
PPoozznnaajj  sswwoojjee  
pprraawwaa  ŚŚwwiiaaddcczzeenniiaa  ddllaa  

oossóóbb  bbeezzrroobboottnnyycchh

Co powinny wiedzieć 
osoby, które straci
y pracę

KKrraajjoowwee  SSttoowwaarrzzyysszzeenniiee  OOssóóbb  BBeezzrroobboottnnyycchh
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OOssoobbyy,,  kkttóórree  ssttrraacciiłłyy  pprraaccęę,,  mmooggęę  mmiieećć  
ttrruuddnnoośśccii  ww  zzrroozzuummiieenniiuu  iirrllaannddzzkkiieeggoo  

ssyysstteemmuu  śśwwiiaaddcczzeeńń  ssooccjjaallnnyycchh..  NNiinniieejjsszzaa  bbrroosszzuurraa
zzaawwiieerraa  ppooddssttaawwoowwee  iinnffoorrmmaaccjjee  

nnaa  tteemmaatt  ppoossttęęppoowwaanniiaa  ww  
pprrzzyyppaaddkkuu  uuttrraattyy  pprraaccyy..  



�

ŚŚwwiiaaddcczzeenniiaa  ssooccjjaallnnee  ––  wwpprroowwaaddzzeenniiee

W przypadku utraty pracy należy bezzwłocznie zgłosić się do lokalnego
urzędu opieki społecznej (ang. Social Welfare Office), w którym można
złożyć podanie o przyznanie zasiłku dla osób poszukujących pracy (ang.
Jobseeker’s Benefit – JB) lub zapomogi dla osób poszukujących pracy (ang.
Jobseeker’s Allowance – JA). Są to dwa świadczenia socjalne, o które mogą
ubiegać się osoby bezrobotne. Jak najszybsze zgłoszenie się do urzędu jest
bardzo istotne, gdyż nawet niewielka zwłoka może doprowadzić do utraty
należnego świadczenia.

WWaarruunneekk  ffaakkttyycczznneeggoo  ppoosszzuukkiiwwaanniiaa  pprraaccyy
Aby nabyć i podtrzymywać uprawnienia do zasiłku lub zapomogi
dla osób poszukujących pracy, należy faktycznie szukać zatrud-
nienia i być gotowym na podjęcie pracy w pełnym wymiarze godzi-
nowym. Ustawodawstwo dotyczące warunku faktycznego poszuki-
wania zatrudnienia mówi o tym, iż osoba bezrobotna musi być
gotowa do przyjęcia każdej racjonalnej oferty pracy lub propozycji
kursów, szkoleń lub innych form dokształcania poleconych przez
pracowników DSFA. Racjonalna oferta pracy musi uwzględniać
potrzeby osoby szukającej zatrudnienia w zakresie szkolenia i
nauki, jej sytuację życiową a także, przynajmniej w początkowym
okresie, odpowiadać jej umiejętnościom, kwalifikacjom i doświad-
czeniu zawodowemu. Osoby ubiegające się o świadczenia dla
bezrobotnych mają obowiązek przedstawić dowody starań podej-
mowanych celem znalezienia pracy. Z tego względu należy
zachować wszelkie listy wysyłane do i otrzymywane od potencjal-
nych pracodawców, emaile, rozmowy telefoniczne, oferty pracy
publikowane w prasie codziennej oraz inne dowody świadczące o
tym, że dana osoba faktycznie poszukuje pracy.

* Uwaga: od maja 2009 r. wysokość zasiłku dla osób w wieku poniżej 20 lat po
raz pierwszy ubiegających się o zasiłek została obniżona do 100 euro. Również
kwota dodatku do zasiłku na uprawnionych małżonków/ partnerów zmalała do 100
euro. Należy jednak pamiętać, iż w przypadku niektórych osób poniżej 20 lat
(dotyczy to zarówno osób po raz pierwszy ubiegających się o zasiłek jak i
uprawnionych małżonków/ partnerów), możliwe będzie wypłacanie pełnej kwoty
świadczenia w zależności od sytuacji materialnej.

MMaakkssyymmaallnnee  kkwwoottyy  śśwwiiaaddcczzeeńń  nnaa  rrookk  22000099
ZZaassiiłłeekk  ddllaa  oossóóbb ZZaappoommooggaa  ddllaa  oossóóbb

ppoosszzuukkuujjąąccyycchh  pprraaccyy ppoosszzuukkuujjąąccyycchh  pprraaccyy
Stawka na osobę €204,30 € 204,30
Dodatek do zasiłku na uprawnionego małżonka/partnera

€ 135,56 € 135,56
Dodatek do zasiłku na każde uprawnione dziecko € 26,00 € 26,00
Dodatek do zasiłku na każde uprawnione dziecko * – 
połowa stawki € 13,00 € 13,00

WWyyppłłaattaa  śśwwiiaaddcczzeeńń
Déantar íocaíochtaí SLCF agus LLCF go seachtainiúil, trí Oifig
Zasiłek lub zapomoga dla osób poszukujących pracy wypła-
cane są raz w tygodniu w urzędzie pocztowym. Po upływie 6
miesięcy można złożyć podanie w Departamencie Spraw
Rodzinnych i Socjalnych (ang. Department of Social and
Family Affairs – DFSA) z prośbą o zmianę sposobu wypłaty
świadczenie tak, by wpływało ono na konto bankowe.

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypłatą świad-
czenia, należy skontaktować się z INOU lub miejscowym
ośrodkiem pomocy (ang. Resource Centre)



OOkkrreess  wwyyppłłaaccaanniiaa  zzaassiiłłkkuu
ZZaassiiłłeekk  wwyyppłłaaccaannyy  jjeesstt  pprrzzeezz  ookkrreess  ddoo  1122  mmiieessiięęccyy  ww  pprrzzyyppaadd--
kkuu  226600  lluubb  wwiięęcceejj  ooppłłaaccoonnyycchh  sskkłłaaddeekk  oorraazz  pprrzzeezz  ookkrreess  ddoo  99
mmiieessiięęccyy,,  ggddyy  lliicczzbbaa  ooppłłaaccoonnyycchh  sskkłłaaddeekk  jjeesstt  mmnniieejjsszzaa  nniiżż  226600..

ZZaassiiłłeekk  ddllaa  oossóóbb  ppoosszzuukkuujjąąccyycchh  pprraaccyy  ((JJBB))

Zasiłek dla osób poszukujących pracy przyznawany jest na
podstawie ilości składek odprowadzanych na ubezpieczenie
społeczne (PRSI, poprzednio nazywanych „znaczkami”).
Składki na ubezpieczenie są opłacane lub kredytowane. Prawo
do zasiłku dla osób poszukujących pracy przysługuje:

� osobom posiadającym status rezydenta na terenie Republiki Irlandii  
� osobom poniżej 66 roku życia
� osobom bezrobotnym przez co najmniej 3 dni w okresie 6 dni z rzędu.
� osobom zdolnym i gotowym do podjęcia pracy na pełen etat, do

uczestnictwa w szkoleniach, programach edukacyjnych i /  lub kur-
sach dokształcających oraz faktycznie ich poszukującym.

oraz
� osobom mającym wystarczającą ilość opłaconych bądź kredy-

towanych składek PRSI.

UUpprraawwnniieenniiaa  ddoo  zzaassiiłłkkuu  aa  sskkłłaaddkkii  nnaa  uubbeezzppiieecczzeenniiee
ssppoołłeecczznnee  ((PPRRSSII))
Aby otrzymywać zasiłek dla osób poszukujących pracy, należy
spełniać kryteria dotyczące wymaganej ilości składek ubez-
pieczeniowych zgodnie z jednym z poniższych wzorców:

� Należy mieć 104 tygodnie składek PRSI opłaconych od
momentu rozpoczęcia pracy

� Należy mieć 39 tygodni składek PRSI opłaconych lub
kredytowanych we właściwym roku podatkowym*, z czego
13 powinny stanowić składki opłacone we właściwym roku
podatkowym lub w niektórych innych okresach.

LLuubb

� Należy mieć 104 tygodnie składek PRSI opłaconych od
momentu rozpoczęcia pracy

� Należy mieć 26 tygodni składek PRSI opłaconych we właści-
wym roku podatkowym

� Należy mieć 26 tygodni składek PRSI opłaconych w roku
podatkowym poprzedzającym właściwy rok podatkowy

* TTeerrmmiinn  „„wwłłaaśścciiwwyy  rrookk  ppooddaattkkoowwyy””  ooddnnoossii  ssiięę  ddoo  rrookkuu  ppooddaattkkoowweeggoo  nnaa
ddwwaa  llaattaa  pprrzzeedd  rrookkiieemm,,  ww  kkttóórryymm  uubbiieeggaasszz  ssiięę  oo  śśwwiiaaddcczzeenniiee  ddllaa  bbeezzrroobboott--
nnyycchh..  DDllaa  oossóóbb  wwnniioosskkuujjąąccyycchh  oo  pprrzzyyzznnaanniiee  zzaassiiłłkkuu  ddllaa  ppoosszzuukkuujjąąccyycchh
pprraaccyy  ww  22000099  rr..  wwłłaaśścciiwwyymm  rrookkiieemm  ppooddaattkkoowwyymm  bbęęddzziiee  rrookk  22000077..
UUpprraawwnniieenniiaa  ddoo  wwyyppłłaattyy  zzaassiiłłkkuu  ww  22000099  rr..  pprrzzyyzznnaawwaannee  ssąą  nnaa  ppooddssttaawwiiee
iilloośśccii  sskkłłaaddeekk  PPRRSSII  ooppłłaaccoonnyycchh  lluubb  kkrreeddyyttoowwaannyycchh  ww  22000077  rr..  
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ZZaappoommooggaa  ddllaa  oossóóbb  ppoosszzuukkuujjąąccyycchh  pprraaccyy  ((JJAA))

Zapomoga dla osób poszukujących pracy to kolejne po zasiłku
świadczenie przysługujące osobom bezrobotnym. W przypadku
braku wystarczającej ilości składek PRSI wymaganych do
uzyskania uprawnień do zasiłku dla osób poszukujących pracy,
można starać się o zapomogę dla osób szukających pracy, pod
warunkiem, że osoba ubiegająca się:

� ma status rezydenta na terytorium Republiki Irlandii   
� ma 18 lub więcej lat
� nie przekroczyła 66 roku życia
� jest bezrobotna przez co najmniej 3 dni w okresie 6 dni z rzędu.
� jest zdolna i gotowa do podjęcia pracy na pełen etat, do

uczestnictwa w szkoleniach, programach edukacyjnych i/ lub
kursach dokształcających oraz faktycznie ich poszukuje.

oraz

� spełnia kryterium finansowe
� spełnia kryterium stałego zamieszkania 

KKrryytteerriiuumm  ffiinnaannssoowwee
Przy rozpatrywaniu wniosku o zapomogę Departament Spraw
Rodzinnych i Socjalnych przeprowadza tzw. sprawdzian
dochodów (ang. Means Test), czyli sprawdza sytuację materi-
alną osoby ubiegającej się o zapomogę, celem ustalenia, czy
dana osoba spełnia wymagane kryteria finansowe. Brane są
wówczas pod uwagę:

� Dochód pieniężny
� Kapitał (oszczędności, zyski z inwestycji itp.)
� Nieruchomości (inne niż własny dom)
� Pomoc finansowa rodziców (w przypadku osób poniżej 25

roku życia zamieszkujących z rodzicami)

Wysokość tygodniowej stawki zapomogi zależy od środków
utrzymania, jakimi dysponuje osoba starająca się o zapomogę.

� KKoonniieecczznnee  mmoożżee  ssiięę  ookkaazzaaćć  pprrzzeeddssttaawwiieenniiee  wwyycciiąąggóóww  
bbaannkkoowwyycchh  lluubb  rroozzlliicczzeeńń  ddoocchhooddóóww..

Kryterium sta∏ego zamieszkania – obowiàzuje
wy∏àcznie wnioskujàcych o przyznanie zapomogi
dla osób poszukujàcych pracy
Departament Spraw Rodzinnych i Socjalnych sprawdza również,
czy osoby ubiegające się o zapomogę spełniają kryterium stałego
zamieszkania. Od tego zależy bowiem nabycie uprawnień do
zapomogi. Warunek ten jest spełniony, gdy dana osoba:

� przebywa legalnie na terenie Irlandii co najmniej od 2 lat
� była zatrudniona w Irlandii
� ma zamiar pozostać w Irlandii

DDooddaattkkoowwee  śśwwiiaaddcczzeenniiee  ssooccjjaallnnee  
((aanngg..  SSuupppplleemmeennttaarryy  WWeellffaarree  AAlllloowwaannccee  ––  SSWWAA))
Osoby, które nie mają uprawnień do zasiłku lub zapomogi dla
poszukujących pracy, mogą się ubiegać o dodatkowe świad-
czenie socjalne, które uzależnione jest od wysokości dochodu
oraz sytuacji życiowej wnioskującego.



KKrreeddyyttyy  --  KKrreeddyyttoowwaannee  sskkłłaaddkkii  nnaa  
uubbeezzppiieecczzeenniiee  ssppoołłeecczznnee

Kredyty to inaczej składki na ubezpieczenie społeczne (PRSI) chroniące
przed utratą uprawnień do świadczeń socjalnych (np. emerytury) w okre-
sach, kiedy opłacanie składek jest niemożliwe (tj. w przypadku utraty
pracy). Bezrobotne osoby mogą ubiegać się przyznanie składek kredy-
towanych, jeżeli w poprzednich dwóch latach opłacały składki PRSI.
� Osoby starające się o przyznanie składek kredytowanych
muszą spełnić warunek faktycznego poszukiwania pracy.
� Składki kredytowane mają bardzo duże znaczenie przy ustalaniu
prawa do świadczeń socjalnych takich jak państwowa emerytura.

ŚŚwwiiaaddcczzeenniiaa  ppoocchhooddnnee
Świadczenia pochodne to świadczenia, o które mogą ubiegać się
osoby już otrzymujące zasiłek lub zapomogę dla osób szukających
pracy. Są to między innymi świadczenia wypłacane przez:.
� MMiieejjssccoowwyy  oośśrrooddeekk  ssłłuużżbbyy  zzddrroowwiiaa  ((aanngg..  HHeeaalltthh  SSeerrvviiccee  

EExxeeccuuttiivvee  ––  HHSSEE,,  wwcczzeeśśnniieejj  zzwwaannyy  HHeeaalltthh  BBooaarrdd))::
� Dodatek na czynsz lub na spłatę odsetek kredytu

hipotecznego (wyłącznie na dom własny)
� Karta medyczna/ karta wizyt lekarskich 
� Zapomoga na odzież i obuwie dla dzieci w wieku szkolnym
� Dodatek dla osób wymagających specjalnej diety ze

względów zdrowotnych
� MMiieejjssccoowwyy  ooddddzziiaałł  ooppiieekkii  ssppoołłeecczznneejj  ((aanngg..  SSoocciiaall  

WWeellffaarree  OOffffiiccee))
� Przydział na paliwo grzewcze (nie przysługuje osobom otrzy-

mującym zasiłek lub zapomogę dla osób szukających pracy
krócej niż 15 miesięcy)

� Przydział na bezdymne paliwo grzewcze
� Samorząd lokalny
� Pomoc finansowa w postaci czynszu proporcjonalnego do

dochodów wynajmującego
� dopłaty do czynszu w ramach programu mieszkaniowego

Rental Accomodation Scheme (RAS)

ZZoossttaańń  cczzłłoonnkkiieemm  IINNOOUU

INOU reprezentuje interesy osób bezrobotnych i prowadzi kampanie w
ich imieniu. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do
przyłączenia się do naszej organizacji. Osoby zrzeszone otrzymują
publikacje INOU na temat uprawnień socjalnych oraz biuletyn INOU i
same decydują, w jakim charakterze i w jakim stopniu chcą uczest-
niczyć w działaniach naszego stowarzyszenia. W zamian liczymy na
pełne wsparcie członków. CCzzłłoonnkkoowwssttwwoo  ww  ssttoowwaarrzzyysszzeenniiuu  jjeesstt  nniieeoodd--
ppłłaattnnee. Podania o przyjęcie można składać na naszej stronie interne-
towej lub bezpośrednio w biurze. W celu uzyskania dalszych informa-
cji prosimy kontaktować się z Johnem Farrellem.
TTeell:: 01 856 0088 EEmmaaiill:: membership@inou.ie

SSttrroonnaa  iinntteerrnneettoowwaa:: www.inou.ie/membership
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Niniejsza broszura powstała dzięki dofinansowaniu z Departamentu Rozwoju
Regionów Miejskich, Rolniczych oraz Obszarów Gaeltacht.

IIrriisshh  NNaattiioonnaall  OOrrggaanniissaattiioonn  
ooff  tthhee  UUnneemmppllooyyeedd

�

IInnffoorrmmaaccjjee  nnaa  tteemmaatt  uupprraawwnniieeńń  ssooccjjaallnnyycchh

01 856 0088

ssttrroonnaa  iinntteerrnneettoowwaa:: www.inou.ie   www.redundancy.ie

BBEEZZPPŁŁAATTNNEE  IINNFFOORRMMAACCJJEE . PPOOUUFFNNOOŚŚĆĆ . BBEEZZSSTTRROONNNNOOŚŚĆĆLLAAOONNTTAA

KKrraajjoowwee  SSttoowwaarrzzyysszzeenniiee  OOssóóbb
BBeezzrroobboottnnyycchh
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LLiissttaa  sspprraaww  ddoo  zzaałłaattwwiieenniiaa �

KKiieeddyy  ssttrraacciisszz  pprraaccęę
� Zarejestrować się w FÁS. 
� Złożyć podanie do miejscowego ośrodka pomocy społecznej

o zasiłek (JB) lub zapomogę (JA) dla osób poszukujących
pracy.

� W przypadku braku uprawnień do zasiłku ubiegać się o
zapomogę przyznawaną na podstawie dochodów. 

� W przypadku braku uprawnień zarówno do zasiłku jak i
zapomogi dla osób szukających pracy ubiegać się o przyz-
nanie dodatkowego świadczenia socjalnego (SWA).

� W przypadku braku uprawnień zarówno do zasiłku jak i
zapomogi dla osób szukających pracy ubiegać się o przyz-
nanie kredytowanych składek na ubezpieczenie.

KKiieeddyy  sskkłłaaddaasszz  ppooddaanniiee
� Należy mieć przy sobie dowód tożsamości (paszport, prawo

jazdy lub akt urodzenia) oraz dokument potwierdzający adres
zamieszkania (rachunek za prąd /np. ESB/, wyciąg z konta,
dokument z urzędu skarbowego)

� Należy także okazać formularz P45, jeśli został wydany, lub
list od pracodawcy informujący od dacie zakończenia pracy.
Możesz liczyć na szybsze rozpatrzenie swojego podania, jeśli
okażesz list od pracodawcy wyjaśniający powody utraty
pracy.

� Przy składaniu podania o przyznanie zasiłku dla osób
poszukujących pracy (JB) należy okazać formularz P60 za
ostatnie lata.

AAbbyy  nniiee  ssttrraacciićć  uupprraawwnniieeńń  ddoo  zzaassiiłłkkuu  lluubb  zzaappoommooggii
� Należy faktycznie poszukiwać pracy i być gotowym do pod-

jęcia zatrudnienia na pełen etat lub do uczestnictwa w
szkoleniach, programach edukacyjnych i/ lub kursach
doszkalających.

� Należy powiadomić miejscowy ośrodek pomocy społecznej o
każdej zmianie sytuacji życiowej. Osoby, których warunki
materialne pogorszyły się, mogą ubiegać się o dodatkowe
świadczenia.

OOddwwoołłaanniiee  oodd  ddeeccyyzzjjii  ooddmmoowwnneejj
� W przypadku nieprzyznania zasiłku lub zapomogi dla osób

szukających pracy (JB i JA z DSFA) lub dodatkowego świad-
czenia socjalnego (SWA z HSE), należy w jak najszybszym
terminie złożyć odwołanie od decyzji odmownej. Więcej infor-
macji można uzyskać, kontaktując się z INOU.

welfareinfo@inou.ie�e
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