An Roinn Coimirce Sóisialaí
Department of Social Protection
1. O jakie świadczenie mogę się ubiegać, kiedy stracę pracę? Czy jestem
uprawniony do świadczenia, jeżeli pracuję w niepełnym wymiarze czasu pracy?
Zasiłek dla poszukujących pracy (Jobseeker‘s Benefit — JB) jest świadczeniem opartym na
ubezpieczeniu społecznym. Zasiłek jest wypłacany raz w tygodniu osobom ubezpieczonym,
pozostającym bez pracy. Osoba ubiegająca się o zasiłek musi mieć:




przynajmniej 104 opłacone składki na ubezpieczenie społeczne od momentu podjęcia
pierwszej pracy objętej ubezpieczeniem społecznym. Uznawane są tylko składki
opłacone w klasie A, H i P (lub odpowiadające im wpłaty dokonane przed kwietniem
1979 r.) oraz
przynajmniej 39 uznanych, opłaconych lub zakredytowanych składek w urzędowym roku
składkowym (obecnie jest to 2009 r.)*, a 13 z tych składek muszą stanowić składki
opłacone. Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie nie posiada 13 opłaconych składek w
roku 2009, musi mieć opłaconych 13 składek w 2007, 2008, 2010 lub 2011 r.

1. LUB




przynajmniej 104 opłacone składki na ubezpieczenie społeczne od momentu podjęcia
pierwszej pracy objętej ubezpieczeniem społecznym. Uznawane są tylko składki
opłacone w klasie A, H i P (lub odpowiadające im wpłaty dokonane przed kwietniem
1979 r.) oraz
26 uznanych, opłaconych składek zarówno w urzędowym roku składkowym jak i roku
poprzednim (obecnie są to odpowiednio 2009 i 2008 r.) (Patrz poniższa uwaga*).

Aby otrzymać zasiłek dla osób poszukujących pracy, trzeba pozostawać bez zatrudnienia przez
przynajmniej 3 spośród 6 dni, utracić znaczącą część swojego zatrudnienia, być gotowym do
podjęcia pracy oraz poszukiwać pracy. Osoby pozostające bez pracy, które zostały
sklasyfikowane jako pracownicy sezonowi/dorywczy (casual workers) nie muszą spełniać
warunku utraty znaczącej części zatrudnienia.
Istnieją 3 kategorie pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu, którzy
mogą ubiegać się o zasiłek dla osób poszukujących pracy:




pracownicy, którzy na podstawie umowy zawartej z pracodawcą pracują regularnie w
skróconym wymiarze czasu pracy (np. kilka dni w tygodniu)
pracownicy sezonowi/dorywczy oraz
pracownicy na część etatu

Zatrudnienie dodatkowe: specjalne regulacje
Jeżeli osoba ubiegająca się o zasiłek otrzymuje wynagrodzenie lub czerpie dochody z
jakiejkolwiek pracy, każdy dzień takiej pracy nie jest traktowany jako dzień pozostawania bez
pracy. W przypadku gdy osoba ta traci pracę na pełen etat ale kontynuuje pracę na część etatu,
praca na część etatu może zostać uznana za dodatkową, jeżeli spełnione są następujące warunki:



praca ta była początkowo wykonywana jako drugorzędna w stosunku do podstawowego
zatrudnienia, oraz
praca ta była początkowo wykonywana poza godzinami pracy podstawowego
zatrudnienia

1. oraz


dzienna stawka wynagrodzenia lub dochodu z tej pracy nie jest wyższa niż 12,70 EUR a
jeśli wynagrodzenie albo dochód z tej pracy jest wypłacany dla dłuższych okresów, ich
dzienna średnia nie przekracza 12,70 EUR

1. lub


osoba ta posiada przynajmniej 117 składek na ubezpieczenie społeczne opłaconych w
ciągu 3 ostatnich lat lub w ciągu 3 pełnych lat składkowych poprzedzających datę
złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla osób poszukujących pracy.

Zasadniczo traktuje się daną pracę jako dodatkową kiedy spełnione są powyższe warunki oraz
kiedy oba rodzaje zatrudnienia — podstawowe i dodatkowe — były wykonywane równocześnie
w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę złożenia wniosku. W takich
okolicznościach osoba ubiegająca się o zasiłek może kontynuować dodatkowe zatrudnienie
podlegające ubezpieczeniu społecznemu lub pozostawać samozatrudniona i opłacać składki na
ubezpieczenie, a przy tym jednocześnie spełnia warunek pozostawania bez zatrudnienia (posiada
status osoby bezrobotnej).
Zapomoga dla osób poszukujących pracy (Jobseeker‘s Allowance — JA)
Zapomoga dla osób poszukujących pracy jest świadczeniem podlegającym procedurze badania
dochodów. Uprawnione dla otrzymywania zapomogi są osoby pozostające bez pracy, które nie
mogą ubiegać się o zasiłek dla osób poszukujących pracy lub których uprawnienia do
otrzymywania tego zasiłku wygasły.
Zasiłek dla osób poszukujących pracy lub zapomoga dla osób poszukujących pracy są
świadczeniami wypłacanymi za każdy tydzień pozostawania bez zatrudnienia, o ile osoba
ubiegająca się o jedno z tych świadczeń spełnia odpowiednie warunki. Taka osoba musi
pozostawać bez pracy przez 3 spośród 6 kolejnych dni. Niedziela nie jest uważana za dzień
bezrobocia, dlatego nie wlicza się jej do jakiegokolwiek okresu kolejnych dni pozostawania bez
pracy.

Dobrowolna rezygnacja z pracy
Osoba może zostać pozbawiona prawa do otrzymywania zasiłku lub zapomogi dla osób
poszukujących pracy przez okres do 9 tygodni, jeżeli dobrowolnie zrezygnowała z pracy i nie
podała uzasadnionej przyczyny tej rezygnacji.
Zwolnienie dyscyplinarne
Osoba może zostać pozbawiona prawa do otrzymywania zasiłku lub zapomogi dla osób
poszukujących pracy przez okres do 9 tygodni, jeżeli utraciła pracę w wyniku zwolnienia
dyscyplinarnego, na skutek własnej winy. Długość okresu pozbawienia prawa do zasiłku jest
uznaniowa (zależy od decyzji urzędnika), jednak nie może przekroczyć 9 tygodni.
Składki zakredytowane
Składki zakredytowane są przyznawane podczas powyższych okresów dyskwalifikacji, o ile
dana osoba spełnia warunki gotowości i zdolności do podjęcia pracy.
Dni oczekiwania
Zasiłek lub zapomoga dla osób poszukujących pracy nie przysługuje w ciągu 3 pierwszych dni
od daty złożenia wniosku o przyznanie jednego z tych świadczeń. Te 3 dni niewypłacania
świadczenia nazywane są dniami oczekiwania.
Spóźnione wnioski
Wniosek może zostać opatrzony datą wsteczną do maksymalnie 6 miesięcy, jeżeli osoba
ubiegająca się o świadczenie potrafi udowodnić urzędnikowi podejmującemu decyzję lub
urzędnikowi apelacyjnemu, że spełniała warunki uprawniające ją do otrzymywania
świadczenia przez cały wcześniejszy okres oraz że istniała ważna przyczyna, dla której nie
złożyła wniosku wcześniej.
Powrót na górę strony

2. Mam wkrótce zostać zwolniona z pracy i jestem w ciąży. Do jakich świadczeń
jestem uprawniona?
W przypadku braku powikłań lub innych chorób kobieta ciężarna (która może nie być
uprawniona do zasiłku macierzyńskiego) spełnia warunek zdolności do pracy w rozumieniu
przepisów o przyznawaniu zasiłku/zapomogi dla osób poszukujących pracy, zarówno w okresie
ciąży jak i w okresie następującym po urodzeniu dziecka. Spełnia również warunek gotowości
do pracy, chyba że istnieją jakieś inne okoliczności, które mogą to zakwestionować. Kobieta ta
musi jednak kontynuować poszukiwanie pracy w okresie ciąży oraz po urodzeniu dziecka, aby
spełnić warunek rzeczywistego poszukiwania pracy. Normalnie kobieta nie musi udowadniać

tego warunku w okresie czterech tygodni przed oczekiwanym terminem porodu oraz w okresie
ośmiu tygodni po urodzeniu dziecka. Nie jest także wymagane, aby w tych okresach stawiała się
w lokalnym biurze świadczeń społecznych dla celów rejestracji, pod warunkiem że poinformuje
biuro o swojej ciąży.
Zasiłek macierzyński:
W celu uzyskania zasiłku macierzyńskiego kobieta musi pozostawać w zatrudnieniu
podlegającym ubezpieczeniu społecznemu w okresie 16 tygodni przed końcem tygodnia
oczekiwanego terminu porodu. W przypadku utraty zatrudnienia jej urlop macierzyński musi
zacząć się od następnego dnia. Po wygaśnięciu prawa do zasiłku macierzyńskiego, można
ubiegać się o zasiłek lub zapomogę dla osób poszukujących pracy.
Powrót na górę strony

3. Czy jestem uprawniony do jakichś świadczeń jeżeli otrzymuję odprawę z
tytułu utraty pracy?
W pewnych okolicznościach osoba, która została zwolniona, nie będzie uprawniona do
otrzymywania zasiłku dla osób poszukujących pracy przez okres do 9 miesięcy od ostatniego
dnia zatrudnienia. Taka dyskwalifikacja dotyczy osób, które:



mają poniżej 55 lat ORAZ
otrzymały lub są uprawnione do odprawy w wysokości przekraczającej 50 000 EUR na
podstawie Ustawy o odprawach lub umowy między pracodawcą a danym pracownikiem.
Na tę odprawę składają się wszystkie płatności brutto na rzecz osoby zwolnionej, np.
ustawowa odprawa, rekompensata top — up lub ex gratia wypłacane przez pracodawcę
za przepracowane tygodnie, wcześniejsza wypłata środków zgromadzonych na
pracowniczym funduszu emerytalnym (jeżeli przeprowadzona ze środków pracownika)
oraz inne płatności określone w umowie zawartej pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

Okres dyskwalifikacji (pozbawienia uprawnień do zasiłku)
Należy zauważyć, że zastosowanie wobec danej osoby ubiegającej się o świadczenie okresu
dyskwalifikacji, wynika z obowiązującego prawa, podczas gdy długość tego okresu jest
określana uznaniowo (tzn. zależy od decyzji urzędnika) i może wynosić od 1 dnia do 9 tygodni.
Wysokość otrzymanej odprawy
Poniższa tabela może służyć podejmującym decyzję urzędnikom jako wskazówka do określenia
właściwego okresu dyskwalifikacji, w zależności od wysokości otrzymanej odprawy. Tabela ta
ma zmniejszyć uznaniowość decyzji podejmowanych przez urzędników.
Od 1 lutego 2007 r. długość okresu dyskwalifikacji w przypadku ubiegania się o zasiłek dla osób

poszukujących pracy wynosi:
Wysokość odprawy — nowe zakresy

Okres dyskwalifikacji
(pozbawienia uprawnień do
zasiłku)

od 50 000,00 EUR do 55 000 EUR

1 tydzień

od 55 000,01 EUR do 60 000 EUR

2 tygodnie

od 60 000,01 EUR do 65 000 EUR

3 tygodnie

od 65 000,01 EUR do 70 000 EUR

4 tygodnie

od 70 000,01 EUR do 75 000 EUR

5 tygodni

od 75 000,01 EUR do 80 000 EUR

6 tygodni

od 80 000,01 EUR do 85 000 EUR

7 tygodni

od 85 000,01 EUR do 90 000 EUR

8 tygodni

90 000,01 EUR i powyżej

9 tygodni

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie zamierza przeznaczyć część otrzymanej
odprawy na spłatę całości lub części narosłych długów, właściwy urzędnik powinien odliczyć te
długi od otrzymanej odprawy zanim podejmie decyzję w sprawie długości okresu
dyskwalifikacji. Do uwzględnianych długów zaliczają się np. zaległości w spłacaniu kredytu
hipotecznego, opłacaniu czynszu oraz rachunków za telefon/prąd/gaz a także długów
zaciągniętych w firmach pożyczkowych. Uwzględnione mogą zostać również koszty poniesione
w związku ze szczególnymi potrzebami, np. likwidacją barier architektonicznych w mieszkaniu
świadczeniobiorcy, dla ułatwienia funkcjonowania członka rodziny poruszającego się na wózku.
Skumulowana liczba dni wypłacania zasiłku
We wszystkich powyższych okolicznościach, okres dyskwalifikacji jest traktowany tak, jakby
zasiłek dla osób poszukujących pracy był w tym czasie wypłacany (skumulowana liczba dni
wypłacania zasiłku obejmuje też okres dyskwalifikacji). Oznacza to w efekcie, że maksymalny
okres przysługiwania zasiłku dla osoby, której świadczenie podlega czasowej dyskwalifikacji ze
względu na wysokość odprawy, wynosi 312 lub 234 dni (ustawowy czas przysługiwania zasiłku)
minus liczba dni przypadających na okres dyskwalifikacji, np. w przypadku dyskwalifikacji na 3
tygodnie (18 dni, nie liczymy niedziel), wypłata świadczenia zaczyna się 19-tego dnia
roboczego.
Składki zakredytowane
Składki zakredytowane są przyznawane podczas powyższych okresów dyskwalifikacji, o ile
dana osoba spełnia warunki gotowości i zdolności do podjęcia pracy.
Powrót na górę strony

4. Pracowałem zagranicą przez ostatnich kilka lat. Obecnie wróciłem do Irlandii
i szukam pracy. Czy mogę ubiegać się o świadczenia przysługujące osobom
poszukującym pracy?
Jeśli praca ta była wykonywana w którymś z krajów członkowskich UE, ubezpieczenie
społeczne w tym kraju członkowskim może być wliczone do historii ubezpieczenia w Irlandii, co
może pomóc w spełnieniu warunków niezbędnych do ubiegania się o zasiłek dla osób
poszukujących pracy. Jeśli istnieje konieczność dołączenia składek z jednego z krajów
członkowskich UE w celu otrzymania zasiłku dla osób poszukujących pracy, należy mieć
opłaconą przynajmniej jedną uznaną składkę od czasu powrotu do Irlandii.
Umowa pomiędzy Irlandią i Zjednoczonym Królestwem
Umowa ta służy ochronie praw do świadczeń społecznych osób, które pracowały i opłacały
odpowiednie składki na ubezpieczenie społeczne w Irlandii i w tych częściach Wielkiej Brytanii,
które nie należą do Unii Europejskiej (Wyspa Man czy Wyspy Kanałowe).
Od 1 października 2007 r., osoby, które pracowały zarówno w Irlandii jak i na Wyspie Man lub
Wyspach Kanałowych (np. wyspach Joersey i Guernsey — czyli na terenach, które nie są częścią
UE), będą miały zaliczone lata pracy na tych wyspach podczas ubiegania się o świadczenia
społeczne w Irlandii.
Jeśli dana osoba nie spełnia warunków do przyznania jej zasiłku dla osób poszukujących pracy,
może ubiegać się o zapomogę dla osób poszukujących pracy, co wymaga spełnienia, oprócz
innych warunków, także warunku stałego zamieszkiwania w Irlandii.

5. Pracowałem przez pewien czas na zasadach samozatrudnienia, ale obecnie nie
mam pracy. Czy istnieje jakieś świadczenie, o które mogę się ubiegać?
Osoby, które nie posiadają wymaganej liczby składek na ubezpieczenie społeczne (PRSI) do
ubiegania się o zasiłek dla osób poszukujących pracy, mogą starać się o przyznanie zapomogi
dla osób poszukujących pracy.

6. Byłem na urlopie bezpłatnym. Mój pracodawca nie jest w stanie mnie
zatrudnić po jego zakończeniu. Czy jestem uprawniony do pobierania świadczeń
dla osób poszukujących pracy (zasiłku/zapomogi dla osób poszukujących
pracy)?
Osoba na urlopie bezpłatnym nie jest uważana za osobę bezrobotną na czas uzgodnionego
okresu urlopu bezpłatnego i w tym czasie nie może otrzymywać żadnego świadczenia
przysługującego osobom poszukującym pracy. Kiedy okres urlopu bezpłatnego się kończy i

osoba taka chce wrócić do pracy, ale jej pracodawca nie jest w stanie zapewnić jej pracy z
powodu braku wakatów, osobie tej może przysługiwać zasiłek lub zapomoga dla osób
poszukujących pracy.
Powrót na górę strony

7. Gdzie mogę się ubiegać o zasiłek/zapomogę dla osób poszukujących pracy?
Wnioski należy składać w lokalnym biurze świadczeń społecznych (Social Welfare Local
Office) lub w oddziale takiego biura (Branch Office).
Pobierz wnioski o zasiłek lub zapomogę dla osób poszukujących pracy
Wnioski można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Zabezpieczenia Społecznego
(Department of Social Protection).

8. Jakie dokumenty są potrzebne przy składaniu wniosku o zasiłek/zapomogę dla
osób poszukujących pracy?


Formularz P.45 powinien zostać dostarczony razem z wnioskiem, o ile jest to możliwe,
lub dołączony później w jak najkrótszym czasie.

Potwierdzenie tożsamości
Przy składaniu wniosku o zasiłek lub zapomogę dla osób poszukujących pracy, pracownicy
lokalnego biura świadczeń społecznych poproszą o okazanie dokumentu potwierdzającego
tożsamość oraz adres wnioskodawcy.
Dokumentem potwierdzającym tożsamość może być paszport lub prawo jazdy.
Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie nie posiada ani paszportu ani prawa jazdy, powinna
przynieść ze sobą inny dokument, jakim się posługuje, zwłaszcza taki, na którym jest
umieszczone jej zdjęcie.
Akceptowane są również następujące dokumenty: karta kredytowa lub debetowa, karta
świadczeń zdrowotnych, karta potwierdzająca tożsamość i wiek (Age ID Card), karta
potwierdzająca tożsamość pracownika (Work ID Card), karta członkowska określonego klubu.
Za dokumenty potwierdzające tożsamość nie są uznawane:



akt urodzenia i świadectwo chrztu
rachunki i listy prywatne

Potwierdzenie miejsca zamieszkania
Osoba ubiegająca się o świadczenie może zostać poproszona o potwierdzenie miejsca
zamieszkania. W tym celu należy mieć ze sobą jeden z następujących dokumentów:






bieżące rachunki za korzystanie z usług komunalnych i innych usług, tj. prąd, telefon
(stacjonarny lub komórkowy), gaz, telewizję kablową, wywóz odpadów, itp.
bieżące zestawienia/korespondencję z bankami, instytucjami spółdzielczymi
finansującymi budownictwo mieszkaniowe, spółdzielczymi kasami oszczędnościowymi,
instytucjami wydającymi karty kredytowe i innymi instytucjami sektora finansowego
bieżące listy zaadresowane do osoby ubiegającej się o świadczenie od towarzystw
ubezpieczeniowych, władz lokalnych, ministerstw lub urzędów skarbowych
książeczkę uiszczanych opłat czynszowych za mieszkanie komunalne, umowę kredytu
hipotecznego lub umowę leasingu.

Uwaga: za dokument bieżący jest uznawany dokument wydany w przeciągu ostatnich 2
miesięcy. Wszystkie dokumenty muszą zostać przedstawione w oryginale, nie jako fotokopie.
Decyzja w sprawie wniosku nie będzie wydana dopóki nie zostaną potwierdzone tożsamość i
miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.
Powrót na górę strony

9. Czy można złożyć wniosek za pośrednictwem poczty lub przez Internet?
Nie. Wniosek musi zostać złożony osobiście w lokalnym biurze świadczeń społecznych lub
oddziale tego biura (Social Welfare Local Office, Branch Office).

10. Jaki jest okres oczekiwania na przyznanie świadczenia? Co mogę robić w tym
okresie?
Trudno określić, w jakim czasie zostanie rozpatrzony wniosek o przyznanie świadczenia dla
konkretnego wnioskodawcy. Osoby będące w ciężkiej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o
przyznanie zapomogi z Programu Dodatkowych Świadczeń Społecznych (Supplementary
Welfare Allowance). Wnioski o przyznanie dodatku można składać u pracownika opieki
społecznej w lokalnej placówce służby zdrowia.

11. Jakie są bieżące kwoty zasiłku/ zapomogi dla osób poszukujących pracy?
Od 30 grudnia 2010 r. kwoty te są następujące:

Zasiłek/ Zapomoga dla osób poszukujących pracy — pełna tygodniowa stawka indywidualna
zasiłku/ zapomogi wynosi 188,00 EUR, stawka zasiłku/ zapomogi na uprawnioną osobę dorosłą
wynosi 124,80 EUR, a stawka zasiłku/ zapomogi na uprawione dziecko wynosi 29,80 EUR.
Zobacz poniższe pytania 13-15 dotyczące stawek zasiłku dla osób w wieku 18-24 lat.
W przypadku zasiłku dla osób poszukujących pracy wypłacana stawka indywidualna zależy od
przeciętnego poziomu zarobków, jaki osoba ubiegająca się o świadczenie osiągnęła w 2009 r.
(obecnie ten rok jest określonym urzędowo rokiem składkowym) (Patrz poniższa uwaga). Jeżeli
przeciętne tygodniowe zarobki w tym roku wynosiły 300 EUR (brutto) lub więcej, wypłacana
jest pełna indywidualna stawka zasiłku. Jeżeli wysokość przeciętnych tygodniowych zarobków
była mniejsza niż 300 EUR, wypłacana jest zredukowana stawka zasiłku.
Kwota wypłacana za każdy dzień pozostawania bez pracy (od poniedziałku do soboty) stanowi
jedną szóstą stawki tygodniowej, z wyjątkiem pracowników pracujących w skróconym
wymiarze czasu pracy, dla których stanowi ona jedną piątą stawki tygodniowej. W przypadku
pracowników, którzy na podstawie umowy zawartej z pracodawca pracują regularnie w
skróconym wymiarze czasu pracy (np. kilka dni w tygodniu), całkowita liczba przepracowanych
dni oraz dni dla których przysługuje zasiłek dla osób poszukujących pracy nie może przekroczyć
pięciu dla każdego przepracowanego tygodnia.
Osobom pracującym na część etatu lub sezonowo/dorywczo do 3 dni w tygodniu wypłacana jest
zredukowana stawka zapomogi dla osób poszukujących pracy. Tygodniowe dochody takich osób
wylicza się według następującego wzoru:





dochód brutto minus kwota odliczana na: składki na ubezpieczenie społeczne (PRSI),
składkę emerytalną, dodatkowe dobrowolne składki na ubezpieczenie społeczne, osobiste
konto emerytalne i składkę na związki zawodowe
od każdego przepracowanego dnia, do maksymalnie 3 dni przepracowanych w tygodniu,
odejmuje się 20 EUR (maksymalnie 60 EUR tygodniowo)
brane pod uwagę dochody stanowią 60% pozostałej kwoty.

Wypłacana stawka zapomogi stanowi różnicę między podstawową, tygodniową stawką
zapomogi dla osób poszukujących pracy a wysokością obliczonych w powyższy sposób
dochodów. Jeżeli dochody osoby ubiegającej się o zapomogę przekraczają podstawową,
tygodniową stawkę zapomogi, świadczenie nie przysługuje.

Ponowne nabycie uprawnień do zasiłku dla osób poszukujących pracy
Jeżeli dana osoba utraciła prawo do pobierania zasiłku dla osób poszukujących pracy, może
ponownie ubiegać się o ten zasiłek, kiedy opłaci 13 składek na ubezpieczenie społeczne
dowolnej klasy po upływie 156 dni od dnia przyznania jej zasiłku. Taka osoba musi spełniać
wszystkie inne warunki uprawniające ją do pobierania zasiłku, w tym także warunek utraty
znaczącej części zatrudnienia, zanim zgłosi ponowny wniosek o przyznanie zasiłku. Jeżeli przed
datą wygaśnięcia uprawnienia do zasiłku osoba ta pracowała przez trzy kolejne dni w tygodniu i
kontynuuje tą pracę na tych samych zasadach, nie spełnia warunku utraty znaczącej części
zatrudnienia.

Powrót na górę strony

12. Czy muszę płacić podatek od kwoty zasiłku/zapomogi dla osób
poszukujących pracy?
Zapomoga dla osób poszukujących pracy jest nieopodatkowana.
Zasiłek dla osób poszukujących pracy jest opodatkowany. Jednak jeżeli osoba otrzymuje zasiłek
dla osób poszukujących z powodu ograniczenia normalnego czasu pracy (osoby, które na
podstawie umowy zawartej z pracodawcą pracują regularnie w skróconym wymiarze czasu
pracy), otrzymywany zasiłek nie jest opodatkowany. Dowiedz się więcej na temat
opodatkowania zasiłków dla osób poszukujących pracy.

13. Jakie są kwoty zapomogi dla osób poszukujących pracy obowiązujące dla
osób w wieku 18-24 lat?
Od 29 grudnia 2010 r. kwoty te są następujące:






maksymalna stawka indywidualna na osobę w wieku 18-21 lat wynosi 100 EUR,
stawka na uprawioną osobę dorosłą wynosi 100 EUR. Te stawki dotyczą osób
bezdzietnych
maksymalna stawka indywidualna na osobę w wieku 22-24 lat wynosi 144 EUR,
stawka na uprawioną osobę dorosłą wynosi 124,80 EUR. Te stawki dotyczą osób
bezdzietnych

(zobacz pytanie 14 dotyczące osób, których zmiany nie dotyczą).
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14. Jestem w wieku pomiędzy 20 a 24 lata i otrzymuję świadczenie dla osób
poszukujących pracy. Czy zmiany w budżecie 2010 r. wpłyną na moją sytuację?
Zmiany te nie obowiązują jeśli dana osoba:





ubiegała się o świadczenie przed wprowadzeniem ograniczonych stawek,
ma na utrzymaniu dziecko,
ma opłaconą wystarczającą liczbę składek na ubezpieczenie społeczne, żeby być
uprawnioną do zasiłku dla osób poszukujących pracy, oraz
przeszła na zapomogę dla osób poszukujących pracy bezpośrednio po upływie okresu, w
którym przysługiwał jej zasiłek dla osób poszukujących pracy, lub też przeszła



bezpośrednio z dodatku dla osób niezdolnych do pracy (disability allowance) na
zapomogę dla osób poszukujących pracy.
jej wniosek o przyznanie świadczenia jest połączony z wcześniejszym.

15. Co jeżeli jestem w wieku 18-24 lat, pobieram zapomogę dla osób
poszukujących pracy i jednocześnie uczęszczam na szkolenia?
Pełna stawka zapomogi dla dorosłych osób poszukujących pracy jest wypłacana osobom, które:






uczestniczą w pełnowymiarowym szkoleniu Youthreach dla osób, które przedwcześnie
przerwały edukację albo w pełnowymiarowym kursie organizowanym przez Senior
Traveller Training Centre,
otrzymali zapomogę w ramach programu Powrót do Edukacji (Back to Education) na
opłacenie pełnowymiarowego kursu w ramach edukacji drugiego stopnia lub kursu Post
Leaving CERT/VTOS, lub
uczestniczą w pełnowymiarowym kursie organizowanym przez FAS (irlandzkie służby
zatrudnienia).

Osoba z tej kategorii będzie wybrana do Narodowego Planu Zatrudnienia (Employment Action
Plan ) po upływie 53 dni od rejestracji i skierowana do FAS na odpowiednie szkolenie,
uzupełnienie wykształcenia albo w celu skorzystania z innych usług świadczonych przez FAS.
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16. W jaki sposób jest wypłacane świadczenie?
Zasiłek i zapomoga dla osób poszukujących pracy są wypłacane na poczcie raz w tygodniu z
dołu (na koniec okresu, za który przysługuje świadczenie) za pomocą karty dostępu do usług
publicznych. Świadczenia dla pracowników sezonowych/dorywczych są wypłacane czekiem.

17. Jak często muszę rejestrować się w lokalnym biurze świadczeń społecznych?
Decyzja o tym jak często, kiedy i gdzie należy się rejestrować, leży w gestii lokalnego biura
świadczeń społecznych. Dana osoba może być skreślona z listy bezrobotnych w przypadku
niedopełnienia tego obowiązku. Zazwyczaj osoby pobierające świadczenia rejestrują się raz w
miesiącu, ale nie jest to regułą.
W przypadku gdy dana osoba nie wypełni obowiązku rejestracji w wyznaczonym jej dniu i
wciąż zwleka z rejestracją do czasu następnej wypłaty świadczenia, świadczenie to zostaje
zawieszone w systemie komputerowym i nie podlega wypłacie.

W przypadku gdy dana osoba kontaktuje się z lokalnym biurem świadczeń społecznych i
urzędnik podejmujący decyzję w jej sprawie uzna, że dana osoba nadal spełnia ustawowe
wymogi uprawniające ją do zasiłku lub zapomogi dla osób poszukujących pracy, zawieszenie
świadczenia zostaje cofnięte a wypłaty wznowione.
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18. Czy niedziela jest uważana za dzień roboczy, czy dzień pozostawania na
bezrobociu?
Niedziela nie jest uważana za dzień bezrobocia, dlatego nie wlicza się jej do jakiegokolwiek
okresu kolejnych dni pozostawania bez pracy. Chociaż niedzieli nie traktuje się jako dnia
bezrobocia, zatrudnienie danej osoby w niedzielę jest włączane do wyliczeń przepracowanego
przez nią okresu. Utrata zatrudnienia w niedzielę może więc przyczyniać się do spełnienia
warunku „utraty znacznej części zatrudnienia” przez osobę ubiegającą się o przyznanie zasiłku
dla osób poszukujących pracy.

19. Jak długo będę otrzymywać świadczenie?
Zasiłek dla osób poszukujących pracy może być wypłacany do 234 lub 312 dni pozostawania
bez zatrudnienia. Jednak okres wypłaty zasiłku różni się w zależności od klasy, na którą osoby
uprawnione do zasiłku opłacały składki na ubezpieczenie społeczne i od liczby opłaconych
składek od momentu podjęcia pierwszego zatrudnienia. Szczegóły poniżej:



jeżeli osoba uprawniona do zasiłku dla osób poszukujących pracy ma opłaconych 260
składek klasy A, może otrzymywać zasiłek przez 12 miesięcy (312 dni).
Jeżeli osoba uprawniona do zasiłku dla poszukujących pracy ma opłaconych mniej niż
260 składek na ubezpieczenie społeczne, może otrzymywać zasiłek przez okres 9
miesięcy (234 dni).



Osoby pomiędzy 18 i 65 rokiem życia

W przypadku osób pomiędzy 18 i 65 rokiem życia zasiłek dla osób poszukujących pracy jest
wypłacany przez maksymalny okres 312 dni, jeżeli osoby te mają opłaconych 260 składek na
ubezpieczenie społeczne lub przez 234 dni, jeżeli opłaconych jest mniej niż 260 składek od
momentu podjęcia pierwszego zatrudnienia (12 miesięcy/9 miesięcy). Po tych okresach
uprawnienie do otrzymywania zasiłku wygasa.
Osoby pomiędzy 65 i 66 rokiem życia

Osoba uprawniona do zasiłku dla osób poszukujących pracy może otrzymywać ten zasiłek do
dnia poprzedzającego dzień jej 66 urodzin. Osoby pomiędzy 65 i 66 rokiem życia, których
uprawnienie do zasiłku wygasło, są uprawnione do otrzymywania zasiłku dłużej niż 312 dni (12
miesięcy) lub 234 dni (9 miesięcy) — którykolwiek okres ich dotyczył, aż do momentu w
którym osiągną wiek emerytalny (66 lat). Warunkiem do dalszego otrzymywania zasiłku przez te
osoby jest opłacenie przynajmniej 156 składek na ubezpieczenie społeczne od momentu podjęcia
pierwszego zatrudnienia oraz wywiązanie się z drugiego warunku dotyczącego składek.
Zapomoga dla osób poszukujących pracy jest wypłacana tak długo, dopóki osoba spełnia
warunki do otrzymywania tej zapomogi.
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20. Jeżeli krótkookresowo podejmę pracę lub szkolenie, czy będę zmuszony do
ponownego starania się o świadczenie dla osób poszukujących pracy?
Wydział dysponuje systemem rejestrującym osoby, które rezygnują z zasiłku w celu podjęcia
pracy krótkookresowej (do 4 tygodni) lub uczęszczają na szkolenia (do 8 tygodni). Dzięki temu
wznowienie wypłat świadczeń odbywa się bez opóźnień. Ważne jest, aby wcześniej
poinformować lokalne biuro świadczeń społecznych o podjęciu pracy lub szkolenia.

21. Pobieram obecnie jedno ze świadczeń dla osób poszukujących pracy. Myślę o
otworzeniu własnego biznesu, ale zastanawiam się czy będę uprawniony do
jakichś świadczeń jeśli nie będę miał pracy?
W takiej sytuacji istnieje możliwość ubiegania się o zasiłek lub zapomogę dla osób
poszukujących pracy. Prosimy o kontakt z lokalnym biurem świadczeń społecznych.

22. Zarezerwowałem wycieczkę wakacyjną w zeszłym roku, kiedy byłem jeszcze
zatrudniony. Jeśli pojadę na te wakacje to czy wciąż będę otrzymywał moje
świadczenia z tytułu poszukiwania pracy?
Dana osoba może otrzymywać zasiłek lub zapomogę dla osób poszukujących pracy zachowując
prawo do 2-tygodniowych wakacji (12 dni oprócz niedziel) w danym roku kalendarzowym.
Wakacje te mogą być wykupione zagranicą.
W przypadku spędzania wakacji za granicą, należy o tym fakcie poinformować lokalne biuro
świadczeń społecznych w terminie dwóch tygodni przed wyjazdem i wypełnić formularz UP 30.
Wszystkie płatności zostaną przekazane po powrocie. Jeśli wyjazd wakacyjny trwa dłużej niż

tygodnie, świadczenie może być wypłacone tylko za pierwsze 2 tygodnie, jednak żadne
świadczenia nie zostaną wypłacone za okres przebywania za granicą przekraczający ten termin.
Osoba dorosła, której przysługuje zasiłek dla osób poszukujących pracy, może spędzić do dwóch
tygodni wakacji zagranicą. Dyskwalifikujące dla otrzymania dodatku dla tej osoby będzie
przekroczenie przez nią tego okresu (2 tygodni). W przypadku osoby dorosłej na rzecz której
przysługuje dodatek, nie jest konieczne wypełnienie wspomnianego wyżej formularza UP 30.
Międzynarodowe wydarzenia sportowe
Prawo do świadczeń nie ustaje, jeśli dana osoba reprezentuje Irlandię w międzynarodowym
wydarzeniu sportowym na poziomie amatorskiego sportu wyczynowego.
Nie ma ograniczenia okresu czasu, jaki osoba ta może spędzić zagranicą biorąc udział w tego
typu wydarzeniach sportowych, ale brany pod uwagę jest tylko rzeczywisty czas trwania danego
wydarzenia. Trening zagranicą nie jest uwzględniany, za wyjątkiem ostatnich przygotowań i
aklimatyzacji bezpośrednio przed samymi zawodami.
Międzynarodowe wydarzenie oznacza tutaj takie wydarzenie sportowe jak Olimpiada,
Olimpiady Specjalne, Paraolimpiada, Mistrzostwa Europy lub Świata, gdzie zawodnicy
formalnie reprezentują swój kraj. W tym wypadku również należy wypełnić formularz UP30 z
dwutygodniowym wyprzedzeniem.
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23. Czy oprócz zasiłku/zapomogi dla osób poszukujących pracy mogę otrzymać
jednocześnie inne świadczenia?
Narodowy Program Opałowy
Dodatek opałowy jest wypłacany podczas sezonu grzewczego osobom, które otrzymują
zapomogę dla osób poszukujących pracy przez okres przynajmniej 15 miesięcy lub więcej, jeśli
osoby te mieszkają samotnie lub tylko z osobą będąca na ich utrzymaniu, uprawnioną do
dodatku w ramach ich świadczeń lub mieszkają z inną osobą uprawnioną do dodatku opałowego
oraz spełniają warunki dla Programu.
Na jedno gospodarstwo domowe przysługuje wyłącznie jeden dodatek opałowy.
Dodatek na paliwo bezdymne
Dodatek na paliwo bezdymne jest wypłacany podczas sezonu grzewczego osobom, które
otrzymują zasiłek lub zapomogę dla osób poszukujących pracy i spełniają następujące warunki :


otrzymują zasiłek/zapomogę dla osób poszukujących pracy przynajmniej 78 dni,






mieszkają na jednym z określonych obszarów miejskich,
nie uzyskują wyższego dochodu niż 100 EUR tygodniowo a ich oszczędności są mniejsze
niż 58 000 EUR,
nie mogą samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb opałowych,
mieszkają samotnie lub z osobą będąca na ich utrzymaniu, uprawnioną do dodatku w
ramach ich świadczeń lub mieszkają z inną osobą uprawnioną do dodatku na paliwo
bezdymne.

Na jedno gospodarstwo domowe przysługuje wyłącznie jeden dodatek na paliwo bezdymne.
Zasiłki na opłaty mieszkaniowe oraz darmowe przejazdy komunikacją
Zasiłki na opłaty mieszkaniowe oraz darmowe przejazdy nie są wypłacane osobom pobierającym
zasiłek lub zapomogę dla osób poszukujących pracy.
Powrót na górę strony

24. Czy mogę otrzymać dodatkowe wsparcie przy opłatach za czynsz lub przy
spłacaniu kredytu hipotecznego?
W ramach Programu Dodatkowych Świadczeń Społecznych wypłacany jest dodatek na odsetki z
tytułu opłacania czynszu i kredytu hipotecznego. Program administrowany jest przez Wydział
Lokalnej Opieki Społecznej Państwowej Służby Zdrowia (HSE) w imieniu Ministerstwa
Zabezpieczenia Społecznego (dawne Ministerstwo Spraw Społecznych i Rodzinnych). Wnioski
o przyznanie dodatku można składać do pracownika opieki społecznej w lokalnej placówce
służby zdrowia.

25. Czy mogę podjąć pracę na zasadach wolontariatu, jeśli pobieram zasiłek lub
zapomogę dla osób poszukujących pracy?

26. Co się dzieje z historią moich składek na ubezpieczenie społeczne (PRSI),
kiedy jestem bezrobotny?
Składki zakredytowane są przyznawane na okres w którym przysługuje zasiłek, jeśli dana osoba
pozostaje gotowa i zdolna do pracy oraz rzeczywiście jej poszukuje.
Aby otrzymywać składki zakredytowane podczas pobierania zasiłku dla osób poszukujących
pracy, należy:




mieć co najmniej jedną opłaconą składkę na ubezpieczenie społeczne w odpowiedniej
klasie oraz
mieć opłacone lub zakredytowane składki w ciągu dwóch, pełnych, ostatnich lat
składkowych. Jeśli ten warunek nie jest spełniony, należy mieć opłaconych 26 dalszych
składek.

Składki zakredytowane są przyznawane na okres zarejestrowanego bezrobocia. Oznacza to, że
dana osoba może się zarejestrować tylko po to, aby otrzymywać składki zakredytowane, nawet
jeśli nie przysługuje jej prawo do pobierania zasiłku lub zapomogi dla osób poszukujących
pracy, a osoba jest gotowa i zdolna do podjęcia pracy.
Nie każdy kto jest uprawniony do pobierania zapomogi dla osób poszukujących pracy będzie
również uprawniony do składek zakredytowanych. Każdy przypadek jest rozpatrywany
indywidualnie, przez urzędnika podejmującego decyzję w tej sprawie, w celu stwierdzenia czy
warunki składkowe są spełnione.
Otrzymanie składek zakredytowanych z tytułu zasiłku dla osób poszukujących pracy w
przypadku przerwania ciągłości 2 kolejnych lat składkowych.
W przypadku wystąpienia przerwy wynoszącej dwa kolejne lata w opłacaniu bądź kredytowaniu
składek, wymaganych jest przynajmniej 26 opłaconych składek, aby kwalifikować się do
otrzymywania zakredytowanych składek.

27. Co muszę zrobić jeśli chcę przenieść mój zasiłek dla osób poszukujących
pracy do innego kraju?
należy udać się do lokalnego biura świadczeń społecznych (Social Welfare Local Office) lub
oddziału biura (Branch Office) i poprosić o przeniesienie swojego świadczenia
osoba, która otrzymuje irlandzki zasiłek dla osób poszukujących pracy przynajmniej od 4
tygodni może go przenieść do kraju objętego regulacjami UE (883/2004) na okres do 3 miesięcy
(78 dni), o ile poszukuje pracy.
Należy zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy w biurze świadczeń socjalnych innego
kraju, w przeciągu 7 dni od opuszczenia terytorium Irlandii.

28. Czy jestem uprawniony do otrzymania pakietu zasiłków na opłaty
mieszkaniowe lub darmowe przejazdy komunikacją?
Nie. Zasiłki na opłaty mieszkaniowe oraz darmowe przejazdy nie są wypłacane osobom
pobierającym zasiłek lub zapomogę dla osób poszukujących pracy.

29. Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat praktyk zawodowych?
Informacje na temat JobBridge — Krajowego Programu Praktyk Zawodowych można znaleźć w
witrynie internetowej programu National Internship Scheme — JobBridge. Możesz sprawdzić
informacje na temat dostępnych praktyk lub zarejestrować swoją gotowość do udzielenia praktyk
zawodowych w witrynie internetowej pod adresem 'www.jobbridge.ie'.

Uwaga:
Nowy urzędowy rok składkowy (new Governing Contribution Year) zaczyna się od pierwszego
poniedziałku każdego nowego roku. W 2011 r. nowym urzędowym rokiem składkowym od 3
stycznia 2011 r. jest rok 2009

