
Problemy Polaków mieszkających 
w Irlandii 



Portret Polaków w Irlandii
Irlandia i Polska – na pierwszy rzut oka niewiele łączy te dwa kraje 
położone w dwóch przeciwległych zakątkach Europy. Historyczne 
powiązania wydają się marginalne i rzadkie. Choćby takie,  zdjęcie 
przedstawiającym uczestników dublińskiej demonstracji z 1983 roku, 
wspierającej strajk w fabryce papieru Rank’s Paper Mill w miejscowości 
Clondalkin, pewien mężczyzna trzyma transparent z napisem 
„Aresztowani robotnicy: Polska 1982, Irlandia 1983”. 



Było to nawiązanie do 
wprowadzonego w Polsce 
dwa lata wcześniej stanu 
wojennego, skierowanego 
przeciwko ruchowi 
demokratycznemu i 
związkowi zawodowemu 
Solidarność. Patrząc na to 
z dzisiejszej perspektywy, 
ta manifestacja 
solidarności sprawia 
wrażenie niemalże 
proroczej.



Pierwsza fala emigrantów często zaczynała pracę w sektorze niskopłatnym, na 
budowie lub w sektorze usługowym, hotelarskim czy opieki zdrowotnej. Ale nawet te 
prace dla polskich pracowników w Irlandii, która w tym czasie jako „celtycki tygrys” 
przeżywała boom gospodarczy, oznaczały pięciokrotnie wyższe zarobki niż w Polsce. 
Stać ich było nie tylko na utrzymanie rodziny w Irlandii, lecz nawet na wysyłanie 
pieniędzy do domu.



Dziś Polacy w Irlandii stanowią jednak najważniejszą mniejszość narodową, a ich 
sytuacja gospodarcza znacznie się poprawiła. Nic dziwnego, że wielu przedstawicieli 
Polonii decyduje się na uzyskanie podwójnego obywatelstwa irlandzkiego. Zanim jednak 
polski imigrant będzie mógł wnioskować o nowy paszport, powinien przebywać w Irlandii 
przez minimum pięć lat z ostatnich dziewięciu.

https://wise.com/pl/blog/podwojne-obywatelstwo-irlandia


Polacy w Irlandii - ilu ich jest?
Spoglądając na wykresy demograficzne dotyczące Irlandii, można wyciągnąć ciekawe wnioski. Choć 
populacja kraju rośnie, to jednocześnie spada przyrost naturalny, który i tak jest najwyższy w całej 
Unii Europejskiej.
Skąd zatem rosnąca liczba mieszkańców kraju? Odpowiedzialni za taki rozwój sytuacji są imigranci, 
a wśród nich Polacy w Irlandii.
Najnowsze dane dotyczące irlandzkiej demografii pochodzą z roku 2016. Wówczas Polonia w 
Irlandii stanowiła największą mniejszość narodową o populacji powyżej 122 tysięcy.⁷ Liczba ta 
przekłada się na około 2,57% całej ludności całego kraju.
Polacy w Irlandii zaczęli się pojawiać tuż po wejściu Polski w struktury Unii Europejskiej, co miało 
miejsce 1 maja 2004 roku. Wówczas to Irlandia (obok Wielkiej Brytanii oraz Szwecji) była 
pierwszym państwem, który otworzył granice dla polskich pracowników. Stworzona wtedy strona 
internetowa z ofertami pracy w Irlandii dla Polaków osiągnęła 170 tysięcy wejść pierwszego dnia 
działalności.

https://wise.com/pl/blog/praca-w-irlandii


Zanim wyjedziesz. Polacy w Irlandii muszą to wiedzieć!
Polacy w Irlandii mogą liczyć na dostatnie życie, które zapewnia wysoki poziom 
rozwoju gospodarki krajowej. Według danych Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego, Irlandia zajmuje drugie miejsce na świecie pod względem PKB na 
osobę.
Po kryzysie gospodarczym z 2008 roku udało się wyhamować inflację, która w 
2020 roku była na minusie.
Ekonomia irlandzka rozwija się w dobrym kierunku, co przekłada się na 
rozbudowany rynek pracy. Obecnie imigranci stanowią niezwykle ważny element 
gospodarczej układanki w tym kraju, więc wielu Polaków zastanawia się nad 
relokacją.



Gospodarka
Kluczowe sektory gospodarki, w której Polonia w Irlandii może szukać 
dobrze płatnej pracy to:
● Przemysł farmaceutyczny
● Przemysł chemiczny
● Branża IT
● Produkcja żywności i napojów
● Produkcja urządzeń medycznych



Zarobki
Polacy w Irlandii mogą liczyć na bardzo atrakcyjne zarobki, jakie wynikają z 
ustawowych stawek minimalnych.
W 2021 roku minimalne stawki godzinowe dla osób pracujących zależą od wieku 
pracownika i wynoszą:
● Osoby dorosłe: 10,20 EUR
● Dziewiętnastolatkowie: 9,18 EUR
● Osiemnastolatkowie: 8,16 EUR
● Osoby poniżej 18 roku życia: 7,14 EUR



Powyższe liczby wskazują, że dorośli Polacy w 
Irlandii mogą liczyć w miesiącu na zarobki nie 
mniejsze niż 1632 EUR (przy przepracowanych 
160 godzinach). W roku 2022 minimalna stawka 
godzinowa dla osób dorosłych ma wzrosnąć do 
poziomu 10,50 EUR.
Jeżeli warunki finansowe w Irlandii Cię przekonują 
i rozważasz emigrację do tego kraju, możesz liczyć 
na wysoki standard życia. Pamiętaj, by po 
przyjeździe wnioskować o numer Personal Public 
Service (PPS), który jest odpowiednikiem 
polskiego numeru PESEL. Będziesz także 
potrzebować konta bankowego, choć w tym 
wypadku warto przemyśleć alternatywę dla banku, 
którą proponuje konto wielowalutowe Wise.

http://wise.com/pl


Minusy  życia w Irlandii okiem Polaków
1. Kierowcy, którzy jeżdżą bez zdania egzaminu na prawo jazdy. Większość 

Irlandczyków jeździ na dokumencie tymczasowym. 
2. Krany oddzielnie na zimną i ciepłą wodę. 
3. Duża dywersyfikacja dzielnic miast. Z jednej strony piękne miasta z niesamowitą 

architekturą z drugiej biedne dzielnice pełne narkotyków oraz ubóstwa. 
4. Brak pór roku - przez cały rok jest deszczowa jesień. 
5. Gospodarka na bardzo słabym poziomie. 
6. Brak realnego użycia rozkładów jazdy autobusów i innej komunikacji miejskiej. 
7. Mało rozwinięte produkty bankowe i serwis bankowy. 



Plusy życia w Irlandii oczami Polaków
1. Irlandczycy są bardzo otwarci i tolerancyjni. 
2. Przepiękne krajobrazy
3. “Urzędowa” łatwość życia - szybki proces załatwiania papierologii w porównaniu do 

Polski. 
4. Zakaz palenia w pubach!
5. Prawo prasowe jest otwarte - osoby, które popełniły jakieś przestępstwo muszą 

liczyć się z tym, że znajdą się na okładkach gazet. 
6. Duża znajomość języka angielskiego - ludzie posługują się także językiem celtyckim 

lecz jest to jednak bardzo rzadki widok.
7. Finansowa łatwość życia.



Edukacja w Dublinie
Zajęcia szkolne w szkołach polskich trwają dużo dłużej niż w szkołach 
podstawowych w Irlandii. Zajęcia bardzo często odbywają się w weekendy,  
okazyjnie w inne wyznaczone przez placówke dni. Dla rodzin jest to 
ogromna odpowiedzialność ponieważ rodzice muszą zapewnić swoim dzieciom 
bezpieczny dojazd i powrót z polskiej szkoły. Jednak bardzo często 
determinacja rodziców, a także dzieci w pobieraniu nauki bywa większa niż 
problemy towarzyszące polskiej edukacji za granicą. 



Dzisiaj w całym kraju znajduje się 40 polskich szkół, w tym pięć prowadzonych pod patronatem  
Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie. Oferują one zajęcia w weekendy w przedmiotach: 
język polski, historia i kultura oraz zajęcia pozalekcyjne, takie jak kursy harcerskie i lekcje plastyki. 
Od 2015 do 2019 roku organizowano PolskaÉire Festival, ogólnokrajowy festyn irlandzko-polskiej 
kultury z koncertami, wystawami i muzyką. Ponadto istnieją Forum Polonia, kooperacyjny portal 
online i offline, umożliwiający wymianę między przedstawicielami różnych polskich organizacji w 
Irlandii, a nawet polski portal informacyjny Irlandia News. W roku 2015 były prezydent RP 
Aleksander Kwaśniewski wygłosił na Dublin City University  wykład pod tytułem „New Global 
Challenges: Jaka jest przyszłość Europy”



Prezentacja została przygotowana we współpracy z młodzieżą z projektu Fundacji 
“Winda” 
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Dziękuję za uwagę :)


