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Réamhrá
Ceanglaíonn alt 8 den Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014 ar chomhlachtaí um Shaoráil
Faisnéise chun Scéim a ullmhú agus a fhoilsiú a bhaineann le faisnéis a fhoilsiú ag an
gcomhlacht i gcomhlíonadh Scéim shamhlach Foilsithe nó treoirlínte a rinne an tAire.
Ceadaíonn an cur chuige seo chun taifid a fhoilsiú nó a sholáthar lasmuigh de shaoráil
faisnéise a fhad agus nach bhfuil an foilsiú sin nó soláthar na rochtana sin toirmiscthe ag an
dlí.
Fad a bhí an Scéim seo á hullmhú, tugadh an aird cheart ar na Treoirlínte a d’eisigh an Roinn
Foilseacháin agus Athchóirithe, ina luaitear, faoin Scéim, go ndéanfaidh an comhlacht um
Shaoráil Faisnéise an méid a leanas:
 Faisnéis a leagan amach chun cabhrú le baill an phobail leis an tuiscint atá acu ar an
gcomhlacht agus ar fheidhmeanna an chomhlachta;
 An fhaisnéis atá acu a fhoilsiú atá grúpáilte faoi na teidil a liostaítear a fhoilsiú, agus
 Na nósanna imeachta a mhíniú chun rochtain a fháil ar fhaisnéis nó lena dheimhniú
cén fhaisnéis atá á coimeád ag an gcomhlacht.
De réir na dTreoirlínte, ceanglaíonn an tAcht, nuair a bhíonn Scéim Foilsithe á hullmhú, á
hathbhreithniú nó á leasú, beidh aird ag comhlacht um shaoráil faisnéise ar leas poiblí i
dtaobh an mhéid a leanas:
 Rochtain phoiblí a cheadú ar fhaisnéis atá á choimeád ag comhlacht um shaoráil
faisnéise
 Cúiseanna a fhoilsiú do chinneadh a dhéanann an comhlacht um shaoráil faisnéise;
agus
 Faisnéis a fhoilsiú a bhaineann le hábhar agus atá ina hábhar spéise don phobal i
gcoitinne maidir lena ghníomhaíochtaí agus a fheidhmeanna go ginearálta.
Beidh leagan leictreonach den Scéim ar fáil ar leathanach an Bhinse ar an láithreán gréasáin
www.workplacerelations.ie ó Aibreán 2016 ar aghaidh agus beidh leagan clóite ar fáil le súil
a chaitheamh air i rith gnáthuaireanta oifige ag an mBinse Achomhairc Fostaíochta, Teach
Davitt, 65A Bóthar Adelaide, Baile Átha Cliath 2. Déan teagmháil linn, le do thoil, ag
eat@djei.ie chun seo a eagrú.
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Faisnéis faoin mBinse Achomhairc Fostaíochta
Cé muid agus cad é a dhéanaimid?
Comhlacht neamhspleách gar-bhreithiúnach is ea an Binse Achomhairc Fostaíochta (an
Binse) a dhéanann breithniú ar shaincheisteanna cearta fostaíochta.
Bunú an Bhinse
Bunaíodh an Binse i dtosach báire mar an Binse Achomhairc Iomarcaíochta faoin Acht um
Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1967. Bunaíodh é chun bealach neamhchostach agus sách
neamhfhoirmiúil a sholáthar chun breithniú a dhéanamh ar dhíospóidí faoi theidlíocht
reachtúil oibreora i leith iomarcaíochta. Inniu, faoina theideal leasaithe, is féidir leis an
mBinse Achomhairc Fostaíochta déileáil le cásanna faoin reachtaíocht a leanas:
Na hAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, na hAchtanna um Fhógra Íosta agus Téarmaí
Fostaíochta, na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach, na hAchtanna um Théarmaí Fostaíochta
(Faisnéis), an tAcht um Íoc Pá, na hAchtanna um Chosaint Mháithreachais, na hAchtanna um
Shaoire Uchtaíoch, an tAcht um Shaoire Chúramóra, na hAchtanna um Shaoire
Thuismitheora, an tAcht um Chosaintí do Dhaoine a Thuairisceoidh Drochúsáid Leanaí, an
tAcht um Chosaint Daoine Óga (Fostaíocht), na hAchtanna um Chosaint Tomhaltóirí, na
hAchtanna Iomaíochta, na hAchtanna Ceimiceán, Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Cosaint Fostaíochta) agus Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Cearta Fostaithe a Chosaint
ar Ghnóthais a Aistriú).
Díscaoileadh an Bhinse
Rinne an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta cinneadh chun na comhlachtaí um chaidreamh
san ionad oibre a chuíchóiriú, an Binse ina measc. B’éard a bhí i gceist leis seo ná struchtúr 2
shraith (comhlacht amháin breithnithe éileamh agus comhlacht amháin achomhairc) agus an
Binse a dhíscaoileadh. I ndiaidh gur bunaíodh an Coimisiún nua um Chaidreamh san Ionad
Oibre, Insert link to WRC an 1 Deireadh Fómhair 2015, ní ghlacann an Binse a thuilleadh le
héilimh ná le hachomhairc dhíreacha. Glacann sé go fóill le hiarratais chun moladh/cinneadh
Coimisinéara um Chearta a chur i bhfeidhm/a fhorfheidhmiú maidir le ceisteanna áirithe. I
gcomhréir leis an Acht um Chaidreamh san Áit Oibre, 2015 Insert link to Statute Book,
déileálfaidh an Coimisiún um Chaidreamh san Ionad Oibre le gach gearán agus díospóid
faoin reachtaíocht fostaíochta, chomhionannais agus stádais chomhionainn a thiocfaidh chun
solais i ndiaidh an 30 Meán Fómhair 2015. Tá ar an gCúirt Oibreachais Insert link to Court
éisteacht le gach achomharc a thiocfaidh chun solais i ndiaidh an dáta seo.
Fanfaidh an Binse a bheith i bhfeidhm chun déileáil le gearáin agus achomhairc leagáide,
agus díscaoilfear é nuair a thabharfar iad siúd go léir chun críche.
Róil, Freagrachtaí agus Feidhmeanna
Tugann Comhaltaí an Bhinse faoi fheidhm bhreithiúnach an Bhinse, a gceapann an tAire
Post, Fiontar agus Nuálaíochta iad. Gníomhaíonn na Comhaltaí i Ranna, ina bhfuil
Cathaoirleach nó leas-chathaoirleach i ngach ceann, anuas ar bheirt chomhaltaí eile –
comhalta amháin a roghnaítear ó thaobh an fhostóra den phainéal agus comhalta amháin a
roghnaítear ó thaobh an cheardchumainn den phainéal. Éistear le cásanna go poiblí mura
gcinneann an Binse, ar iarratas ceachtar páirtí agus i bhfeidhmiú a lánrogha, go gcuirtear an
éisteacht ar bun go príobháideach. Soláthraíonn rúnaíocht an Bhinse tacaíocht riaracháin do
Chomhaltaí an Bhinse.
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Taifid atá á gcoimeád ag an mBinse
Tá na saghsanna a leanas de thaifead á choimeád ag an mBinse:
Comhaid cáis – Cuimsítear i gcomhaid cháis cáipéisí a bhaineann le gach cás Binse, ina
gcuimsítear sonraí pearsanta sa chuid is mó díobh. Tá fáil ar fhaisnéis ar na comhaid seo do
na páirtithe a bhfuil baint acu i gcás, seachas ag aon tríú páirtí. Áirítear faisnéis bhunúsach a
bhaineann le cás, sonraí pearsanta ina measc, i mbunachar sonraí.
Comhaid Riaracháin – Cuimsítear i gcomhaid riaracháin cáipéisí a bhaineann le
feidhmeanna riaracháin neamhbhreithiúnacha an Bhinse. Ní fhoilsítear ábhar na gcomhad seo
go rialta ach bíonn sé faoi réir iarrataí sonracha ar fhaisnéis a dhéantar ar eat@djei.ie.
Cinntiúcháin – Leagann an dlí dualgas ar an mBinse chun a gcinntiúcháin (cinntí ar
chásanna) a iontráil i gClár Achomhairc, a bheidh oscailte le haghaidh iniúchta ag duine ar
bith. Dá réir sin, coimeádtar gach ceann de chinntiúcháin an Bhinse i gClár Cinntiúchán agus
tá fáil ag an bpobal orthu chun iniúchadh a dhéanamh orthu ag Teach Davitt, 65A Bóthar
Adelaide, Baile Átha Cliath 2. Anuas air sin, tá cóipeanna de chinntiúcháin inrochtana ar
láithreán gréasáin an Bhinse www.workplacerelations.ie (ó 2007 ar aghaidh, gan sonraí páirtí
a áireamh agus ó Aibreán 2014, ar aghaidh, ainmneacha páirtí san áireamh).
Socruithe Rialachais agus Bainistíochta
Is é an Cathaoirleach ceann an Bhinse. Tá cairt eagraíochtúil an Bhinse ar fáil ag Aguisín A.
Féadtar liosta de chomhaltaí den BAF a fheiceáil ag Aguisín B. Oifig den Roinn Post, Fiontar
agus Nuálaíochta atá sa Bhinse, óna bhfaigheann sé a chistiú agus lena dtuairiscíonn sé ar
fheidhmíocht. Soláthraíonn an Roinn soláthar foirne don rúnaíocht, chomh maith.
Gníomhaíonn an Binse neamhspleách ar an Roinn maidir lena fheidhmeanna breithiúnacha.
Pleananna nó Straitéisí Corparáideacha
Neamhbhainteach.
Tuarascáil Bhliantúil
Cuireann an Binse Tuarascáil Bhliantúil Tuarascáil Bhliantúil faoi bhráid an Aire Post,
Fiontar agus Nuálaíochta a fhoilsítear ar www.workplacerelations.ie link to Publications
Struchtúir Eagraíochta agus Phá/Ghrádaithe
Íoctar ráta per diem le comhaltaí an Bhinse as freastal ar an mbinse agus is féidir teacht ar na
rátaí reatha le haghaidh chomhaltaí an Bhinse, faoi mar a leagann an Roinn Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe amach iad, ag Aguisín C.
Tá scálaí pá na Státseirbhíse ar fáil ag www.circulars.gov.ie
Láithreacha agus sonraí Teagmhála
Is é Ceanncheathrú an Bhinse Teach Davitt, 65A Bóthar Adelaide, Baile Átha 2; guthán 00
353 1 6313006; ríomhphost eat@djei.ie; facs 00 353 1 6313266; láithreán gréasáin
www.workplacerelations.ie . Ba cheart gach fiosrúchán rochtana a sheoladh ar ríomhphost.
Ba cheart gach fiosrúchán Preasa a chur faoi bhráid Phreas-Oifig na Roinne Post, Fiontar
agus Nuálaíochta, 23 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2; guthán 00 353 1 6312200;
ríomhphost press.office@djei.ie.
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Naisc le gníomhaireachtaí/comhlachtaí eile faoi shainchúram an Bhinse
Neamhbhainteach.
Meabhrán Tuisceana
Déantar comhaontú ar Mheabhrán Tuisceana gach bliain idir an Roinn Post, Fiontar agus
Nuálaíochta agus an Binse a dhéileálann lena soláthar acmhainní agus feidhmíocht i dtaobh a
róil neamhbhreithiúnaigh. Tá cóip ar fáil den Mheabhrán Tuisceana ar iarraidh.
Cairt Chustaiméirí
Is féidir teacht ar Chairt Chustaiméirí an Bhinse ar leathanach an Bhinse ar
www.workplacerelations.ie.
Cóid Chleachtais nó Treoirlínte
Is féidir teacht ar ‘Treoirlínte d’Fhostaithe, Fostóirí agus Cleachtóirí a Thagann os comhair
an BAF’ a d’fhoilsigh an Binse agus ina dtugtar léargas ginearálta ar phróiseas an BAF, ar
leathanach an BAF ag www.workplacerelations.ie.

Seirbhísí a sholáthraítear nó a sholáthrófar don phobal
Na Seirbhísí a chuirimid ar fáil
Déanann an Binse breithniú ar chásanna a thagann chun solais faoi na píosaí éagsúla
reachtaíochta a liostaítear ag Faisnéis faoin mBinse Achomhairc Fostaíochta.
Conas is féidir rochtain a fháil ar na seirbhísí sin
Bhí baint ag díscaoileadh an Bhinse Achomhairc Fostaíochta leis an gclár athchóirithe um
chaidreamh san ionad oibre a chuir an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta i bhfeidhm. Ón 1
Deireadh Fómhair 2015 i leith, ní féidir leis an mBinse glacadh le haon éilimh nó achomhairc
nua, atá ag tabhairt faoina riar cásanna leagáide faoi láthair ag féachaint le díscaoileadh a
bhaint amach. Ní bheidh an Binse fós ar an bhfód ach go dtí go dtugtar éilimh um chur i
bhfeidhm agus gach éileamh a cuireadh faoina bhráid roimh an 1 Deireadh Fómhair 2015
chun críche. Féach Díscaoileadh an Bhinse ar leathanach 4 chun teacht ar bhreis sonraí.
An méid a chosnaíonn sé chun seirbhísí a rochtain, más ann dóibh
Ní ghearrtar aon táille ar aon cheann de sheirbhísí an Bhinse.
Riar na seirbhísí siúd
Tugann Comhaltaí an Bhinse faoi bhreithniú a dhéanamh ar chásanna. Soláthraíonn rúnaíocht
an Bhinse an tacaíocht riaracháin a theastaíonn.
Cearta athbhreithniú nó achomhairc a bhaineann leis na seirbhísí siúd.
Tá an Binse freagrach do na Cúirteanna Uachtaracha trí Achomharc nó Athbhreithniú
Breithiúnach ina fheidhm, cinntí agus ar an mbealach a iompraíonn sé. Is féidir teacht ar
chóip de na nótaí treorach ina leagtar amach na nósanna imeachta achomhairc agus um chur i
bhfeidhm atá ar fáil d’fhostaithe agus fostóirí a bhfuil cinntí á bhfáil acu ón mBinse ar
www.workplacerleations.ie
Tionscadail taighde faoinar tugadh maidir leis na feidhmeanna/seirbhísí seo
Neamhbhainteach.
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An Próiseas Cinnteoireachta le haghaidh tograí Móra Beartais
Neamhbhainteach.
Faisnéis Airgeadais
An méid a chaithimid
Leagann an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta buiséad bliantúil an Bhinse amach, faoi
mar a fhaomhann an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Caitear leithdháileadh an
Bhinse ar limistéir éagsúla, ina measc, i measc rudaí eile, Táillí, Tuarastail, Páipéarachas,
Taisteal agus Cothabháil agus ionaid. Is é an t-aon ioncam ar féidir leis an mBinse a ghnóthú
ó achomhairc um Shaoráil Faisnéise.
Ráitis Airgeadais
Corpraítear caiteachas an Bhinse isteach i ráitis airgeadais na Roinne Post, Fiontar agus
Nuálaíochta. Is é an tOifigeach Cuntasaíochta don Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta an
tArd-Rúnaí, an tUasal John Murphy. Féadtar teacht ar shonraí faoi chuntais airgeadais na
Roinne ar a láithreán gréasáin, www.djei.ie.
Pleananna le haghaidh Caiteachas Mór Caipitil
Neamhbhainteach.
Íocaíochtaí nó Orduithe Ceannaigh le haghaidh Earraí agus Seirbhísí
Neamhbhainteach.
Luach saothair Chomhalta an Bhoird Rialachais
Neamhbhainteach.
Cistiú/Urraíocht comhlachtaí neamhphoiblí
Neamhbhainteach.

Soláthar
Conas a chaithimid airgead
Tugann an Binse faoi líon soláthair bheaga gach bliain, ina measc: fruiliú d’ionaid do roinnt
éisteachtaí réigiúnacha; cáipéisí a aistriú; ateangaireacht ag éisteachtaí. Tugtar faoi gach
soláthar ar aon dul leis an treoir a thugann an Oifig um Sholáthar Rialtais ar a láithreán
gréasáin www.etenders.gov.ie. Níor bhronn an Binse aon chonarthaí os cionn €10,000 maidir
le TFC nó os cionn €25,000 i dtaobh conarthaí neamh-TFC (CBL san áireamh).
Beartais Soláthair
Tugtar faoi sholáthar ar aon dul leis na treoirlínte a d’fhoilsigh an Oifig um Sholáthar Rialtais
agus an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta.
Nasc le gach iomaíocht reatha tairisceana ar an láithreán gréasáin Ríomhthairiscintí
Neamhbhainteach.
Conarthaí Poiblí a bronnadh, ina measc saghas an chonartha, conraitheoir, luach, dáta
bronnta, fad agus cur síos gearr (formáid fheadánach) os cionn €10,000 le haghaidh TFC
agus os cionn €25,000 le haghaidh conarthaí eile
Neamhbhainteach.
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Logleabhar um Nochtadh Saoráil Faisnéise agus Faisnéis eile a Fhoilsítear go Rialta
Logleabhar um Nochtadh Saoráil Faisnéise
Cuirfear logleabhar um nochtadh saoráil faisnéise in airde ar leathanach an Bhinse ar an
láithreán gréasáin www.workplacerelations.ie agus áireofar leis iarrataí neamhphearsanta a
láimhseáil an Binse faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014, a thug an Binse faoi chuimsiú na
scóipe um Shaoráil Faisnéise den chéad uair. Ní fhoilseofar na sonraí ach sna cásanna a
leanas:




ní sháraítear cearta príobháideachais
ní bhíonn daoine faoi réir míbhuntáiste tráchtála agus
ní chuimsítear iontu faisnéis atá díolmhaithe ó Shaoráil Faisnéise
Seiceáil beartas na Roinne maidir le logleabhar um nochtadh Saoráil Faisnéise

Tuarascálacha
Ní chuireann an Binse aon tuarascálacha i dtoll a chéile, seachas a Thuarascáil Bhliantúil
(féach míre A thuas).
Foilseacháin tráchtála agus muirir ghaolmhara
Neamhbhainteach.
Faisnéis atá á coimeád ag an gcomhlacht a lorgaítear go rialta
Tá fáil ar chinntiúcháin an Bhinse a rinneadh roimh 2007 le haghaidh iniúchta ag
Ceanncheathrú Theach Davitt. Tá fáil ar chinntiúcháin a rinneadh roimh 2007 ag
www.workplacerelations.ie.
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Aguisín A: An Binse Achomhairc Fostaíochta
Cairt Eagraíochtúil 2016

Kate O’Mahony
Cathaoirleach
Comhaltaí an
Bhinse
 LeasChathaoirligh;
 Comhaltaí
Fostaithe;
 Comhaltaí
Fostóirí
Féach Liosta Iomlán ag
Aguisín B

Rúnaíocht
Frances Gaynor
Príomhoifigeach Cúnta

1 Ardoifigeach
Feidhmiúcháin

Rúnaithe an Bhinse
13.4 Oifigeach
Feidhmiúcháin
Oifigeach Liostaithe
1 Oifigeach
Feidhmiúcháin
Riarachán
1 Oifigeach
Feidhmiúcháin

1 Ardoifigeach
Feidhmiúcháin

Foireann
Riaracháin
0.5 Oifigeach
Feidhmiúcháin
1.8 Oifigeach
Foirne
6.3 Oifigeach
Cléireachais
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Aguisín B: Comhaltaí an Bhinse Achomhairc Fostaíochta 2016
Jeremiah O’Connor

Neil Ormond

Helen Murphy

Kate T O’Mahony B.L.

Peter J O’Leary B.L.

Dermot Peakin

Phil Ni Sheaghdha

LEAS-CHATHAOIRLIGH

Moya Quinlan

Pat Pierce

Owen Nulty

Sinead Behan B.L.

Joe Revington S.C.

Peter J Pierson

Seamus O’Donnell

Kieran Buckley

Nicholas Russell

William Power

Michael O’Reilly

Pamela Clancy

Tom Ryan

John Reid

Ciaran Ryan

Charles Corcoran B.L.

Jeremiah Sheedy

Máire Sweeney

Dave Thomas

Eithne Coughlan (CC)*

Joseph Smith (CC)*

Liam Tobin

Paddy Trehy

Ann-Marie Courell B.L.

Tony Taaffe

Jean Winters

Owen Wills

Fiona Crawford B.L.

Patrick Wallace (CC)*

PAINÉAL

Emile Daly B.L.

PAINÉAL NA BHFOSTÓIRÍ

Frank Barry

Dorothy Donovan B.L.

Gerry Andrews

Tom Brady

Catherine Egan B.L.

Joe Browne

Eveta Brezina

John Fahy B.L.

Michael Carr

Al Butler

James Flanagan B.L.

Frank Cunneen

Finbarr Dorgan

Veronica Gates B.L.

Moss Flood

James Dorney

Myles Gilvarry

Angela Gaule

Noel Dowling

Bernadette Glynn

Tom L Gill

Patsy Doyle

Dara Hayes B.L.

James Goulding

John Flannery

Graham Hanlon

Eamon C Handley

John Flavin

Eamon Harrington

Don Hegarty

Tom J Gill

David Herlihy

James Hennessy

Noirin Greene

Patrick Hurley

John Horan

Helen Henry

Elva Kearney B.L.

Ben Kealy

Thomas A Hogan

Margaret Levey B.L.

J J Killian

James Jordan

James M Lucey

Con Lucey

Hilary Kelleher

Dermot MacCarthy S.C.

Gerry McAuliffe

Suzanne Kelly

Orna Madden B.L.

Cyril McHugh

Frank Keoghan

Roderick Maguire B.L.

Finbar Moloney

Rosabel Kerrigan

Sean Mahon

Don Moore

Sean Mackell

Mary McAveety

Desmond Morrison

Michael McGarry

Jeananne McGovern B.L.

Roger F Murphy

Alice Moore

Penelope McGrath B.L.

Michael Noone

Joe Maher

Saundra McNally

William O’Carroll

Mary Maher

Fintan J Murphy (CC)*

Tom O’Grady

Dominic McEvoy

Eamonn Murray

Aidan O’Mara

Jim Moore

Niamh O’Carroll Kelly B.L.

James O’Neill

Maire Mulcahy

CATHAOIRLEACH

NA

Paddy Woods

BHFOSTAITHE

*Cláraitheoir Contae
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Aguisín C: An Binse Achomhairc Fostaíochta
Táillí na gComhaltaí 2016

Post
Cathaoirleach

Cineál na Táille
Táille suite

Rátaí
€552.90

Táille chomhdhála €140.76
LeasChathaoirleach

Táille suite

€359.92

Táille chomhdhála €113.11
Comhalta
Fostaí/Fostóra

Táille suite

€193.24

Táille chomhdhála €97.57

