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Brollach

Cuirtear an tuarascáil seo faoi bhráid an Aire Sláinte i gcomhréir le mír 17 (1) de Sceideal 1 den
Acht Cógaisíochta 2007.

Cumann Cógaiseoirí na hÉireann.
Is é Cumann Cógaiseoirí na hÉireann (PSI) an comhlacht reachtúil do chógaiseoirí agus do
chógaslanna na hÉireann, a bunaíodh leis an Acht Cógaisíochta 2007. Gníomhaíonn sé ar
mhaithe le leas an phobail chun an ghairm a rialú.

Comhairle an PSI (idir 1 Eanáir agus 31 Nollaig 2013)
Amhail an 31 Nollaig 2013 bhí an tUachtarán agus an Leas-Uachtarán agus 16 chomhalta eile de
chuid na Comhairle, mar a leanas:
Uachtarán:

Comhaltaí na Comhairle:

An tUasal Eoghan Hanly*

An tUasal Jim Brophy**
An tUasal Nicola Cantwell*

Leas-Uachtarán:

An tUasal Leonie Clarke*

An tUasal Noel Stenson*

An tUasal Richard Collins*
An tUasal John Corr*
An Dr Ann Frankish*
An Dr Jean Holohan**
An Dr Chantelle Macnamara**
An tOllamh Kieran Murphy**
An tOllamh Ciaran O’Boyle**
(Forbairt ghairmiúil leanúnach
(CPD) maidir le cógaisíocht)**

An tUasal Fionán Ó
Cuinneagáin**
An tUasal Pat O’Dowd** (Ainmní
de chuid Fheidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte (FSS)
An tOllamh Caitriona
O’Driscoll** (Ainmní Scoileanna
Cógaisíochta)*
An tUasal Keith O’Hourihane*
An tUasal Conor Phelan*
An tUasal Rita Purcell**
(Ainmní de chuid Bhord
Leigheasra na hÉireann (BLÉ))

Amhail an 31 Nollaig 2013 bhí trí cheapachán fós le déanamh ag an Aire Sláinte ar Chomhairle
an PSI.
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Brollach

Leagtha amach thíos tá Comhaltaí na
Comhairle a bhí i seilbh oifige ar feadh
tréimhse sa bhliain 2013:
An tUasal John Collins*
An tUasal Margaret Doherty*
An tUasal Paul Fahey (Uachtarán)*
An tUasal Aidan Horan**
An tUasal Ita Kelleher**
An tUasal Deirdre Larkin**

Liostaítear ainmneacha chomhaltaí Choistí
Comhairleacha na Comhairle in Aguisín B den
tuarascáil seo. Tá struchtúr eagraíochtúil an PSI
le fáil ar shuíomh gréasáin an PSI.
Ba é an comhlacht cuntasaíochta Crowleys
DFK, 16/17 Faiche an Choláiste, Átha Cliath 2 a
thug faoi fheidhm an Iniúchta Inmheánaigh in
2013. Ba iad OSK Audit Ltd., Plaza an Phointe
Thoir, Páirc Ghnó an Phointe Thoir, Sráid Alfie
Byrne, an Port Thoir, Baile Átha Cliath 3, na
hIniúchóirí Seachtracha in 2013.

An tOllamh Kenneth McDonal (Ainmní
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS))**
An tUasal Fachtna Murphy**
An tUasal Michelle Ní Longáin**
* Cógaiseoir
** Ceapacháin ag an Aire de réir alt 10(3) den
Acht Cógaisíochta 2007

Oifig Chláraithe Chumann Cógaiseoirí na
hÉireann:
Teach an PSI,
15-19 Sráid na bhFíníní,
Baile Átha Cliath 2
Teil: +353 1 2184000
Facs: +353 1 2837678
Ríomhphost: info@thepsi.ie
Suíomh Gréasáin: www.thePSI.ie
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Réamhrá

An tUasal Eoghan Hanly,
Uachtarán an PSI

De réir Sceideal 1, mír 17 den Acht
Cógaisíochta 2007 (An tAcht), tá an PSI sásta
an Tuarascáil Bhliantúil seo le haghaidh 2013 a
chur isteach.
D’fhaomh Comhairle an PSI Straitéis
Chorparáideach 2013-2017 ina bhfuil breacchuntas déanta ar phríomhchuspóirí an
PSI thar an gcéad chúig bliana eile agus tá
comhaltaí na Comhairle agus an fhoireann
fós dírithe ar na cuspóirí straitéiseacha sin
a sheachadadh agus is é ár bpríomhfhócas
sláinte, sábháilteacht agus folláine na n-othar
agus an phobail a chosaint agus a chur chun
cinn.
Agus mé ceaptha mar Uachtarán an PSI in
Iúil 2013, déanaim mar a rinne an tUasal
Paul Fahey roimhe, a rinne maoirseacht thar
théarma dhá bhliain ar Chomhairle an PSI
maidir le príomhforbairtí le haghaidh na
cógaisíochta a chur chun cinn in Éirinn. Is
cláir leanúnacha roinnt de na tionscadail
sin i dtaca leis an oideachas agus cur i
bhfeidhm na samhla úir um fhorbairt
ghairmiúil leanúnach (FGL) agus tá siad fós ina
bpríomhthionscnaimh straitéiseacha don PSI.
I mí Mheán Fómhair, d’fhoilsigh an PSI
tuarascáil ina ndearnadh measúnú ar
sheirbhís vacsaíniú an fhliú shéasúraigh
2012/2013 arna soláthar ag cógaiseoirí.
Fuarthas amach sa tuarascáil go bhfuil an
tseirbhís á feidhmiú go héifeachtúil gan
buarthaí cáilíochta nó sábháilteachta ar bith.
Tháinig méadú suntasach ar líon na n-othar a
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raibh vacsaínithe á bhfáil acu trí chógaslanna
le linn 2012/2013 i gcomparáid leis an séasúr
roimhe sin, agus othair ag léiriú á sásaimh
leis an tseirbhís a cuireadh ar fáil. D’fhaomh
an Chomhairle soláthraithe um oiliúint
vacsaínithe don séasúr 2013/2014 chomh
maith.
Leanadh in 2013 de rannpháirtíocht idir an PSI,
na Scoileanna Cógaisíochta agus na hInstitiúidí
Ardoideachais chomh maith le comhairliúchán
agus rannpháirtíocht lena lán eile faoi
choimirce an Fhóraim Náisiúnta d’Oideachas
agus Creidiúnú Cógaisíochta, chun bonn eolais
a chur faoi chur fheidhmiú céimneach agus
faoi chreidiúnú na gcúig chéime máistreachta
lánchomhtháite úra a chuirfear in ionad na
céime Baitsiléara ceithre bliana agus an chláir
intéirneachta Máistreachta bliana. Áiríodh
ar obair an PSI agus an Fhóraim Náisiúnta
2013 a chinntiú go raibh an clár á chur in
iúl don ghréasán cógaisíochta níos leithne
agus do chógaiseoirí teagascóra reatha
agus féideartha. D’éirigh go han-mhaith
leis na cruinnithe faisnéise a tionóladh ar
fud na tíre san Earrach agus glacadh go
maith leo. Cuireadh deiseanna ar fáil iontu
le haghaidh seisiúin idirghníomhacha chun
plé a dhéanamh ar oideachas cógaisíochta,
ar Institiúid Cógaisíochta na hÉireann (ICÉ), a
chuir tús lena hoibríochtaí i mí Lúnasa, agus
ar an bpríomhchreat inniúlachta, doiciméad
lárnach um chógaisíocht agus um chógaiseoirí
in Éirinn.

Réamhrá leis an Uasal Eoghan Hanly, Uachtarán an PSI

Thug Comhdháil na Cónaidhme Cógaisíochta
Idirnáisiúnta (CCI), a tionóladh i mBaile Átha
Cliath i Meán Fómhair 2013, saol cógaisíochta
go hÉirinn. Mar an óstach áitiúil, bhí an-áthas
ar an PSI le rath na Comhdhála agus líonta
an lucht freastail cuairte, agus leis an mórán
tionscnamh comhoibrithe a rinneadh leis an
CCI agus comhlachtaí cógaisíochta ar fud na
hÉireann.
Ina ról mar rialtóir, lean an PSI lena ghnáthiniúchadh ar chógaslanna, ag cinntiú go
mbeidh an PSI de réir sprice maidir le timthriall
iomlán iniúchtaí cógaslainne a bheith déanta
faoi dheireadh 2014. Tríd an obair seo leantar
le caighdeáin iomchuí chúraim agus leis an
inniúlacht ghairmiúil atá ríthábhachtach le
haghaidh mhuinín an phobail agus na n-othar
sa ghairm chinntiú.
Tá ceanncheathrú úr an PSI atá oiriúnach
don fheidhm ag Sráid na bhFíníní i mBaile
Átha Cliath riachtanach maidir leis an
gComhairle agus an bhfoireann a éascú agus
a bhfeidhmeanna á ndéanamh acu. Tá fáilte
roimh an ngairm agus roimh bhaill an phobail
cuairt a thabhairt ar an áitreabh agus a
Mhúsaem agus Leabharlann ar urlár na talún.
Táthar ag súil go gcuirfidh siad sin cartlann
cógaisíochta ar fáil in Éirinn.
Mar Uachtarán, ba mhaith liom an deis seo
a ghlacadh chun aitheantas a thabhairt do
dhíograis fhoireann an PSI ina gcuid oibre agus

moladh a thabhair don Uasal Ciara McGoldrick
as a ceannaireacht ar an eagraíocht mar
Chláraitheoir Gníomhach ar feadh tréimhse
shínithe 18 mí agus don Uasal Marita Kinsella,
a thosaigh ina post mar Chláraitheoir an PSI
i nDeireadh Fómhair 2013, agus ó sin i leith
tá sí ag obair go dlúth leis na gComhairle
maidir lena ról agus lena freagrachtaí a
chomhlíonadh. Ba mhaith liom buíochas a
ghabháil fosta leis an Uachtarán atá ag dul as
oifig, an tUasal Paul Fahey, as a ról suntasach
agus as an méid suntasach atá bainte amach
aige, le linn a théarma a chuimsigh an chéad
leath den bhliain 2013.
Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt
dár ndlúthchaidreamh oibre leis an Roinn
Sláinte, an Roinn Talmhaíochta, Bia agus
Mara, an Roinn Oideachais agus Scileanna,
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, na
Scoileanna Cógaisíochta, rialtóirí eile agus
grúpaí ionadaíocha othar. Ba mhaith liom
buíochas a ghabháil chomh maith leis an Aire
James Reilly agus leis an Aire Alex White as a
gcuid tacaíochta le linn na bliana.

Eoghan Hanly
Uachtarán
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Tuarascáil an
Chláraitheora

Tá áthas orm a thuairisciú gurbh bhliain
rathúil eile a bhí in 2013 arís do Chumann
Cógaiseoirí na hÉireann ag leanúint le misean
na heagraíochta a bhaint amach maidir le
sláinte, sábháilteacht agus folláine othar agus
an phobail a chosaint agus a chur chun cinn.
Rinneadh obair shubstaintiúil lena chinntiú go
leanann an PSI lena dhul chun cinn maidir le
raon forbairtí straitéiseacha, mar atá léirithe
sa Straitéis Chorparáideach 2013-2017, agus
a fheidhmeanna oibriúcháin a sheachadadh
ag an am céanna ar aon dul leis an Acht
Cógaisíochta 2007.
Tá ról an PSI forbartha go mór ó tugadh
isteach an tAcht Cógaisíochta 2007. Tá leathnú
suntasach ar fhreagrachtaí an PSI agus
nósanna imeachta úra forbartha agus curtha
i bhfeidhm chun sábháilteacht othar agus
cosaint an phobail a chinntiú. Tá cumarsáid
le hothair agus leis an bpobal, leis an ngairm
agus le príomhpháirtithe leasmhara ina
chuspóir straitéiseach de chuid an PSI agus in
2013 lean an PSI leis an Straitéis Chumarsáide
arna faomhadh ag an gComhairle in 2012 a
chur i bhfeidhm.
Déanann an PSI a dhícheall a chinntiú go
ndéantar seirbhísí cógaisíochta a sheachadadh
ar mhodh cumasach, gairmiúil agus eiticiúil
agus i dtimpeallacht chuí, ar ardchaighdeáin
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cúram cáilíochta agus dea-chleachtais. Le
linn na bliana dhírigh an PSI a acmhainní
ar fheabhsuithe lena soláthraíodh an
t-uastionchar agus an uastairbhe d’othair,
do bhaill an phobail agus don earnáil
chógaisíochta a chur ar aghaidh.
In 2013 chomhoibríomar le líon páirtithe
leasmhara d’fhonn cur i bhfeidhm cúraim
chliniciúil agus teiripe comhtháite a éascú
agus tacú leis agus rannpháirtíocht níos
mó ag cógaiseoirí a spreagadh, a éascú
agus tacú leis maidir le seirbhísí sláinte
comhtháite, otharlárnaithe, cost-éifeachtúla
a sheachadadh. Chuir an PSI feabhas ar a
chaidreamh oibre le rialtóirí eile sa bhaile
agus thar lear araon, chun a sheirbhísí agus a
fheidhmeanna rialála a neartú ar aon dul leis
an dea-chleachtas idirnáisiúnta.
Lean an PSI le tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt
seirbhísí úra agus úrnua cógaisíochta
thrí phróisis rialála éifeachtúla, agus le
hinrochtaineacht seirbhísí cógaisíochta ag
othair a éascú. Leanann an PSI ag féachaint
le húsáid shábháilte agus bharrmhaith
cógas, agus lena chinntiú go bhfuil sé ar
chumas cógaiseoirí agus cógaslann freastal
ar riachtanais othar agus an phobail atá ag
fabhrú.

Tuarascáil an Chláraitheora

Leanadh le hathchóiriú agus forbairt an
oideachais chógaisíochta in 2013 agus dul
chun cinn suntasach á dhéanamh ar struchtúr
úr a chur i bhfeidhm maidir leis an gcáilíocht
do chógaiseoirí le cúnamh an Fhóraim
Náisiúnta agus shamhail an PSI maidir le
forbairt ghairmiúil leanúnach trí thosach obair
Institiúid Cógaisíochta na hÉireann.
Ba mhaith liom an deis seo a ghlacadh le
haitheantas a thabhairt d’fhoireann an PSI as
a ndíograis, a dtiomantas agus as an dóigh
ghairmiúil ina ndéanann siad a ndualgais
i gcónaí. Thar ceann na foirne ba mhaith
liom aitheantas a thabhairt chomh maith
don Uachtarán, don Leas-Uachtarán agus do
Chomhaltaí na Comhairle, idir iarchomhaltaí
agus chomhaltaí reatha, as an treoir
straitéiseach a chuir siad ar fáil in 2013.

Táim ag tnúth le bheith ag obair le Comhairle
an PSI, lena Choistí agus leis an ngairm
ina hiomláine maidir le leas a bhaint as
gnóthachtálacha 2013 le forbairt leanúnach
na gairme cógaisíochta in Éirinn, ar mhaithe le
sláinte agus sábháilteachta an phobail.

Marita Kinsella
Cláraitheoir/Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
(POF)
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Ról agus
Feidhm an PSI

Ról agus Feidhm an PSI

Is comhlacht reachtúil é Cumann Cógaiseoirí na hÉireann (PSI) a bunaíodh faoin Acht
Cógaisíochta 2007. Tá an cúram air, agus tá sé freagrach as, rialú éifeachtach seirbhísí
cógaisíochta a bheith in Éirinn, lena n-áirítear freagracht as maoirseacht a dhéanamh
ar chomhlíonadh an Achta. Oibríonn sé ar mhaithe le leas an phobail chun sláinte agus
sábháilteacht an phobail a chosaint trí ghairm na cógaisíochta agus cógaslanna a rialú.

Ár Ról
Rialaíonn an PSI cleachtas gairmiúil thart ar 5,200 cógaiseoir, 480 cúntóir cógaisíochta agus
1,800 cógaslann.
Is é seo a leanas príomhról an PSI:
•

cógaiseoirí agus cógaslanna a chlárú;

•

feabhas a chur ar ghairm na cógaisíochta lena n-áirítear a chinntiú go bhfuil gach cógaiseoir
ag tabhairt faoi fhorbairt ghairmiúil leanúnach (FGL);

•

caighdeáin um oideachas agus oiliúint chógaisíochta a leagan síos;

•

cláir oideachais i gcomhair ghairm na cógaisíochta a chreidiúnú ar leibhéil éagsúla;

•

dearbhú cáilíochta caighdeán agus cleachtas na cógaisíochta a fhorbairt;

•

iniúchadh agus forfheidhmiú, lena n-áirítear ionchúisimh a thionscnamh;

•

déileáil le gearáin agus le cúrsaí smachta, lena n-áirítear smachtbhannaí a chur i bhfeidhm;

•

comhairle a chur ar an Rialtas maidir le cúram, cóireáil agus seirbhís chógaisíochta in Éirinn.

Ár bhFreagrachtaí
Tháinig an tAcht Cógaisíochta 2007 i bhfeidhm go hiomlán an 1 Lúnasa 2009. Faoin Acht,
ceanglaítear ar an PSI:
•

na cáilíochtaí a theastaíonn maidir le cleachtas agus creidiúnú a leagan síos agus
monatóireacht a dhéanamh ar institiúidí agus céimeanna oideachais, ar chúrsaí staidéir, nó
ar chláir.

•

cógaiseoirí, cúntóirí cógaisíochta agus cógaslanna a chlárú, agus na cláir a chothabháil;

•

comhlíonadh cógaiseoirí, úinéirí cógaslainne, agus daoine eile maidir le dlíthe cógaisíochta
agus cógas an Stát a chinntiú;

•

comhairle, treoir agus treorú a chur ar fáil do chógaiseoirí agus d’úinéirí cógaslainne más gá;

•

caighdeáin um inniúlacht ghairmiúil agus iompraíocht eiticiúil a leagan síos;

•

inniúlacht agus iompraíocht cógaiseoirí a athbhreithniú agus a chur chun cinn;

•

cláir oideachais agus oiliúna a aithint, a chreidiúnú agus a leagan síos chun inniúlacht
leanúnach cógaiseoirí a chinntiú;

•

gearáin agus faisnéis faoi inniúlacht agus iompraíocht cógaiseoirí agus úinéirí cógaslainne a
fháil agus gníomhú orthu;

•

fiosruithe a dhéanamh ar ghearáin agus smachtbhannaí a fhorchur de réir mar is cuí;

•

oibriú le comhlachtaí eile faoi chúrsaí comhchúraim, sábháilteacht othar agus leas an
phobail;

•

faisnéis agus treoir a chur ar fáil don phobal agus don chóras polaitiúil maidir le cúrsaí a
bhaineann lenár bhfeidhmeanna reachtúla;

•

tuairisciú don Aire Sláinte, don Roinn Sláinte agus don Oireachtas, agus a bheith cuntasach
dóibh.
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Ról agus Feidhm an PSI

Eagrúchán agus Rialachas
Tá an PSI rialaithe ag Comhairle 21 comhalta, nach cógaiseoirí a formhór, arna gceapadh ag
an Aire Sláinte. Is é príomhról Chomhairle an PSI leas an phobail a chosaint trí rialú éifeachtúil
ghairm agus chleachtas na cógaisíochta. Tacaíocht foireann feidhmiúcháin ag oifigí an PSI i
mBaile Átha Cliath le hobair na Comhairle. Is iad seo a leanas ár bpríomhaonaid oibriúcháin:
•

Oifig an Chláraitheora/ an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin lena n-áirítear Rialachas
Corparáideach;

•

Feidhmiúlacht chun Cleachtadh agus Gnóthaí Dlí;

•

Forbairt agus Foghlaim Ghairmiúil;

•

Clárú agus Aithint Cáilíochtaí;

•

Forbairt Chleachtas na Cógaisíochta;

•

Iniúchadh agus Forfheidhmiú;

•

Riarachán agus Airgeadas; agus

•

Cumarsáid agus Gnóthaí Poiblí.

Ár Misean
Gníomhaíonn an PSI, mar an rialtóir cógaisíochta, chun sláinte, sábháilteacht agus folláine othar
agus an phobail a chosaint agus a chur chun cinn.

Ár bhFís
Déanaimid ár ndícheall a chinntiú go ndéantar seirbhísí cógaisíochta a sheachadadh ar mhodh
cumasach, gairmiúil agus eiticiúil agus i dtimpeallacht chuí, ar ardchaighdeáin cúram cáilíochta
agus dea-chleachtais.

Ár Luachanna
Is iad luachanna an PSI oibriú le:
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•

Tiomantas do shábháilteacht othar agus an phobail, mar ár dtosaíocht is airde;

•

Fócas ar thacaíocht a thabhairt do shármhaitheas in oideachas agus i gcleachtas na
cógaisíochta;

•

Cuntasacht agus freagracht;

•

Neamhspleáchas, sláine agus ardchaighdeáin ghairmiúla agus eiticiúla;

•

Oscailteacht, inrochtaine agus trédhearcacht;

•

Comhsheasmhacht, cothroime, agus cothromas a chinntiú;

•

Sármhaitheas agus gairmiúlacht;

•

Éiteas d’fhoghlaim leanúnach, lena n-áirítear tiomantas d’fhorbairt fhoireann an PSI agus
chomhaltaí na Comhairle agus na gCoiste.

Comhairle an PSI 2013

Comhairle an PSI
Thionóil Comhairle an PSI naoi gcruinniú in 2013 ar na dátaí seo a leanas: an 7 Feabhra; an
26th Márta; an 25 Aibreán; an 16 Bealtaine; an 17 agus an 18th Iúil; an 16 Lúnasa; an 27 Meán
Fómhair; an 17 Deireadh Fómhair agus an 12 Nollaig.
D’fhreastail a lán daoine ar chruinnithe na Comhairle agus na gCoistí. Léiríonn sé seo leibhéal
tiomantais ard ó chomhaltaí aonair Comhairle agus Coistí. De réir an Chóid Chleachtais maidir
le Rialachas Comhlachtaí Stáit, leagtar síos in Aguisín A agus C na leibhéil tinrimh, táillí agus
costais a íocadh le comhaltaí na Comhairle.

Comhairle an PSI 2013 - Mórthionscnaimh Bheartais
Rinneadh na príomhréimsí gníomhaíochta le linn 2013 a ailíniú de réir a gcuspóirí straitéiseacha
ábhartha arna léiriú i Straitéis Chorparáideach 2013-2017 an PSI.

Foghlaim ar feadh an tSaoil a Chur chun Cinn
•

D’fhaomh an Chomhairle creidiúnú an chláir chéime BSc (Cógaisíocht) arna chur ar fáil ag
Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn (CRMÉ) i mí an Mhárta

•

D’fhaomh an Chomhairle creidiúnú an chláir chéime BPharm arna chur ar fáil ag an Scoil
Chógaisíochta sa Choláiste Ollscoile, Corcaigh i mí Iúil

•

D’fhaomh an Chomhairle creidiúnú an chláir chéime BSc (Cógaisíocht) arna chur ar fáil ag an
Scoil Chógaisíochta agus Eolaíochtaí Cógaisíochta i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath i
mí Dheireadh Fómhair

•

D’fhaomh an Chomhairle soláthar soláthraí le haghaidh bainistíocht a dhéanamh ar an
gClár Náisiúnta Intéirneacht Chógaisíochta i mí Iúil agus síníodh conradh le Coláiste Ríoga
na Máinleá in Éirinn i mí na Nollag i ndiaidh próiseas soláthair phoiblí.

•

D’fhaomh an Chomhairle Meabhrán Tuisceana idir an PSI agus Comhairle Creidiúnaithe SA
um Oideachas Cógaisíochta trína Chlár Seirbhísí Idirnáisiúnta i mí Iúil

•

D’fhaomh an Chomhairle Téarmaí Tagartha leasaithe agus bunú agus ceapadh chomhaltaí
Ghrúpa Stiúrtha Institiúid Cógaisíochta na hÉireann i mí an Mhárta agus mí Iúil

•

D’fhaomh an Chomhairle doiciméad Marcanna agus Caighdeán leasaithe maidir leis an gclár
Mpharm 2013-2014 arna sholáthar ag an CRMÉ i mí Dheireadh Fómhair

•

D’fhaomh an Chomhairle caighdeáin um chreidiúnú don chlár céim mháistreachta
lánchomhtháite cúig bliana i gcógaisíocht i mí na Nollag

•

D’fhaomh an Chomhairle an clár oibre bliantúil le haghaidh sruth maoiniúcháin 2014
Institiúid Cógaisíochta na hÉireann i mí na Nollag.
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Ag Leanúint le hArdchaighdeáin Cúram Othar agus Dea-Chleachtas Cógaisíochta a
Chinntiú
•

D’fhaomh an Chomhairle Treoir do chógaiseoirí maidir le húsáid na Meán Digiteach agus
Sóisialta i mí Aibreáin

•

D’fhaomh an Chomhairle treoir maidir le Soláthar Seirbhísí Tástála i gCógaslanna i mí na
Nollag

Forbairt na Cógaisíochta mar Ghairm in Éirinn a éascú
•

D’fhaomh an Chomhairle clár oiliúna maidir le vacsaíniú an fhliú shéasúraigh don séasúr
2013-2014 agus an próiseas creidiúnaithe lena mbaineann i mí na Bealtaine

•

D’fhaomh an Chomhairle treoir maidir le soláthar sheirbhís vacsaíniú an fhliú shéasúraigh
ag cógaiseoirí i ngnóthais cógaslainne miondíola i mí na Bealtaine

•

D’fhaomh an Chomhairle clár maidir le hoiliúint a chur ar sholáthraithe vacsaíniú an fhliú
shéasúraigh i mí Lúnasa

Nósanna Imeachta Córa um Chlárú a Chinntiú
•

D’fhaomh an Chomhairle siollabas leasaithe maidir leis an Scrúdú Coibhéise faoin bpróiseas
um “Cháilíocht Tríú Tíre a Aithint mar Cháilíocht Oiriúnach le haghaidh Cleachtais in Éirinn” i
mí Aibreáin

•

D’fhaomh an Chomhairle foirmeacha clárúcháin leanúnaigh leasaithe i mí Iúil

•

D’fhaomh an Chomhairle beartas athchóirithe leasaithe i mí Dheireadh Fómhair

Cumas Seachadta an PSI a Chinntiú
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•

Cláraitheoir úr a cheapadh

•

Fuarthas ceadú ón Roinn Sláinte chun foireann bhreise a earcú in 2013

•

Ghlac an PSI córas bainistíochta feidhmíochta in 2013

Comhairle an PSI 2013

Rialachas Corparáideach
•

D’fhaomh an Chomhairle an Plean Seirbhíse le haghaidh 2013 agus an Straitéis
Chorparáideach 2013-2017 i mí an Mhárta agus rinneadh monatóireacht ar an gcur i
bhfeidhm ar bhonn ráithiúil le linn na bliana

•

Tionóladh oiliúint ionduchtúcháin do chomhaltaí úra Comhairle i mí Iúil

•

Rinne an Chomhairle Cairt an Choiste Iniúchóireachta a athbhreithniú agus a fhaomhadh i
mí Lúnasa

•

Cheap an Chomhairle Iniúchóirí Seachtracha i mí na Nollag

•

D’fhaomh an Chomhairle síneadh ar an gconradh reatha leis na hIniúchóirí Seachtracha i mí
Iúil

Ár dTeachtaireacht a Fháil Amach
•

Lean an PSI leis an Straitéis Chumarsáide arna faomhadh ag an gComhairle in 2012 a chur i
bhfeidhm

•

Thionóil an PSI ocht gcruinniú faisnéise ar fud na tíre san Earrach chun plé a dhéanamh
ar oideachas cógaisíochta, ar Institiúid Cógaisíochta na hÉireann (ICÉ), a chuir tús lena
hoibríochtaí i mí Lúnasa, agus ar an bpríomhchreat inniúlachta, doiciméad lárnach um
chógaisíocht agus um chógaiseoirí in Éirinn

Córas Éifeachtúil um Chomhlíonadh a Sheachadadh
•

Lean an PSI in 2013 le mionathrú agus forbairt a dhéanamh ar an gcóras iniúchta agus
forfheidhmithe ar fud gach cineáil chógaisíochta, ag comhcheangal cheanglais na
reachtaíochta le cineál an chleachtais chógaisíochta i ngach earnáil

13
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Oifig an Chláraitheora
Cuimsíonn Oifig an Chláraitheora Gnóthaí Corparáideacha agus Rialachas Corparáideach
agus tugann sí tacaíocht maidir le cuspóirí straitéiseacha agus oibriúcháin a bhaint amach trí
éifeachtúlacht a chumasú trí chórais agus trí phróisis inmheánacha chuí agus éifeachtacha. Tá
an tAonad freagrach chomh maith as comhairle a thabhairt maidir le comhlíonadh ceanglais
rialachais reachtaigh agus chorparáidigh agus an comhlíonadh sin a chinntiú, lena n-áirítear,
na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, Iniúchadh Inmheánach, Bainistíocht Riosca, cruinnithe
Chomhairle an PSI a sceidealú agus tacú leo. Tá an fhreagracht ag an Aonad chomh maith
as foilseacháin chorparáideacha a chomhordú agus a bhainistiú amhail an Plean Seirbhíse
bliantúil, an Tuarascáil Bhliantúil agus an Straitéis Chorparáideach agus as maoirseacht a
dhéanamh an mbainistíocht agus ar an bhfreagairt maidir le ceisteanna parlaiminteacha
agus comhairliúcháin phoiblí.
D’fhaomh an Chomhairle an Straitéis Chorparáideach 2013-2017 an 26 Márta agus baintear leas
inti as an obair shuntasach a rinneadh i dtréimhse na straitéise roimhe sin chun na leasúcháin a
tháinig as an Acht Cógaisíochta 2007 a chur i bhfeidhm. Déantar breac-chuntas sa doiciméad ar
phríomhchuspóirí an PSI thar an tréimhse 2013-2017.
D’fhorbair an Feidhmeannach an Plean Seirbhíse le haghaidh 2013 i gcomhair leis na Coistí
Comhairle agus na Coistí Comhairleacha agus d’fhaomh an Chomhairle é an 26 Márta 2013.
I Scórchárta Comhardaithe an PSI leagtar amach na príomhchuspóirí, na spriocanna agus
na frámaí ama thar cheithre cheathrú, arb iad sin príomhréimsí fhócas oibriúcháin an PSI;
a phríomhphróisis ghnó; a phleananna maidir le foghlaim agus fás laistigh den eagraíocht;
a chaidreamh lena chustaiméirí agus lena pháirtithe leasmhara; agus a shocruithe maidir
le bainistíocht acmhainní agus rialachas. Trí leas a bhaint as an Scórchárta sin soláthraítear
meicníocht shoiléir agus shimplí don Chomhairle chun feidhmíocht na heagraíochta a thomhas
sna réimsí lena mbaineann an tábhacht straitéiseach is mó, agus tugtar tuarascálacha ráithiúla
cur i bhfeidhm don Chomhairle.
Ar an 18 Aibreán 2013 ar aon dul le Rialacha Chumann Cógaiseoirí na hÉireann (Comhairle)
2008, I.R. Uimh. 42 de 2008, tionóladh toghchán Comhairle agus toghadh na cógaiseoirí
cláraithe seo a leanas: An tUasal Nicola Cantwell, an tUasal Richard Collis, an Dr Ann Frankish, an
tUasal Eoghan Hanly agus an tUasal Conor Phelan.
Cheap an tAire Sláinte na daoine seo a leanas nach cógaiseoirí iad ar an gComhairle chomh
maith le linn 2013: An Dr Chantelle Macnamara, an tOllamh Kieran Murphy agus an tUasal Pat
O’Dowd (Ainmní FSS), agus athcheapadh an tUasal Rita Purcell (Ainmní BLÉ).
Thionóil Comhairle an PSI toghchán an 17 Iúil chomh maith chun Uachtarán agus LeasUachtarán a cheapadh. Toghadh an tUasal Eoghan Hanly mar Uachtarán, in aonad an Uasail Paul
Fahey, agus toghadh an tUasal Noel Stenson mar Leas-Uachtarán, in aonad an Uasail Eoghan
Hanly.
Cuireadh oiliúint maidir le rialachas corparáideach ar fáil don Uachtarán agus Leas-Uachtarán
nuathofa agus do Chathaoirligh na gCoistí Comhairleacha. Cuireadh oiliúint ionduchtúcháin
ar fáil fosta do gach comhalta úr den Chomhairle, inar cuimsíodh róil agus freagrachtaí na
heagraíochta, agus oiliúint maidir le rialachas corparáideach, na meán agus gnóthaí poiblí. Lean
an tAonad in 2013 le tacaíocht idirchaidrimh agus chruinnithe a chur ar fáil don Chomhairle
agus dá Coiste Comhairleacha le naoi gcruinniú Comhairle, ceithre chruinniú de chuid an Choiste
Iniúchóireachta agus cruinniú amháin de chuid Choiste na gCathaoirleach.
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In 2013 lean an tAonad lena chinntiú go bhfuil straitéisí um aitheantas, tomhas agus maolú
riosca i bhfeidhm agus gur chloígh an Chomhairle, na Coistí agus an Feidhmeannach leis an
mbeartas agus na treoirlínte maidir le bainistíocht riosca a d’fhaomh an Chomhairle.
Stiúir an tAonad soláthar na seirbhísí dlíthiúla agus rinne sé maoirseacht ar athbhreithniú na
dtáillí maidir leis an gcéad chlárú agus an gclárú leanúnach. Rinne an tAonad maoirseacht
chomh maith ar earcú aon bhall foirne dhéag a d’fhaomh an Roinn Sláinte agus ar cheapachán
an Cláraitheora úir a thosaigh a théarma i mí Dheireadh Fómhair 2013. Bhí an tAonad freagrach
chomh maith as Plean Gníomhaíochta um Pleanáil Tascfhórsa tugtha chun dáta a ullmhú.
Cuireadh é sin isteach chuig an Roinn Sláinte chun críche pleanála tascfhórsa meántéarmaí.
Glacadh córas bainistíochta feidhmíochta don fhoireann in 2013 chomh maith.
Leanann comhaltaí na Comhairle de dhoiciméid leictreonacha Comhairle a fháil, trína mbaintear
coigiltis amach i gcostais agus in acmhainní daonna araon. Rinneadh córas bainistíochta
doiciméad leictreonach a thabhairt isteach agus a fheidhmiú go céimneach chuig Coistí eile in
2013.
Oibríonn an PSI le réimse leathan páirtithe leasmhara agus comhlachtaí rialála agus
comhpháirtithe maidir le sábháilteacht othar agus cláir oibre maidir le leas an phobail. Tá an
Fóram Rialála um Shláinte agus Cúram Sóisialta, a bhfuil an PSI mar bhall de, ag leanúint le ról
luachmhar a imirt maidir le dul i gcion ar fhorbairt bheartais ó thaobh sábháilteacht othar agus
chosaint an phobail de.
Bhí Comhdháil Dhomhanda na Cónaidhme Cógaisíochta Idirnáisiúnta (CCI), a tionóladh i
mBaile Átha Cliath, ina tionscadal suntasach don PSI in 2013 agus soláthraíodh deis inti do
rannpháirtíocht shuntasach páirtithe leasmhara le toscairí náisiúnta agus idirnáisiúnta.
In 2013 bhí bainteacht shuntasach leis an Roinn Sláinte agus Bord Leigheasra na hÉireann ann i
dtaca le tograí cur i bhfeidhm maidir le hAirteagal 85c de Threoir 2001/83/CE (an Treoir maidir le
Cógais Fhalsaithe, arna leasú) i dtaca le díol cógas i bhfad ón bpobal.

Clárú agus Aithint Cáilíochtaí
Tá an tAonad um Chlárú agus Aithint Cáilíochtaí freagrach as a chinntiú go bhfuil Clár na
gCógaiseoirí agus na gCúntóirí Cógaisíochta daingean agus go soláthraíonn sé dearbhú
cógaiseoirí creidiúnacha don phobal. Áirítear ar an bhfeidhm seo feidhmeanna a phróiseáil trí
Bhealaí Náisiúnta, AE agus Tríú Tíre um Chlárú; cothabháil an Chláir; cúnamh a thabhairt le
fiosruithe a bhaineann leis an gClár agus tacaíocht a thabhairt don Choiste um Chlárú agus
Aithint Cáilíochta.
Ní mór do chógaiseoirí agus do chúntóirí cógaisíochta a bheith cláraithe leis an PSI chun
cleachtadh. Leantar den chlár comhaimseartha ar líne a chothabháil agus tá sé ar fáil lena
chinntiú gur féidir le hothair agus leis an bpobal an chlár a chuardach ag http://public.thepsi.ie.
Tháinig méadú ar líon na gcógaiseoirí cláraithe ó 5,004 in 2012 go 5,245 in 2013 agus tháinig
laghdú 16 ar líon na gcúntóirí cógaisíochta cláraithe in 2013 (figiúr 1).
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Figiúr 1: Líon na gCógaiseoirí Cláraithe agus na gCúntóirí Cógaisíochta Cláraithe
2011

2013

5245

5004

4793

2012

510

499

483

Cúntóirí Cógaisíochta

Cógaiseoirí

In 2013 ba é 357 líon iomlán na gcógaiseoirí a cuireadh le Clár na gCógaiseoirí atá i seilbh an PSI.
Is é sin 5 chógaiseoir eile ó 2012. Tá líon na gcógaiseoirí a chláraigh an PSI trí na bealaí clárúcháin
éagsúla ó 2011 agus 2013 léirithe i bhfigiúr 2.

Figiúr 2 Líon na gCógaiseoirí a Cuireadh leis an gClár de réir Bealaigh 2011-2013
2011

2012

2013
340

204
163

143

167

173

AE

357

184

4
Náisiúnta

352

5
Tríú Tír

6
Iomlán
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Ba é 113 líon na gcealuithe ón gClár Cógaiseoirí in 2013. Astu sin níor athnuaigh 44 díobh a
gclárú bliantúil. I gcásanna inar léirigh cógaiseoirí cúis lena gclárú a chealú, bhain sé sin den
chuid is mó le heisimirce (18) nó ag filleadh thar lear (14). Eisíodh 78 Deimhniú um Stádas
Gairmiúil Reatha thar ceann na gcláraithe, agus cuireadh 22 díobh chuig údaráis rialála san
Astráil agus eisíodh 39 díobh chuig an Ríocht Aontaithe (lena n-áirítear Tuaisceart Éireann). Ba é
14 líon na gcealuithe ó Chlár na gCúntóirí Cógaisíochta. Astu sin níor athnuaigh 4 díobh a gclárú
bliantúil. Ghlac an Chomhairle beartas athchóirithe leasaithe le linn 2013 agus forbraíodh na
nósanna imeachtaí agus doiciméid tacaíochta iomchuí.
Sheachaid Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn dhá scrúdú coibhéise thar ceann an PSI faoin
mBealach um Cháilíocht Tríú Tíre a Aithint, lenar bhain 12 iarrthóir. Thug 9 n-iarrthóir san iomlán
faoi shocrúcháin oiliúna oiriúnaithe i gcógaslanna in Éirinn in 2013 chun aitheantas a fháil
maidir lena gcáilíocht.
Leanann spreagadh úsáid gníomhaíochtaí ar líne bunaithe ar chlárú ag cláraithe, agus úsáid
ghinearálta na cumarsáide leictreonaí de bheith ina chuspóir ag an PSI. Chun na críche sin
rinneadh athbhreithniú ar an gclár agus cleachtadh bailithe sonraí ina dhiaidh sin in 2013 lena
chinntiú go raibh seoltaí ríomhphoist a gcoinneáil do gach cógaiseoir agus do gach cúntóir
cógaisíochta, más infhaighte. Ina dhiaidh sin tá seoltaí ríomhphoist ag an PSI anois le aghaidh
97% de chógaiseoirí.
In 2013 lean an tAonad um Chlárú agus Aithint Cáilíochtaí d’athbhreithniú a choinneáil ar
thabhairt chun dáta na Treorach um Cháilíochtaí Gairmiúla 2005/36/CE, ar shínigh Parlaimint na
hEorpa agus an Chomhairle an téacs comhaontaithe inti in Strasbourg i mí na Samhna 2013.
D’aontaigh an Chróit don AE an 1 Iúil 2013 agus próiseáladh an chéad iarratas ó Chrótach go
hiomlán an 31 Deireadh Fómhair 2013.
Tháinig Cumann Cógaiseoirí na hÉireann faoi shainchúram an Ombudsman i dtaca lena
fheidhmeanna clárúcháin ón 1 Bealtaine 2013, agus chinntigh an Coiste um Chlárú agus Aithint
Cáilíochtaí go raibh nósanna imeachta inmheánacha iomchuí i bhfeidhm leis sin a éascú.
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Forbairt agus Foghlaim Ghairmiúil
Tá an tAonad um Fhorbairt agus um Fhoghlaim Ghairmiúil freagrach as a chinntiú go bhfuil
oideachas agus oiliúint cógaisíochta ar aon dul leis an dea-chleachtas agus leis na caighdeáin
idirnáisiúnta is airde. Áirítear air sin rialacha, caighdeáin a tháirgeadh agus creidiúnú cláir
oideachais a eagrú do ghairm na cógaisíochta ar leibhéil éagsúla, ardchaighdeáin oideachais
agus oiliúna a chinntiú, córas forbartha gairmiúla leanúnaí a chur i bhfeidhm trí Institiúid
Cógaisíochta na hÉireann agus maoirseacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí oideachais
leasúcháin mar atá ordaithe ag an gComhairle i ndiaidh imeachtaí feidhmiúlacht don
chleachtas.
Rinneadh dhá chuairt um chreidiúnú sa chéad ráithe in 2013 ag baint úsáid as na caighdeáin
chreidiúnaithe eatramhacha agus as an bpróiseas um chreidiúnú do na céimeanna Baitsiléara
leibhéal 8 a bhronntar ar chur i gcrích rathúil na gclár céime cógaisíochta fochéime 4 bliana.
Rinne painéal saineolaithe náisiúnta agus idirnáisiúnta na cuairteanna sin thar ceann na
Comhairle le haghaidh na céime Baitsiléara Cógaisíochta arna bronnadh ag an gColáiste
Ollscoile, Corcaigh i mí Feabhra 2013 le haghaidh na céime Baitsiléara um Eolaíocht
Chógaisíochta arna bronnadh ag Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath i mí an Mhárta 2013.
Moladh go ndéanfadh na foirne creidiúnaithe an dá chlár a chreidiúnú ar feadh tréimhse 5
bliana. D’fhaomh Comhairle na PSI creidiúnú chlár céim Bhaitsiléara an Choláiste Ollscoile,
Corcaigh ag a cruinniú an 17 Iúil 2013. D’fhaomh Comhairle na PSI creidiúnú chlár céim
Bhaitsiléara an Choláiste Ollscoile, Corcaigh ag a cruinniú an 17 Iúil 2013.
D’fhaomh an PSI ‘ Cláir oiliúna maidir le Vacsaíniú an Fhliú Shéasúraigh do Chógaiseoirí’ (ab initio
agus oiliúint athnuachana) a sholáthraíonn Boots Retail (Ireland) Ltd agus Hibernian Healthcare
Ltd.
D’fhonn feasacht maidir le tionscnaimh forbartha oideachais an PSI a chur chun cinn agus a
spreagadh, ghlac an PSI páirt in ocht gcruinniú faisnéise réigiúnacha i mí Feabhra agus i mí
an Mhárta. Rinneadh cur síos sna cruinnithe réigiúnacha sin ar an bPríomhchreat Inniúlachta
do Chogaiseoirí, ar an gclár céim chógaisíochta lánchomhtháite 5 bliana agus ar shamhail na
forbartha gairmiúla leanúnaí (FGL) do chógaiseoirí ar a ndéanfaidh Institiúid Cógaisíochta na
hÉireann maoirseacht agus bainistíocht thar ceann an PSI. Tionóladh cruinnithe i mBaile Átha
Cliath, Sligeach, Gaillimh, Béal Átha Luain, Port Láirge, Corcaigh agus Luimneach.
Rinneadh tuilleadh dul chun cinn in 2013 maidir leis an gclár céim mháistreachta
lánchomhtháite cúig bliana i gcógaisíocht a chur chun cinn trí na socruithe comhpháirtíochta
leis na hInstitiúidí Ardoideachais agus na cleachtóirí ardoideachais arna mbunú ag an PSI faoi
choimirce an Fhóraim Náisiúnta d’Oideachas agus Creidiúnú Cógaisíochta. Lean an PSI agus an
Fóram Náisiúnta ag oibriú leis na príomhpháirtithe leasmhara go léir i dtaca leis an gclár cúig
bliana a chur i bhfeidhm agus bogadh i dtreo dáta tosaithe luath.
Chuaigh an PSI isteach i Meabhrán Tuisceana foirmiúil (MT) le Comhairle Creidiúnaithe SA
um Oideachas Cógaisíochta um Oideachas Cógaisíochta (ACPE) i mí Mheán Fómhair 2013.
Cumasaítear comhar agus comhoibriú sa Mheabhrán Tuisceana seo maidir le gníomhaíochtaí
agus tionscnaimh chun cáilíocht oideachas na cógaisíochta, roimh an gcáilíocht agus ina dhiaidh
araon, a chur chun cinn ar bhonn idirnáisiúnta.
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Chuir Institiúid Cógaisíochta na hÉireann (ICÉ) tús le hoibríochtaí i mí Lúnasa 2013. Bhain
Institiúid Cógaisíochta na hÉireann na príomhghníomhaíochtaí seo a leanas amach in 2013:
•

Ceapadh an Dr Catriona Bradley mar an gcéad Stiúrthóir Feidhmiúcháin ar an ICÉ (tosóidh sí
go foirmiúil ina post i mí an Mhárta 2014).

•

Lainseáladh suíomh gréasáin coinneála ag deireadh 2013 ag www.iiop.ie agus tá sé i
bhfeidhm ar feitheamh fhorbairt iomlán an tsuímh ghréasáin.

•

Bhunaigh an Chomhairle Grúpa Stiúrtha an ICÉ agus tá 15 dá 16 chomhalta ar an nGrúpa.
Thionóil an Grúpa Stiúrtha dhá chruinniú - an 14 Deireadh Fómhair agus an 27 Samhain - in
2013.

•

Bunaíodh painéal de Chógaiseoirí Piara Tacaíochta (CPTanna) agus ceapadh 37 CPT.

•

Rinneadh na hinstitiúidí ábhartha uile an Clár Oibre Bliantúil le haghaidh 2014 a
chomhaontú agus a fhaomhadh, lena n-áirítear an FSS agus an Roinn Sláinte.

Tionóladh comhairliúchán poiblí maidir le dréachtchaighdeáin um chreidiúnú le bonn taca a
chur faoin gcéim Mháistreachta lánchomhtháite cúig bliana i gcógaisíocht i mí Mheán Fómhair
2013. D’fhaomh Comhairle an PSI, i bprionsabal, na caighdeáin úra um chreidiúnú ag a cruinniú
i mí na Nollag 2013. Tiocfaidh na caighdeáin um chreidiúnú sin i bhfeidhm nuair a thosóidh na
Rialacha um Chumann Cógaiseoirí na hÉireann (Oideachas agus Oiliúint) (Cúrsa Comhtháite)
2014 atá i mbun a bhforbartha faoi láthair.
Ag druidim le deireadh 2013, bhí an PSI bainteach i bpróiseas soláthair chun soláthraí maidir
leis an gclár oiliúna praiticiúla inseirbhíse agus an Scrúdú um Chlárú Gairmiúil a sheachadadh
agus a bhainistiú. I ndiaidh an phróisis soláthair sin, dámhadh an conradh do Choláiste Ríoga na
Máinleá in Éirinn agus soláthróidh sé an Clár Náisiúnta Intéirneacht Chógaisíochta (CNIC) thar
ceann Chomhairle an PSI don tréimhse 2014-2017.

An Clár Náisiúnta Intéirneacht Chógaisíochta (CNIC)
Tá forbhreathnú ar fáil i bhFigiúr 3 ar struchtúr na socrúchán arna ndéanamh ag intéirnigh
chógaisíochta a thosaigh an CNIC i mí Mheán Fómhair 2013.
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Figiúr 3: Forbhreathnú ar Struchtúr na Socrúchán arna nDéanamh ag Intéirnigh 		
Chógaisíochta a Thosaigh an Clár Náisiúnta Intéirneacht Chógaisíochta
i mí Mheán Fómhair 2013.
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Chríochnaigh 169 intéirneach cógaisíochta an clár in 2013 i ndiaidh dóibh an Scrúdú um Chlárú
Gairmiúil a dhéanamh i mí na Bealtaine agus i mí Dheireadh Fómhair.

Oideachas Feabhsúcháin
Rinne an tAonad um Fhorbairt agus um Fhoghlaim Ghairmiúil maoirseacht ar 16 chás oideachas
feabhsúcháin a tháinig as thorthaí na bpróiseas smachta faoi Chuid 6 den Acht Cógaisíochta
2007.

Aitheantas deimhnithe cáilíochta um Theicneoir Cógaisíochta
D’eisigh an PSI dhá dheimhniú don Chomhairle Cógaisíochta Ghinearálta sa Bhreatain Mhór i
dtaca leis an gcáilíocht um theicneoir cógaisíochta a fuarthas in Éirinn (an próiseas a theastaíonn
faoin Treoir 2005/36/AE ó Chomhairle na hEorpa maidir le cáilíochtaí gairmiúla a aithint).
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Forbairt Chleachtas na Cógaisíochta
Tá an tAonad um Fhorbairt Chleachtas na Cógaisíochta freagrach as dearbhú cáilíochta na
gcaighdeán agus as forbairt chleachtas na cógaisíochta trí threoir a fhorbairt agus trí seirbhís
bainistíochta fiosruithe a chur ar fáil do chógaiseoirí. Bíonn an tAonad rannpháirteach le
páirtithe leasmhara chomh maith chun an ról atá ag cógaiseoirí a bharrfheabhsú, agus dá
réir sin feabhsuithe a bhaint amach i gcáilíocht an chúraim d’othair.
Foilsíodh tuarascáil deiridh an Staidéir Bhonnlíne ar Chógaisíocht Ospidéil in Éirinn i mí Feabhra
2013. Tá an tuarascáil ar fáil ar shuíomh gréasáin an PSI. Tá sé beartaithe go mbeadh torthaí na
hoibre seo ina mbonn eolais faoi bheartas sa réimse seo amach anseo, ar mhaithe le feabhas a
chur ar shláinte agus ar shábháilteacht othar. Cuireadh tús le tionscadal chun athbhreithniú a
dhéanamh ar mholtaí na tuarascála agus plean gníomhaíochta a fhorbairt amach anseo.
D’fhaomh an Chomhairle treoir do Chógaiseoirí maidir le húsáid na Meán Digiteach agus
Sóisialta in 2013. Tá sé beartaithe leis an treoir seo a chinntiú go bhfuil cógaiseoirí feasach
faoina bhfreagrachtaí lena chinntiú go bhfuil a ngníomhaíocht ar líne comhsheasmhach lena ról
gairmiúil. Cumhdaítear topaicí sa treoir amhail teorainneacha gairmiúla, príobháideacht agus
rúndacht, oiriúnacht faisnéise, cáilíocht faisnéise, slándáil agus cuntasacht faisnéise.
Cuireadh podchroaladh maidir le róil agus freagrachtaí cógaiseoirí maoirseachta i gcrích i
mí an Mheithimh agus cuireadh ar shuíomh gréasáin an PSI é. Tá an scannán seo deartha
chun scannán an PSI ar ról an chógaiseora maoirseachta a chomhlánú agus tá sé beartaithe
go gcuirfidh sé tuiscint ar fáil maidir le róil agus freagrachtaí an chógaiseora maoirseachta
chun cinn, chomh maith le gnéithe ceanglais dhlíthiúil, rialachais agus cuntasachta. Cuireadh
cógaiseoirí ar an eolas faoin acmhainn seo trí nuachtlitir an PSI.
Rinneadh measúnú ar sheirbhís vacsaíniú an fhliú shéasúraigh i gcógaslanna 2012-2013
agus foilsíodh Tuarascáil maidir leis an Measúnú ar Sheirbhís Vacsaíniú an Fhliú Shéasúraigh i
gCógaslanna 2012-2013 ar shuíomh gréasáin an PSI. Áiríodh ar an measúnú rannpháirtíocht
le hothair, cógaiseoirí agus príomhpháirtithe leasmhara eile. Aithníodh sa tuarascáil go bhfuil
seirbhís vacsaíniú an fhliú shéasúraigh a sholáthraítear i gcógaslanna á feidhmiú go héifeachtúil
agus níor aithníodh buarthaí cáilíochta nó sábháilteachta ar bith. Bhí cógaiseoirí níos
comhtháite san fheachtas imdhíonta náisiúnta in 2012 agus tháinig méadú suntasach ar líon
na n-othar a raibh vacsaíniú á fháil acu trí chógaslanna in 2012/2013. Léirigh na hothair sásamh
leis an tseirbhís a soláthraíodh. Bhí an measúnú seo ina bhonn eolais faoi chinntí na Comhairle
maidir le hoiliúint don séasúr 2013/2014 agus leasuithe a rinneadh ar Threoir an PSI maidir
le Soláthar Sheirbhís Vacsaíniú an Fhliú Shéasúraigh ag Cógaiseoirí i nGnóthais Cógaslainne
Miondíola i mí na Bealtaine.
Foilsíodh an Príomhchreat Inniúlachta do Chógaiseoirí, arna fhaomhadh ag Comhairle an PSI,
agus scaipeadh ar gach cógaiseoir cláraithe é. Cloch choirnéil chlár an PSI is ea an creat seo chun
oideachas agus oiliúint cógaiseoirí a athchóiriú. Tá uirlis measúnaithe ar líne, bunaithe ar an
gcreat inniúlachta, á forbairt chun cuidiú le cógaiseoirí an creat a úsáid chun féinmheasúnú a
dhéanamh agus chun a riachtanais foghlama a thaifeadadh. Tá an creat á úsáid fosta chun bonn
eolais a chur faoi na torthaí foghlama ón gClár Náisiúnta Intéirneacht Chógaisíochta.
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Leanann an tAonad um Fhorbairt Chleachtas na Cógaisíochta le tacaíocht a thabhairt
do chógaiseoirí idirchaidrimh atá bainteach le clár cúraim chliniciúil FSS agus Clár úr um
Bainistíocht Cógas FSS. Tionóladh dhá chruinniú staidéir lae le hidirchaidreamh cógaisíochta, FSS
agus an PSI in 2013.
Ar aon dul le deiseanna a bhí ag forbairt maidir le foghlaim ildisciplíneach san earnáil sláinte,
tionóladh an dara Fóram um Bainistíocht Cógas go rathúil ag deireadh mhí na Samhna arna
chomhthionóil ag an PSI, Clár um Bainistíocht Cógas FSS agus Oifig Stiúrthóir na Seirbhísí
Altranais agus Cnáimhseachais ag FSS. Ba é téama an fhóraim ildisciplínigh ‘Bainistíocht Cógas
- úsáid shábháilte, éifeachtúil agus cos-éifeachtúil cógas chun feabhas a chur ar chúram othar’
agus i measc na gcur i láthair ar an lá bhí tuairiscí chun dáta ar Chlár Náisiúnta um Bainistíocht
Cógas FSS, feabhas a chur ar oideasú sa chúram príomhúil, cloí le cógais agus seirbhís
monatóireachta antaithéachtaithe sa chógaisíocht phobail. Tá clár an lae agus rochtain ar rogha
cur i láthair ón lá ar fáil ar shuíomh gréasáin an PSI.
Eisíodh tuileadh treorach don ghairm trí ríomh-nuachtlitir speisialta i mí Iúil, inar cuireadh
faisnéis agus treoir ghinearálta ar fáil do chógaiseoirí maidir leis an Acht Sláinte (Earraí Liachta
a Phraghsáil agus a Sholáthar) 2013 agus i mí na Nollag cuireadh tuairiscí chun dáta maidir leis
an treoir ar an bhfrithghiniúnach hormónach éigeandála Norlevo ag cógaiseoirí ar fáil i ndiaidh
fhaomhadh faisnéise cliniciúla úir.
Chomhthionóil an PSI Chomhdháil na Cónaidhme Cógaisíochta Idirnáisiúnta (CCI) i mBaile Átha
Cliath i mí Mheán Fómhair. D’éirigh go han-mhaith leis an gComhdháil agus d’fhreastail a lán
daoine uirthi. Ag an gComhdháil, thug foireann an Aonaid cur i láthair ar Threoir an PSI maidir
leis na Meáin Dhigiteacha agus Shóisialta, chuir siad póstaeir i láthair maidir leis an Staidéar
Bonnlíne Ospidéil agus Seirbhísí Bainistíochta Fiosraithe an PSI, chuidigh siad ag an seastán
‘Cógaisíocht in Éirinn’ agus d’fhreastail siad ar chruinniú sainchleachtóirí i dtaca le hardchreat
inniúlachta domhanda do chógaiseoirí.

Seirbhísí Bainistíochta Fiosruithe an PSI
Soláthraíonn an tAonad um Fhorbairt Chleachtas na Cógaisíochta i gcomhair leis an Aonad um
Iniúchadh agus Forfheidhmiú Seirbhís Bainistíochta Fiosruithe chun freagairt a thabhairt ar
fhiosruithe ó bhaill an phobail, ó chógaiseoirí agus ó ghairmithe cúram sláinte eile. Is é faisnéis
a bhíonn á lorg de ghnáth sna fiosruithe a fhaightear ar reachtaíocht cógaisíochta agus cógas nó
dearcadh agus treoir an rialtóra maidir le ceisteanna ar chleachtas na cógaisíochta.
In 2013 fuarthas agus freagraíodh 385 fiosrú san iomlán. Rinneadh athbhreithniú ar shampla
de na fiosruithe sin chun foinse, ábhar agus patrúin a bith eile a tháinig chun cinn maidir le
fiosrú a scrúdú agus a anailísiú. Dearadh an t-athbhreithniú chun scrúdú a dhéanamh ar luach
na seirbhíse seo agus chun bonn eolais a chur faoi fhorbairt na seirbhíse amach anseo. Rinneadh
scrúdú agus anailís níos grinne ar shampla (n=147) de na fiosruithe chun tuilleadh léargais a
fháil ar fhoinse na bhfiosruithe agus ar na cineálacha fiosruithe a fuarthas. Tá na fiosruithe a
fuarthas de réir foinse léirithe i bhfigiúr 4.
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Figiúr 4. Fiosruithe a fuarthas de réir foinse (n=147)
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Bhain fiosruithe a fuarthas ó chógaiseoirí le ceisteanna gairmiúla amhail reachtaíocht
cógaisíochta agus cógas, cur i bhfeidhm na reachtaíochta i dtimpeallacht chleachtais agus
oideasú, dáileadh agus diúscairt/scriosadh iomchuí Drugaí Rialaithe.
Bhain fiosruithe ó bhaill an phobail de ghnáth le cógas a soláthraíodh agus ról an chógaiseora i
soláthar cógas. Bhain fiosruithe ó ghairmithe cúram sláinte eile den chuid is mó le reachtaíocht
cógaisíochta agus cógas agus ról an chógaiseora.
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Iniúchadh agus Forfheidhmiú
Tá an tAonad um Iniúchadh agus Forfheidhmiú freagrach as clárú gnóthais cógaslainne
miondíola, iniúchadh a dhéanamh ar chógaslanna, imscrúduithe a dhéanamh ar sháruithe ar
reachtaíocht cógas agus as ionchúiseamh a thionscnamh.

Clárú Gnóthais Cógaslainne Miondíola
Ba é 1,818 líon iomlán na nGnóthas Cógaslainne Miondíola ar Chlár an PSI ag deireadh na bliana
2013 arbh ionann é sin agus méadú 34 cógaslann ó 2012 mar a léirítear i bhfigiúr 5.

Figiúr 5. Líon Iomlán na nGnóthas Cógaslainne Miondíola Cláraithe 2011-2013

1818
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Mar atá léirithe i bhfigiúr 6 mhéadaigh líon na n-oscailtí úra ó 45 in 2012 go dtí 47 in 2013,
laghdaigh líon na n-athshíomhanna ó 14 in 2012 go dtí 8 in 2013 agus mhéadaigh líon na
n-aistrithe úinéireachta ó 40 in 2012 go 52 in 2013.
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Fig. 6.

Líon Iomlán Chlárúcháin agus Chealuithe Chlárú na nGnóthas
Cógaslainne Miondíola Cláraithe 2011-2013
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Rinne an tAonad um Iniúchadh agus Forfheidhmiú obair shuntasach in 2013 sna réimsí
um iniúchadh, imscrúdú, ionchúiseamh, atreorúcháin do ghearáin agus gníomhaíocht
forfheidhmiúcháin agus suirbhéirí speisialtóra eile.

Iniúchadh
Is é is cuspóir leis an bhfeidhm iniúchta dea-chleachtas cógaisíochta sábháilte a chur chun cinn
laistigh de ghnóthais cógaslainne miondíola agus comhlíonadh deonach a chinntiú maidir
le ceanglais, treoirlínte, ceanglais dea-chleachtais agus an gCód Iompair do Chógaiseoirí.
Déanann an PSI iniúchadh ar ghnóthais cógaslainne miondíola chun measúnú a dhéanamh ar
chomhlíonadh an Acht Cógaisíochta 2007 agus le reachtaíocht cógaisíochta agus cógas eile ar
mhaithe le sláinte agus sábháilteacht an phobail. Déantar trí phríomhchineál iniúchta:

1. Iniúchtaí ar chórais (faoi alt 67 den Acht Cógaisíochta 2007)
Déantar scrúdú sna hiniúchtaí córas ar an dóigh a soláthraítear cógais ar oideas, drugaí rialaithe
agus cógais chógaslainne amháin ón gcógaslann lena chinntiú go bhfuil bonn dlisteanach agus
sábháilte ann maidir le soláthar na gcógas sin. Déantar measúnú sna hiniúchtaí chomh maith
ar an áitreabh, an sreabhadh oibre agus ar na dálaí atá ann le haghaidh stóráil agus ullmhú na
gcógas ag an gcógaslann. Déantar athbhreithniú sna hiniúchtaí córas ar chóras cáilíochta agus ar
shocruithe rialachais na cógaslainne.

2. Iniúchtaí maidir le clárú (faoi alt 19 den Acht Cógaisíochta 2007)
Déantar iniúchtaí a bhaineann le clárú ar bhonn iarratais ar chlárú nó ar leanúint le clárú mar
chógaslann. Is é is cuspóir leis na hiniúchtaí seo measúnú a dhéanamh ar chomhlíonadh Rialú na
Rialachán Ghnóthais Chógaslainne Mhiondíola 2008 agus Threoirlínte an PSI.
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3. Iniúchtaí eile (ath-iniúchtaí/iniúchtaí téamacha)
In 2013 bhain iniúchtaí a rinneadh faoin gceannteideal seo le hiniúchadh ar sheirbhís vacsaíniú
an fhliú shéasúraigh arna soláthair ag roinnt cógaiseoirí.
Rinneadh os cionn 482 iniúchadh in 2013. Is ionann an figiúr seo agus 83 iniúchadh a bhain
le clárú, 388 iniúchadh córas agus 11 iniúchadh eile. Tá an ghníomhaíocht iniúchta a rinne an
tAonad leagtha amach i bhfigiúr 7. Tá torthaí na n-iniúchtaí1 foilsithe ar shuíomh gréasáin an PSI,
www.thepsi.ie.
D’fhoilsigh an PSI treoir maidir le cad le bheith ag súil leis le linn an phróisis iniúchta. Tá
seicliostaí i bhfeidhm chomh maith chun cuidiú le cógaiseoirí agus úinéirí cógaslainne iad féin
a ullmhú le haghaidh iniúchadh. Is féidir treoir agus seicliostaí iniúchtaí a rochtain ar na rannán
iniúchta ar an suíomh gréasáin.

Figiúr 7. Líon na nIniúchtaí de réir an Chineáil Iniúchta ó 2011-2013
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Imscrúdú
Déanann an PSI imscrúduithe faoi Chuid 7 den Acht Cógaisíochta 2007. Baineann na
himscrúduithe de ghnáth le hiniúchadh nó sraith cuairteanna cógaslainne. Cuireadh tús le 27
imscrúdú san iomlán le linn 2013. Bhain a lán de na cuairteanna cógaslainne sin le cuairt roinnt
oifigeach údaraithe in aghaidh na cuairte ar an láithreán. Leanann an PSI le dul i gcomhar agus
comhoibriú a dhéanamh le gníomhaireachtaí eile maidir le himscrúduithe a dhéanamh. Is iad na
gníomhaireachtaí atá i gceist Bord Leigheasra na hÉireann (BLÉ), an Roinn Talmhaíochta, Bia agus
Mara agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS).

1 Baineann torthaí na n-iniúchtaí atá foilsithe ar an suíomh gréasáin le 67 iniúchadh córas a rinneadh in 2013.
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Gníomhaíocht Suirbhéirí Speisialtóra
Baineann an PSI leas as seirbhísí suirbhéirí speisialtóra mar chuid de chleachtaí bailithe faisnéise.

Forfheidhmiú
Sa chas go bhfuarthas neamhchomhlíonadh mar thoradh ar iniúchadh nó imscrúdú, féadfar
raon gníomhartha a dhéanamh faoin Acht Cógaisíochta 2007. Áirítear ar na gníomhartha
achoimre a dhéanamh ar imeachtaí, tús a chur le himeachtaí smachta i gcoinne cógaiseoirí nó
cógaslann, cúrsaí a chur ar aghaidh chuig comhlachtaí eile lena mbreithniú agus gníomh ar bith
eile a mheasann an PSI a bheith cuí a dhéanamh.
Thionscain an PSI ceithre ionchúiseamh as sáruithe ar reachtaíocht cógaisíochta agus cógas in
2013. Bhain na príomhchionta ar a ndearnadh an PSI ionchúiseamh ina leith in 2013 le:
•

Cliseadh clár na ndrugaí rialaithe a chothabháil mar is ceart

•

Cliseadh an clár oideas a chothabháil mar is ceart

•

Soláthar cógas ar oideas gan oideas/ag úsáid oideas nach raibh bailí

•

Díol agus soláthar cógas i gcásanna nuair nach raibh cógaiseoir i láthair

Is féidir tuilleadh sonraí maidir le hionchúisimh an PSI a fháil ar shuíomh gréasáin an PSI ag
www.thepsi.ie. In 2013, cuireadh dhá chás ar aghaidh chuig próiseas na ngearán i ndiaidh
tuarascáil oifigigh údaraithe a bhreithniú.

Gníomhaíochtaí Eile
D’fhoilsigh an tAonad um Iniúchadh agus Forfheidhmiú ceithre airteagal dar teideal “Comhairle
ó Chigirí” i Nuachtlitir an PSI le linn 2013. Forbraíodh an fhaisnéis sna hairteagail sin chun
faisnéis a chur ar fáil do chógaiseoirí agus/nó úinéirí cógaslainne mar fhreagairt dhíreach ar
treochtaí neamhchomhlíonta a sonraíodh le linn na n-iniúchtaí.
Ghlac baill foirne ón Aonad um Iniúchadh agus Forfheidhmiú páirt i roinnt grúpaí cógaisíochta/
cógas ar bhonn náisiúnta agus idirnáisiúnta lena n-áirítear:
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•

Coiste Chomhairle na hEorpa um Shaineolaithe maidir leis na Caighdeáin Cháilíochta agus
Sábháilteachta i gCleachtais Chógaisíochta agus i gCúram Cógaisíochta: Tá an grúpa seo
bainteach faoi láthair i dtreoirlínte ar uathdháileadh oideas.

•

Cruinnithe Trasteorann Drugaí Rialaithe: Is é is aidhm leis an nGrúpa fóram a chur ar fáil
chun comhoibriú a chur chun cinn idir comhlachtaí rialála a oibríonn faisnéis agus eolais
roinnte ar fud na dteorainneacha náisiúnta (an Ríocht Aontaithe, Tuaisceart Éireann agus
Oileáin Mhuir nIocht). Soláthraíonn an grúpa deis chomh maith chun foghlaim a roinnt, plé
a dhéanamh ar na modheolaíochtaí dea-chleachtais is fearr agus anailís a dhéanamh ar
threochtaí chun tacú le bainistíocht níos sábháilte drugaí rialaithe i ngach náisiún.

•

Sábháilteacht Othar agus Cáilíocht an Chúraim: Is é fócas na heagraíochta seo feabhas a
chur ar shábháilteacht othar agus ar cháilíocht an chúraim trí roinnt faisnéise agus taithí,
agus trí dhea-chleachtais a chur i bhfeidhm ar Leibhéal Eorpach.
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Feidhmiúlacht chun Cleachtadh
Pléitear gearáin, fiosruithe agus feidhmeanna smachta (feidhmiúlacht chun cleachtadh)
an PSI i gCuid 6 den Acht Cógaisíochta 2007 agus cuireadh tús leis an 1 Lúnasa 2009. Tá an
tAonad um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh agus Ghnóthaí Dlí freagrach as gach gearán
agus léiriú imní a phróiseáil ar bealach tráthúil agus éifeachtach.
In 2013, fuarthas 48 gearán foirmiúil san iomlán faoi Chuid 6 den Acht Cógaisíochta 2007, ag
léiriú mar a léiríodh i bhfigiúr 8 nár tháinig athrú ar bith ar líon na ngearán a fuarthas in 2012.
Chomh maith le gearáin fhoirmiúla a phróiseáil chun críocha Chuid 6, déileálann an tAonad le
léirithe imní chomh maith maidir le cógaiseoirí agus gnóthais cógaslainne miondíola sa chás
nach bhfaightear gearán foirmiúil i scríbhinn. Láimhseáil an PSI 103 ábhar imní dá leithéid sa
bhliain 2013.

Figiúr 8. Líon iomlán na ngearán agus na léirithe imní a fuarthas 2011-2013
2011

2012

2013

129

103
85
68
48

Gearáin a fuarthas

48

Líon na léirithe imní a fuarthas

Leis an gceathrú bliain as a chéile bhí formhór na ngearán (69%) agus na léirithe imní (75%) a
fuarthas ó bhaill an phobail mar atá léirithe i bhfigiúirí 9 agus 10.
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Figiúr 9. Miondealú ar na gearáin de réir foinse in 2013
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Figiúr 10. Miondealú ar na léirithe imní de réir foinse in 2013
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Catagóir na nGearán
Miondealaítear na gearáin a fuarthas in 2013 arís ina gcatagóirí i bhfigiúr 11. Bhain an líon ba
mhó gearán a fuarthas le ceisteanna iompair/gairmiúlachta.
Bhain cúig cinn déag de na gearáin a fuarthas le hearráidí dáileacháin, agus bhain dhá cheann
díobh sin le hearráidí dáilte péidiatraice. Is é sin laghdú ar fhigiúirí 2012 sa chás gur bhain cúig
cinn de na ceithre déag gearán earráid dáilte a taifeadadh le dáileadh péidiatraice.
Figiúr 11. Catagóirí na nGearán a Fuarthas in 2013
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Catagóirí na Léirithe Imní a Fuarthas
Miondealaítear na hábhair imní a fuarthas arís ina gcatagóirí i bhfigiúr 12. Bhain an líon ba mhó
ábhair imní a fuarthas le ceisteanna iompair/gairmiúlachta.
Figiúr 12. Catagóir na Léirithe Imní a Fuarthas sa bhliain 2013
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Ó na 103 léiriú imní, bhí gearáin fhoirmiúla de thoradh ar 19 faoi réir an chórais um
fheidhmiúlacht chun cleachtadh agus feidhmiúlacht chun oibriú, cuireadh 30 faoi bhráid
an Aonaid um Iniúchadh agus Forfheidhmiú, le haghaidh gnímh bhreise, agus cuireadh 13
ar aghaidh chuig Aonaid an PSI agus ní raibh gá le gníomh breise i gcás 27 ceann. Tá na 14
léiriú imní eile fós faoi athbhreithniú. Déanann grúpa náisiúnta tacaíochta othar iniúchadh
neamhspleách ar fhreagra an PSI ar ghearáin agus ar léirithe imní araon.
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An Coiste Réamhimeachtaí
In 2013, cuireadh ceathracha a naoi gearán ar aghaidh chuig an gCoiste Réamhimeachtaí (CIG)
lena mbreithniú faoi Alt 38 den Acht Cógaisíochta 2007.2

Gníomh Breise
Cinneadh nach raibh cúis imleor ar bith ann lena raibh gníomh breise ag taisteal maidir le deich
ngearán:
•

Cuireadh ocht ngearán ar aghaidh chuig an gCoiste Iompair Ghairmiúil (CIG) lena bhfiosrú.

•

Cuireadh gearán amháin ar aghaidh chuig an gCoiste Sláine lena fhiosrú.

•

Cuireadh gearán amháin ar aghaidh chuig Eadráin.

Gan Gá le Gníomh Breise
Chinn an CIG nach raibh cúis imleor ar bith ann le gníomh breise i gcás tríocha a cúig gearán
ar ar breathnaíodh in 2013. Chomhaontaigh an Chomhairle le comhairle an CIG maidir leis na
tríocha a cúig gearán sin agus chinn sí chomh maith nach raibh cúis imleor ar bith ann le gníomh
breise maidir leo.

Gearáin Aistarraingthe
Rinne an gearánaí ceithre ghearán a aistarraingt de bhun Alt 44 den Acht ag céim an CIG, agus
chinn an CIG, le comhaontú na Comhairle, nach raibh gá le gníomh breise maidir leis na ceithre
ghearán sin.

Gearáin Iarchurtha
Breithnigh an CIG ceann de na gearáin a bhí taifeadta mar ghearán iarchurtha sna Tuarascálacha
Bliantúla 2011 agus 2012 agus cuireadh ar aghaidh chuig an gCoiste Iompair Ghairmiúil é lena
fhiosrú in 2013. Tá an gearán eile a tuairiscíodh mar ghearán iarchurtha sna Tuarascálacha
Bliantúla 2011 agus 2012 fós iarchurtha ag deireadh na bliana, 31 Nollaig 2013. Chuir an CIG
breithniú gearáin bhreise amháin ar atráth in 2013, dá bhrí sin bhí breithniú dhá ghearán
iarchurtha ag deireadh na bliana 2013.

2 Áirítear ar an bhfigiúr seo 18 ngearán a fuarthas in 2012 agus a cuireadh ar aghaidh chuig an gCoiste
Réamhimeachta in 2013.
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Fiosruithe um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh

An Coiste Iompair Ghairmiúil (CIG)
Éisteadh le dhá ghearán déag os comhar an CIG in 2013.
•

Leanadh le fiosruithe maidir le cúig ghearán go poiblí de bhun Alt 42(1) den Acht
Cógaisíochta 2007.

•

Leanadh le fiosrú maidir le gearán amháin, a bhain le páiste mionaoiseach, go poiblí ar an
agóid nach ndéanfaí an páiste agus na tuismitheoirí a aithint trí ainm.

•

Leanadh le fiosruithe maidir le cúig ghearán eile go príobháideach de bhun Alt 42(2) den
Acht Cógaisíochta 2007.

•

Osclaíodh an fiosrú maidir le gearán amháin go poiblí in 2013 agus tá sé fós ar siúl amhail an
31 Nollaig 2013. Tá sé seo leagtha síos i gcomhair dáta eile in 2014.

Coiste Sláinte
Níor éist an Coiste Sláinte le gearáin ar bith in 2013.

Eadráin
Réitíodh gearán amháin trí eadráin in 2013. Ba é sin an chéad eadráin a rinneadh ó thosach an
Achta Cógaisíochta 2007.

Torthaí na bhFiosruithe um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh
Fuair an CIG go raibh bunús le ceithre ghearáin in 2013. Ghlac an CIG gealltanais Alt 46 maidir
le déileáil le dhá ghearán agus dá bhrí sin níor bhreithnigh sé an raibh bunús leis na gearáin nó
nach raibh. Fuair an CIG nach raibh bunús le cúig ghearán agus i ndiaidh na tuarascálacha faoi
seach a chur isteach chuig Comhairle an PSI, rinne an Chomhairle, de réir Alt 48 den Acht, na
gearáin a dhíbhe.
Mar atá léirithe thuas, tá gearán amháin fós ar siúl amhail an 31 Nollaig 2013.

Smachtbhannaí arna bhforchuireadh ag an gComhairle de bhun alt 48 den Acht a
d’eascair ó Fhiosruithe 2012
In 2013, bhreithnigh Comhairle an PSI tuarascáil CIG i dtaca le cógaiseoir amháin a d’eascair
ó fhiosrú a rinneadh in 2012. Fuair an CIG go raibh bunús leis an ngearán agus rinne an
Chomhairle an cógaiseoir a cháineadh agus coinníollacha a chur lena c(h)lárú.
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Smachtbhannaí arna bhforchuireadh ag an gComhairle de bhun alt 48 den Acht a
d’eascair ó Fhiosruithe 2013
Maidir leis na 4 ghearán lenar thug an CIG bunús i ndiaidh fiosruithe in 2013 d’fhorchuir
Comhairle na PSI na smachtbhannaí seo a leanas:
•

Cáineadh trí chláraí agus cuireadh coinníollacha lena gclárú.

•

Tá cláraí amháin ar feitheamh smachtbhanna amhail an 31 Nollaig 2013.

Gealltanais Alt 46
•

D’aontaigh dhá chláraí gur thug an Chomhairle rabhadh díobh faoi Alt 46(1)(d) den Acht
Cógaisíochta 2007 agus thug Comhairle an PSI rabhadh díobh.

Smachtbhannaí arna bhforchuireadh ag an gComhairle de bhun alt 37 agus Alt 48
den Acht i ndiaidh eadráin a rinneadh in 2013
•

In 2013, cháin Comhairle an PSI cláraí amháin i ndiaidh Tuarascáil Eadránaí a cuireadh
isteach, ina raibh aontú an chógaiseora gur cháin an Chomhairle é/í cuimsithe mar chuid de
na téarmaí réitigh.

Iarratais de bhun Alt 45 den Acht Cógaisíochta 2007
Déantar foráil in Alt 45 den Acht go bhféadfaidh Comhairle an PSI iarratas ar ordú a dhéanamh
leis an Ard-Chúirt chun clárú cógaiseora chláraithe nó gnóthas cógaslainne miondíola cláraithe
faoina ndearnadh gearán a chur ar fionraí má tá baol do shláinte agus do shábháilteacht an
phobail ann atá chomh mór sin gur cheart clárú a chur ar fionraí ar feitheamh thátal an phróisis
fiosraithe.
In 2013, rinne Comhairle an PSI iarratas amháin leis an Ard-Chúirt maidir le fionraí eatramhach
clárúcháin ar feitheamh tátal imeachtaí faoi Chuid 6 den Acht. Rinne an Chomhairle iarratas
amháin leis an Ard-Chúirt in 2012 de bhun alt 45 den Acht chomh maith.

Oiliúint don Chomhairle agus do Chomhaltaí Coiste
Cuirtear oiliúint ar fáil don Chomhairle agus do chomhaltaí Coiste chun cuidiú tuilleadh leo
lena ról a chomhlíonadh faoi Chuid 6 den Acht Cógaisíochta 2007. Thionóil an tAonad um
Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh oiliúint don Chomhairle an 9 Iúil, don Choiste Réamhimeachtaí
an 25 Meán Fómhair agus don Choiste Iompair Ghairmiúil an 1 Deireadh Fómhair 2013.
D’fhreastail comhaltaí Comhairle agus Coiste ar chomhdhálacha seachtracha ábhartha le linn
2013 fosta.
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Cumarsáid agus Gnóthaí Poiblí
Tá an tAonad Cumarsáide agus Gnóthaí Poiblí freagrach as an Straitéis Chumarsáide a chur i
bhfeidhm, lena n-áirítear rannpháirtíocht ghníomhach leis an bpobal, leis an ngairm agus le
páirtithe leasmhara eile, príomhlucht tionchair agus cinnteoirí. Déanann sé é sin trí fhorbairt
cur teachtaireachtaí lena n-úsáid in obair chaidreamh na meán, forbairt shuíomh gréasáin
an PSI agus foilseacháin éagsúla. Tá an tAonad freagrach chomh maith as an gcaidreamh leis
na meáin a bhainistiú thar ceann an Chláraitheora agus an Uachtaráin agus as comhairle a
thabhairt maidir le hábhar a fhorbairt le haghaidh cumarsáid inmheánach agus sheachtrach.
Tá sé freagrach chomh maith as feidhm na Saorála Faisnéise a bhainistiú.
Leanadh leis an Straitéis Chumarsáide, arna faomhadh ag an gComhairle i Meán Fómhair 2012, a
chur i bhfeidhm in 2013. I gcomhréir le dualgais agus freagrachtaí an PSI faoin Acht Cógaisíochta
2007, tá sé ríthábhachtach go gcuirtear ról an PSI mar rialtóir cógaslann in iúl go héifeachtúil
don phobail, do ghairm na cógaisíochta agus do pháirtithe leasmhara eile.
I dtús 2013, thug an tAonad Cumarsáide agus Gnóthaí Poiblí tacaíocht don Aonad um Fhorbairt
agus um Fhoghlaim Ghairmiúil maidir le hocht gcruinniú faisnéise ar fud na tíre a thionól chun
na forbairtí san oideachas atá le feidhmiú go céimneach thar an gcéad chúpla bliain eile a
thabhairt chun dáta agus a chur in iúl don ghairm. Áiríodh ar an gcur i láthair plé maidir leis an
Máistreacht chomhtháite cúig bliana sa chógaisíocht, obair Institiúid Cógaisíochta na hÉireann
maidir le CPD éigeantach, agus an príomhchreat inniúlachta úr, a lainseáladh go hoifigiúil níos
déanaí agus ar cuireadh cóip de ar fáil do gach cógaiseoir. Cuirfear bunús na gcaighdeán le
haghaidh oideachas agus oiliúint leanúnach cógaiseoirí in Éirinn ar fáil sa chreat, atá mapáilte do
chreat domhanda.
Bhí Comhdháil Dhomhanda na Cónaidhme Cógaisíochta Idirnáisiúnta (CCI), a tionóladh i mBaile
Átha Cliath, ina tionscadal suntasach don PSI in 2013. Ba é an tAonad Cumarsáide agus Gnóthaí
Poiblí a rinne óstáil áitiúil an PSI ar an gComhdháil bhliantúil cógaisíochta agus eolaíochtaí
cógaisíochta seo i mBaile Átha Cliath a bhainistiú. I gcomhair leis an CCI, chomhordaigh an PSI
cur chun cinn áitiúil agus idirnáisiúnta an imeachta, ag oibriú chomh maith leis an gcuid mhór
comhlachtaí cógaisíochta ar a raibh ionadaíocht déanta ar an Óstchoiste Áitiúil. D’fhreastail
3,000 toscaire ar an gComhdháil, a thaistil ó 107 tír. Bhí eagraithe an PSI agus an CCI an-sásta leis
na torthaí. Thacaigh an PSI le Fóram Lucht déanta Beartais Cógaisíochta bainteach a d’óstáil an
Roinn Sláinte sna laethanta roimh an bPríomhchomhdháil.
D’oscail an tAire Sláinte, an Dr James Reilly TD ceanncheathrú úr an PSI ag Sráid na bhFíníní i lár
chathair Bhaile Átha Cliath, i mí an Mheithimh. I gcomhréir le beartas na sláinte poiblí, shonraigh
sé sin fógra an PSI maidir le campas saor ó thobac. Shonraigh an tAire go raibh sé feiliúnach go
bhfeidhmíonn an PSI as saoráid anois a thugann tacaíocht imleor do rannpháirtíocht le páirtithe
leasmhara, le cógaiseoirí agus leis an bpobal, agus a éascaíonn í, agus déanfaidh sí amhlaidh ar
feadh mórán blianta le teacht. Tá músaem agus leabharlann ar urlár talún an fhoirgnimh atá ar
oscailt don phobal agus don ghairm.
Cuireadh Straitéis Chorparáideach 2013-2017 an PSI i láthair an Aire Sláinte, agus léiríodh sonraí
na dtionscadal beartaithe agus thiomantais oibre leanúnacha an PSI do pháirtithe leasmhara
agus do na meáin.
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Ó lá go lá chuidigh an tAonad Cumarsáide agus Gnóthaí Poiblí in idirchaidreamh a dhéanamh
le páirtithe leasmhara an PSI, leis an ngairm agus leis an bpobal, ag cinntiú cumarsáid
príomhtheachtaireachtaí. Fuair an PSI clúdach na meán le linn na bliana agus rinneadh an
caidreamh leis na meáin a bhainistiú trí sholáthar ráiteas agus cuidiú le fiosruithe. Rinneadh
roinnt agallamh leis na meáin le linn na bliana, lena n-áirítear agallaimh leis an gCláraitheoir
nuabunaithe, le Eoghan Hanly i ndiaidh a cheapacháin mar Uachtarán an PSI i mí Iúil agus fócas
TV3 ar andúil i gcógais ar oideas. Eisíodh deich bpreaseisiúint in 2013. Ní raibh iarratais ar bith ar
Shaoráil Faisnéise le linn 2013.
Príomhchainéil chumarsáide is ea suíomh gréasáin an PSI agus an r-Inuachtlitir mhíosúil trína
ndéanann an PSI teagmháil rialta leis an ngairm agus daoine eile. Eisíodh dhá r-nuachtlitir
déag in 2013, inar tugadh treoir agus tuairiscí chun dáta ábhartha beartais agus reachtaíochta,
buarthaí comhlíontachta agus deiseanna CPD chun suntais do chógaiseoirí agus do chúntóirí
cógaisíochta. Díríodh i r-nuachtlitir speisialta i mí Iúil ar chur i bhfeidhm an Achta Sláinte (Earraí
Liachta a Phraghsáil agus a Sholáthar) agus an impleacht a bhaineann leis do chógaiseoirí.
In 2013, tuairiscíodh gur tugadh 125,003 cuairt ó 54,931 cuairteoir uathúil nó aonair ar shuíomh
gréasáin an PSI, www.thepsi.ie. Rinneadh monatóireacht ar úsáid an tsuímh ghréasáin, agus
tá sé sin fós ar siúl, chun réimsí inar bhféadfadh ábhar an tsuímh ghréasáin a thabhairt chun
dáta agus a fheabhsú a rochtain. Ó lainseáladh an suíomh gréasáin reatha ag deireadh 2010 tá
méadú seasta tagtha ar líon na gcuairteoirí ó bhliain go bliain mar atá léirithe i bhfigiúr 13.
Figiúr 13. Cuairteanna ar an Suíomh Gréasáin 2011-2013
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Thug úsáideoirí bunaithe in Éirinn i bhfad níos mó cuairteanna ar shuíomh gréasáin an PSI.
In 2013 ba ionann cuairteanna úsáideoirí Éireannacha agus 78% de na cuairteanna ar fad,
an Ríocht Aontaithe ina dhiaidh sin, na Stáit Aontaithe, an India agus an Astráil ansin; bhí na
treochtaí suímh sin comhsheasmhach leis an dá bhliain roimhe sin.
Lean an PSI lena thiomantas don fhoghlaim ó na fiosruithe um fheidhmiúlacht chun cleachtadh
a éascú trí fhógraí a chur ar fáil ar shuíomh gréasáin an PSI chun freastal na meán agus
an phobail i gcoitinne a éascú. Lean an PSI in 2013 de leas a bhaint as a chreat cumarsáide
inmheánaí agus d’éascaigh sé oiliúint ar na meáin don Chláraitheoir úr.
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TFC
Tá an tAonad TFC freagrach as monatóireacht agus athbhreithniú leanúnach a dhéanamh
ar chórais agus ar phróisis inmheánacha chun teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide
cuí a chur i bhfeidhm chun tacú le hoibríochtaí an PSI atá ag forbairt i gcónaí trí dhíriú ar
theicneolaíocht, oibríochtaí agus seirbhísí a sheachadadh. Tá an tAonad freagrach chomh
maith as athshlánú ó thubaiste, leanúnachas gnó agus Cosaint Sonraí.
Rinneadh tuilleadh feabhsuithe ar fheidhmiúlacht an chórais chlárúcháin le linn 2013 lena
n-áirítear feabhsuithe ar ghnéithe ar líne do chláraithe. Tháinig méadú ar úsáid na saoráidí ar
líne sin maidir le clárú leanúnach ag cógaiseoirí ó 49% sa bhliain 2012 go 53% sa bhliain 2013.
Bhí cúram suntasach i gceist leis an aistriú chuig Teach an PSI ó thaobh an TFC de. Rinneadh é
sin gan mórán cur isteach agus chonacthas feabhsuithe suntasacha ar an mbonneagar teicniúil
ginearálta lena n-áirítear suiteáil saoráidí closamhairc do sheomraí cruinnithe na Comhairle
agus do sheomraí cruinnithe eile.
Déanann an tAonad TFC seirbhísí laethúla teicniúla agus ar líne d’fhoireann an PSI a bhainistiú,
lena n-áirítear tacaíocht d’oifigigh údaraithe agus do bhaill foirne eile agus iad lasmuigh den
láithreán. Ina theannta sin tá an tAonad freagrach as na baill foirne go léir a fheistiú agus a
thacú leis na hacmhainní TF ábhartha, agus as tacaíocht a chur ar fáil d’Oifig an Chláraitheora trí
dhoiciméid Chomhairle a chur ar fáil dá chomhaltaí trí mhodhanna slána agus rúnda. Déanann
an tAonad tástáil bhliantúil fosta ar an athshlánú ó thubaiste maidir le gach córas TFC agus
déanann sé bainistíocht ar iarratais faoi Chosaint Sonraí lena n-áirítear achoimrí agus sleachta
sonraí pearsanta ó na cláir chun críche oideachais nó sláinte poiblí faoi théarmaí chlárú an PSI
leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí.
Tugadh faoi thairiscint phoiblí le haghaidh seirbhísí tacaíochta TFC agus roghnaíodh soláthraí úr
a thosóidh i dtús 2014.
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Riarachán agus Airgeadas
Tá an tAonad Riaracháin agus Airgeadais freagrach as bainistíocht airgead an PSI ar mhodh
stuama agus éifeachtach, ag cinntiú go gcomhlíonann an Chomhairle a ceanglais reachtacha
agus go gcuireann sí dea-chleachtas i bhfeidhm maidir le rialachas a cuid gnóthaí airgeadais.
Tá an tAonad freagrach chomh maith as feidhm na nAcmhainní Daonna sa PSI a bhainistiú
agus éascaíonn sé bainistíocht i dTeach an PSI.
Léirítear difríocht dhearfach €0.700m ar ioncam €6.995m sa toradh airgeadais do 2013. Tá an
barrachas seo mar thoradh moilleanna den chuid is mó ar thosach Institiúid Cógaisíochta na
hÉireann agus ar cheapacháin baill foirne bhreise fhaofa. Bhí an dá eilimint i bhfeidhm faoi
dheireadh na bliana, áfach, agus dá réir sin is dócha nach dtiocfaidh barrachas den chineál sin
chun cinn amach anseo. Tá torthaí airgeadais 2013 sásúil agus tá siad mionsonraithe go hiomlán
i gcuid na Tuarascála Airgeadais sa Tuarascáil Bhliantúil seo.
Tugadh Teach an PSI ar ais don PSI, i ndiaidh a athchóirithe i mí Feabhra 2013. Bhí na fostaithe
go léir in situ ansin an 25 Feabhra 2013. Thionóil an Chomhairle a céad chruinniú sa Seomra
Comhairle úr an 26 Márta 2013. Cuireadh an tionscadal Theach an PSI i gcrích de réir an bhuiséid
agus in am.
In 2013 tionóladh comórtais soláthair phoiblí shuntasacha mar a leanas:
•

Ceapachán comhairleoirí dlí

•

Ceapachán Iniúchóirí Seachtracha

•

Soláthraí chun an Clár Náisiúnta Intéirneacht Chógaisíochta a bhanistiú

•

Soláthar Deasc Cabhrach sheachfhoinsithe

Bhí infheistíocht na gcistí le linn na bliana bunaithe ar na rátaí ab fhearr a bhí ar fáil de réir mar
a aibigh na cistí. Tá cistí an PSI infheistithe faoi láthair le Banc-Aontas Éireann agus tá ár gcuntas
bainc reatha i seilbh Bhanc Uladh.
Tugann an PSI tuairisc ráithiúil ar a shuíomh gréasáin maidir lena thorthaí um chomhlíonadh
reachtaíochta um Íoc Pras Cuntas. Cuirtear an tuairisc isteach chuig an Roinn Sláinte ar bhonn
ráithiúil chomh maith. Sa cheathrú ráithe in 2013 bhí 71% dá chreidiúnaithe íoctha ag an PSI
laistigh de 15 lá agus 20% eile laistigh de 30 lá.
Thionóil an Coiste Riaracháin agus Airgeadais trí chruinniú in 2013 agus tá mionsonraithe maidir
leis na taifid tinrimh ar fáil in Aguisín B den tuarascáil seo. Le linn na bliana d’fhaomh an Coiste
Buiséid na bPleananna Seirbhíse 2013 agus 2014 agus na Ráitis Airgeadais Bhliantúla 2012 lena
gcur faoi bhráid na Comhairle. Rinne sé athbhreithniú chomh maith ar chuntais bainistíochta
ráithiúla, tuarascáil FRS 17 2012 maidir le scéimeanna aoisliúntais an PSI agus staideanna
baincéireachta agus airgid thirim an PSI.
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Tuarascáil Airgeadais
don tréimhse 1 Eanáir 2013 - 31 Nollaig 2013

Ag a cruinniú an 12 Nollaig 2013 cheap Comhairle an PSI OSK Audit Ltd mar a iniúchóirí
seachtracha ar feadh tréimhse trí bliana. Rinne OSK Audit Ltd iniúchadh ar chuntais bhliantúla
an PSI, agus tá sonraí na gcuntas léirithe sna Ráitis Airgeadais i gceanglas leis seo don bhliain dar
críoch an 31 Nollaig 2013.
Ba ionann an t-ioncam in 2013 agus €6.995m, a bhí ag teacht den chuid is mó le figiúr 2012 de
€6.991. Ba ionann an t-ús a fuarthas agus €0.104m, arbh é sin laghdú ó €0.301m. in 2012.
Ba ionann costas iomlán na n-oibríochtaí in 2013 agus €6.399m i comparáid le €5.364m an
bhliain roimhe sin.
Ba ionann costais na n-íocaíochtaí díreacha agus €2.051m don bhliain, laghdú imeallach ó
chostais 2012 dar luach €2.054m. Méadaíodh leibhéal soláthair foirne fhaofa an PSI de 25 go
36 i ndiaidh cás gnó a chur isteach chuig an Roinn Sláinte ag cuardach baill foirne bhreise a
tháinig chun cinn as feidhmeanna an PSI a bhí ag méadú agus cur i bhfeidhm iomlán an Achta
Cógaisíochta 2007. Tugadh ball foirne amháin ar iasacht leis an Roinn Sláinte a laghdaigh an líon
seo go 35 dá réir sin.
Ba é an barrachas oibriúcháin iomlán in 2013 €0.700m i comparáid le €1.944m in 2012. Tugtar
cuntas ar an barrachas €0.700m i gcoinne barrachas buiséid €0.187 le dhá eilimint den chuid is
mó:
		

€m

Coigilteas ar phá i ngeall ar phoist nár líonadh 		

0.294

Moill ar thosach Institiúid Cógaisíochta na hÉireann		

0.291

De réir Chlár Comhardaithe an PSI amhail an 31 Nollaig 2013, bhí luach na Sócmhainní Iomlána
€11.827m níos mó ná na Dliteanais i gcomparáid le €11.126m amhail an 31 Nollaig 2012. Is é
seo glansócmhainní an PSI lena n-áirítear Teach an PSI. Tá sé léirithe sa Chlár Comhardaithe mar
a leanas:
2013
2012
€m
€m
Cuntas Ioncaim agus Caiteachais

9.327

8.626

Cúlchiste Ainmnithe (costais dlí amach anseo)

2.500

2.500

11.827

11.126

Cúlchistí Deiridh
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Ba ionann an iarmhéid airgid thirim sa chlár comhardaithe amhail an 31 Nollaig 2013 agus
€14.040m. Ag an bpointe sin shroich ár n-airgead tirim buaicphointe toisc gur íoc formhór na
gcláraithe á dtáillí (ioncam iarchurtha) don bhliain dár gcionn. Ba ionann luach an ioncaim
iarchurtha agus €6.222m. Cuimsítear na ceangaltais seo a leanas ar an iarmhéid airgid thirim:		

€m

Ioncam iarchurtha (Réamhíocaíochtaí táillí)		

6.222

Ciste Aoisliúntais Reachtúil na foirne 		

2.498

Cúlchiste dlíthiúil ainmnithe		

2.500

Iarmhéid idirbhearta maoine		

0.438

Iomlán an airgid thirim thiomanta		

11.658

Airgead tirim neamhshrianta		

2.382

		

14.040

Clúdaíonn scéimeanna aoisliúntais an PSI na fostaithe incháilithe uile, agus asbhaintear
ranníocaíochtaí na bhfostaithe óna bpá Coinnítear cistí na scéimeanna i dtaisce go dtí go
ndéanann an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe cinneadh maidir leis an meicníocht
chistiúcháin. Tá idirchaidreamh á dhéanamh ag an Roinn Sláinte leis an Roinn Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe leis an gcúrsa a chur ar aghaidh.
Shonraigh na hIniúchóirí, OSK Audit, i dtuarascáil an iniúchóra neamhspleách gurb é a dtuairim
go dtugtar léargas cóir fíor sna Ráitis Airgeadais ar staid ghnóthaí an PSI amhail an 31 Nollaig
2013 agus ar a thorthaí don bhliain 2013. Tá siad den tuairim chomh maith go ndearnadh na
torthaí don bhliain a ullmhú mar is cuí de réir Sceideal 1, mhír 16 den Acht Cógaisíochta 2007
agus de réir an Chleachtais Cuntasaíochta a bhfuil Glacadh leis in Éirinn. Deimhníonn siad
chomh maith go bhfuair siad an fhaisnéis agus na míniúcháin ar fad atá riachtanach chun
críocha an iniúchta agus go bhfuil leabhair chuntais chuí coinnithe ag an PSI.
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Torthaí Airgeadais 2013
Sa tábla thíos tugtar breac-chuntas ar an toradh ioncam agus caiteachas oibriúcháin don bhliain
2013 i gcoinne buiséad tosaigh 2013. Ní áirítear idirbhearta caipitil ar na figiúirí sin a bhfuil
cuntas tugtha ina leith sa Chlár Comhardaithe.
Torthaí le haghaidh na bliana 2013 ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin i gcoinne an bhuiséid tosaigh:
Buiséad Tosaigh
Toradh
Difríocht
% Difríocht		
Buiséad					
€m
€m
€m
%
Ioncam Iomlán

7.128

6.995

(0.133)

-1.9%

Costais Phá

2.758

2.463

0.295

10.7%

Costais Neamhphá

4.308

3.935

0.373

8.7%

Caiteachas Iomlán

7.066

6.398

0.668

9.5%

Barrachas ó/ar
ghníomhaíochtaí oibriúcháin

0.062

0.596

0.534		

Ús ioncaim

0.125

0.104

Barrachas

0.187

0.700

Caiteachas

(0.021)

-16.8%

0.513 		

Ioncam
Bhí an t-ioncam iomlán ó tháillí clárúcháin do 2013 de €6.434m, €0.197m ní b’airde ná a bhí sé
in 2012. Bailítear formhór na dtáillí um chlárú leanúnach i mí na Samhna agus i mí na Nollag
gach bliain agus déantar iad a fhuascailt thar an tréimhse ioncaim is infheidhme. Ba ionann
an t-ioncam iarchurtha comhthoraidh (táillí réamhíoctha) a bhí coinnithe an 31 Nollaig 2013
agus €6.222m agus tá sé sin léirithe san airgead tirim a bhí coinnithe ag an dáta sin sa Chlár
Comhardaithe.
In 2013 fuarthas maoiniú dar luach €0.239m ón Roinn Sláinte i dtaca le hInstitiúid Cógaisíochta
na hÉireann. Fuarthas ioncam aonuaire chomh maith a bhain le Comhdháil Idirnáisiúnta an PSI
de €0.291m, suim a fritháiríodh i gcoinne chostais an PSI maidir leis an gComhdháil. Bhailíomar
€0.604m in 2012 in ioncam ó chíosanna agus ioncam eile ó Theach an PSI ach ócáid aonuaire a
bhí ann sin.

Costais Phá
Ba ionann iomlán na gcostas pá agus pinsin in 2013 agus €2.463m (2012: €2.332m). Mhéadaigh
leibhéal na mball foirne buan arna bhfaomhadh ag an Roinn Sláinte agus ag an Roinn Airgeadais
in 2013 le 11 go 36 agus níor sáraíodh é sin. Earcaíodh fostaithe breise sa dara leath den bhliain
agus ní raibh fágtha ach post amháin nach raibh líonta ach a bhí á chur ar aghaidh ag deireadh
na bliana. Ba ionann meánlíon na mball foirne ar an bpárolla le linn na bliana agus 28. In 2013
ceannaíodh roinnt seirbhísí arís ó sholáthraithe seirbhíse seachtracha, go háirithe sa réimse dlí,
chun cur ar chumas an PSI a ról a oibleagáidí reachtúla a chomhlíonadh.
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I gcomhréir leis an gCód Cleachtais maidir le Rialachas Comhlachtaí Stáit 2009, is ionann
tuarastal an Chláraitheora úir arna fhaomhadh ag an Aire Sláinte le toiliú an Aire Airgeadais
agus €106,516 in aghaidh na bliana. Ba ionann an tuarastal don Chláraitheoir roimhe sin agus
€145,952. Thosaigh an Cláraitheoir úr ina dualgas an 14 Deireadh Fómhair 2013 in ionad an
Chláraitheora Ghníomhaigh.
Ba ionann na costais taistil agus liúntas cothaithe a íocadh leis an gCláraitheoir Gníomhach sa
tréimhse Eanáir go Deireadh Fómhair 2013 agus €2,376 (2012 €1,660). D’fhaomh Uachtarán an
PSI na costais sin go foirmiúil agus tá siad faoi réir mionscrúdaithe ag an Iniúchóir Inmheánach
agus ag an gCoiste Iniúchóireachta. Níor thabhaigh an Cláraitheoir costais ar bith sa tréimhse
óna ceapachán go dtí an 31 Nollaig 2013. Tá na táillí agus na costais taistil a íocadh le comhaltaí
na Comhairle agus fostaithe an PSI faoi réir mionscrúdaithe chomh maith ag an Iniúchóir
Inmheánach agus ag an gCoiste Iniúchóireachta agus déanann an Cláraitheoir iad a fhaomhadh
go foirmiúil.
I gcomhréir le Sceideal 1, mír 14 den Acht Cógaisíochta 2007, is iad rátaí pá na foirne sa PSI na
cinn a fhaomhann an tAire Sláinte, le toiliú ón Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, le
haghaidh ghráid na hearnála sláinte. Níor íoc an PSI íocaíochtaí ragoibre, bónas nó feidhmíochta
ar bith in 2013 de réir threoir na Roinne
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.
Bhí leibhéal na neamhláithreachta ag foireann an PSI fós íseal in 2013 ag 0.7%. Tá ard-mheas ag
an gCláraitheoir agus ag an gComhairle ar thiomantas
agus ar dhíograis chun oibre fhoireann an PSI, go háirithe ag breathnú ar an ualach oibre atá le
déanamh atá casta agus ag éirí níos mó.

Costais Neamhphá
Ba ionann iomlán na gcostas neamhphá in 2013 agus €3.935 (2012: €3.016m). Ba iad seo a
leanas na príomheilimintí:
		
		

2013
€m

2012
€m

Táillí dlí agus gairmiúla

.620

.565

Costais TFC

.243

.278

Priontáil, postas agus páipéarachas

.208

.190

Deisiúcháin, cothabháil agus costais mhaoine eile

.115

.183

Cumarsáid agus Gnóthaí Poiblí & Fógraíocht

.159

.158

Dímheas

.353

.150

Ballraíocht an CCI agus costais na comhdhála

.487

.091

Fóram Náisiúnta

.142

.216

An Institiúid Cógaisíochta

.508

.054

D’úsáid an PSI a nósanna imeachta soláthair arís in 2013 lena chinntiú go bhfuarthas an luach
is fearr ar airgid agus gur coinníodh costais faoi smacht. Tá na nósanna imeachta i gcomhréir le
treoirlínte na hearnála poiblí.
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Aoisliúntas
Tá oibleagáid reachtúil ag an PSI scéimeanna aoisliúntais a sholáthar de réir Sceideal 1, mír
15 den Acht Cógaisíochta 2007. Ceanglaítear ar gach fostaí de chuid na PSI a bhí fostaithe
roimh an 1 Eanáir 2013 a bheith ina mbaill ar scéimeanna aoisliúntais an PSI agus asbhaintear
ranníocaíochtaí ó thuarastail. Íocann an PSI ranníocaíocht fostóra 25% faoi láthair. Tá na cistí
aoisliúntais á n-infheistiú faoi láthair ag an PSI ar feitheamh cinnidh ó Roinn Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe maidir le meicníocht chistiúcháin a chuirfear i bhfeidhm ar na scéimeanna.
Tá an doiciméadúchán cuí á ullmhú sa Roinn Sláinte lena chur faoi bhráid na Roinne Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe.
Tá sé d’oibleagáid ar bhaill foirne úra de chuid an PSI ballraíocht a ghlacadh sa Scéim Pinsean
Seirbhíse Poiblí Aonair ó 1 Eanáir 2013 i leith. Tá an scéim seo á hoibriú ag an Roinn Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe. Déantar ranníocaíocht Fostaí agus Fostóra a tharchur chuig an Roinn
gach mí.

Bainistíocht Airgid Thirim
Le linn 2013 bhí taiscí coinnithe ag an PSI le Banc Uladh agus Banc-Aontas Éireann mar
a d’fhaomh an Chomhairle. Tá cuntas reatha an PSI coinnithe le Banc Uladh. In 2013 níor
theastaigh saoráidí rótharraingthe ar bith ón PSI. Rinneadh na cistí a infheistiú go stuama chun
an ráta úis is fearr a fháil. Tá sé beartaithe beartas infheistíochta a fhorbairt in 2014.

Teach an PSI
Cuireadh athchóiriú Theach an PSI i gcrích in 2013. Cuireadh an tionscadal, tionscadal chun
ceanncheathrú comhaimseartha agus oiriúnach don fheidhm le saoráidí seomra cruinnithe
a chur ar fáil don PSI, i gcrích in am agus de réir an bhuiséid. Bhí barrachas ioncaim agus
caiteachais dar luach €438,000 mar thoradh ar an tionscadal.
Taispeántar achoimre ar na torthaí thíos:

Ioncam 		

€m

Fáltais ó dhíolachán 18 Bóthar Shrewsbury
agus Bóthar Northumberland		

7.296

Ioncam ó chíosanna agus ioncam gaolmhar ó 15/19 Sráid na bhFíníní 		

0.601

Ioncam Iomlán		

7.897

Costais 		
Ceannachán 15/19 Sráid na bhFíníní, Baile Átha Cliath		

3.687

Costais athchóirithe agus feistithe srl.		

3.563

Costais Chóiríochta Sealadaí		

0.209

Costais Iomlána		

7.459

Barrachas ar fáil don Chomhairle le haghaidh tuilleadh forbairtí cógaisíochta
(Ar aon dul le Sceideal 1, mír 12 den Acht Cógaisíochta 2007)

0.438

Tá sé beartaithe tograí a thabhairt chuig an gComhairle in 2014 maidir le caitheamh an
bharrachais €0.438 mar atá ceangailte le Mír 12 (2) de Sceideal 1 den Acht Cógaisíochta 2007.
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Tuarascáil ón Uachtarán
I gcomhréir leis an gCód Cleachtais maidir le Rialachas Comhlachtaí Stáit, 2009, mír 13.1, ba
mhaith liom an méid seo a leanas a dheimhniú:
i.

Ní raibh forbairtí suntasacha tráchtála ar bith ann lena ndearnadh difear d’oibríochtaí
leanúnacha an PSI in 2013.

ii.

Tá na nósanna imeachta cuí á gcur i gcrích maidir le tuairisciú airgeadais, iniúchóireacht
inmheánach, cúrsaí taistil, soláthair agus diúscairt sócmhainní.

iii. Cuimsíodh Ráiteas maidir leis an gCóras um Rialú Airgeadais Inmheánach mar chuid den
Tuarascáil Bhliantúil seo.
iv. Tá Cóid um Iompar don Chomhairle, do chomhaltaí an Choiste Chomhairligh agus
d’Fhostaithe an PSI curtha i bhfeidhm agus cloítear leo.
v.

Táthar ag cloí le beartas an Rialtais maidir le pá na bPríomhfheidmeannach agus maidir le pá
gach fostaí de chuid na gcomhlachtaí Stáit. Tá an PSI ag cloí le treoirlínte an Rialtais maidir le
híocaíocht tháillí Chomhaltaí na Comhairle.

vi. Táthar ag cloí leis na Treoirlínte maidir le Breithmheas agus Bainistíocht Tograí Caiteachas
Caipitil san Earnáil Phoiblí.
vii. Táthar ag cloí le ceanglais bheartas taistil an Rialtais i ngach cáil.
viii. Táthar ag cloí leis an gCód Cleachtais maidir le Rialachas Comhlachtaí Stáit, 2009.
ix. Léirítear sa Chreat um Rialachas Corparáideach go bhfuil an PSI ag cloí le nósanna imeachta
diúscartha le haghaidh sócmhainní mar atá léirithe sa Chód Cleachtais maidir le Rialachas
Comhlachtaí Stáit. Sonraítear san Acht Cógaisíochta 2007 gur féidir barrachas ar bith i
ndiaidh sócmhainní a dhiúscairt a leithdháileadh ar fhorbairt oideachais, taighde nó cuspóir
poiblí ar bith eile a baineann le cógaisíocht.
x.

Tá nósanna imeachtaí cuí i bhfeidhm ag an PSI maidir le monatóireacht a dhéanamh
ar rialacha agus ar cheanglais ábhartha maidir le taisteal thar lear fhostaithe an PSI nó
chomhaltaí na Comhairle, iad a tuairisciú agus iad a fhorfheidhmiú mar atá léirithe sa Chód
Cleachtais maidir le Rialachas Comhlachtaí Stáit.

xi. Cloíonn an PSI lena gcuid oibleagáidí faoin dlí cánach.
D’fhaomh Comhairle an PSI an tuarascáil seo go foirmiúil an 27 Márta 2014 agus tá sí sínithe ag
an Uachtarán:

An tUasal Eoghan Hanly		
Uachtarán
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Ráiteas maidir leis Córais um Rialú Inmheánach Airgeadais
don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2013
Freagracht as an gcóras um Rialú Inmheánach Airgeadais
Thar ceann an PSI, aithnímid ár bhfreagracht as an gcóras um rialú inmheánach airgeadais sa
PSI, agus as nósanna imeachta agus próisis a chur i bhfeidhm lena chinntiú go bhfuil an córas
éifeachtach.
Ní féidir leis an gcóras ach dearbhú réasúnach agus ní dearbhú iomlán a thabhairt go bhfuil
sócmhainní á gcosaint, go ndéantar idirbhearta a údarú agus a thaifeadadh i gceart, agus go
ndéantar earráidí nó neamhrialtachtaí ábhartha a chosc nó go dtabharfaí iad faoi deara in achar
tráthúil ama.

Tá bearta déanta ag an gComhairle agus ag an gCláraitheoir lena chinntiú go bhfuil
timpeallacht rialaithe chuí in áit trí na nithe seo a leanas:
•

Nósanna imeachta foirmiúla a bhunú, trí bhíthin feidhmeanna éagsúla coiste, le
monatóireacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí agus sócmhainní na heagraíochta a
chosaint

•

Freagrachtaí agus cumhachtaí an lucht bainistíochta a shainiú agus a dhoiciméadú go soiléir

•

Cultúr láidir cuntasachta a fhorbairt ar gach leibhéal den eagraíocht

•

Oibriú go dlúth leis an Rialtas agus le gníomhaireachtaí agus institiúidí éagsúla lena
chinntiú go bhfuil tuiscint shoiléir ann ar fheidhmeanna an PSI agus tacaíocht a thabhairt do
straitéisí an PSI chun a chuid oibleagáidí reachtúla a chomhlíonadh.

•

A chinntiú nach ndéantar ach rátaí tuarastail atá faofa ag an Aire Sláinte a íoc leis na
fostaithe.

Tá próisis bunaithe ag an gComhairle agus ag an gCláraitheoir fosta chun na rioscaí
atá os comhair na heagraíochta a aithint agus a mheasúnú. Déantar é seo ar roinnt
bealaí lena n-áirítear iad seo a leanas:
•

Cineál, méid agus impleachtaí airgeadais na rioscaí atá os comhair an PSI a shainaithint

•

Measúnú a dhéanamh ar an gcosúlacht go dtarlódh na rioscaí a shainaithníodh

•

Measúnú a dhéanamh ar chumas an PSI chun na rioscaí a tharlaíonn a bhainistiú agus a
mhaolú

•

Athbhreithnithe rialta a dhéanamh ar phleananna agus ar chuspóirí straitéiseacha
gearrthéarmacha agus fadtéarmacha agus measúnú a dhéanamh ar na rioscaí atá ann chun
na pleananna sin a chur i gcrích

•

Spriocanna bliantúla agus fadtéarmacha do gach réimse den eagraíocht a leagan síos agus
ina dhiaidh sin tuairisciú rialta a dhéanamh ar na torthaí a baineadh amach

Tá an córas um rialú inmheánach airgeadais bunaithe ar chreat oibre d'eolas
bainistíochta rialta, nósanna imeachta riaracháin lena n-áirítear leithscaradh
dualgas, agus córas tarmligin agus cuntasachta. Áirítear na nithe seo a leanas go
háirithe:
•

Córas buiséadaithe mionsonraithe le buiséad bliantúil atá athbhreithnithe agus
comhaontaithe ag an gComhairle
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•

Athbhreithniú rialta ag an gCoiste Riaracháin agus Airgeadais agus an gComhairle maidir le
cuntais bainistíochta ráithiúla ina léirítear feidhmíocht airgeadais in aghaidh réamhaisnéisí
comhaontaithe agus míniú ar imeachtaí suntasacha ó bhuiséad a chur ar fáil

•

Spriocanna a leagan síos chun feidhmíocht airgeadais agus feidhmíocht eile a thomhas

•

Ceanglaítear le Sceideal 1, mír 16 den Acht Cógaisíochta 2007 ar an gComhairle ráitis
airgeadais a ullmhú maidir le gach bliain airgeadais, ina dtugtar léargas fíor cóir ar ioncam
agus caiteachas agus sócmhainní agus ar dliteanais an PSI

•

Tá ról maoirseachta ag an gCoiste Riaracháin agus Airgeadais chomh maidir le gnóthaí
airgeadais agus pleanáil straitéiseach airgead an PSI ar aon dul leis an Straitéis
Chorparáideach 2013-2017.

Tá na nósanna imeachta chun monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtacht an
chórais rialaithe inmheánaigh airgeadais leagtha amach thíos:
Tá córas iniúchta inmheánach ag an PSI atá comhdhéanta de na nIniúchóirí Inmheánacha agus
den Choiste Iniúchóireachta. Tagann an Coiste Iniúchóireachta le chéile ar bhonn ráithiúil chun
athbhreithniú a dhéanamh ar thuairiscí atá ullmhaithe ag an Iniúchadh Inmheánach agus chun
saincheisteanna ábhartha eile a phlé. Dearbhaíonn an Coiste Iniúchóireachta don Chomhairle go
bhfuil córais rialaithe airgeadais agus neamh-airgeadais leordhóthanacha i bhfeidhm ag an PSI.
Tuairiscíonn an Coiste Iniúchóireachta ar bhonn ráithiúil don Chomhairle i ndáil leis na hábhair a
bhfuil breithniú déanta aici orthu.
Feidhmíonn an PSI i gcomhréir leis an gCód Cleachtais maidir le Rialachas Comhlachtaí Stáit.
Rinne an Coiste Iniúchóireachta Plean Iniúchta Inmheánaigh leanúnach trí bliana a fhaomhadh
agus déantar athbhreithniú air gach bliain más gá. Cuireann an plean oibre reatha san áireamh
na réimsí inar sainaithníodh rioscaí féideartha i gcleachtadh measúnaithe rioscaí a rinneadh
i gcomhar leis an lucht bainistíochta. Cuireann an tIniúchóir Inmheánach tuairiscí ráithiúla ar
fáil don Choista ar thascanna a rinneadh. Leagann na tuarascálacha seo béim ar easpaí nó laigí,
más ann dóibh, atá sa chóras um rialú inmheánach airgeadais agus na bearta ceartaitheacha a
mholtar a dhéanamh más gá.
Dearbhaímid, sa bhliain go dtí 31 Nollaig 2013, go ndearna an Chomhairle athbhreithniú ar
an gcóras um rialú inmheánach airgeadais. Rinne an Coiste Iniúchóireachta athbhreithniú
ar thuarascálacha ó na hIniúchóirí Inmheánacha maidir le Gearáin agus Feidhmiúlacht chun
Cleachtadh, Slándáil TFC, an bhFeidhm um Fhorbairt agus um Fhoghlaim Ghairmiúil agus an
Nósanna Imeachta um Chlárú agus Aithint Tríú Tíre agus bhí sé sásta gur cloíodh le próisis agus
nósanna imeachta iomchuí.
Rinne na hIniúchóirí Seachtracha iniúchadh eatramhach i rith na bliana 2013 chomh maith.
Tá monatóireacht agus athbhreithniú na Comhairle ar éifeachtacht an chórais um rialú
inmheánach airgeadais bunaithe ar eolas maidir le hobair an Iniúchóra Inmheánaigh, an Choiste
Iniúchta a dhéanann maoirseacht ar obair an Iniúchóra Inmheánaigh, an Iniúchóra Sheachtraigh
agus na mbainisteoirí sinsearacha laistigh den PSI atá freagrach as forbairt agus cothabháil an
chreata rialaithe airgeadais.
D’fhaomh Comhairle an PSI an ráiteas seo go foirmiúil an 27 Márta 2014 agus tá sé sínithe ag an
Uachtarán agus an gCláraitheoir thar a ceann:

An tUasal Eoghan Hanly		
Uachtarán
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An tUasal Marita Kinsella
Cláraitheoir
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Ráiteas maidir le Freagrachtaí na Comhairle
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2013
Tá an Chomhairle freagrach as an tuarascáil agus ráitis airgeadais na Comhairle a ullmhú, de réir
dhlí na hÉireann agus na rialachán is infheidhme.
Ceanglaítear le Sceideal 1, mír 16 den Acht Cógaisíochta 2007 ar an gComhairle ráitis airgeadais
a ullmhú, ina dtugtar léargas fíor cóir ar staid ghnóthaí ioncaim agus caiteachais an PSI agus ar
bharrachas nó easnamh an PSI maidir le gach bliain airgeadais. Roghnaigh an Chomhairle na
ráitis airgeadais a ullmhú de réir an Chleachtais Chuntasaíochta a bhfuil Glacadh leis in Éirinn
(caighdeáin chuntasaíochta arna n-eisiúint ag an gComhairle um Thuairisciú Airgeadais agus
arna bhfógairt ag Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn agus dlí na hÉireann).
Ceanglaítear ar an gComhairle na nithe a leanas a dhéanamh agus na ráitis airgeadais sin á
n-ullmhú aici:
•

Beartais chuntasaíochta chuí a roghnú agus iad a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach
ansin;

•

breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnta agus stuama;

•

Ráiteas a dhéanamh cé acu ar cloíodh le caighdeáin infheidhmithe chuntasaíochta nó nár
cloíodh, faoi réir aon neamhchomhlíonadh ábhartha a nochtadh agus a míníodh sna ráitis
airgeadais;

•

Na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthais leantaigh ach amháin sa chás go bhfuil sé
míchuí a ghlacadh leis go leanfaidh an PSI i mbun gnó.

Dearbhaíonn an Chomhairle gur chloígh sí leis na ceanglais thuas agus na ráitis airgeadais á
n-ullmhú aici. Tá an Chomhairle freagrach as leabhair chuntais chuí a choimeád ina léirítear go
réasúnta cruinn ag am ar bith staid airgeadais an PSI agus lena gcuirtear ar a cumas a chinntiú
go gcloíonn na ráitis airgeadais le Sceideal 1, mír 16, den Acht Cógaisíochta 2007. Tá siad
freagrach freisin as sócmhainní an PSI a chosaint agus as bearta réasúnta a dhéanamh chun
calaois agus mírialtachtaí eile a chosc agus a aimsiú.
Sa mhéid go bhfuil an Chomhairle ar an eolas:
•

Níl faisnéis ábhartha um iniúchadh ar bith (faisnéis a theastaíonn ó iniúchóirí an PSI i dtaca
lena dtuarascáil a ullmhú) nach bhfuil iniúchóirí an PSI ar an eolas faoi, agus

•

Rinne an Chomhairle gach beart ba cheart dóibh a dhéanamh chun iad féin a chur ar
an eolas faoi fhaisnéis ábhartha um iniúchadh ar bith agus chun a dhearbhú go bhfuil
Iniúchóirí an PSI ar an eolas faoin bhfaisnéis sin.

D’fhaomh Comhairle an PSI an ráiteas seo go foirmiúil an 27 Márta 2014 agus tá sé sínithe ag an
Uachtarán agus an Leas-Uachtarán thar a ceann:

An tUasal Eoghan Hanly		
Uachtarán

An tUasal Noel Stenson 		
Leas-Uachtarán
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Tuarascáil na nIniúchóirí Neamhspleácha chuig Comhairle
an PSI don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2013
Rinneamar iniúchadh ar ráitis airgeadais Chumann Cógaiseoirí na hÉireann (PSI) don bhliain
dar críoch 31 Nollaig 2013, arna leagan amach ar leathanaigh 52 go 63. Is é an creat tuairiscithe
airgeadais atá curtha i bhfeidhm ina n-ullmhúchán na caighdeáin chuntasaíochta arna n-eisiúint
ag an gComhairle um Thuairisciú Airgeadais agus arna bhfógairt ag Institiúid na gCuntasóirí
Cairte in Éirinn agus dlí na hÉireann. (an Cleachtas Cuntasaíochta a bhfuil Glacadh leis in Éirinn).
Tá an tuarascáil déanta chuig an gComhairle amháin, mar chomhlacht, de réir Sceideal 1, mhír
16, den Acht Cógaisíochta 2007 agus de réir an Chleachtais Cuntasaíochta a bhfuil Glacadh
leis in Éirinn. Rinneadh ár n-obair iniúchóireachta ionas go bhféadfaimis na cúrsaí sin a lua le
Comhairle an PSI a bhfuil ceangal orainn iad a lua leo i dtuarascáil Iniúchóirí agus ní chun críche
ar bith eile. A mhéid is mó a cheadaítear leis an dlí, ní ghlacaimid ná ní ghabhaimid freagracht
d0 dhuine ar bith seachas an PSI agus Comhairle an PSI mar chomhlacht, as ár gcuid oibre
iniúchóireachta, as an tuarascáil seo, nó as na tuairimí atá déanta againn.

Freagrachtaí Faoi Seach na gComhairlí agus na nIniúchóirí
Faoi mar a míníodh go hiomlán sa ráiteas maidir le freagrachtaí na Comhairle, tá an Chomhairle
freagrach as an Tuarascáil Bhliantúil agus na ráitis airgeadais a ullmhú de réir Sceideal 1, mír 16
den Acht Cógaisíochta 2007 agus de réir na gcaighdeán cuntasaíochta arna n-eisiúint ag Bord
na gCaighdeán Cuntasaíochta agus arna bhfógairt ag Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn
(an Cleachtas Cuntasaíochta a bhfuil Glacadh leis in Éirinn). Táimid freagrach as iniúchadh a
dhéanamh ar na ráitis airgeadais agus tuairim a thabhairt maidir leo de réir Sceideal 1, mhír
16, den Acht Cógaisíochta 2007 agus na gCaighdeán Idirnáisiúnta ar Iniúchóireacht (An Ríocht
Aontaithe agus Éire). Ceanglaítear orainn leis na caighdeáin sin cloí le Caighdeáin Eitneacha an
Bhoird um Chleachtais Iniúchóireachta d’Iniúchóirí.

Raon Feidhme an Iniúchta ar na Ráitis Airgeadais
Is éard atá i gceist le hiniúchadh an fhaisnéis faoi na méideanna agus an nochtadh ar fad atá
sna ráitis airgeadais a fháil atá leordhóthanach chun dearbhú réasúnta a thabhairt go bhfuil na
ráitis airgeadais saor ó mhíráiteas ábhartha, bíodh sé sin de bharr calaoise nó earráide. Áirítear
leis sin measúnú ar: cibé an bhfuil na beartais chuntasaíochta oiriúnach maidir le cúinsí an PSI
nó nach bhfuil, cibé ar cuireadh na beartais sin i bhfeidhm go comhsheasmhach nó nár cuireadh
agus cibé ar nochtadh iad ar bhealach sásúil nó nár nochtadh; réasúntacht na meastachán
cuntasaíochta suntasach a rinne an Chomhairle; cur i láthair foriomlán na ráiteas airgeadais.
Chomh maith leis sin, léimid an fhaisnéis airgeadais agus neamhairgeadais ar fad sa tuarascáil
bhliantúil chun neamhréireachtaí ábhartha leis na ráitis airgeadais iniúchta a aithint agus
chun faisnéis ar bith ar cosúil í a bheith mícheart go hábhartha a aithint ar bhunús na faisnéise
a fuaireamar agus an t-iniúchadh á dhéanamh againn, nó nach dtagann go hábhartha leis
an bhfaisnéis sin. Breithnímid na himpleachtaí dár dtuarascáil má thagaimid ar mhíráitis nó
neamhréireachtaí dealraitheacha ábhartha ar bith.
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Tuairim maidir leis na Ráitis Airgeadais
Is é ár dtuairim maidir leis na ráitis airgeadais:
•

tugtar léargas cóir agus fíor iontu, de réir na gCleachtas Cuntasaíochta a bhfuil Glacadh leo
in Éirinn, ar staid an PSI amhail an 31 Nollaig 2013 agus ar a bharrachas don bhliain sin dar
críoch an dáta céanna; agus

•

rinneadh iad a ullmhú mar is cuí de réir Sceideal 1, mhír 16, den Acht Cógaisíochta 2007.

Béim ar Ábhar
Agus muid ag teacht ar ár dtuairim, nach bhfuil cáilithe, bhreithníomar leorgacht an nochta i
nóta 17 leis na ráitis airgeadais maidir le hionramháil an chaiteachais do shochair scoir. Tugadh
comhairle don PSI maidir leis an dóigh is fearr le cistí na scéime pinsin sochair shainithe a riar
toisc go bhfuil ar an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe an mheicníocht chistiúcháin
le haghaidh na scéimeanna a fhaomhadh fós. Tugadh cuntas ar an scéim pinsin sna ráitis
airgeadais amhail is dá mba scéim ranníocaíochtaí sainithe a bhí inti. Dá dtabharfaí cuntas ar
an scéim pinsin faoi FRS 17 dhéanfaí an gnóthachan/caillteanas achtúireach a aithint sa Ráiteas
maidir le Gnóthachain agus Caillteanais Aitheanta Iomlána dhéanfaí barrachas/easnamh
shócmhainní na gcistí thar a dhliteanais a aithint sa chlár comhardaithe mar shócmhainn nó
mar dhliteanas.

Cúrsaí a gCeanglaítear Orainn iad a Thuairisciú de réir Sceideal 1, Mír 16, den Acht
Cógaisíochta 2007
•

Tá an fhaisnéis agus na míniúcháin ar fad a mheasaimid a bheith riachtanach chun críche ár
n-iniúchta faighte againn.

•

Is é ár dtuairim go bhfuil leabhair chuntais chuí á gcoimeád ag an PSI.

•

Tagann na ráitis airgeadais leis na leabhair chuntasaíochta.

Brian Dignam
ar son agus thar ceann
OSK Audit Limited
Iniúchóirí Cláraithe
Plás an Phointe Thoir
an Pointe Thoir
Baile Átha Cliath 3
Dáta: an 27 Márta 2014
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Cuntas Ioncaim agus Caiteachais
don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2013

		

2013

2012

Nótaí

€

€

2

6,994,971

6,991.170

Caiteachas oibriúcháin		

(6,398,597)

(5,363,920)

3

596,374

1,627,250

Ús infhaighte		

104,022

300,619

Barrachas ar ghnáthghníomhaíochtaí roimh chánachas

700,396

1,927,869

6

-

16,455

12

700,396

1,944,324

Ioncam

Barrachas Oibriúcháin

Cáin ar bharrachas ar ghnáthghníomhaíochtaí

Barrachas don Bhliain Airgeadais

Baineann na méideanna ar fad le hoibríochtaí atá fós ar bun.

Níor aithníodh gnóthachan ná caiteachas ar bith eile le haghaidh 2013 nó 2012 seachas iad siúd atá
sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais.

D’fhaomh an Chomhairle na ráitis airgeadais an 27 Márta 2014 agus tá siad sínithe
thar a ceann ag:

An tUasal Eoghan Hanly

An tUasal Noel Stenson

Uachtarán

Leas-Uachtarán

Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad na nótaí ar leathanaigh 55 go dtí 63.
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Clár Comhardaithe
amhail an 31 Nollaig 2013

				
2013
Nótaí

€

2012

€

€

€

7,121,276		

6,262,252

Sócmhainní Seasta
Sócmhainní inláimhsithe

7 		

Sócmhainní Reatha
Féichiúnaithe

8

174,077		

488,436

Airgead sa bhanc agus ar láimh

9

14,039,501		

12,735,080

		

14,213,578		

13,223,516

				
Crediúnaithe: méideanna atá dlite						
laistigh de bhliain

10

(7,010,287)		

Glansócmhainní Reatha			

Iomlán na Sócmhainní Lúide			

(6,394,304)

7,203,291		

6,829,212

14,324,567		 13,091,464		

Dliteanais Reatha
Creidiúnaithe: méideanna atá dlite						
11 		

(2,497,796)		 (1,965,089)

Glansócmhainní			

11,826,771		 11,126,375

i ndiaidh bliana amháin

Cúlchistí
Cúlchiste dlíthiúil ainmnithe

12		

2,500,000		

2,500,000

Cuntas ioncaim agus caiteachais

12		

9,326,771		

8,626,375

Cúlchistí Deiridh

13		

11,826,771		 11,126,375

D’fhaomh an Chomhairle na ráitis airgeadais an 27 Márta 2014 agus tá siad sínithe
thar a ceann ag:

An tUasal Eoghan Hanly

An tUasal Noel Stenson

Uachtarán

Leas-Uachtarán

Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad na nótaí ar leathanaigh 55 go dtí 63.
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Ráiteas maidir le Sreabhadh Airgid
don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2013

		

2013

2012

Nótaí

€

€

Glansreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin

14

2,412,251

8,068,764

Torthaí ar infheistíocht agus ar sheirbhísiú airgeadais

15

104,022

300,619

Cánachas		

-

(567,698)

15

(1,211,852)

(2,474,073)

Laghdú in Airgead Tirim sa Bhliain 		

1,304,421

5,327,612

Gluaiseacht i nGlanchistí sa Bhliain 		

1,304,421

5,327,612

Glanchistí amhail an 1 Eanáir 2013 		

12,735,080

7,407,468

Glanchistí amhail an 31 Nollaig 2013		

14,039,501

12,735,080

Caiteachas caipitil agus infheistíocht airgeadais

Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad na nótaí ar leathanaigh 55 go dtí 63.

D’fhaomh an Chomhairle na ráitis airgeadais an 27 Márta 2014 agus tá siad sínithe
thar a ceann ag:
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1. Beartais Chuntasaíochta

1.1 Bunús le hullmhú na ráiteas airgeadais
Ullmhaítear na ráitis airgeadais de réir an chleachtais chuntasaíochta a bhfuil glacadh leis
in Éirinn faoi choinbhinsiún an chostais stairiúil agus cloíonn siad le Caighdeáin Tuairiscithe
Airgeadais an Bhoird um Chaighdeáin Chuntasaíochta, ach amháin an scéim aoisliúntais (toisc
nár cuireadh forálacha an Chaighdeáin Tuairiscithe Airgeadais 17, Cuntasaíocht do Shochair
Scoir i bhfeidhm go fóill), arna bhfógairt ag Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn.

1.2 Ioncam
Aithnítear ioncam sa ráitis airgeadais sa bhliain lena mbaineann an t-ioncam.
Sa mhéid go bhfaightear ioncam roimh ré, déantar é a iarchur agus aithnítear é sa tréimhse
ábhartha ina dtugtar na seirbhísí maidir leis na clárúcháin nó na táillí sin.

1.3 Sócmhainní seasta inláimhsithe agus dímheas
Luaitear sócmhainní seasta inláimhsithe ag an gcostas lúide dímheas carntha. Áirítear an
costas príomhúil agus forchostais ar an gcostas.
Tá dea-bhail ar phortráidí, ar bhoinn agus ar shuaitheantais an PSI. Measadh an Chomhairle nár
cheart na sócmhainní seo a dhímheas i ngeall ar na hardluachanna iarmharacha
a mbeadh muirear dímheasa tréimhsiúil ar bith ina leith neamhábhartha. Is é an beartas
soláthar a dhéanamh i gcás go mbeadh buanlaghdú ar bith i luach na sócmhainní sin. Déantar
athbhreithniú bliantúil ar phortráidí, ar bhoinn agus ar shuaitheantais le haghaidh fianaise ar
bith go bhfuil bearnú buan sa luach.

Dímheas
Cuirtear dímheas ar fáil ag rátaí a ríomhadh chun costas na sócmhainní seasta, lúide a luach
iarmharach measa, thar a saolréanna úsáideacha measta a dhíscríobh ar na boinn seo a leanas:
Maoin ruílse

2% méid cothrom

Feabhsuithe ar áitreabh:
- Áitreabh

2% méid cothrom

- Leictreach

5% méid cothrom

- Meicniúil agus ardú

5% méid cothrom

- Daingneáin

12.5% méid cothrom

- Closamhairc

12.5% méid cothrom

Trealamh agus feistis oifige

12.5% méid cothrom

trealamh agus bogearraí ríomhaireachta

33.3% méid cothrom

Portráidí, boinn agus suaitheantais

Níl siad dímheasta

Déantar athbhreithniú ar luachanna tugtha anonn na sócmhainní seasta inláimhsithe i
gcomhair bearnúcháin má thugann imeachtaí nó athruithe i gcúinsí le fios go bhféadfadh sé
nach bhfuil an luach iompair inghnóthaithe.
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1.4 Airgeadraí eachtracha
Aistrítear na sócmhainní agus na dliteanais airgeadaíochta atá ainmnithe in airgeadraí
eachtracha go euro ag na rátaí malairte a bhíonn i réim ar dháta an chláir chomhardaithe.
Déantar idirbhearta in airgeadraí eachtracha a aistriú go euro ag an ráta a bhíonn i réim ar
dháta an idirbhirt.
Aithnítear na gnóthachain agus na caillteanais malairte sa chuntas Ioncaim agus Caiteachais.
1.5 Pinsin
Tá dhá scéim reachtúla á n-oibriú ag an PSI faoi láthair maidir le soláthar sochair aoisliúntais dá
fhoireann.
Scéimeanna Aoisliúntais Chumann Cógaiseoirí na hÉireann 2009
Tháinig Scéimeanna Aoisliúntais Chumann Cógaiseoirí na hÉireann 2009 i bhfeidhm i mí
na Bealtaine 2007 agus dúnadh iad d’iontrálaithe úra ag deireadh mhí na Nollag 2012. Tá
an scéim á hoibriú ag an PSI de réir an Achta um Aoisliúntas na Seirbhíse Poiblí (Forálacha
Ilghnéitheacha), 2004.
Gearrtar ranníocaíochtaí an PSI leis an scéim ar an gcuntas Ioncaim agus Caiteachais sa
tréimhse lena mbaineann siad. Níl meicníocht chistiúcháin don scéim seo faofa go fóill agus
mar sin tá an PSI ag bailiú agus ag coinneáil cistí na scéimeanna sin i dtaisce. Níor cuireadh
forálacha an Chaighdeáin Tuairiscithe Airgeadais 17, Cuntasaíocht do Shochair Shainithe i
bhfeidhm.
Scéim Pinsean Seirbhíse Poiblí Aonair
Tháinig an Scéim Pinsean Seirbhíse Poiblí Aonair i bhfeidhm an 1 Eanáir 2013 faoi mar a
fhoráiltear ina leith san Acht um Pinsin na Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha
Eile), 2012. Déantar foráil san Acht i leith scéim aonair d’iontrálaithe úra sa tseirbhís phoiblí.
Déanann an PSI ranníocaíochtaí don scéim seo a bhailiú agus a tharchur chuig an Roinn
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Íoctar na sochair phinsin atá iníoctha faoin scéim seo ón
Státchiste.
1.6 Cánachas
Déantar leasú leis an Acht Airgeadais 2013, Alt 35 ar an Sceideal a ghabhann leis an Acht
Comhdhlúite Cánacha 1997 chun Cumann Cógaiseoirí na hÉireann a chur ar an liosta
comhlachtaí sainithe neamhthráchtala Státurraithe atá cáilithe i gcomhair díolúine ó
fhorálacha cánach áirithe faoi alt 227, den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997.
1.7 Cúlchiste dlíthiúil ainmnithe
Bhunaigh an PSI cúlchiste ainmnithe laistigh dá chúlchistí, atá curtha i leith ag an gComhairle
chun críche faoi leith, is é sin costas cásanna dlíthiúla ar bith amach anseo a bheadh ag an
PSI. Ní féidir caiteachas a shocrú go díreach i gcoinne cúlchistí ainmnithe agus tugtar tríd
an gcuntas Ioncaim agus Caiteachais é. Déantar aistriú ansin chuig an Cuntas Ioncaim agus
Caiteachais de réir mar is cuí.
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2. Ioncam
Díorthaíodh iomlán ioncaim an PSI don bhliain óna phríomhghníomhaíocht a rinneadh go hiomlán
in Éirinn.
		

2013

2012

€

€

Clárú Cógaiseoirí

2,162,985

2,084,685

Clárú Gnóthais Cógaslainne Miondíola (GCM)

4,201,762

4,184,689

99,197

117,875

Muirir riaracháin agus costas clárúcháin eile
Ioncam ó chíosanna

603,921

Maoiniú ón Roinn Sláinte d’Institiúid Cógaisíochta na hÉireann (ICÉ)

239,172

-

Urraíocht an CCI agus ioncam ón taispeántas

291,855

-

6,994,971

6,991,170

		
		

3. Barrachas Oibriúcháin
Luaitear an barrachas oibriúcháin tar éis na nithe
seo a leanas a chur chun dochair:

2013

2012		

€

€

352,828

150,127

12,116

14,928

112

418

2013

2012

€

€

1,932,920

1,860,752

Costais leasa shóisialaigh

158,986

140,285

Oifig agus bainistíocht

371,349

330,741

2,463,255

2,331,778

2013

2012

Líon

Líon

28

25

Dímheas sócmhainní seasta inláimhsithe
Luach saothair na nIniúchóirí
Caillteanas ar mhalairt eachtrach

4. Costais Foirne
Ba é seo a leanas na costais foirne:

Pá agus tuarastail

		
		

Ba mar seo a leanas an meánlíon daoine a bhí fostaithe le linn na bliana:

Oifig agus bainistíocht
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Tá luach saothair an Chláraitheora/an Chláraitheora Ghníomhaigh cuimsithe i bpánna agus tuarastail
mar a leanas:		
2013

2012

€

€

20,962

57,814

Cláraitheoir Gníomhach

108,390

89,680

		

129,352

147,494

Cláraitheoir

Ceapadh Cláraitheoir úr, an tUasal Marita Kinsella, an 14 Deireadh Fómhair 2013 agus d’éirigh
an Cláraitheoir roimhe sin, an Dr Ambrose McLoughlin, in Aibreán 2012. Ceapadh Cláraitheoir
Gníomhach, an tUasal Ciara McGoldrick, don tréimhse eatramhach.

5. Luach Saothair na gComhaltaí Comhairle / Coiste
Luach saothair na gcomhaltaí Comhairle / Coiste
Speansais na gcomhaltaí Comhairle / Coiste
		

6. Cánachas

Coigeartú i ndáil le tréimhsí roimhe seo
		

2013

2012

€

€

177,834

173,892

44,458

50,511

222,292

224,403

2013

2012

€

€

-

(16,455)

-

(16,455)

Tá an PSI díolmhaithe ó dhliteanas maidir le Cáin Chorparáide faoi Alt 227 den Acht Comhdhlúite
Cánacha 1997.
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7. Sócmhainní Inláimhsithe
Áitreabh
		
maoin
		

Ruílse
Oifige Ríomhaireachta
Portáidí,
Iomlán
feabhas- trealamh
trealamh
boinn &		
trealamh & feistis
& bogearraí suaitheantais

			

€

€

€

€

€

3,687,386

2,307,564

382,218

858,082

10,431 7,245,681

-

1,004,284

167,474

40,094

- 1,211,852

3,687,386

3,311,848

549,692

898,176

10,431 8,457,533

-

-

327,894

655,535

-

983,429

Muirear don bhliain

61,457

130,003

23,803

137,565

-

352,828

Amhail an 31 Nollaig 2013

61,457

130,003

351,697

793,100

- 1,336,257

Amhail an 31 Nollaig 2013

3,625,929

3,181,845

197,995

105,076

10,431 7,121,276

Amhail an 31 Nollaig 2012

3,687,386

2,307,564

54,324

202,547

10,431 6,262,252

Costas
Amhail an 1 Eanáir 2013
Breiseanna
Amhail an 31 Nollaig 2013

Dímheas
Amhail an 1 Eanáir 2013

Glanluachanna de réir na leabhar

Bhog an PSI isteach ina cheanncheathrú úr ag Teach an PSI, Sráidí na bhFíníní, Baile Átha Cliath 2 i mí
Feabhra 2013 i ndiaidh athchóiriú fairsing. Cuireadh na hathchóirithe i gcrích sa bhliain agus gearradh
dímheas ar bhonn pro rata. Ós rud é go raibh an t-áitreabh curtha i gcrích go hiomlán agus go raibh an
mhaoin áitithe in 2013 tá sé sonraithe go ceart ag an gcostas lúide dímheas i gcuntais 2013. Tá sé seo ag
teacht leis an FRS 15 ar Shócmhainní Seasta Inláimhsithe.
8. Féichiúnaithe
Féichiúnaithe Trádála
Féichiúnaithe Eile
Réamhíocaíochtaí agus ioncam fabhraithe
		
9. Airgead Tirim
		
Airgead tirim ar láimh
Cuntais reatha
Taiscí téarma sheasta
Cuntas taisce na gcistí aoisliúntais
Iomlán

2013

2012

€

€

3,315

23,443

23,821

61,911

146,941

403,082

174,077

488,436

2013

2012

€

€

108

28

410,001

268,643

11,176,137

10,500,200

2,453,255

1,966,209

14,039,501

12,735,080

San áireamh san airgead tirim atá coinnithe i dtaiscí téarma sheasta tá an ciste cúlchiste dlíthiúil ainmnithe €2,500,000 agus ioncam a bailíodh ach a iarchuireadh go dtí tréimhsí i ndiaidh dheireadh na bliana.
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10. Creidiúnaithe: Méideanna atá dlite laistigh de bhliain amháin

Creidiúnaithe trádála
Cánacha eile agus costais slándála sóisialta
Ioncam ó tháillí iarchurtha
Creidiúnaithe eile
Fabhruithe
		

2013

2012

€

€

49,482

26,395

147,834

38,463

6,221,731

6,015,575

28,060

16,741

563,180

297,130

7,010,287

6,394,304

Baineann ioncam iarchurtha le táillí a fuarthas i dtaca le tréimhsí i ndiaidh dheireadh an bliana.

Áirítear an méid seo a leanas i gcánacha eile agus i gcostais slándála sóisialta:
		
2013
		
ÍMAT/ÁSPC
CBL
PSWT
		

11. Creidiúnaithe; méideanna atá dlite i ndiaidh bliana amháin

Scéimeanna aoisliúntais an PSI

12. Ioncam ó		

2012

€

€

86,277

-

1,043

-

60,514

38,463

147,834

38,463

2013

2012

€

€

2,497,796

1,965,089

		
			

Chúlchistí
cúlchistí
ainmnithe
€

Ainmnithe &
cuntas		
caiteachais
€

Amhail an 1 Eanáir 2013		

2,500,000

8,626,375

Barrachas don bhliain airgeadais		

-

700,396

Amhail an 31 Nollaig 2013		

2,500,000

9,326,771

De réir straitéis airgeadais an PSI bunaíodh cúlchiste dlíthiúil ainmnithe chun costais ar bith a
thiocfadh chun cinn ó dhúshláin dhlíthiúla maidir le cuid ar bith den Acht Cógaisíochta 2007
agus ó rialú ar bith de chuid an PSI a íoc. De réir bheartas cuntasaíochta an PSI sa chás nach
dteastaíonn cistí dá leithéidí a thuilleadh cuirfear ar ais sa Chúlchiste Ginearálta iad.
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13. Réiteach ar Ghluaiseacht i gCúlchistí

2013

2012

€

€

11,126,375

9,182,051

700,396

1,944,324

11,826,771

11,126,375

2013

2012

€

€

Barrachas oibriúcháin

596,374

1,627,250

Dímheas sócmhainní seasta inláimhsithe

352,828

150,127

Caillteanas ar dhiúscairt sócmhainní seasta inláimhsithe

-

3,799

Laghdú ar stoic

-

1,277

314,359

6,333,934

Méadú / (laghdú) ar chreidiúnaithe

1,148,690

(47,623)

Glan-Insreabhadh airgid thirim ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin		

2,412,251

8,068,764

15. Anailís ar Shreabhadh Airgid Thirim do Cheannteidil 		
Ráiteas maidir le Sreabhadh Airgid

2013
€

2012
€

104,022

300,619

Ceannach sócmhainní seasta inláimhsithe		

(1,211,852)

(2,474,273)

Diúscairt sócmhainní seasta inláimhsithe		

-

200

Glan-eis-sreabhadh airgid thirim ó chaiteachas caipitil		

(1,211,852)

(2,474,073)

Cúlchistí Tosaigh
Barrachas don bhliain airgeadais
Cúlchistí Deiridh

14. Glansreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin

Laghdú ar fhéichiúnaithe

Torthaí ó infheistíocht agus ó sheirbhísiú airgeadais		
Ús faighte		

Caiteachas caipitil agus infheistíocht airgeadais		
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16. Anailís ar athruithe sna glanchistí

		
1 Eanáir Airgead tirim
		
2013
sreabhadh
			
		
€
€
Airgead tirim sa bhanc

Eile
neamhairgid
athruithe
€

31 Nollaig
2013
€

12,735,080

1,304,421

-

14,039,501

12,735,080

1,304,421

-

14,039,501

agus ar láimh
Glanchistí

17. Ceangaltais Phinsin
Ceanglaítear i Sceideal 1 den Acht Cógaisíochta 2007 ar an PSI scéimeanna aoisliúntais cuí a chur
ar fáil chun sochair scoir a thabhairt dá bhaill foirne.
Oibríonn an PSI dhá scéim pinsean, ar a dtugtar Scéim Aoisliúntais Bhaill Foirne an PSI 2009 agus
an Scéim Pinsean Seirbhíse Poiblí Aonair.

Scéimeanna Aoisliúntais Bhaill Foirne an PSI 2009
In 2009, d’fhaomh an tAire Sláinte oibríocht an dá scéime sochair shainithe don PSI bunaithe ar
an Acht um Aoisliúntas na Seirbhíse Poiblí (Forálacha Ilghnéitheacha), 2004. Cuimsítear sa Scéim
an Scéim Aoisliúntais Foirne agus na Scéimeanna Pinsin Ranníocaigh do Chéilí agus Leanaí.
Thosaigh an Scéimeanna go hoifigiúil an 22 Bealtaine 2007 agus thosaigh bailiú na
ranníocaíochtaí an 1 Aibreán 2009. Níl an mheicníocht chistiúcháin le haghaidh na Scéimeanna
fós faofa ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Dá bhrí sin tá na ranníocaíochtaí
a bailíodh le haghaidh an Scéimeanna seo á gcoinneáil ag an PSI faoi láthair i gcuntas taisce
ainmnithe go dtí go mbeidh an mheicníocht chistiúcháin faofa go foirmiúil.
Faoi na cúinsí seo agus i bhfianaise an mhéid thuas, is é tuairim an PSI nach bhfuil forálacha
an Chaighdeáin Tuairiscithe Airgeadais FRS 17, Cuntasaíocht do Shochair Scoir oiriúnach faoi
láthair. Dá réir sin tá cuntas á thabhairt aige maidir lena ranníocaíochtaí amhail is dá mba scéim
ranníocaíochta sainithe í an Scéim.
Déanann an PSI ranníocaíocht chomhaontaithe leis na Scéimeanna agus cuimsíonn na
ranníocaíochtaí gné fostaí mar aon leis an ngné fostóra chomhaontaithe.
Tá na ranníocaíochtaí iníoctha ag an PSI agus fabhraítear iad an bhliain a bhíonn siad iníoctha. Tá
na Scéimeanna dúnta d’iontrálaithe úra san earnáil phoiblí amhail an 31 Nollaig 2012.
Tá an PSI sásta go bhfuil sócmhainní na scéime de bhreis ar a dhliteanais i ndiaidh d’achtúire
neamhspleách athbhreithniú a dhéanamh ar na scéimeanna.
Bhí an PSI i gcomhchomhairle leis an Roinn Airgeadais agus leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe chomh maith maidir leis an meicníocht chistiúcháin do na Scéimeanna Aoisliúntais
agus táthar ag súil le cinneadh foirmiúil le linn 2014.
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17. Ceangaltais Phinsin (Ar lean)
An Scéim Pinsean Seirbhíse Poiblí Aonair
Tháinig an Scéim Pinsean Seirbhíse Poiblí Aonair i bhfeidhm an 1 Eanáir 2013 faoi mar a
fhoráiltear ina leith san Acht um Pinsin na Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha Eile),
2012.
Baineann an Scéim Aonair le gach iontrálaí aonuaire inphinsin sa tseirbhís phoiblí agus le
iarsheirbhísigh phoiblí atá ag filleadh ar an tseirbhís phoiblí i ndiaidh sos 26 seachtain nó níos mó
ná sin. Is scéim le sochair shainithe í an Scéim agus íoctar na sochair phinsin atá iníoctha faoin
scéim seo díreach ón Státchiste.
Tá an PSI freagrach as ranníocaíochtaí don Scéim seo a bhailiú agus a tharchur chuig an Roinn
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Áirítear ar na ranníocaíochtaí gné fostaí agus gné fostóra
araon.
Amhail an 31 Nollaig 2013 bhí trí bhall cláraithe agus ag íoc ranníocaíochtaí leis an scéim seo.
Ós rud é go bhfuil sochair aoisliúntais faoin Scéim seo maoinithe go díreach ón Státchiste,
measann an PSI go bhfuil an éifeacht airgeadais chéanna ag a shocruithe pinsin, faoi mar a
gcuirtear síos orthu thuas, is atá ag scéim ranníocaíochta sainithe.
Is é tuairim an PSI nach bhfuil forálacha an Chaighdeáin Tuairiscithe Airgeadais FRS 17,
Cuntasaíocht do Shochair Shainithe, a thagann chun cinn faoi na scéimeanna sochair shainithe
oiriúnach sna cúinsí seo.

18. Páirtí Rialaithe
Tá an PSI á rialú ag an gComhairle faoi réir fhorálacha an Achta Cógaisíochta 2007.

19. Imeachtaí i ndiaidh Dháta an Chláir Chomhardaithe
Ní raibh cúinsí nó imeachtaí ar bith eile ann i ndiaidh dheireadh an bliana, a thabharfadh orainn
na ráitis airgeadais nó na nótaí iontu, a oiriúnú nó a nochtadh iontu.

20. Faomhadh na Ráiteas Airgeadais
D’fhaomh an Chomhairle na ráitis airgeadais sin agus d’údaraigh sí iad lena n-eisiúint an 27
Márta 2014.
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AGUISÍN A

Aguisín A
Tinreamh Chomhaltaí na Comhairle in 2013

Comhalta Comhairle

Líon na gCruinnithe ar ar Freastalaíodh*

An tUasal Jim Brophy

7/9

An tUasal Nicola Cantwell

4/5

An tUasal Leonie Clarke

9/9

An tUasal Richard Collis

5/5

An tUasal John Corr

6/9

An Dr Ann Frankish

6/9

An tUasal Eoghan Hanly

8/9

An Dr Jean Holohan

6/9

An Dr Chantelle Macnamara

4/5

An tOllamh Kieran Murphy

1/3

An tOllamh Ciaran O’Boyle

5/9

An tUasal Fionán Ó Cuinneagáin

7/9

An tUasal Pat O’Dowd

5/5

An tOllamh Caitriona O’Driscoll

8/9

An tUasal Keith O’Hourihane

8/9

An tUasal Conor Phelan

5/5

An tUasal Rita Purcell

3/9

An tUasal Noel Stenson

9/9

Comhaltaí na Comhairle a bhí in oifig ar feadh tréimhse in 2013
An tUasal John Collins

4/4

An tUasal Margaret Doherty

4/4

An tUasal Paul Fahey

4/4

An tUasal Aidan Horan

2/4

An tUasal Ita Kelleher

4/4

An tUasal Deirdre Larkin

3/4

An tOllamh Ken McDonald

0/1

An tUasal Fachtna Murphy

3/4

An tUasal Michelle Ní Longáin

4/4

*Tá líon na gcruinnithe ar ar freastalaíodh éagsúil de bharr dátaí éagsúla ceapacháin.
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AGUISÍN B

Aguisín B
Tinreamh na gComhaltaí Coiste in 2013
An Coiste um Fhorbairt Chleachtas na Cógaisíochta
Comhalta Comhairle

Líon na gCruinnithe ar ar Freastalaíodh*

An tUasal Margaret Doherty (Cathaoirleach)

2/2

An tUasal Ita Kelleher

2/2

An Dr Ann Frankish

2/4

An tOllamh Ken McDonald

0/1

An tUasal Keith O’Hourihane (Cathaoirleach)

3/4

An tUasal Noel Stenson

2/2

An tUasal John Corr

4/4

An tUasal Raymond Anderson

3/4

An tUasal Finbar Lennon

3/4

An Dr Tamasine Grimes

4/4

An tUasal Mary Culliton

3/4

An tUasal Clare Ward

3/4

An Coiste um Chlárú agus Aithint Cáilíochtaí
Comhalta Comhairle

Líon na gCruinnithe ar ar Freastalaíodh*

An Dr Ann Frankish (Cathaoirleach)

2/2

An tUasal John Collins (Cathaoirleach ag dul as oifig)

2/2

An tOllamh Caitriona O’Driscoll

4/5

An tUasal Michelle Ní Longáin

1/2

An Dr Denis Doherty

3/5

An Dr John Hillery

3/4

An tUasal Noeleen Harvey

2/3

An Dr Bernard Leddy

4/4

An tUasal John Lynch

4/5

An Dr Chantelle Macnamara

1/2

An tUasal Pat O’Dowd

2/2
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AGUISÍN B

Aguisín B (Ar lean)
Tinreamh na gComhaltaí Coiste in 2013
An Choiste um Iniúchadh agus Forfheidhmiú
Comhalta Comhairle

Líon na gCruinnithe ar ar Freastalaíodh*

Ms. Leonie Clarke (Cathaoirleach)

5/5

An tUasal Fachtna Murphy

2/2

An Dr Willliam Boles

5/5

An tUasal Tom Collins

4/5

An Dr Mike Morris

3/5

An tUasal Martin Higgins

3/5

An tUasal Deirdre Larkin

2/2

An Dr Ann Frankish

3/5

An tUasal Keith O’Hourihane

2/3

An tUasal Richard Collis

2/2

An Coiste maidir le Forbairt agus Foghlaim Ghairmiúil
Comhalta Comhairle
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Líon na gCruinnithe ar ar Freastalaíodh*

An tUasal Fionán Ó Cuinneagáin (Cathaoirleach)

5/5

An tUasal Noel Stenson (Cathaoirleach ag dul as Oifig)

3/3

An tOllamh Ciaran O’Boyle

1/5

An tOllamh Caitriona O’Driscoll

2/5

An tUasal Nicola Cantwell

2/2

An tUasal Ita Kelleher

2/2

An tUasal Margaret Doherty

2/2

An Dr Jean Holohan

0/4

An tUasal Tim Delaney

2/5

An tUasal Pauline Kavanagh

4/5

An tUasal Meghan Kearney

4/5

An tUasal Niamh McMahon

5/5

An tUasal Aoife McAuliffe

2/5

An tUasal Stephen McMahon

2/5

An tUasal Stephen Nolan

3/5

An tUasal Ms. Yvonne Sheehan

2/5

AGUISÍN B

Aguisín B (Ar lean)
Tinreamh na gComhaltaí Coiste in 2013
An Coiste Riaracháin agus Airgeadais
Comhaltaí Coiste

Líon na gCruinnithe ar ar Freastaíodh*

An tUasal Rita Purcell (Cathaoirleach)

3/3

An tUasal John Corr

2/3

An tUasal Leonie Clarke

2/3

An tUasal Conor Phelan

2/2

An tUasal Jim Brophy

2/2

An Dr Ann Frankish

0/1

An tUasal Fachtna Murphy

1/1

An tUasal Aidan Horan

1/1

An tUasal Deirdre Larkin

1/1

An Coiste Iniúchóireachta
Comhaltaí Coiste

Líon na gCruinnithe ar ar Freastaíodh*

An tUasal Ray Dolan (Cathaoirleach)

4/4

An tUasal Eugenie Canavan

4/4

An tUasal Noel Conroy

3/3

An tUasal Dermot Magan

3/4

An tUasal Pat O’Byrne

4/4

An tUasal Pat O’Dowd

1/2

An tUasal Noreen Fahy

1/1

Coiste na gCathaoirleach
Comhaltaí Coiste

Líon na gCruinnithe ar ar Freastaíodh*

An tUasal Fionán Ó Cuinneagáin (Cathaoirleach)

1/1

An tUasal Paul Fahey

1/1

An tUasal Leonie Clarke

1/1

An tUasal Noel Stenson

1/1

An tUasal Margaret Doherty

1/1

An tUasal Eoghan Hanly

1/1

An tUasal John Collins

0/1

An tUasal Rita Purcell

0/1

*Tá líon na gcruinnithe ar ar freastalaíodh éagsúil de bharr dátaí éagsúla ceapacháin
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AGUISÍN C

Aguisín C
Táillí agus costais a Íocadh le Comhaltaí na Comhairle in 2013

Comhalta Comhairle

Táillí a Íocadh in 2013*

Costais a Íocadh in 2013**

€

€

Comhaltaí na Comhairle a bhí in oifig amhail an 31 Nollaig 2013
An tUasal Jim Brophy

7,695

0

An tUasal Nicola Cantwell

N/B

198

An tUasal Leonie Clarke

7,695

0

An tUasal Richard Collis

4,129

0

An tUasal John Corr

7,695

3,348

An Dr Ann Frankish

2,549

0

An tUasal Eoghan Hanly

9,373

13,668

An Dr Jean Holohan

7,695

1,362

An Dr Chantelle Macnamara

4,129

376

An tOllamh Kieran Murphy

N/B

0

An tOllamh Ciaran O’Boyle

7,695

0

An tUasal Fionan Ó Cuinnegáin

7,695

0

An tUasal Pat O’Dowd

N/B

541

An tOllamh Caitriona O’Driscoll

N/B

0

An tUasal Keith O’Hourihane

7,695

7,351

An tUasal Conor Phelan

4,129

1,896

An tUasal Rita Purcell

N/A

0

An tUasal Noel Stenson

7,695

11,662

Comhaltaí na Comhairle a bhí in oifig ar feadh tréimhse in 2013
An tUasal John Collins

2,949

1,522

An tUasal Margaret Doherty

2,949

0

An tUasal Mr. Paul Fahey

4,588

2,464

An tUasal Aidan Horan

N/A

0

An tUasal Ita Kelleher

2,949

237

An tUasal Deirdre Larkin

2,949

0

An tOllamh Ken McDonald

N/B

0

An tUasal Fachtna Murphy

2,949

0

An tUasal Michelle Ní Longáin

2,949

0

*Níor íocadh táillí le comhaltaí Comhairle a bhí fostaithe san earnáil phoiblí in 2013.
**Speansais chomhiomlána a rinneadh éileamh ina leith agus a íocadh i dtréimhse 2013.
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AGUISÍN D

Aguisín D
Athbhreithniú ar ídiú fuinnimh in 2013

Áitíonn pearsanra an PSI 2,000 m2 de spás oifige atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath. In 2013, d’ídigh an
PSI agus 581,573 MWh fuinnimh, mar seo a leanas:
•

285,580 kWh leictreachais;

•

295,993 kWh breoslaí iontaise;

Bearta a Rinneadh in 2013
I mí Feabhra 2013, bhog an PSI isteach ina cheanncheathrú úr ag Teach an PSI, Sráidí na bhFíníní, Baile
Átha Cliath 2. Úsáidtear córas bainistíochta fuinnimh cost-éifeachtúil agus éifeachtach san áitreabh
úr, lena n-áirítear úsáid a bhaint as aerú nádúrtha agus meicniúil araon, úsáid a bhaint as córas
soilsithe braite gluaisne agus córas cliste bainistíochta tógála lena ndéantar monatóireacht ar an ídiú
fuinnimh agus a choigeartaíonn de réir na ndálaí timpeallachta.

Gníomhartha atá Beartaithe do 2014
Cuirfidh an PSI feabhas ar bhainistíocht an chórais aerchóirithe trí roinnt urlár ar seomraí cruinnithe
iad den chuid is mó a reáchtáil ar leibhéal ídithe níos ísle agus ba chóir go laghdóidh sé sin an costas.
Tabharfaidh an PSI níos mó braiteoirí fuinnimh isteach chomh maith. Tá sé beartaithe ag an PSI cúrsa
oiliúna a chur i bhfeidhm do bhaill foirne chun a bheith ábalta na córais a léamh agus a anailísiú
agus an t-ídiú a choigeartú dá réir sin. Leanfaidh an PSI le monatóireacht a dhéanamh ar na haonaid
aeraithe agus ar na coirí lena chinntiú go mbainfear ídiú barrmhaith astu in 2014.
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