej stronę internetową.

Dane kontaktowe
Bus Éireann www.buseireann.ie
Iarnrod Éireann (koleje irlandzkie) 
www.iarnrodeireann.ie
Adresy także w spisie Golden Pages

Bezpieczeństwo
W Irlandii obowiązuje ruch lewostronny. 
Każda osoba podróżująca samochodem 
ma obowiązek zapiąć pasy bezpieczeństwa 
– zarówno na przednim, jak i tylnym 
siedzeniu. Prawo nakazuje także stosowanie 
odpowiednich zabezpieczeń dla wszystkich 
dzieci poniżej dwunastego roku życia, w 
zależności od wzrostu. Zaleca się, aby 
dzieci te podróżowały na tylnym siedzeniu. 
Odpowiedzialność za przestrzeganie 
tych przepisów spoczywa na kierowcy. 
Ograniczenie prędkości w miastach, wioskach 
oraz innych obszarach zabudowanych wynosi 
50 km/h, chyba że określono inaczej. Na 
pozostałym terenie, ograniczenie prędkości, 
w zależności od rodzaju drogi, może 
wynosić 80 km/h, 100 km/h lub 120 km/h. 
Na drogach można spotkać patrole policji, 
zarówno w oznaczonych, jak i nieoznaczonych 
radiowozach, które kontrolują prędkość 
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przejeżdżających pojazdów. W Irlandii 
obowiązuje system punktów karnych, zgodnie 
z którym punkty przyznawane są za naruszenie 
przepisów, np. przekroczenie dozwolonej 
prędkości, używanie telefonu komórkowego 
podczas jazdy, niebezpieczne wyprzedzanie 
lub brak przestrzegania sygnalizacji świetlnej. 
Kierowcy przyłapani na powyższych 
wykroczeniach karani są mandatem, a ich 
prawo jazdy obciążane jest punktami karnymi 
(12 punktów karnych zgromadzonych w ciągu 3 
lat oznacza utratę prawa jazdy).

Irlandzkie prawo zabrania prowadzenia 
pojazdu pod wpływem narkotyków, natomiast 
dopuszczalny poziom alkoholu we krwi wynosi 
80 mg/ml. Nie ma jednak czegoś takiego jak 
bezpieczna ilość alkoholu, który można wypić 
– niektóre osoby po wypiciu jednego drinka 
mogą przekroczyć dozwolony limit, a inne nie. 
W Irlandii nie ma akceptacji społecznej dla 
prowadzenia pod wpływem alkoholu. Policja 
jest uprawniona do sprawdzania alkomatem 
wyrywkowo zatrzymanych kierowców. 
Szczegółowe informacje na temat przepisów 
drogowych, znaków drogowych itp. można 
znaleźć w książce „Rules of the Road” 
(przepisy ruchu drogowego), dostępnej w 
bibliotekach i księgarniach.

Prawo jazdy
Posiadacze prawa jazdy wydanego w kraju 
należącym do UE, a także w Norwegii, Islandii 
lub Liechtensteinie, mogą posługiwać się 
nim na terenie Irlandii przez cały okres jego 
ważności. Można złożyć wniosek o wymianę 
takiego prawa jazdy na irlandzki dokument 
w ciągu roku od momentu przybycia, jednak 
nie ma takiego obowiązku. Posiadacze 
prawa jazdy wydanego w innym kraju niż 
wymienione powyżej mogą posługiwać się 
nim na terenie Irlandii przez okres do 12 

miesięcy. Planując dłuższy pobyt, powinni 
złożyć wniosek o wydanie irlandzkiego prawa 
jazdy w urzędzie władz lokalnych. Posiadacze 
prawa jazdy wydanego w Australii, RPA, 
Japonii, Szwajcarii, Korei Południowej, Jersey, 
Wyspie Man lub Gibraltarze mogą wymienić 
je na irlandzki dokument w ciągu roku od 
momentu przybycia, bez konieczności 
ponownego zdawania egzaminu na prawo 
jazdy. Prowadząc pojazd w na terenie Irlandii, 
zawsze należy mieć przy sobie prawo jazdy.

Składanie wniosków
W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek 
do urzędu władz lokalnych o wydanie 
tymczasowego prawa jazdy (provisional 
licence), które na ogół jest ważne przez 2 lata. 
Aby móc je uzyskać, trzeba najpierw zdać 
teoretyczny test na prawo jazdy (pisemny 
test z przepisów ruchu drogowego). Po 
otrzymaniu tymczasowego prawa jazdy 
można rozpocząć praktyczną naukę jazdy. 
Posiadacze pierwszego tymczasowego prawa 
jazdy nie mogą jednak prowadzić pojazdu bez 
obecności osoby posiadającej pełne prawo 
jazdy (full licence). Po zdobyciu odpowiednich 
umiejętności praktycznych, można złożyć 
wniosek o wydanie pełnego prawa jazdy. W 
tym celu należy zdać egzamin ustny oraz 
egzamin praktyczny. Pełne prawo jazdy musi 
być przedłużane co 10 lat.

Podatek rejestracyjny (Vehicle 
Registration Tax - VRT)
Każdy pojazd na terenie Irlandii (poza 
pojazdami tymczasowo wwożonymi przez 
odwiedzających) 
musi 
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zostać zarejestrowany w Urzędzie 
Skarbowym (Revenue Commissioners). 
Osoby przeprowadzające się do Irlandii lub 
przebywające już na jej terenie, które importują 
lub nabywają na miejscu samochód, muszą 
wykonać trzy czynności:
• opłacić podatek rejestracyjny (VRT),
• ubezpieczyć samochód,
• opłacić podatek drogowy (motor tax).

Podatek rejestracyjny jest opłacany 
w momencie rejestracji pojazdu. Brak 
uiszczenia tego podatku karany jest 
konfiskatą pojazdu oraz konsekwencjami 
karnymi. Czas, jaki może upłynąć od 
sprowadzenia pojazdu do kraju do 
zarejestrowania go jest ściśle ograniczony. 
Formularz otrzymany po opłaceniu tego 
podatku pozwala uiścić podatek drogowy.
 
Z podatku VRT zwolnione są następujące 
osoby:
•  przyjezdni przebywający w Irlandii 

tymczasowo, którzy byli właścicielami 
pojazdu za granicą przez okres dłuższy 
niż 6 miesięcy,

•  osoby, które przeprowadziły się na stałe do 
Irlandii oraz były właścicielami pojazdu za 
granicą przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, 

• niektórzy kierowcy niepełnosprawni,
• dyplomaci.

Więcej informacji na temat podatku VRT 
można uzyskać na stronie www.revenue.ie.

Insurance
Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych 
jest w Irlandii obowiązkowe. Prowadzenie 
pojazdów nieubezpieczonych jest 
zabronione, a nalepka potwierdzająca 
opłacenie ubezpieczenia (insurance disc) 

powinna zawsze być wyeksponowana na 
przedniej szybie. Koszt ubezpieczenia waha 
się dość znacznie w zależności od firmy 
ubezpieczeniowej, dlatego warto zapoznać się 
z różnymi ofertami. Niektórzy ubezpieczyciele 
akceptują zniżkę za bezszkodową jazdę 
uzyskaną za granicą, jednak należy wtedy 
przedstawić pisemną dokumentację przebiegu 
ubezpieczenia, a każdy wniosek rozpatrywany 
jest indywidualnie. Dotyczy to także pojazdów 
zarejestrowanych poza granicami Irlandii. 
Policja ma prawo zarekwirować samochód 
użytkowany w Irlandii bez ubezpieczenia, a 
właściciel może zostać obciążony wysoką 
grzywną bądź karą pozbawienia wolności.
 
Podatek drogowy
Za każdy pojazd należy także opłacić 
podatek drogowy (motor tax). Wysokość tego 
podatku zależy od pojemności silnika – im 
większy silnik, tym wyższy podatek. Nalepki 
potwierdzające opłacenie podatku drogowego 
(podobnie jak nalepki ubezpieczeniowe) 
należy wyeksponować na przedniej szybie 
samochodu. Po wykupieniu pierwszej nalepki 
dot. podatku drogowego, jej ważność można 
przedłużać przez Internet. Więcej informacji 
oraz formularze zgłoszeniowe można otrzymać 
w urzędzie ds. podatków drogowych/praw 
jazdy (Motor Taxation/Drivers’ Licence Office 
– dane kontaktowe poniżej).

Państwowy przegląd stanu technicznego 
pojazdu (National Car Test – NCT)
Wszystkie pojazdy, które mają co najmniej 
cztery lata, muszą być poddane przeglądowi 
technicznemu, w celu zapewnienia, że są 
bezpieczne. Samochody, które pomyślnie 
przejdą przegląd, otrzymują nalepkę NCT, 
którą również należy wyeksponować na 
przedniej szybie. Nalepka jest ważna przez 
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2 lata, po upływie których wymagany jest 
kolejny przegląd. Pojazdy, które nie przejdą 
przeglądu NCT nie mogą być używane w 
miejscach publicznych.

Parkowanie
Parkowanie jest zabronione na drogach i 
ulicach oznaczonych podwójną, żółtą linią, 
na chodnikach oraz w obrębie 5 metrów 
od skrzyżowania. Parkowanie na ulicach 
oznaczonych pojedynczą, żółtą linią jest 
zabronione w określonych godzinach. Godziny 
te są wyszczególnione na umieszczonym 
w pobliżu znaku (zazwyczaj 8:30 – 18:30, 
od poniedziałku do soboty). Samochodom 
zaparkowanym w niedozwolonym miejscu 
grozi odholowanie lub założenie blokady na 
koło. Stosowanie blokad w danej okolicy 

sygnalizowane jest na znakach.
Kierowcy niepełnosprawni mogą ubiegać 

się o pozwolenie na parkowanie na miejscach 
przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 
W niektórych miastach obowiązuje system 
płatnego parkowania. System taki może 
opierać się na parkomatach bądź kartach 
postojowych. Samochody zaparkowane 
w obszarze objętym kartami postojowymi 
(sygnalizowanym na znakach informacyjnych), 
muszą mieć taką kartę wyeksponowaną 
za szybą. Właściciele samochodów, które 
pozostają na miejscu parkingowym mimo 
upłynięcia czasu zaznaczonego na karcie, 
mogą zostać ukarani mandatem lub blokadą 
na koło. Karty postojowe można nabyć w 
wybranych kioskach (newsagents), natomiast 
parkomaty znajdują się na ulicy.

Dane kontaktowe
Urzędy ds. podatku drogowego
Carlow, Athy Road, Carlow
Tel: 059 9170342
Email: motortax@carlowcoco.ie

Kilkenny, County Hall, John’s St, Kilkenny
Tel: 056 779 4100
Email: motortax@kilkennycoco.ie

North Tipperary
Kickham Street, Nenagh
Tel: 067 44701/8
Email: motortax@northtippcoco.ie

South Tipperary
Emmet Street, Clonmel
Tel: 052 34444
Friar Street, Cashel
Tel: 062 64700
Email: motortax@southtippcoco.ie

Waterford
Cathedral Sq., Waterford. Tel: 051-849972
motortax@waterfordcoco.ie
Shandon Road, Dungarvan. Tel: 058 22087
Email: motortax@waterfordcoco.ie

Wexford, County Hall, Wexford
Tel: 053 9176333
Email: motortax@wexfordcoco.ie

Egzaminy na prawo jazdy
www.drivingtest.ie

Państwowa stacja przeglądu stanu 
technicznego pojazdów (National Car 
Testing Service Ltd.)
Obsługa Klienta, Citywest Business 
Campus, Lakedrive 3026, Dublin 24
Tel: 1890 200670
Email: info@ncts.ie
www.ncts.ie
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10. Imigracja
Imigranci to ludzie, którzy przeprowadzają 
się do Irlandii z innego kraju, aby tu 
mieszkać i pracować. Termin ten jest bardzo 
ogólny i obejmuje studentów z różnych 
krajów studiujących za granicą, obywateli 
Unii Europejskiej, obywateli innych krajów 
pracujących w Irlandii, osób ubiegających 
się o status uchodźcy, osób posiadających 
status uchodźcy, posiadaczy pozwolenia na 
pobyt oraz nielegalnych emigrantów. Często 
w odniesieniu do imigrantów stosuje się 
termin „obcokrajowiec”.

Wizy
Irlandzka wiza wydawana jest w formie karty 
/ nalepki wklejanej w paszport. Stanowi 
rodzaj wstępnego pozwolenia na pobyt, 
umożliwiającego przyjazd do Irlandii przed 
upływem terminu ważności wizy. Nie jest 
to jednak zezwolenie ani na wjazd do 
Irlandii, ani na zamieszkanie na jej terenie. 
Zezwolenie takie może być udzielone tylko 
i wyłącznie na granicy, przez kontrolera 
paszportów (Immigration Officer). Paszport 
powinien być ważny przez okres co najmniej 
6 miesięcy od upływu terminu ważności wizy.

Wydawaniem wiz i zarządzaniem nimi 
zajmuje się wydział Naturalizacji i Imigracji 
(Naturalisation and Immigration) Ministerstwa 
Sprawiedliwości, Równości i Reformy 

Prawa (Department of Justice, Equality and 
Law Reform). Istnieją różne rodzaje wiz, 
np. wiza turystyczna, wiza business dla 
osób przyjeżdżających w interesach, wiza 
dla rodzin uchodźców lub dla pacjentów 
przyjeżdżających na leczenie specjalistyczne. 
Dokumentacja, jaką należy złożyć wraz z 
wnioskiem o wydanie wizy, zależy od jej 
rodzaju. Wnioski należy składać na co najmniej 
8 tygodni przed planowanym terminem 
podróży, w Ambasadzie lub Konsulacie Irlandii 
w kraju stałego pobytu wnioskodawcy.

Początkowo wydana wiza obowiązuje 
tylko na wjazd jednorazowy (Single Entry). 
Aby opuścić Irlandię na krótki czas z 
możliwością powrotu należy złożyć wniosek 
o wizę powrotną (Re-entry Visa). (Uwaga: 
aby móc się ubiegać o taką wizę, trzeba być 
zarejestrowanym w urzędzie imigracyjnym 
GNIB - szczegóły poniżej.) Aby wyjeżdżać 
z Irlandii więcej niż jeden raz należy złożyć 
wniosek o wizę wielokrotnego wjazdu 
(Multiple Entry Visa).

Miejsce składania wniosków
Pierwsza wiza – Ambasada lub Konsulat 
Irlandii 
Wiza powrotna – dział wiz w wydziale 
Naturalizacji i Imigracji (Irish Naturalisation 
and Immigration Service) Ministerstwo 
Sprawiedliwości, Równości i Reformy Prawa 
(Department of Justice, Equality and Law 
Reform) 13/-14 Burgh Quay, Dublin 2
Tel.: Lo-call (opłata jak za połączenie 
lokalne) 1890 551 500 (10:00 - 12.30 w dni 
robocze) Tel: 01-616 7700 (10:00 – 12:30 w 
dni robocze)
Email: visamail@justice.ie

10. Im
igracja
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Karty meldunkowe GNIB lub 
inaczej Certyfikat Rejestracji w 
Urzędzie Imigracyjnym
Każdy obywatel kraju spoza terytorium UE, 
który przebywa w Irlandii dłużej niż przez 3 
miesiące, musi zarejestrować się w Krajowym 
Urzędzie Imigracyjnym (Garda National 
Immigration Bureau – GNIB). Można to uczynić 
w najbliższej dzielnicowej komendzie policji 
(Garda District Headquarters). Na dowód 
rejestracji wydawane jest pozwolenie na 
pobyt, lub Certyfikat Rejestracji (Certificate 
of Registration). Wiąże się to z koniecznością 
uiszczenia opłaty, z której zwolnione są wybrane 
grupy osób (szczegóły można uzyskać na 
komendzie). Certyfikat ten wydawany jest w 
formie karty z danymi osobowymi i zdjęciem 
posiadacza, a także datą wjazdu do kraju i 
terminem ważności. Aby móc otrzymać kartę 
rejestracyjną, trzeba mieć ważne pozwolenie 
na pozostanie w Irlandii, które wydają władze 
imigracyjne w formie pieczątki w paszporcie. 
Istnieje kilka rodzajów takiej pieczątki (stamp):

Stamp 1 – Pracownicy napływowi 
wymagający pozwolenia na pracę 
oraz umowy z pracodawcą. Nie wolno 
im zmieniać pracodawcy. Osoby 
prowadzące działalność gospodarczą, 
posiadające pozwolenie na jej 
wykonywanie.

Stamp 2 – Studenci z innych krajów, którzy 
są słuchaczami kursu trwającego 
co najmniej jeden rok i posiadają 
pozwolenie na pracę w wymiarze 20 
godzin tygodniowo w trakcie semestru 
oraz na pełny etat w trakcie wakacji.  

Stamp 2A – Studenci z innych krajów, 
którzy są słuchaczami kursu trwającego 
mniej niż jeden rok. Nie posiadają 
uprawnień do wykonywania pracy.

Stamp 3 – Osoby niemające uprawnień do 
wykonywania pracy.

Stamp 4 – Uchodźcy, osoby z prawem 
pobytu, współmałżonkowie obywateli UE/
Irlandii, rodzice obywateli Irlandii, którzy 
na tej podstawie otrzymali prawo pobytu, 
osoby posiadające wizy z pozwoleniem 
na pracę / upoważnienie do pracy, oraz 
tymczasowo zarejestrowani lekarze.

Stamp 5 – Osoby, których legalny pobyt 
przekracza osiem lat (poza studentami 
i osobami ubiegającymi się o status 
uchodźcy), które mogą pracować lub 
prowadzić działalność gospodarczą w 
Irlandii.

Dane kontaktowe
Krajowy Urząd Imigracyjny (Garda 
National Immigration Bureau)
13-14 Burgh Quay, Dublin 2
Tel: 01 6669100
Hours of Business: 
8.00am-10.00pm Mondays-Thursdays
8.00am-4.00pm Fridays
10.00am-2.00pm Saturdays

See also Garda District Headquarters 
Offices (Chapter 8)
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Osoby ubiegające się o lub osoby 
mające status uchodźcy
Osoba ubiegająca się o status uchodźcy 
to ktoś, kto przyjeżdża do Irlandii 
samodzielnie, poszukując ochrony w 
ramach ustaleń Konwencji Genewskiej. W 
niniejszym przewodniku jest miejsce tylko 
na skrótowy zarys procesu ubiegania się o 
status uchodźcy.
•  Zaleca się wystąpienie o status 

uchodźcy już u służb granicznych, które 
przekazują wniosek do Pełnomocnika 
ds. Wniosków o Status Uchodźcy 
(Refugee Applications Commissioner)..

•  Do wniosku należy załączyć oryginały 
takich dokumentów jak paszport czy akt 
urodzenia lub ślubu.

•  Na czas rozpatrywania wniosku, osoba 
ubiegająca się o status uchodźcy musi 
zamieszkać w specjalnym ośrodku 
(Reception Centre lub Accomodation 
Centre) i przestrzegać obowiązujących 
w nim reguł. Otrzyma tam wyżywienie i 
być może będzie musiała dzielić pokój 
z innymi osobami znajdującymi się w 
podobnej sytuacji. Ośrodkami tymi 
zawiaduje Biuro Integracji (Reception 
and Integration Agency – RIA).

•  Po złożeniu wniosku trzeba stawić się 
na rozmowę w celu szczegółowego 
omówienia podstaw do przyznania 
statusu uchodźcy.

•  W trakcie rozpatrywania wniosku nie 
wolno opuszczać terytorium Irlandii bez 
zezwolenia Ministra Sprawiedliwości 
(Minister for Justice, Equality and Law 
Reform).

•  W tym czasie osoby ubiegające się 
o status uchodźcy nie mogą również 
podejmować pracy, prowadzić 
działalności handlowej ani korzystać z 
edukacji trzeciego stopnia. 

•  Brak zastosowania się do powyższych 
reguł może mieć poważne 
konsekwencje przy podejmowaniu 
ostatecznej decyzji dot. złożonego 
wniosku.

•  Osobom ubiegającym się o status 
uchodźcy przysługuje prawo 
do darmowych porad prawnych 
świadczonych przez Poradnię Prawną 
dla Uchodźców (Refugee Legal Service). 
Dane kontaktowe tej instytucji można 
znaleźć na następnej stronie.

•  Od negatywnej decyzji przysługuje 
odwołanie do Trybunału Apelacyjnego 
dla Uchodźców (Refugee Appeals 
Tribunal – RAT). Możliwość ta jest 
obwarowana surowymi ograniczeniami 
czasowymi, a odpowiedzialność 
za ich przestrzeganie spoczywa na 
wnioskodawcy, dlatego najlepiej 
wysyłać wszelką korespondencję pocztą 
poleconą.

•  W przypadku przyznania statusu 
uchodźcy, wnioskodawca otrzymuje 
pisemne zawiadomienie. Od tej pory 
przysługują jej w większości te same 
prawa co obywatelom Irlandii w kwestii 
podejmowania pracy lub pobierania 
świadczeń socjalnych.

•  W przypadku odrzucenia wniosku, 
ministerstwo może zarządzić deportację 
wnioskodawcy do jego ojczystego kraju. 
Zanim to nastąpi, może także ustanowić 
ścisłe zalecenia co do zakwaterowania 
wnioskodawcy oraz nakazać mu 
regularnie meldować się na posterunku 
policji. W rzadkich przypadkach 
ministerstwo może przyznać 
wnioskodawcy, który nie został uznany 
za uchodźcę, pozwolenie na pobyt w 
Irlandii, przyznając mu prawa zbliżone 
do innych mieszkańców.

10. Im
igracja
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•  Zarówno uchodźcy, jak i osoby 
posiadające pozwolenie na pobyt muszą 
się zarejestrować w urzędzie GNIB 
zgodnie z opisaną powyżej procedurą.

Dane kontaktowe
Biuro Pełnomocnika ds. Wniosków 
Uchodźców (Office of the Refugee 
Applications Commissioner – ORAC),  
79-83 Lower Mount Street, Dublin 2
Tel: 01 602 8000 Email: oracmail@orac.ie
Biuro Integracji (Reception & Integration 
Agency – RIA), Block C, Ardilaun Centre, 
St. Stephen’s Green, Dublin 2
Tel: 01 418 3200  Email: RIA_Inbox@justice.ie
Poradnia Prawna dla Uchodźców 
(Refugee Legal Service), 
Timberlay House, 79-83 Lower Mount 
Street, Dublin 2
Freephone: 1800 229 222  Tel: 01 631 0800
Irlandzka Rada ds. Uchodźców  
(Irish Refugee Council),  
88 Capel Street, Dublin1
Tel: 01 8730042  Email: refugee@iol.ie
Irlandzka Rada ds. Imigrantów 
(Immigrant Council of Ireland),  
2 St. Andrew Street, Dublin 2
Tel: 01 6740200
Email: info@immigrantcouncil.ie
www.immigrantcouncil.ie
Ośrodek Informacji dla Uchodźców 
(Refugee Information Service)
Tel: 01 8382740  Email: info@ris.ie
www.ris.ie
Centrum Praw Emigrantów  
(Migrant Rights Centre Ireland),  
55 Parnell Square West, Dublin 1
Tel: 01 8897570  Email: info@mrci.ie
www.mrci.ie

Obywatelstwo irlandzkie
Imigranci mogą ubiegać się o obywatelstwo 
irlandzkie z różnych przyczyn. Należy 
również spełnić pewne określone warunki, 
takie jak np. kryterium pełnoletniości, 
prawość obywatelska, oraz złożyć 
przysięgę wierności swojej nowej Ojczyźnie. 
Liczy się także czas legalnego pobytu 
na terytorium Irlandii. Do obywatelstwa 
uprawnia posiadanie irlandzkich rodziców 
lub dziadków. Jest to złożony temat, dlatego 
zachęcamy do zasięgania szczegółowych 
informacji w wydziale Naturalizacji i Imigracji 
(Irish Naturalisation and Immigration Service 
– patrz str. 53). Polecamy także stronę 
internetową citizensinformation.ie.
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Rejestracja urodzeń
Narodziny dziecka należy zgłosić zanim 
osiągnie ono wiek trzech miesięcy w 
dowolnym urzędzie rejestracji urodzeń 
(Registrar of Births), które znajdują się w 
ośrodkach HSE. W przeciwnym razie, należy 
wypełnić urzędową deklarację, podpisać 
ją w obecności sędziego pokoju (Peace 
Commissioner) oraz dostarczyć do urzędu 
dzielnicy, w której urodziło się dziecko. 
Rejestracja urodzenia jest bezpłatna, jednak 
za każdą kopię aktu urodzenia pobiera się 
opłatę. Więcej informacji można uzyskać w 
najbliższym ośrodku CIC.

Szczepienia ochronne
Szczepienia ochronne to bezpieczny 
i skuteczny sposób na zapewnienie 
pomocy organizmowi w zapobieganiu lub 
zwalczaniu niektórych chorób. Szczepienia 
w ramach programu Ochronnych Szczepień 
Dziecięcych (Childhood Immunisation 
Programme) są w Irlandii bezpłatne dla 
wszystkich dzieci. Dzieci i młodzież do lat 16 
są szczepione wyłącznie za zgodą rodziców. 
Szczepienia ochronne nie są w Irlandii 

obowiązkowe, lecz Ministerstwo Zdrowia 
zdecydowanie je zaleca. Rodzice, którzy 
chcą, aby ich dzieci zostały zaszczepione, 
powinni zwrócić się do swojego lekarza 
rodzinnego/lekarza pierwszego kontaktu lub 
lokalnej przychodni.

Możliwości opieki nad dzieckiem
Państwo nie zapewnia dzieciom opieki 
przedszkolnej. Istnieje jednak szereg 
możliwości zapewnienia dziecku opieki na 
własną rękę, takich jak przedszkola, placówki 
systemu Montessori, żłobki, kółka zabaw czy 
prywatne opiekunki. Wiele z tych instytucji 
ma charakter prywatny, a korzystanie z ich 
usług wiąże się niekiedy z wysokimi opłatami. 
Niektóre organizacje lokalne świadczą 
subwencjonowane usługi opieki nad dziećmi 
z okolicy. Spis instytucji świadczących takie 
usługi oraz dane kontaktowe do żłobków i 
przedszkoli można otrzymać w ośrodku HSE. 
Ponadto informacje na temat możliwości 
opieki nad dzieckiem, a także przydatne, 
bezpłatnie dostępne wydawnictwa na 
ten temat, można uzyskać w lokalnych 
Komitetach ds. Opieki nad Dziećmi (County 
Childcare Committees). Dane kontaktowe 

do komitetu działającego w wybranym 
hrabstwie można znaleźć poniżej. 
Popyt na opiekę nad dziećmi jest na 
ogół bardzo duży, dlatego należy się 
liczyć z trudnościami w znalezieniu dla 
swojego dziecka miejsca w wybranej 
placówce. Alternatywą dla żłobków 
i przedszkoli jest zatrudnienie 
prywatnej opiekunki. Najczęstszym 
sposobem rozpoczęcia poszukiwań 
jest przeglądanie ogłoszeń w prasie 

11. Dzieci

11. Dzieci
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lokalnej. Kontakt do potencjalnej opiekunki 
można także znaleźć na tablicy ogłoszeń w 
centrum handlowym.

Dane kontaktowe
Komitety ds. Opieki nad Dziećmi (County 
Childcare Committees) 
Carlow
Tel: 059 9140244
www.carlowchildcare.com
Kilkenny
Tel: 056 7752865
www.kkccc.ie
North Tipperary
Tel: 06744886
www.northtipperarychildcare.ie
South Tipperary
Tel: 052 82274
www.southtippccc.ie
Waterford City
Tel: 051 860444
www.waterfordcitychildcare.com
Waterford County
Tel: 058 43601
www.waterfordcoco.ie
Wexford
Tel: 053 9237156
www.wexfordchildcare.ie

System szkolnictwa
Prawo nakłada obowiązek edukacji dziennej 
na wszystkie dzieci w wieku od 6 do 16 lat
(choć większość dzieci rozpoczyna naukę 
w szkole już w wieku 4 lub 5 lat). Większość 
szkół w Irlandii jest finansowana z pieniędzy 
publicznych, w związku z czym edukacja 
w nich jest bezpłatna, bez względu na 
narodowość czy status uczęszczających 
do nich dzieci. Należy się jednak liczyć 
z pewnymi kosztami (związanymi np. z 
zakupem podręczników, korzystaniem z 

kserokopiarki czy koniecznością posiadania 
mundurka szkolnego). Pewien zakres 
wsparcia finansowego przysługuje osobom 
o niskich dochodach lub pobierających 
świadczenia socjalne (np. dodatek na odzież 
i obuwie szkolne może pomóc pokryć koszty 
związane z zakupem mundurka – patrz 
rozdział 6: Opieka społeczna). Uczniowie 
mieszkający w określonej odległości 
od szkoły mogą korzystać z transportu. 
Informacje na ten temat można uzyskać 
w szkole. Wiele szkół oferuje dodatkowe 
wsparcie najbardziej potrzebującym 
uczniom. Rok szkolny rozpoczyna się we 
wrześniu, a w lipcu i sierpniu wszystkie 
szkoły są zamknięte (szkoły średnie są także 
zamknięte w czerwcu). Uczniowie mają wolne 
także w Boże Narodzenie, Wielkanoc oraz w 
przerwach pomiędzy semestrami (zazwyczaj 
pod koniec października oraz w lutym).

Szkoły podstawowe
Dzieci rozpoczynające naukę, na ogół w 
wieku 4 lub 5 lat, zapisywane są do szkoły 
podstawowej (primary school lub national 
school), w której będą się uczyć przez 8 
lat. Szkołę podstawową można wybrać 
samemu, jednak muszą w niej być wolne 
miejsca. Spis szkół w okolicy można 
otrzymać w Ministerstwie Edukacji i Nauki 
(Department of Education & Science – dane 
kontaktowe poniżej).

Po dokonaniu wyboru szkoły, należy 
skontaktować się z jej dyrektorem aby 
sprawdzić, czy są w niej wolne miejsca. 
Jeśli nie ma, dyrektor takiej szkoły może 
polecić inną placówkę. Większość szkół 
podstawowych prowadzona jest przez 
kościoły (najczęściej rzymskokatolickie), 
choć istnieją także szkoły wielowyznaniowe.
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Szkoły ponadpodstawowe
Dzieci w wieku 12 lub 13 lat uczęszczają 
do szkoły ponadpodstawowej. Istnieje 
kilka rodzajów szkół ponadpodstawowych 
– najpopularniejszy z nich to szkoła średnia 
(secondary school).

Pozostałe to m.in. szkoła społeczności 
lokalnej typu community school, szkoła 
ogólnokształcąca typu comprehensive 
school lub szkoła społeczności lokalnej 
typu community college. Podobnie jak w 
przypadku szkół podstawowych, większość 
szkół ponadpodstawowych to szkoły 
wyznaniowe.

Nauka jest obowiązkowa dla wszystkich 
dzieci do 16 roku życia. Język irlandzki jest 
przedmiotem obowiązkowym, z którego 
jednak niektórzy uczniowie mogą być 
zwolnieni, np. jeśli pobierali naukę poza 
granicami Irlandii do 11 roku życia.

Edukacja ponadpodstawowa składa się 
z dwóch części (cycles), z których każda 
kończy się egzaminem:
Junior cycle – trzyletni program nauki 

zakończony egzaminem Junior 
Certificate

Senior cycle – dwu- lub trzyletni program 
nauczania (w skład programu 
trzyletniego wchodzi tzw. „rok 
przygotowawczy” ukierunkowany 
na rozwój osobisty, zdobywanie 
doświadczenia zawodowego oraz 
innych nowych umiejętności). 
Większość uczniów zapisuje się 
na zdawanie standardowej matury 
(Leaving Certificate), w skład której 
wchodzi sześć lub siedem przedmiotów. 
Istnieje jednak także możliwość 
wyboru matury zawodowej (Leaving 
Certificate Vocational Programme) 
lub matury praktycznej (Leaving 

Certificate Applied). Wstęp na wyższe 
uczelnie jest zazwyczaj uzależniony 
od wyników egzaminów maturalnych, 
a na najbardziej oblegane kierunki 
przyjmowani są uczniowie z najlepszymi 
ocenami.

Wybór szkoły
Spis wszystkich szkół podstawowych, 
ponadpodstawowych oraz szkół z klasami 
specjalnymi można znaleźć na stronie 
internetowej Ministerstwa Edukacji  
www.education.ie lub pod numerem 
telefonu. 090 6483600.

Bezpieczeństwo dzieci
Każdy regionalny oddział opieki społecznej 
posiada dyżurny zespół obywatelski (Duty 
Social Work Team), któremu należy zgłaszać 
wszelkie podejrzenia związane z przemocą 
wobec dzieci lub ich zaniedbaniem, a 
także innymi przejawami fizycznego lub 
emocjonalnego zagrożenia dla dzieci.

Numery telefonów do ośrodków opieki 
społecznej znajdują się 
w rozdziale 6.

11. Dzieci
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12.  Edukacja pomaturalna/ 
Edukacja dorosłych

Edukacja pomaturalna
Termin „Edukacja pomaturalna” dotyczy 
edukacji i szkoleń podejmowanych 
po zakończeniu nauki w szkole 
ponadpodstawowej, które nie wchodzą 
jednak w zakres systemu edukacji trzeciego 
stopnia (wyższej). Poniższe instytucje 
oferują doradztwo, informacje oraz 
szkolenia dla dorosłych i młodzieży: 

Komisja Edukacji Zawodowej (Vocational 
Education Committee – VEC), dane 
kontaktowe poniżej.
Narodowy Urząd ds. Szkoleń i Zatrudnienia 
(National Training and Employment 
Authority – FÁS) www.fas.ie. Patrz str. 30.
Ministerstwo Spraw Społecznych i 
Rodzinnych (Department of Social and 
Family Affairs – DSFA) patrz www.welfare.
ie. Pośród licznych oferowanych programów 
nauczania znajdują się m.in.:

E.S.O.L: English for Speakers of Other 
Languages to kurs języka angielskiego 
dla osób władających innym językiem 
ojczystym ukierunkowany na doskonalenie 
umiejętności czytania, pisania, mówienia i 
słuchania dla potrzeb codziennego użytku. 
Kurs jest organizowany przez Komisje 
Edukacji Zawodowej i w większości 
przypadków płatny, choć niekiedy 
pracodawcy decydują się pokryć koszty 
uczestnictwa swoich pracowników.
Kursy pomaturalne Post Leaving 
Certificate (PLC): Są to dzienne, roczne 
lub dwuletnie kursy łączące w sobie naukę, 

szkolenia i praktykę zawodową. Ich celem 
jest przygotowanie uczestników do pracy 
lub podjęcia dalszej edukacji/szkoleń, 
a także przekazanie im umiejętności 
wymaganych na konkretnych stanowiskach.
Czytanie, pisanie i liczenie dla dorosłych 
(Adult Literacy/Numeracy): Są to kursy 
indywidualne i w grupach, których zakres 
obejmuje podstawowe umiejętności czytania, 
pisania i liczenia. Nieodłącznym elementem 
programu są umiejętności samodoskonalenia. 
Edukacja społeczna dla dorosłych 
(Adult Community Education): Celem 
tego programu jest pomoc lokalnym 
społecznościom oraz organizacja i ułatwianie 
dostępu do nauki. Edukacja społeczna 
pozwala uczestnikom „zakosztować” 
możliwości uczenia się przez całe życie. 
Skierowana jest do konkretnych grup 
docelowych, takich jak organizacje kobiece, 
męskie, emeryci, podróżnicy czy osoby 
niepełnosprawne.

Dane kontaktowe
Hr. Carlow VEC 
Tel: 059 9138560  www.carlowvec.ie
Hr. Kilkenny VEC 
Tel: 056 7770966  www.kilkennyvec.ie
Hr. Tipperary N.R. VEC  
Tel: 067 31854/31250 www.tippnorthvec.ie
Hr. Tipperary S.R. VEC  
Tel: 052 21067/23067  www.tippsouthvec.ie
Hr. Waterford VEC Tel: 058 41780
Waterford City VEC  
Tel: 051 874007  www.waterfordvec.ie
Hr. Wexford  VEC Tel: 053 91 23799 
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Edukacja trzeciego stopnia
Głównymi uczelniami oferującymi edukację 
trzeciego stopnia w Irlandii są uniwersytety 
i politechniki (Institute of Technology – IT). 
Edukacja uniwersytecka na ogół odbywa 
się w ramach studiów licencjackich 
(Bachelors), magisterskich (Masters) lub 
doktoranckich (Doctorate). Politechniki 
zazwyczaj oferują możliwości zdobywania 
kolejno rozmaitych certyfikatów i dyplomów, 
tytułu naukowego oraz kontynuowania nauki 
na studiach podyplomowych (wyższego 
stopnia). Każda uczelnia wyższa wydaje co 
roku darmowy prospekt wyszczególniający 
wszystkie dostępne na niej kursy i 
zajęcia. Ponadto istnieje szereg instytucji 
edukacyjnych trzeciego stopnia oferujących 
specjalistyczne kształcenie w wielu różnych 
dziedzinach, takich jak medycyna czy 
prawo. Wyższe wykształcenie można także 
zdobyć w prywatnym college’u. 

Opłaty za studia
Obywatele Irlandii i UE są zwolnieni z 
opłat za pierwsze podjęte przez siebie 
studia dzienne niższego stopnia. Osoby 
posiadające status uchodźcy również mogą 
ubiegać się o darmowe studia. Pozostali, 
w tym obywatele krajów nienależących do 
UE, studenci studiów podyplomowych oraz 
studenci zaoczni, muszą opłacić czesne. 
Wysokość czesnego może być uzależniona 
od wielu różnych czynników, np. długości 
studiów czy rodzaju pobytu w Irlandii.

Studenci mogą korzystać ze wsparcia 
programu stypendialnego, który nazywa się 
Higher Education Grants Scheme i zapewnia 
dofinansowanie na utrzymanie studentom 
dziennym spełniającym określone warunki. 
Dodatkowe stypendia przyznawane są 
studentom znajdującym się w trudnej 

sytuacji materialnej. Obecnie stypendia te 
są rozdzielane przez władze lokalne, lecz od 
połowy 2007 r. obowiązek ten przejdzie na 
Komisje Edukacji Zawodowej.

Program stypendialny obejmuje obywateli 
Irlandii i innych krajów UE/EOG, osoby mające 
status uchodźcy, a także inne wybrane 
kategorie osób z pozwoleniem na pobyt w 
kraju. Stypendia przysługują studentom, 
których dochody nie przekraczają określonego 
poziomu, oraz którzy mieszkają w danym 
regionie co najmniej od roku. Wysokość 
czesnego jest różna dla poszczególnych 
uczelni i kierunków studiów. Opłaty ze niektóre 
kursy można odliczyć od podatku.

Dane kontaktowe
Wydział ds. Studentów Ministerstwa 
Edukacji (Student Support Unit of the 
Department of Education)
Tel: 057 932 4381/4387/5344
Email: studentsupportunit-tullamore@
education.gov.ie
Regionalny ośrodek informacji 
edukacyjnej dla dorosłych (Regional 
Educational Guidance Service for Adults 
– REGSA) www.ncge.ie

Podejmowanie edukacji trzeciego stopnia
Podania o przyjęcie na większość kierunków 
studiów dziennych niższego stopnia 
przyjmowane są raz w roku (najczęściej do 1 
lutego) w biurze podań (Central Applications 
Office – CAO). W podaniu należy zaznaczyć 
wybrane kursy oraz oferujące je wydziały, 
w kolejności od najbardziej pożądanego. 
W sierpniu, gdy znane są już wyniki matur, 
kandydaci otrzymują oferty przyjęcia 
od uczelni. Warunki przyjęcia są ściśle 
związane z wynikami egzaminu maturalnego. 
Aby dostać się na niektóre kierunki (np. 

12. Further Education/Adult Education
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medycynę), trzeba mieć bardzo wysokie 
oceny. Spis wszystkich kierunków wraz z 
informacjami o formie podania można znaleźć 
w broszurze wydawanej przez biuro podań.

W przypadku ukończenia szkoły średniej 
w innym kraju i innym systemie nauczania, 
należy się upewnić, czy uzyskane kwalifikacje 
wystarczą, aby dostać się na wybrany kierunek 
studiów wyższych w Irlandii. Przed złożeniem 
podania należy się w takim przypadku zwrócić 
bezpośrednio do pracownika zajmującego się 
rekrutacją (Access Officer).

Dodatkowe informacje
CAO (biuro podań)
33 Eglinton Street, Galway. 
Tel 091 5098000   www.cao.ie

„Dorośli” słuchacze
Dorośli studenci (tzn. mający co najmniej 
23 lata), mogą składać podanie o przyjęcie 
na studia trzeciego stopnia niezależnie od 
wyników uzyskanych na maturze. Więcej 
informacji można znaleźć w „Przewodniku 
dla dorosłych studentów” („Guide for 
Mature Students”) dostępnym bezpłatnie 
w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Każda 
uczelnia oferuje własne możliwości pomocy, 
wyjątki oraz procedury aplikacyjne dla 
dorosłych studentów – coraz więcej z 
nich zatrudnia specjalnego pracownika 
ds. dorosłych studentów, który służy 
informacjami i radą. Patrz www.education.ie

Udokumentowanie kwalifikacji
Obecnie istnieje wiele instytucji przyznających 
lub potwierdzających kwalifikacje do pracy 
w sektorach wymagających wykształcenia 
pomaturalnego lub wyższego w Irlandii. 
Przykładowo uniwersytety przyznają własne 
tytuły, dyplomy itp., podczas gdy większość 

politechnik i college’ów przyznaje tytuły, 
dyplomy i certyfikaty zatwierdzane przez Radę 
ds. Szkolnictwa Wyższego (Higher Education 
and Training Awards Council – HETAC) lub 
Radę ds. Szkolnictwa Pomaturalnego (Further 
Education and Training Awards Council 
– FETAC). Obydwie rady działają w ramach 
Narodowego Urzędu ds. Kwalifikacji (NQAI).

Osoby posiadające kwalifikacje nabyte 
poza granicami Irlandii mają możliwość 
poddania się egzaminowi akredytacyjnemu. 
Aby dowiedzieć się, czy dany dokument 
potwierdzający kwalifikacje jest w Irlandii 
honorowany należy zwrócić się do NQAI. 
Patrz też rozdział 4: Zatrudnienie – Europass.

Dane kontaktowes
Narodowy Urząd ds. Kwalifikacji 
(National Qualifications Authority of 
Ireland – NQAI), 5th Floor (V piętro), Jervis 
House, Jervis Street, Dublin 1.
Tel: 01 8871500  Email: info@nqai.ie

Inne kursy
FÁS to państwowy urząd zajmujący się 
zatrudnieniem i szkoleniami w Irlandii. 
Instytucja ta działa na rzecz promocji 
gospodarki opartej na konkurencyjności 
i wykształceniu, przez dbałość o rozwój 
umiejętności i kwalifikacji poszczególnych 
osób i całych przedsiębiorstw. FÁS oferuje 
kursy dzienne, wieczorowe i internetowe. O 
zatrudnienie lub uczestnictwo w szkoleniach 
mogą ubiegać się tu wszyscy obywatele 
krajów EOG oraz Szwajcarii. Osobom tym 
przysługuje również dostęp do informacji 
oraz usług doradczych. Istnieje możliwość 
wykorzystania zasiłków na szkolenia lub 
opiekę nad dzieckiem. Dane kontaktowe do 
urzędu FÁS można znaleźć na stronie www.
fas.ie. Patrz również rozdział 4: Zatrudnienie..
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13. Korzystanie z pomocy / wsparcia
Podczas pobytu w Irlandii można skorzystać 
ze wsparcia szeregu różnych organizacji. 
Oto kilka wybranych adresów internetowych 
oraz numerów telefonów:

•  Active Retirement Associations  
(Aktywna Emerytura) – www.fara.ie

•  Aware – pomoc dla osób cierpiących na 
depresję. Tel: 1890 303 302

•  Comhar – poradnia dla dorosłych.  
Tel: 1800 234 118

• Cura – w razie nieplanowanej ciąży.
 Tel: 1850 622 626
• Telefon zaufania: narkotyki/HIV 
 Tel: 1800 459 459  
•  Telefon zaufania dla 

homoseksualistów 
 Tel: 01 8721055
•  National Drugs Awareness Helpline 

(krajowy telefon zaufania na temat 
narkotyków) 

 Tel: 1850 719 819
•  Parentline – telefon zaufania dla 

zaniepokojonych rodziców.
 Tel: 01 8733500
• Samaritans – wsparcie emocjonalne. 
 Tel: 1850 661 771
•  Schizophrenia Ireland – wsparcie dla 

osób cierpiących na schizofrenię. 
Tel: 1890 621 631

•  Solas – wsparcie dla osieroconych 
dzieci. Tel: 01 4732110

•  Victim Support – telefon zaufania dla 
ofiar przestępstw. Tel: 1850 211407

•  St. Vincent de Paul (Stowarzyszenie 
św. Wincentego a Paulo) –  
hrześcijańska grupa charytatywna 
działająca na rzecz przyjaźni, wsparcia, 
samowystarczalności i sprawiedliwości 
społecznej. www.svp.ie

•  Youth Information Services 
(informacja dla młodzieży)  –  
www.youthinformation.ie

•  Women’s Aid – wsparcie dla kobiet 
doświadczających przemocy oraz dla 
ich dzieci. Krajowy telefon zaufania  
Tel: 1800 341 900

Warto również zapoznać się z adresami 
stron internetowych swojej ambasady i 
konsulatów na terenie Irlandii. Pełny spis 
adresów można znaleźć na stronie  
www.foreignaffairs.gov.ie..
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• An Garda Síochána – policja irlandzka.
• CIC –  ośrodek informacji obywatelskiej. 

Źródło darmowych, niezależnych i 
poufnych informacji, a także usług 
dostępnych dla każdego.

• Comhairle /Urząd informacji 
obywatelskiej – państwowy urząd 
udostępniający informacje oraz świadczący 
usługi doradcze dot. opieki społecznej.

• CWO – urzędnik opieki społecznej. 
Przyznaje świadczenia opieki społecznej w 
imieniu zarządu HSE.

• EOG – Europejski Obszar Gospodarczy: 
25 krajów członkowskich UE plus 
Norwegia, Liechtenstein i Islandia.

• FÁS – narodowy urząd ds. szkoleń i 
zatrudnienia.

• Golden Pages – książka telefoniczna 
zawierająca spis firm i instytucji 
uszeregowanych według kategorii 
ogólnych, np. „hydraulicy”.

• GAA – Gaelic Athletic Association 
(Celtyckie Towarzystwo Sportowe).

• GP – General Practitioner (lekarz rodzinny 
/ lek. pierwszego kontaktu). Lekarz 
przyjmujący w lokalnej przychodni, do 
którego – poza sytuacjami awaryjnymi 
– należy się zwrócić w pierwszej kolejności 
w przypadku potrzeby skorzystania z usług 
służby zdrowia.

• Habitual Residence (pobyt stały) 
– udokumentowanie ścisłego związku 
z Irlandią lub innym krajem wspólnego 
obszaru podróży - Common Travel Area, 
na przykład na podstawie długości i 
ciągłości pobytu..

• HSE – służba zdrowia. Zapewnia opiekę 
zdrowotną oraz zarządza usługami opieki 
społecznej.

• Władze lokalne – rada hrabstwa, miasta 
lub gminy.

• MABS – biuro ds. doradztwa 
budżetowego. Organizacja oferująca 
porady i wsparcie dla osób 
przeżywających trudności finansowe.

• NCT – National Car Test (państwowy 
przegląd stanu technicznego pojazdu). 
Przegląd obowiązujący pojazdy mające 
więcej niż 4 lata, w celu sprawdzenia czy 
są one bezpieczne.

• Numer PPS – Personal Public Service 
Number, numer ubezpieczenia 
społecznego. Niepowtarzalny numer 
identyfikacyjny umożliwiający korzystanie 
ze świadczeń socjalnych, usług 
publicznych oraz informacji.

• Składki na ubezpieczenie społeczne zależne 
od dochodu (składki PRSI) Składki płacone 
przez pracowników, pracodawców oraz 
osoby prowadzące działalność gospodarczą 
na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. 
Rodzaj i wysokość stawki zależy od 
charakteru wykonywanej pracy.

• SWA – Supplementary Welfare Allowance 
(dodatkowe świadczenie socjalne). 
Wypłacane przez zarząd HSE osobom, 
których dochody nie wystarczają na 
zaspokojenie wszystkich potrzeb.

• VEC – Vocational Education Committee 
(Komisja Edukacji Zawodowej). Lokalna 
instytucja edukacyjna oferująca dostęp 
do edukacji dla dorosłych, kursów 
szkoleniowych oraz usług wsparcia w 
zakresie edukacji..

• VRT – Vehicle Registration Tax (podatek 
rejestracyjny). Podatek płatny do urzędu 
skarbowego w momencie rejestracji pojazdu 
nowego bądź wwiezionego do Irlandii.

Słowniczek
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