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Informacje ogólne
Przed wyjazdem
Na miejscu – pierwsze kroki

Informacje ogólne o Irlandii

Irlandia, Éire, Ireland, wyspiarskie państwo w północno-zachodniej części
kontynentu europejskiego. Zajmuje większą część wyspy Irlandia
u zachodnich wybrzeży Wielkiej Brytanii. Obszar 70.283 km². Od północy
graniczy z Irlandią Północną. Klimat Irlandii jest umiarkowany, wybitnie
morski, łagodzony przez Prąd Zatokowy; występują tu łagodne zimy,
chłodne lata, jest duża wilgotność i zachmurzenie przez cały rok.
Cechy charakterystyczne
Irlandia
jest
demokracją
parlamentarną.
Narodowy
Parlament
(Oireachtas) składa się z Prezydenta i dwóch Izb: Dáil Éireann (Izby
Reprezentantów) i Seanad Éireann (Senatu). Od 2011 prezydentem
Irlandii jest Michael D. Higgins. Stolicą Irlandii jest Dublin (Baile Atha
Cliath), inne większe miasta to Cork, Waterford i Limerick. Liczba ludności
państwa -4,4 mln mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia 60 os/km².
Języki urzędowe to angielski i irlandzki (gaelic). Podział administracyjny:
4 historyczne prowincje (Ulster, Munster, Leinster, Connaught) oraz 29
hrabstw plus 5 hrabstw miejskich (county borroughs). Skład etniczny:
Irlandczycy (94%), Anglicy i inni (6%). Walutą w Irlandii jest euro (€).
Telefony alarmowe i informacyjne:
Policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe - 999 lub 112,
Adresy polskich placówek dyplomatycznych:
Ambasada Polski w Dublinie
5 Ailesbury Road, Ballsbridge. Dublin 4.
Tel: 283 08 55
polembas@iol.ie
http://www.dublin.polemb.net/
Godziny otwarcia: Pon. - Pt. - 8.30 - 16.30
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2.

Przed wyjazdem

Wybierając się w podróż zarobkową do Irlandii należy dokładnie
przemyśleć, co będzie nam potrzebne w czasie tak długiego pobytu
za granicą. Jest to tym bardziej istotne, że zazwyczaj wizyta w Polsce po
wyjeździe ma miejsce dopiero po upływie jakiegoś dłuższego czasu
(trudno jest przyjechać do Polski po otrzymaniu pierwszej pracy
za granicą, bowiem niełatwo wtedy o urlop i trzeba trochę czasu
popracować, by zasłużyć na odpoczynek :) Tak więc, jeśli zapomnimy
o czymś bardzo ważnym, zapewne będziemy musieli za to zapłacić już za
granicą, a wówczas niestety kosztuje to kilkakrotnie więcej.
Pomijając rzeczy osobiste i kosmetyki w odpowiedniej ilości należy
pomyśleć o zakupie następujących przedmiotów:
 Polski przedłużacz + 1 przejściówka na irlandzkie/angielskie
gniazdka zasilające, do kupienia m.in. w sklepach z artykułami
elektrycznymi i częściami elektronicznymi oraz np. w salonach
naprawy telefonów komórkowych,
 Laptop ze Skype + słuchawki (jeśli chcemy uniknąć zbyt wysokich
kosztów połączeń i mieć regularny oraz wygodny kontakt z rodziną
i znajomymi w Polsce),
 Ubrania
wyjściowe
(garnitur
itp.)
na
potrzeby
rozmów
kwalifikacyjnych i ew. pracy.
Poszukiwanie pracy
Co do tego kraju to propozycji różnorakich zajęć jest tyle, że praktycznie
w samolot wsiadać można bez żadnych obaw. Istnieje bowiem niemal
99% szans na to, że uda się tam zaczepić każdemu, niezależnie
od umiejętności czy kwalifikacji. Oczywiście istnieją mniej oraz bardziej
pożądane zawody, ale generalnie w państwie tym stanowisk pracy jest
najwięcej ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Z jednej strony Polaków
kusi praca sezonowa – rozliczne zbiory, prace w hurtowniach, szklarniach
czy magazynach. Rolnictwo to zdecydowanie najlepsza opcja dla osób
chcących sobie jedynie dorobić przez wakacje. Jeśli natomiast w grę
wchodzi stałe zajęcie, to śmiało do Irlandii kierować się mogą absolwenci
administracji, architekci oraz dobrze wykształceni inżynierowie. Dla nich
pracy jest pod dostatkiem. Nie brakuje miejsca także dla robotników – na
budowach aż wrze więc pomoc jest niezbędna. W związku z panującą
na terenie Irlandii tendencją do wynajmowania opiekunów do osób
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starszych i schorowanych chętnie zatrudniani są pracownicy medyczni.
Profesją bezustannie zyskującą tam na znaczeniu jest również
rzemieślnictwo. Osoby potrafiące rzeźbić, wykuwać i projektować są
w Irlandii niezwykle cenione. Dla panów nie bojących się pracy fizycznej
znajdą się wakaty w przetwórstwie rybnym oraz ochronie. Panie z kolei
bez problemu zatrudnione zostaną w charakterze sprzedawcy.
Dostęp obywateli polskich do irlandzkiego rynku pracy
Od 1 maja 2004 r. Irlandia zdecydowała się na otwarcie granic dla
obywateli polskich, którzy będą chcieli przyjechać i pracować w Irlandii.
Aby pracować w Irlandii, potrzebny jest irlandzki numer ubezpieczenia
społecznego (PPS - Personal Public Service Number). Chcąc go otrzymać,
należy udać się miejscowego Wydziału Spraw Społecznych i Rodziny.
Publiczne służby zatrudnienia
FÁS to irlandzki urząd do spraw szkoleń i zatrudnienia. Obywatele
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym Polski, mają swobodny
dostęp do usług irlandzkiego urzędu ds. zatrudnienia. Informacje
o wolnych miejscach pracy na terenie Irlandii można uzyskać w biurach
zatrudnienia FAS i/lub na stronie internetowej FAS http://www.fas.ie.
Te same informacje można uzyskać, dzwoniąc do FAS NCC (informacja
telefoniczna) pod numer 1800 611 116. Osoby poszukujące pracy mogą
składać swoje CV bezpośrednio do bazy danych FAS poprzez stronę
internetową. Pracodawcy mają za pomocą tej bazy dostęp do CV i mogą
skontaktować się z osobą poszukującą pracy.
Niepubliczne agencje pośrednictwa pracy
Prywatne agencje nie mają prawa obciążać osób poszukujących pracy
opłatami za podstawową usługę, jaką jest rejestracja w ich bazach
danych.
Wszystkie
agencje
muszą
mieć
licencję
Ministerstwa
Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia. Lista agencji posiadających
licencję jest dostępna w: Wydziale ds. Agencji Zatrudnienia Ministerstwa
Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia. Prywatne agencje są również
wymienione w rubryce „Agencje Zatrudnienia” na stronie internetowej:
http://www.goldenpages.ie oraz w Stowarzyszeniu Agencji na stronie
http://www.nrf.ie.
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Prasa
Każdy dziennik zawiera kolumnę zatytułowaną „Situations Vacant”,
w której zamieszczane są ogłoszenia o pracy. Najwięcej ofert można
znaleźć w:
 The Irish Times - http://www.ireland.com (dodatek „Praca”
w piątek),
 The Irish Independent - http://www.unison.ie/irish_independent
(dodatek „Praca” w piątek i niedzielę),
 The Evening Herald,
 The Sunday Business Post - http://www.sbpost.ie,
 Irish Examiner - http://www.examiner.ie,
 innych gazetach lokalnych.
Wydania środowe, czwartkowe i piątkowe zawierają najwięcej ogłoszeń.
Inne sposoby poszukiwania pracy
Adresy niektórych internetowych portali pracy:
http://www.irishjobs.ie - Portal prowadzący bazę danych ofert pracy
w Irlandii
http://www.monster.ie - Internetowa baza CV oraz ofert pracy
http://www.recruitireland.ie - Portal za pomocą którego możemy
wyszukiwać oferty pracy na terenie Irlandii
http://www.ireland.com/jobs - Internetowa baza ofert pracy prowadzona
przez „The Irish Times”
http://www.nixers.com - Wyszukiwarka ofert pracy dla szukających oraz
wyszukiwarka dla pracodawców
Ubieganie się o pracę
W pisemnej odpowiedzi na ogłoszenie o pracy należy przedstawić życiorys
(curriculum vitae), razem z listem motywacyjnym. CV powinno być
zwięzłe. Większość pracodawców preferuje życiorysy długości do dwóch
stron A4. Życiorys powinien zawierać:
 dane osobowe,
 umiejętności i zakres możliwości obsługi komputera,
 kwalifikacje zawodowe,
 doświadczenie w pracy i osiągnięcia,
 referencje.
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Samo poszukiwanie pracy to już ciężka praca. Dlatego warto ułatwić sobie
to zadanie i przemyśleć swoje kroki, żeby nie tracić cennego czasu i nie
popełniać błędów dyskwalifikujących nas już na samym początku.
Krok 1 – wykształcenie – Ukończone gimnazjum kwalifikuje Cię
na poziomie secondary school. Matura daje Ci tzw. Leaving Certificate.
Poziom licencjata to Bachelor Degree. Jeżeli jesteś magistrem,
odpowiednik irlandzki to Master Degree. Warto umieścić te informacje
w swoim życiorysie i dać rekruterowi szansę prawidłowej oceny Twoich
umiejętności.
Już w Polsce daj do przetłumaczenia u tłumacza przysięgłego dokumenty
takie jak dyplomy, świadectwa, certyfikaty znajomości języka i wszelakich
ukończonych kursów.
Krok 2 – referencje – Postaraj się już w Polsce
od poprzedniego pracodawcy, nauczyciela, promotora itd.
osób trzecich są tutaj bardzo, bardzo cenione i bądź pewny,
o nie poproszony. Nie obawiaj się jeżeli osoba ta nie zna
Bardzo często do takich wywiadów zatrudniani są tłumacze.

o referencje
Takie opinie
że zostaniesz
angielskiego.

Krok 3 – doświadczenie zawodowe – Postaraj się szczegółowo opisać
zakres swoich obowiązków. Jeżeli pracowałeś/aś w biurze to precyzyjnie
określ co należało do Twoich codziennych zadań. Nawet zadanie tak błahe
jak sortowanie poczty powinno by umieszczone w Twoim CV.
Zastanów się nad pytaniem o powód odejścia. Nawet jeżeli nie
rozstałeś/aś się w zgodzie z poprzednim pracodawcą, nie wyrażaj się
o nim negatywnie na rozmowie kwalifikacyjnej. Twój potencjalny
pracodawca, też może kiedyś być Twoim byłym pracodawcą.
Osoby młode, które nie mogą pochwalić się jeszcze żadnym
doświadczeniem zawodowym a które brały udział w jakichkolwiek
organizacjach działających na terenie szkoły, w organizowaniu wycieczek
i imprez, w programach typu „work and travel” koniecznie muszą umieścić
taką informację w życiorysie.
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Podstawowe prawa pracy
Przeciętny tydzień pracy
Maksymalny średni tydzień pracy liczy 48 godzin. Liczba ta może być
uśredniana w okresie 4-,6- lub 12-miesięcznym, w zależności
od okoliczności.
Czterdziestoośmiogodzinny tydzień pracy netto może być uśredniany
według następujących reguł:
 dla pracowników ogółem - przez 4 miesiące,
 dla pracowników, których praca podlega sezonowości, przez okres
przewidywalnego wzrostu działalności lub, gdy pracownicy są
bezpośrednio zaangażowani w zapewnianie ciągłości usług lub
produkcji - przez 6 miesięcy,
 dla pracowników, którzy zawrą układ zbiorowy ze swoimi
pracodawcami, zatwierdzony przez sąd pracy - do 12 miesięcy.
Wynagrodzenie za pracę
Zgodnie ze stanem na dzień 30 paździenika 2011 r., płaca minimalna
w Irlandii wynosi 7.65 euro za godzinę. Przy czym w wybranych sektorach
jak
np.
sektor
budowlany,
turystyczny
oraz
gastronomiczny
płace minimalne kształtują się na poziomie 14 do 18 euro za godzinę.
Pełna lista sektorów, w których obowiązują wyższe stawki minimalne
za godzinę
jest
dostępna
na
stronie
internetowej
http://www.labourcourt.ie/labour/labour.nsf/lookuppagelink/HomeRatesOf
Pay.
Zakwaterowanie
Wynajęcie mieszkania
Na ogół wymagany jest depozyt w wysokości miesięcznego czynszu.
Mieszkania do wynajęcia można znaleźć poprzez krajową i lokalną prasę
oraz Internet. Agencje nieruchomości w Irlandii zarówno sprzedają jak
i wynajmują nieruchomości. Miesięczny koszt wynajęcia 1 - pokojowego
mieszkania w Dublinie to około €1200, 2 - pokojowego - od €1200
do €1800, 3-pokojowego - €1400 do €2000.
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*Threshold jest charytatywną organizacją, która służy doradztwem,
informacją i wsparciem w kwestiach praw mieszkaniowych dla wszystkich
mieszkańców Irlandii. Organizacja posiada trzy biura na terenie kraju
(Dublin, Galway i Cork). Skontaktuj się z nimi w celu uzyskania darmowej,
poufnej porady lub informacji:
Threshold, 21 Stoneybatter, Dublin 7 Tel.: (01) 6786 096
Darmowa informacja i doradztwo w zakresie praw mieszkaniowych jest
również dostępne w każdym spośród 85 Centrów Informacji Obywatelskiej
(Citizens Informaiton Centres) na terenie kraju.
Znalezienie sobie lokum w Irlandii, jest jedną z najważniejszych spraw,
którą musimy załatwić już na samym początku - najlepiej oczywiście
jeszcze przed wyjazdem. Nie jest to jednak trudne (np. w porównaniu
z poszukiwaniem pracy) i można to załatwić w miarę szybko.
Proponujemy więc szukać mieszkań w popularnych serwisach WWW
poświęconych życiu Polaków w Irlandii, m.in.: www.dublinek.net,
www.polskidublin.com, www.gazeta.ie. To bardzo dobre źródła informacji
m.in. o mieszkaniach typu "flatshare" (dzielone z innymi lokatorami),
które to mieszkania/domy są najtańszym i najlepszym na początek
rozwiązaniem. Całe mnóstwo ogłoszeń dotyczy mieszkań z innymi
Polakami (ktoś wynajmuje cały dom, a następnie "organizuje" inne osoby
i tym sposobem koszty dzielone są pomiędzy wszystkich lokatorów).
Jeśli zdecydujecie się na wynajmowanie mieszkania lub domu
u Irlandczyków (bezpośrednio od tzw. "landlorda", czyli właściciela domu)
- jedną z najlepszych stron WWW na ten temat jest www.daft.ie.
Ogłoszenia zamieszczane są oczywiście w języku angielskim (choć
zdarzają się również takie zamieszczane przez Polaków), do wielu z nich
dołączane są zdjęcia i bardzo szczegółowe opisy.
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3.

Na miejscu. Pierwsze kroki

Konto bankowe
Założenie konta w irlandzkim banku jest czystą i bardzo przyjemną
formalnością.
Żadnych
kolejek
ani
stosów
dokumentów.
Konto założysz w dziale obsługi klienta w banku, który wybrałeś
wypełniając prosty formularz. Od razu otrzymasz numer konta. Na kartę
bankomatową i zestaw do bankowości online z reguły trzeba poczekać ok.
10 dni. Zanim wyjedziesz z Polski, upewnij się, że twój polski bank
posiada opcję przelewów transgranicznych, dzięki którym będziesz mógł
swobodnie przelewać pieniądze z obu swoich kont. Istnieją wprawdzie
placówki świadczące usługi transferu pieniędzy, jednak przygotuj się
na horendalnie wysokie prowizje.
Jako że nie będziesz mógł otworzyć konta bankowego przed podjęciem
pracy, początkowo możesz otrzymywać pensję w formie czeków. Upewnij
się, że możesz spieniężyć te czeki w odpowiednim banku/filii, gdyż inne
oddziały nie są w stanie i nie przeprowadzą dla ciebie tej operacji. To
niestety oznacza, że będziesz musiał pójść do oddziału banku, z którego
usług korzysta twój pracodawca. Możesz także podjąć decyzję o otwarciu
konta osobistego właśnie w tej placówce w celu ułatwienia sobie
dokonywania przyszłych transakcji.
Poniżej lista najważniejszych Banków w Irlandii:
AIBBank of Ireland
Permanent TSB
Ulster Bank
Anglo Irish Bank
ACCBank
ICS
IIB Bank
Bank of Scotland Ireland
Irish Nationwide
First Active
EBS
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PPS No: (Personal Public Service Number):
PPS jest Twoim numerem identyfikacyjnym (odpowiednik polskiego NIP),
który koniecznie musisz posiadać jeżeli chcesz rozpocząć pracę w Irlandii.
Posiadając PPS możesz założyć konto bankowe, korzystać z zasiłków
socjalnych i wielu instytucji publicznych.
Aby otrzymać swój PPS niezbędne są następujące dokumenty:
• paszport,
• potwierdzenie adresu zamieszkania – list od landlorda (wzór listu
w formularzach do pobrania),
• rachunek (np. za gaz, za prąd nie starszy niż z ostatnich 3 miesięcy
wystawiony na nazwisko landlorda).
Czas oczekiwania na PPS to ok. 10 dni roboczych. Otrzymamy go pocztą
na podany w urzędzie adres. Na szczęście w tym okresie możemy już
legalnie rozpocząć pracę na terenie Irlandii.
System opieki zdrowotnej
Z dniem 1 stycznia 2005 r. zlikwidowano w Irlandii wszystkie urzędy
zdrowia. Odpowiedzialność za wszystkie byłe szpitale podlegające pod
urzędy zdrowia spoczywa obecnie na Służbie Ochrony Zdrowia (HSE).
Publiczne
szpitalach
szpitalach
prywatne,

usługi zdrowotne świadczone są w szeroko rozumianych
publicznych - szpitalach Służby Ochrony Zdrowia i publicznych
społecznych. Większość z tych szpitali świadczy również usługi
ale muszą wyraźnie rozdzielić łóżka publiczne od prywatnych.

Usługi pogotowia w Irlandii są po to, aby diagnozować, leczyć i dbać
o poważnie chorych lub rannych pacjentów. Usługi pogotowia świadczone
są przez szpitale Służby Ochrony Zdrowia, publiczne szpitale społeczne
i szpitale prywatne. Niektóre szpitale ograniczają się do jednej
specjalności np. szpitale położnicze, szpitale psychiatryczne, szpitale
onkologiczne, a inne są ogólne.
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Ubezpieczenie zdrowotne
Ubezpieczenie zdrowotne służy do rozliczania się za opiekę zdrowotną
w szpitalach i gabinetach lekarskich. Zasady różnią się w zależności
od firmy, zwykle firmy ubezpieczeniowe zawierają ze szpitalami umowę,
że będą im płacić bezpośrednio.
Dodatkowe informacje
Na poniższych stronach możemy znaleźć wszelkie dodatkowe, aktualne
informacje, na temat: społeczności polskiej funkcjonującej w Irlandii,
ciekawych nadchodzących wydarzeń, koncertów, a także co możemy
w wolnych chwilach robić oraz co warto na miejscu zwiedzić.
WWW.dublin24.net
WWW.nadajemy.ie
http://www.gazeta.ie/
http://zielonairlandia.pl/
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