Child Benefit
Zasiłek na dziecko (Child Benefit) jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym rodzicom lub
opiekunom dziecka do lat 16, w określonych przypadkach do 19 roku życia, jeżeli dziecko
uczy się w pełnym wymiarze czasu lub jest niepełnosprawne.
Należy pamiętać, iż w przypadku Polaków przyjeżdżających do pracy w Irlandii, wniosek o
wypłatę tego świadczenia powinien zostać złożony w terminie 6 miesięcy od daty podjęcia
pracy w Irlandii.
Formularze
Wniosek o zasiłek na dziecko poniżej 16 lat (CB1)
Wniosek o zasiłek na dziecko 16-18 lat (CB2)
Więcej informacji
Citizens Information - informacje o zasiłku Child Benefit w jęz. polskim

Family Income Supplement
Zasiłek dla rodzin o niskich dochodach - Family Income Supplement (FIS) jest świadczeniem
pieniężnym wypłacanym w systemie tygodniowym rodzinom lub osobom samotnie
wychowującym dzieci i wykonującym nisko opłacaną pracę.
Podstawowe warunki to:
wykonywanie pracy w wymiarze co najmniej 19 godzin tygodniowo,
posiadanie na utrzymaniu dziecka,
uzyskiwanie dochodu poniżej ustalonego minimum.
Formularz
Wniosek o Family Income Supplement
Więcej informacji
Informacje o Family Income Supplement w jęz. polskim

One Parent Family Payment
Dodatek dla rodzin niepełnych (One Parent Family Payment) jest świadczeniem pieniężnym
wypłacanym mężczyźnie lub kobiecie wychowującej dziecko bez pomocy partnera.
O przyznanie tego świadczenia mogą ubiegać się osoby, które:
nie mają ukończonych 66 lat,
są głównym opiekunem dziecka, które razem z taką osobą zamieszkuje,
uzyskują zarobki poniżej określonego przez państwo minimum,
nie mieszkają z partnerem (tak jak z mężem/ żoną),
przejdą pomyślnie procedurę badania ich majątku/ dochodów,
zamieszkują w Irlandii z zamiarem stałego pobytu.
Formularz
Wniosek o One-Parent Family Payment
Więcej informacji
Informacje o One-Parent Family Payment w jęz. angielskiem
Guardian’s Payment Non-Contributory
Zasiłek dla opiekuna prawnego sieroty – bezskładkowy Guardian’s Payment (NonContributory) to świadczenie przyznawane osobie będącej opiekunem prawnym lub
faktycznym (nie jest konieczne posiadanie opieki prawnej) sieroty.

Ważne, aby pod opieką osoby starającej się o to świadczenie przebywało osierocone dziecko.
Świadczenie ma na celu pomoc finansową w wychowaniu takiego dziecka. Świadczenie to
można otrzymać spełniając jedną z grup warunków:
w oparciu o posiadaną historię ubezpieczenia (odprowadzonych składek PRSI)
lub w oparciu o kryterium rezydencji (przebywanie w Irlandii co najmniej dwa
lata z zamiarem pozostania na stale) oraz pozytywne przejście testu
majątkowego.
Formularz
Wniosek o Guardian's Payment
Więcej informacji
Informacje o Guardian's Payment w jęz. angielskim

Domiciliary Care Allowance
Dodatek z tytułu opieki domowej nad chorym dzieckiem (Domiciliary Care Allowance) to
świadczenie dostępne dla osób, które opiekują się dzieckiem z określonym stopniem
niepełnosprawności.
Wypłacany jest co miesiąc. Podstawowe warunki otrzymania tego dodatku dotyczą zarówno
dziecka:
odpowiedni stopień niepełnosprawności,
spełnienie kryterium rezydencji (przebywanie w Irlandii, co do zasady, co
najmniej dwa lata z zamiarem pozostania na stałe),
wiek poniżej 16 lat,
zamieszkiwanie wraz z osoba starającą się o przyznanie dodatku,
jak i osoby ubiegającej się o dodatek:
zapewnianie opieki choremu dziecku,
spełnianie kryterium rezydencji (jak wyżej).
Formularze
Wniosek o Domiciliary Care Allowance
Więcej informacji
Informacje o Domiciliary Care Allowance w jęz. angielskim

