REQUEST FOR IRISH SOCIAL INSURANCE RECORDS PER
FORMS E301 IRL.
INFORMATION REQUIRED (BLOCK CAPITALS PLEASE)
Full Name
(imię i nazwisko)
What is your Personal Public
Service Number (PPS No.)? (same
as RSI or tax number)
(Numer PPS, taki sam jak numer
RSI lub podatkowy)

FIGURES (CYFRY)

What is your date of birth?
(data urodzenia)

Day
(dzień)

LETTER(S) (LITERY)

Month
(miesiąc)

Year
(rok)

Date of entry to Ireland
(data przybycia do Irlandii)

Day

Month

Year

Date of intended departure from
Ireland (planowana data opuszczenia
Irlandii)

Day

Month

Year

Forwarding Address
(adres zamieszkania w
kraju pochodzenia)

Irish Address
(adres zamieszkania
na terenie Irlandii)

Contact Phone Number
(Numer kontaktowy)
Details of Irish Employers
(dane irlandzkich pracodawców)
Name (nazwa)

Name (nazwa)

Name (nazwa)

Address (adres)

Address (adres)

Address (adres)

Nature of Employment (stanowisko)

Nature of Employment (stanowisko)

Nature of Employment (stanowisko)

From (od)

to (do)

From (od)

to (do)

From (od)

to (do)

ITEMS REQUIRED
(wymagane dokumenty)
P45 forms in respect of the client’s employment in the current tax year
(formularz P45 z bieżącego roku podatkowego).
P45/P60 forms from the previous tax year
(formularze P45/P60 za rok podatkowy).
NOTE
The more documents supplied by the client the easier it is to issue the E104 and
E301 IRL forms. Nevertheless, in many cases the forms can only be issued
following enquiries with client’s former employers. These enquires can take some
weeks to complete. Unfortunately the resulting delays in supplying the E104 and
E304 IRL forms are beyond our control.
(Im więcej dokumentów zostanie dostarczonych, tym szybciej i łatwiej będzie można
wystawić formularze E104 oraz E301. Niemniej jednak w wielu przypadkach
formularze mogą zostać wydane jedynie na podstawie informacji uzyskanych od
byłych pracodawców, co może potrwać nawet kilka tygodni. Wszelkie wynikłe z tego
powodu opóźnienia znajdują się niestety poza naszą kontrolą)
If the client is claiming Unemployment Benefit or Assistance the forms E104 and
E301 cannot be issued until he or she signs off.
(W sytuacji, gdy klient pobiera zasiłek dla bezrobotnych lub korzysta z innej pomocy
finansowej, formularze E104 oraz E301 nie mogą zostać wystawione dopóki trwa
wypłata tych świadczeń)

Department of Social and Family Affairs
EU
d wi Records
Inner Relief Road
Buncrana
Co. Donegal
Ireland
Telephone: (01) 704 3000

Please allow 1 month after applying for your E301 or E104
before contacting his section
(Okres na wydanie formularza E301 lub E104 to 1 miesiąc od złożenia
wniosku)
Your PPS Number should be quoted with all enquiries
(Proszę podawać Państwa numer PPS na wszystkich zgłoszeniach)

