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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0819/2007, którą złożył Sean Smyth (Irlandia) w sprawie śmiertelnego 
wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem przepisów BHP

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że jego syn zmarł w trakcie kierowania buldożerem, który nie 
miał świadectwa WE i nie spełniał wymaganych norm bezpieczeństwa, a zatrudniające go 
przedsiębiorstwo nie spełniło właściwych przepisów BHP. Ponadto twierdzi, że irlandzki 
Urząd ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zaniedbał odpowiednie zbadanie sprawy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 31 stycznia 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 lipca 2008 r.

Petycja dotyczy dwóch śmiertelnych wypadków: śmiertelnego wypadku w miejscu pracy, 
którego doznał syn pierwszego składającego petycję w dniu 18 sierpnia 2001 r., i śmierci syna 
drugiej składającej petycję w miejscu pracy w dniu 3 grudnia 2002 r. Okoliczności obu 
śmiertelnych wypadków przedstawione przez składających petycje można streścić 
następująco.

Pierwszy składający petycję informuje, że w dniu 18 sierpnia 2001 r. jego syn doznał 
śmiertelnych obrażeń, kiedy koparka, którą kierował, wywróciła się. Twierdzi, że koparka 
była wyprodukowana w Japonii i wyposażona w hak i łyżkę lokalnej firmy. Składający 
petycję uważa, że urządzenia były zbyt ciężkie i spowodowały przewrócenie się koparki. 
Ponadto instrukcja obsługi koparki była dostępna wyłącznie w języku japońskim. W związku 
z powyższym składający petycję uważa, że naruszono dyrektywę 98/39/WE1, 
                                               
1 Dyrektywa 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do maszyn, Dz.U L 207 z 23 lipca 1998.
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w szczególności pkt. 4.3.2, 4.3.3., 1.7.3. i 1.7.4. lit. b) załącznika I stanowiące, że 
oznakowanie CE powinno być umieszczone na maszynie w sposób wyraźny i widoczny, 
każde stanowisko kierowcy musi zostać zaopatrzone w tablicę obciążeń podającą nominalne 
obciążenie dla każdego układu, a właściwe instrukcje muszą być podane w jednym z języków 
wspólnotowych lub języku kraju, w którym maszyna ma być używana. Składający petycję
twierdzi również, że naruszono dyrektywę 89/655/EWG,1 która stanowi, że pracownicy 
muszą posiadać odpowiednie informacje i pisemne instrukcje dotyczące sprzętu roboczego.

Pierwszy składający petycję twierdzi, że Urząd. ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy nie 
przeprowadził szczegółowego dochodzenia w związku ze sprawą i nie odpowiedział na ważne 
pytania dotyczące przyczyny przewrócenia się koparki.

Druga składająca petycję twierdzi, że jej syn był zatrudniony przez firmę Davies Turner & 
Co. Limited jako specjalista ds. transportu. W dniu 3 grudnia 2002 r. kierował cofającą się 
ciężarówkę do strefy załadunku w terminalu towarowym. Został przygnieciony pomiędzy 
ciężarówką a ścianą i doznał śmiertelnych obrażeń głowy. Pracodawca – Davies Turner & Co. 
Limited – jest firmą przewozową, wynajmującą terminal towarowy od firmy Liam Robinson 
Transport Services Limited, przedsiębiorstwa zajmującego się składowaniem/przewozami. 
Ciężarówka należała do firmy Donald Bradley International Transport Limited. 

Składająca petycję twierdzi, że doszło do naruszenia szeregu przepisów proceduralnych 
i materialnych rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa, zdrowia i dobrobytu w miejscu 
pracy (zastosowanie ogólne) z 1993 r. i ustawy ochronie zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu 
pracy z 1989 r., w szczególności przepisów dotyczących zawiadomienia o zgonie, 
zachowania miejsca wypadku (część X rozporządzenia), wymogu, by pracodawca 
dysponował oceną ryzyka (ust. 10 lit. a) rozporządzenia i ust. 12 pkt. 3 ustawy), wymogu, by 
pracodawca zagwarantował, że projekt, zaopatrzenie i utrzymanie urządzeń i maszyn, 
w możliwe najszerszym stopniu, są bezpieczne i nie zagrażają zdrowiu (ust. 6 pkt. 2 lit. c) 
ustawy).
Ponadto składająca petycję uważa, że miejsce pracy, tzn. strefa załadunku nie spełniała norm 
BHP.
Z petycji wynika, że sprawa była rozpatrywana przez sąd koronera2. Brak jednak informacji
na temat wyniku.
Ponadto druga składająca petycję odnosi się do artykułu w Irish Independent z dnia 
23 listopada 2006 r., w którym pojawiło się następujące stwierdzenie:
„Wypadki śmiertelne w miejscu pracy zdarzają się w Irlandii cztery razy częściej niż Wielkiej 
Brytanii …”

                                               
1 Dyrektywa Rady z dnia 30 listopada 1989 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa 
i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy (druga dyrektywa szczegółowa 
w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG), Dz.U. L 393 z 30.12.1989.
2 Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie dublińskiego sądu koronera „Koroner jest niezależnym urzędem 
odpowiedzialnym zgodnie z prawem za dochodzenie medyczno-sądowe w sprawie pewnych przypadków zgonów. 
Koroner musi zbadać okoliczności zgonów nagłych, niewyjaśnionych, gwałtownych i niespowodowanych 
przyczynami naturalnymi…Dochodzenie ma ustalić, czy zgon nastąpił z przyczyn naturalnych. Jeżeli zgon nie 
nastąpił z przyczyn naturalnych, zgodnie z prawem musi zostać przeprowadzone dochodzenie." 
(http://www.coronerdublincity.ie//faqs/death.htm)
„W toku dochodzenia nie mogą być rozpatrywane ani badane kwestie odpowiedzialności cywilnej i prawnej i nie 
ma możliwości oczyszczenia z zarzutów."(www.coronerdublincity.ie/about.htm /).
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Druga składająca petycję twierdzi, że HSA nie wniósł oskarżenia przeciwko trzem 
przedmiotowym przedsiębiorstwom - Davies Turner & Co. Limited, Liam Robinson 
Transport Services Limited i Donald Bradley International Transport Limited. Zarzuca także, 
że zajmując się sprawą, rodzinę traktowano bezdusznie, w szczególności HSA nie dostarczał
w odpowiednim czasie wystarczających informacji na temat postępów w śledztwie. 

Na początku należy wyrazić głęboki żal w związku z przedmiotowymi wypadkami w miejscu 
pracy, w których zginęły dwie osoby. 

Z pism obojga składających petycję wynika, że ich zdaniem nie miało miejsca skuteczne 
wykonanie istniejącego prawodawstwa, tzn. Urząd ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy nie 
przeprowadził należytego dochodzenia w związku z przedmiotowymi wypadkami.

a. Transpozycja wspólnotowego dorobku prawnego w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w 
miejscu pracy do irlandzkiego prawa krajowego

Mimo że składający petycję nie twierdzą, że brakowało skutecznego ustawodawstwa, warto 
zaznaczyć, że Irlandia dokonała transpozycji istniejącego wspólnotowego dorobku prawnego 
w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy do prawa krajowego, w tym dyrektywy
Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu 
poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy1 (zwanej dalej „dyrektywą 
ramową”), dyrektywy Rady 89/654/EWG z dnia 30 listopada 1989 r. dotyczącej minimalnych 
wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy (pierwsza 
szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)2 i dyrektywy
Rady 89/655/EWG z dnia 30 listopada 1989 r. dotyczącej minimalnych wymagań 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników 
podczas pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. l dyrektywy 
89/391/EWG).3
Po transpozycji dyrektyw do prawa krajowego Komisja przeprowadziła kontrolę zgodności 
ustawodawstwa krajowego.4

Zgodnie z analizą transpozycji dyrektywy ramowej do prawa krajowego przeciwko Republice 
Irlandii wszczęto postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiemu w związku z niedokonaniem właściwej transpozycji pewnych przepisów 
dyrektywy ramowej do prawa krajowego.
W związku z powyższym Republika Irlandii przyjęła między innymi ustawę w sprawie 
bezpieczeństwa, zdrowia i dobrobytu w miejscu pracy z 2005 r. (nr 10 z 2005), która 
dostosowała ustawodawstwo krajowe do dyrektywy ramowej.

b. Dane statystyczne dotyczące śmiertelnych wypadków w miejscu pracy w Republice 
Irlandii

                                               
1 Dz.U. L 183 z 29.6.1989.
2 Dz.U. L 393 z 30.12.1989
3 Dz.U. L 393 z 30.12.1989
4Główne wyniki analizy oceniono w komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie wprowadzenia życie przepisów dyrektyw 
w sprawie zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy: 89/391 (dyrektywa ramowa), 89/654 (miejsce pracy), 
89/655 (sprzęt roboczy), 89/656 (wyposażenie ochrony indywidualnej), 90/269 (ręczne przemieszczanie 
ciężarów) i 90/270 (urządzenia wyposażone w monitory ekranowe) (COM/2004/0062 końcowy).
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Na początku trzeba zaznaczyć, że dane statystyczne dotyczące śmiertelnych wypadków 
w miejscu pracy dostarczone Eurostatowi przez Republikę Irlandii wyłączają wypadki 
drogowe i transportowe w miejscu pracy z liczby śmiertelnych wypadków w miejscu pracy, 
inaczej niż ma to miejsce w przypadku innych państw członkowskich UE.1
W związku z tym nie jest możliwe porównanie liczby wypadków w przypadku Irlandii 
i innych państw członkowskich UE.

Najnowsze dostępne dane Eurostatu na temat śmiertelnych wypadków w pracy data dotyczą
2005 r. Ponieważ przedmiotowe wypadki miały miejsce w 2001 r. i 2002 r., poniższe 
informacje dotyczą liczby śmiertelnych wypadków przy pracy na 100 000 zatrudnionych 
w latach 2001-2005. 

Średnia liczba śmiertelnych wypadków przy pracy w Unii Europejskiej (15 krajów) na 
100 000 zatrudnionych jest następująca:
2001- 2,7
2002- 2,5
2003- 2,5
2004- 2,4
2005- 2,3

Ponieważ druga składająca petycję odnosi się do liczby śmiertelnych wypadków przy pracy 
zarówno w Republice Irlandii, jak i Wielkiej Brytanii, podano informacje dotyczące liczby 
śmiertelnych wypadków przy pracy na 100 000 zatrudnionych dla obu krajów:

Irlandia Wielka Brytania
2001- 2,6 2001- 1,5
2002- 2,6 2002- 1,4
2003- 3,2 2003- 1,1
2004- 2,2 2004 – 1,4
2005- 3,1 2005- 1,4

Tytułem uzupełnienia: najwyższą liczbę wypadków śmiertelnych na 100 000 zatrudnionych 
w przedmiotowym okresie odnotowano w Portugalii – w 2001 r.- 9,0, w 2002 r.- 7,6, w 2003-
6,7, w 2004 r.- 6,3 i w 2005- 6,5.

c. Główne funkcje Urzędu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i dochodzenie w sprawie 
dwóch przedmiotowych śmiertelnych wypadków 

Krajowy Urząd ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (dalej „HSA”) jest organem publicznym 
działającym zgodnie z ustawą w sprawie bezpieczeństwa, zdrowia i dobrobytu w miejscu 
pracy z 2005 r. i jest odpowiedzialny między innymi za wdrażanie prawa w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, promowanie i wspieranie zapobiegania wypadkom oraz 
udzielanie informacji, porad i wyników badań wszystkim przedsiębiorstwom, grupom, 
organizacjom i osobom fizycznym objętych zakresem kompetencji urzędu (ust. 34 ustawy).

                                               
1http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema=PORTAL&scree
n=detailref&language=en&product=Yearlies_new_population&root=Yearlies_new_population/C/C2/C24/cbb27
408
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W zakres kompetencji urzędu wchodzą wszystkie typy miejsc pracy i każdy rodzaj pracy 
zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

HSA jest zobowiązany do prowadzenia dochodzeń dotyczących wypadków przy pracy, w tym 
wszystkich wypadków śmiertelnych. 

W ust. 77 ustawy w sprawie bezpieczeństwa, zdrowia i dobrobytu w miejscu pracy z 2005 r. 
określono dwie szerokie kategorie wykroczeń objętych ustawą oraz ustawodawstwem 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (w okresie, w którym doszło do wypadków, 
kwestię regulował ust. 48 ustawy w sprawie bezpieczeństwa, zdrowia i dobrobytu w miejscu 
pracy z 1989 r.). Pierwsza kategoria dotyczy wykroczeń, które mogą być rozpatrywane 
jedynie w trybie doraźnym przez HSA przed sądem rejonowym, a druga kategoria obejmuje 
wykroczenia, które mogą być rozpatrywane w trybie doraźnym lub na podstawie aktu 
oskarżenia, w przypadku trybu doraźnego przez Urząd, a w przypadku aktu oskarżenia przez
Dyrektora Urzędu Oskarżyciela Publicznego1. HSA może zatem

- zgodnie z ust. 82, wystąpić w trybie doraźnym do sądu rejonowego
w związku z wykroczeniem zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy 
(ust. 51 ustawy z 1989 r.);

- sporządzić materiał dowodowy, aby Dyrektor Urzędu Oskarżyciela 
Publicznego mógł wszcząć postępowanie w oparciu o akt oskarżenia do 
rozpatrzenia przez sąd okręgowy w związku z naruszeniem właściwych
przepisów ustawy2.

HSA posiada „Kartę obsługi klienta”, skierowaną do osób, które chciałyby złożyć skargę 
w związku z otrzymaną usługą. W karcie zasugerowano różne formy kontaktu – rozmowy 
telefoniczne, pisma, e-maile i spotkania osobiste i podano odpowiednie dane kontaktowe. 3

Ponieważ składający petycje twierdzą, że HSA nie zbadał odpowiednio dwóch 
przedmiotowych wypadków, Komisja skontaktowała się z właściwymi władzami irlandzkimi, 
aby uzyskać informacje na temat dochodzenia przeprowadzonego w przedmiotowych 
sprawach.

Informacje przedstawione przez właściwe władze krajowe są następujące:

1) W przypadku dochodzenia w związku ze śmiertelnym wypadkiem syna drugiej składającej 
petycję wystąpiły trzy obszary, w którym stwierdzono naruszenia przepisów odnoszących się 

                                               
1 Patrz także „Przewodnik po ustawie w sprawie bezpieczeństwa, zdrowia i dobrobytu w miejscu pracy z 2005 
r.” HSA, str. 60, dostępny na http://www.nuigalway.ie/health_safety/documents/SHWW%2005%20Guide.pdf
2 Urząd ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - strona internetowa http://www.hsa.ie/eng/Enforcement/
3 Karta obsługi klienta, dostępna na http://publications.hsa.ie/index.asp?locID=17&docID=235, str. 2: „Nasi 
klienci korzystają z różnych form kontaktu z Urzędem. Niezależnie od formy kontaktu wszyscy klienci zostają 
obsłużeni w sposób profesjonalny, skuteczny i pełen szacunku. Język prawniczy i techniczny jest stosowany tylko 
w razie konieczności." W karcie zasugerowano zatem m.in.: „Jeżeli mają państwo skargę dotyczącą 
któregokolwiek z aspektów obsługi w Urzędzie, chcemy o tym wiedzieć. Prosimy zwrócić się bezpośrednio do 
dyrektora ds. komunikacji i relacji z klientami: Pan Gavin Lonergan, Communications & Customer Relations 
Manager."(str.12).
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do zdrowia, bezpieczeństwa i dobrobytu w miejscu pracy, tzn.: 

- ustawy o ochronie zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy z 1989 r. ust. 12 pkt. 
(3) nakładająca wymóg określenia zagrożeń i oceny ryzyka – Liam Robinson 
Transport Services Limited;

- rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa, zdrowia i dobrobytu w miejscu pracy 
(zastosowanie ogólne) z 1993 r., rozporządzenia 10(a) nakładającego wymóg 
sporządzenia oświadczenia w sprawie bezpieczeństwa i pisemnej oceny ryzyka –
Davies Turner and Co Limited;

- ustawy o bezpieczeństwie, zdrowiu i dobrobycie w miejscu pracy z 1989 r. ust. 12
pkt (1) nakładający wymóg sporządzenia oświadczenia w sprawie bezpieczeństwa, 
– Donald Bradley International Transport Limited.

W związku z dochodzeniem urzędu w sprawie śmiertelnego wypadku, któremu uległ syn 
pierwszego składającego petycję i inspekcją odpowiedniego miejsca pracy stwierdzono
naruszenie przepisu odnoszącego się do zdrowia, bezpieczeństwa i dobrobytu w miejscu 
pracy, 

- koparka Hitachi z serii EX200-3 nie posiadała oznakowania CE – Frank 
McGovern Plant Hire.

2) W związku z powyższym HSA wydał wystąpienia pokontrolne, zakaz wykonywania 
prac i pismo z informacją dotyczące stwierdzonych naruszeń ustawodawstwa:

- w przypadku ustawy o bezpieczeństwie, zdrowiu i dobrobycie w miejscu pracy 
z 1989 r. ust. 12 pkt. 3 nakładającej wymóg określenia zagrożeń i oceny 
ryzyka – Liam Robinson Transport Services Limited, w dniu 13 stycznia 
2003 r. wydano wystąpienie pokontrolne; 

- w przypadku rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa, zdrowia i dobrobytu 
w miejscu pracy (zastosowanie ogólne) z 1993 r., rozporządzenia 10(a) 
nakładającego wymóg sporządzenia oświadczenia w sprawie bezpieczeństwa 
i pisemnej oceny ryzyka – Davies Turner and Co Limited w dniu 20 stycznia
2003 r. wydano wystąpienie pokontrolne; 

- w odniesieniu do ustawy o bezpieczeństwie, zdrowiu i dobrobycie w miejscu 
pracy z 1989 r. ust. 12 pkt.1 nakładającej wymóg sporządzenia oświadczenia 
w sprawie bezpieczeństwa – Donald Bradley International Transport Limited, 
w dniu 20 stycznia 2003 r. wysłano pismo z informacją, w którym zwrócono 
się o wyjaśnienie sprawy. 

Wszystkie strony zastosowały się do podjętych środków mających na celu przestrzeganie 
prawa.

W przypadku dochodzenia dotyczącego śmiertelnego wypadku, któremu uległ syn 
pierwszego składającego petycję, w dniu 20 listopada 2001 r. doręczono zakaz wykonywania 
prac Frank McGovern Plant Hire w odniesieniu do koparek Hitachi z serii EX200-3, do 
którego się zastosowano.
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3) W związku z dochodzeniami HSA w sprawie tych dwóch wypadków Urząd sformułował 
następujący wniosek:

- nie było wystarczających dowodów, by wnieść oskarżenie;
- stwierdzone naruszenia nie były bezpośrednią przyczyną wypadków.

W związku z tym nie zalecono wnoszenia oskarżenia, dlatego nie pociągnięto stron do 
odpowiedzialności przed sądem za jakiekolwiek stwierdzone naruszenia, które 
doprowadziły do wypadków.

4) Ponadto, zgodnie z informacjami udzielonymi przez władze krajowe, do HSA wpłynęły 
liczne skargi złożone w imieniu rodzin ofiar wypadków, bezpośrednio lub przez osoby 
trzecie. Wszystkie skargi do HSA zostały uwzględnione. Urząd nie odnotował natomiast
oficjalnych skarg dotyczących dochodzeń. 

Zgodnie z ustawami o dostępie do informacji z 1997 r. i 2003 r. członkowie rodzin ofiar 
wystąpili z oficjalnymi wnioskami o udzielenie dostępu do informacji:

- na wniosek drugiej składającej petycję udzielono odpowiedzi w dniu 25 czerwca
2003 r., dostarczając wszystkie akta, które mogły zostać ujawnione zgodnie z ustawą;

- na wniosek drugiej składającej petycję udzielono odpowiedzi w dniu 16 lipca 2003 r., 
dostarczając wszystkie akta, które mogły zostać ujawnione zgodnie z ustawą.

5) Ponadto trzeba zaznaczyć, że w odpowiedziach udzielonych Komisji przez władze krajowe 
nie stwierdzono, czy decyzja o niewnoszeniu oskarżenia w przedmiotowych skargach została 
podjęta przez prokuraturę publiczną, tzn. Dyrektora Urzędu Oskarżyciela Publicznego. 
Jeżeli jednak tak było, trzeba zaznaczyć, że decyzje tego organu o niewszczynaniu
postępowania podlegają ponownemu rozpoznaniu.1

Wnioski

Z powyższego wynika zatem, że HSA przeprowadził dochodzenie w sprawie dwóch 
śmiertelnych wypadków w miejscu pracy, stwierdził naruszenia pewnych przepisów właściwego 
prawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wydał odpowiednie pismo 
z informacją, zakaz wykonywania prac i wystąpienia pokontrolne oraz stwierdził, że 
zastosowano się do nich.

Urząd ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy nie otrzymał oficjalnych skarg od rodzin ofiar 
wypadków, dotyczących dochodzenia przeprowadzonego przez ten organ.

W świetle powyższego można stwierdzić, że nie ma podstaw, by stwierdzić, że Republika 
Irlandii nie zapewniła skutecznego wprowadzenia w życie właściwego prawodawstwa
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub że organ odpowiedzialny za wdrażanie tego 

                                               
1 Dyrektor Urzędu Oskarżyciela Publicznego - strona internetowa 
http://www.dppireland.ie/questions_and_answers/the_role_of_the_dpp/
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prawodawstwa, Urząd ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy działał nieskutecznie.

Nie ma zatem podstaw do wszczynania przeciwko Republice Irlandii postępowania w związku 
z naruszeniem prawa wspólnotowego, zwłaszcza art. 4 dyrektywy ramowej, zgodnie z którym 
państwa członkowskie powinny podjąć niezbędne kroki celem zapewnienia przestrzegania 
przepisów prawnych, koniecznych do wprowadzenia w życie dyrektywy w stosunku do 
pracodawców, pracowników i przedstawicieli pracowników, w szczególności państwa 
członkowskie powinny zapewnić odpowiednią kontrolę i nadzór.


