
Tiranë, 2018

SIGURIA DHE 
SHËNDETI NË 
PUNË   

Studimi Shqipëri

NGRITJA E KAPACITETEVE DHE FORCIMIN E ROLIT TË 
ORGANIZATAVE REGJIONALE TË SHOQËRISË CIVILE 
PËR PËRMIRËSIMIN E KUSHTEVE TË PUNËS DHE 
DIALOGUT ME INSTITUCIONET SHTETËRORE



2

Botues: 
Shoqata maqedonase për mbrojtje në punë

Shkup, 2018 

Autor:
Eda BEQIRI
Koautor:
м-r. Milan Petkovski, Ing. I dipl. për ZPR

Shtypi: Grafik Mak Print - Shkup

Tirazhi: 50



3

PËRMBAJTJE

PARATHENIE ....................................................................................................................................................................... 5
1. KORNIZA LEGJISLATIVE DHE KORNIZA E POLITIKAVE .............................................................................................. 7

1.1.  Kerkesat e sigurise e shendetit ne pune ................................................................................................................ 7
1.2.  Ligji per Sigurine dhe Shendetin ne Pune   ............................................................................................................ 7
1.3.  VKM -të dhe rregulloret ne zbatim te ligjit te SSHP-se dhe ato që pasqyrojnë aspektet themelore të SSHP-së të 

miratuara nga ministrite perkatese. ....................................................................................................................... 8
1.3.1.  VKM-të dhe Rregulloret për shërbimin shëndetësor ne punë (Mjekesia e punës) ........................................ 9
1.3.2. Ligjet, VKM-të dhe rregulloret e Inspektimit ne Pune ..................................................................................... 9
1.3.3. Ligjet, VKM-te dhe rregulloret per kompensimin e aksidenteve ne pune dhe semundjeve profesionale (duke 
perfshire listen e semundjeve profesionale dhe aksidenteve ne pune qe janë subjekt i kompensimit) .................... 9

1.4. Ligje, VKM-te dhe Rregullore qe mbulojne aspektet e mbrojtjes ne pune dhe leshohen nga ministri te tjera ....... 10
1.5. Politikat kombetare per SSHP-ne .......................................................................................................................... 11
1.6.  Permbledhje ......................................................................................................................................................... 12
1.7.  Situata aktuale dhe rekomandimet ....................................................................................................................... 13

2. HARMONIZIMI ME STANDARTET NDËRKOMBËTARE ............................................................................................... 15
2.1.  Harmonizimi i legjislacionit kombëtar me standartet dhe praktikat ndërkombëtare .............................................. 15
2.2. Përmbledhje .......................................................................................................................................................... 16

2.2.1. Shkalla e harmonizimit me Konventat e SSHP Konventat të ILO-s .............................................................. 16
2.3.  Situata aktuale dhe rekomandimet ....................................................................................................................... 19

3. KORNIZAT ORGANIZATIVE DHE MEKANIZMAT PER ZBATUESHMERINE ............................................................... 20
3.1. Institucionet kompetente te SSHP ......................................................................................................................... 20
3.2. Inspektorati Shteteror i Punes dhe Shërbimeve Shoqërore .................................................................................. 20

3.2.1. Permbledhje ................................................................................................................................................. 22
3.2.2. Procedurat per investigimin e aksidenteve ne pune ..................................................................................... 23
3.2.3. Permbledhje ................................................................................................................................................. 26

3.3. Sherbimet e mjekesise se punes ........................................................................................................................... 26
3.3.1. Pershkrimi ..................................................................................................................................................... 27
3.3.2. Aktivitete kyçe ............................................................................................................................................... 27
3.3.3. Permbledhje e sherbimeve me mjek pune ................................................................................................... 28

3.4. Agjenci ose institucione qe ushtrojne aktivitete per sigurine dhe shendetin ne pune ............................................ 28
3.4.1. Roli i gjyqesorit ne zgjidhjen e konflikteve gjyqesore ne fushen e SSHP ..................................................... 29

3.5. Organet keshilluese kombetare te SSHP-se ......................................................................................................... 29
3.6. Skemat e sigurimit per aksidentet ne pune dhe semundjeve profesionale(kompesimi i punetoreve) ................... 29
3.7. Informacione te tjera nga SSHP ............................................................................................................................ 30
3.8. Institucionet e specializuara teknike,mjekesore dhe shkencore qe zhvillojne aktivitete lidhur me SSHP-ne ........ 30

3.8.1. Kurse ne universitete dhe kolegje ................................................................................................................ 31
3.8.2. Departamente kërkimore dhe institucione që kryejnë studime dhe hulumtime për SSHP-në ...................... 31
3.8.3. Instutcionet qe zhvillojne trajnime per SSHP ne perputhje me kerkesat ligjore  ........................................... 31
3.8.4 . Institucionet dhe laboratoret e specializuar ne vleresimin e rreziqeve(kimike, toksikologjike, 
epidemiologjike,sigurine e produkteve, etj). ........................................................................................................... 31
3.8.5 Agjencite per standartizim ............................................................................................................................. 31
3.8.6 Shoqatat profesioniste ................................................................................................................................... 31

3.9 Koordinimi dhe bashkepunimi ................................................................................................................................ 32
3.10. Gjendja aktuale dhe rekomandimet ..................................................................................................................... 32



4

4. ROLI I PARTNEREVE SOCIALE NE SSHP. .................................................................................................................. 33
4.1   Programet per Sigurine e Shendetin ne Pune të partnereve socialë.  ................................................................. 33

 4.1.1 Organizatat e punëdhënësve ....................................................................................................................... 33
 4.1.2 Organizatat e punemarrësve   ...................................................................................................................... 33

4.2. Pjesemarrja ne ceshtjet e sigurise e shendetit ne pune ne nivel kombetar, sektorial   dhe ndermarrje.  .............. 34
4.2.1. Pjesëmarrja në Këshillin Kombëtar Trepalësh për SSHP-në. ...................................................................... 34
4.2.2. Këshillat dypalëshe (Këshillat e Sigurisë e Shëndetit në Punë) ................................................................... 35
4.2.3. Pjesëmarrja në cështjet e SSHP-së në nivel kompanie.  ............................................................................. 35

4.3. Dialogu social për sshp-në. ................................................................................................................................... 36
4.4. PERMBLEDHJE .................................................................................................................................................... 36

4.4.1. Përgjegjësitë e punëdhënësit ....................................................................................................................... 36
4.4.2. Të drejtat dhe detyrimet e punëmarrësve ..................................................................................................... 37
4.4.3. Te drejtat dhe përgjegjësite e  perfaqësuesve të punëmarrësve për cështjët e SSHP ................................. 37

4.5. Gjendja aktuale dhe rekomandime ........................................................................................................................ 38
5. AKTIVITETE AKTUALE TE TJERA QE LIDHEN ME SSHP ........................................................................................... 39

5.1. Broshura promovuese dhe aktivitete tjera ............................................................................................................. 39
5.2. Bashkepunime rajonale e nderkombetare: ............................................................................................................ 39
5.3.  Gjendja aktuale dhe rekomandimet ...................................................................................................................... 40

6. TE DHENA PER FUSHEN E SIGURISE DHE SHENDETIT NE PUNE ......................................................................... 41
6.1. Evidentimi dhe raportimi i aksidenteve ne pune dhe semundjeve profesionale .................................................... 41
6.2. Statistikat ne lidhje me aksidentet ne pune dhe semundjet profesionale .............................................................. 42
6.3. Indikatoret per kushtet e punes ............................................................................................................................. 44
6.4.  Situata aktuale dhe rekomandimet ....................................................................................................................... 46

7. TE DHENA TE PERGJITHSHME THEMELORE ............................................................................................................ 47
7.1. Te dhena demografike  .......................................................................................................................................... 47
7.2.  Te dhena ekonomike ............................................................................................................................................ 47
7.3.  Statistika shendetesore ........................................................................................................................................ 48

8. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME PËR ZBATIMIN E LEGJISLACIONIT  TE SSHP-së ....................................... 49



5

PARATHENIE

Ky studim realizohet në kuadër të projektit " Ngritja e kapaciteteve dhe forcimin e rolit të organizatave regjionale 
të shoqërisë civile për përmirësimin e kushteve të punës dhe dialogut me institucionet shtetërore ", financuar nga 
Bashkimi Evropian përmes Grant Skema EuropeAid / 150147 / DH / ACT / PRAREG dhe zbatohet në pesë vendet 
e IPA përmes partnerëve të projektit: Shoqata Maqedonase e Sigurisë në Punë, Shoqata Serbe për Sigurinë dhe 
Shëndetin në Punë, Shoqata e sigurisë në punë të Kosovës, Qendra Shqiptare për Sigurinë dhe Shëndetin në 
Punë dhe Shoqata për Sigurinë e Malit të Zi.

Qëllimi i këtij studimi është të përcaktojë gjendjen aktuale të zbatimit të Ligjit të Sigurisë e Shëndetit në Punë 
dhe akteve nenligjore te dala në zbatim të tij në Shqipëri, të analizojë gjendjen aktuale të kushteve punës bazuar 
ne nivelin e zbatimit të direktivës (BE 89/391 SSHP), të nxjerë konkluzione dhe të japë rekomandime me qëllim 
përmirësimin e situatës në drejtim  të zbatimit të legjislacionit të SSHP-së. Gjithashtu ky studim do të shërbejë për 
të bërë një analizë krahasuese të rezultateve dhe efektet e zbatimit Direktivës së BE në 5 vendet e IPA-s si dhe të 
përshkruajë se si OSHC-të në rajon janë të përfshira në hartimin e politikave  dhe vendimarrjes. 
Në hartimin e këtij studimi është përdorur analiza e informacionit, teorive dhe metodave të aplikuara në fushën 
e sigurise e shendetit ne pune.  Është punuar në grumbullimin e informacioneve teorike dhe praktike, analizave, 
statistikave, kerkimeve dhe hulumtimeve si dhe janë ndjekur parimet e pergjithshme dhe specifike që lidhen me 
fushen e sigurise e shendetit ne pune. 

Studimi ka perfshirë koncepte bashkekohore te sigurisë e shëndetit në punë, legjislacionin aktual Shqiptar, pershtatja 
me legjislacionin Evropian, praktikat e perparuara, modele teorike, modele praktike dhe shkallen e zbatimit te tyre 
ne praktike. Gjithashtu në hartimin e studimit janë përfshirë hulumtime dhe publikime, intervista, sondazhe dhe 
teknika të tjera kërkimore si dhe informacione aktuale dhe te  arkivuara.
Studimi ka pasur në fokus detyrimet që rrjedhin nga integrimi Evropian dhe përputhshmëria me të drejtën 
ndërkombëtare të cilat kërkojnë përpjekje të bashkërenduara nga të gjithë aktorët kombëtarë dhe rajonalë për 
mbrojtjen në punë dhe parandalimin e rreziqeve profesionale, sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit, eleminimin e 
faktorëve që përbëjnë rrezik dhe aksident, informimin, konsultimin, pjesëmarrjen e balancuar në përputhje me ligjin, 
formimin e punëmarrësve dhe përfaqësuesve të punëmarrësve. Gjithashu është analizuar vendosja e politikave 
efektive për avancimin e marrëdhënieve të punës, mekanizmat e tregjeve të punës, promovimin e dialogut social 
dhe përfshirjen e gjithë aktorëve në cështjet e sigurisë e shëndetit në punë të cilat  janë gur themeli për respektimin 
e të drejtave të njeriut.

AUTORI
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SHKURTIME

AKU -  Autoriteti Kombetar i Ushqimit
ARM -  Agjencia Rajonale e Mjedisit
AOSHC – Albanian Occupational Safety and Health Center
BE –   Bashkimi Europian
BA –   Biznes Albania
BSPSH- Bashkimi i Sindikatave te Pavarura te Shqiperise
IQ – Inspektoriati Qëndror
ILO – International Labour Organization (Organizata Ndërkombëtare e Punës)
ISHP – Instituti i Shëndetit Publik
ISHPSHSH – Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe i Shërbimeve Shoqërore
IENP - Inspektorati i Eneve nen Presion
INSTAT – Instituti i Statistikave
IQT - Inspektorati Qendror Teknik
ISHSH - Inspektorati Shteteror Shendetesor
KKP – Këshilli Kombëtar i Punës
KSSH- Konfederata e Sindikatave te Shqiperise
MB - Ministria e Brendshme 
MD - Ministria e Drejtësisë 
MFE - Ministria e Financave dhe Ekonomisë
MIE - Ministria e Infrastruktures  dhe Energjise 
MM- Ministria e Mbrojtjes
MSHMS- Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale
MZSH - Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi
 OBSH – Organizata Botërore e Shëndetësisë
RISHM - Reparti Inspektim Shpetim Minierave
SSHP – Siguria dhe Shëndeti në Punë
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1. KORNIZA LEGJISLATIVE DHE KORNIZA E POLITIKAVE

1.1.  Kerkesat e sigurise e shendetit ne pune

Siguria dhe shendeti ne pune ka te beje me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjes te shëndetit te punemarresve, 
nëpërmjet parandalimit të rreziqeve profesionale, eleminimit të faktorëve që përbëjnë rrezik dhe aksident, 
informimin, konsultimin, pjesëmarrjen e balancuar si dhe trajnimin e formimin e punëmarrësve e përfaqësuesve të 
punëmarrësve në përputhje me legjislacionin perkates.
Duke u nisur nga njohja e së drejtës që kanë punemarresit në mjediset e punës për mbrojtjen e shëndetit dhe 
integritetit te tyre, jane hartuar politika kombetare dhe Legjislacioni per Sigurine e Shendetin ne Pune, i pasuar nga 
nje varg aktesh nenligjore dhe rregullore, te cilat percaktojnë detyrimet përkatëse që mjediset e punes të garantojne 
këtë të drejtë.
Kushtetuta shqiptare i garanton të gjithë qytetarëve të drejtën për mbrojtje sociale në punë. Kodi i Punës i Republikës 
së Shqipërisë në Kapitullin VIII “Sigurimi dhe Mbrojtja e Shëndetit” përcakton detyrimet e punëdhënësve dhe 
punëmarrësve për  sigurine dhe higjenën në punë, ndaj rreziqeve që rrjedhin nga puna. 
Legjislacioni per Sigurine e Mbrojtjen ne Pune konsiston ne vlerësimin e rreziqeve që burojnë nga ushtrimi i 
aktivitet, marrjen e masave parandaluese në përshtatje me natyrën e rreziqeve të lindura gjate punes, kontrollin 
e efektivitetit të këtyre masave, informimin dhe trajnimin e punemarresve si dhe perfshirjen e punemarresve ne 
ceshtjet e sigurise e shendetit ne pune.
Shtyllat kryesore që garantojnë mbrojtjen në punë të punëmarrësve:

 ● Kushtetuta e RSH.
 ● Kodi i Punës
 ● Dokumenti Strategjik Ndër-sektorial për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë 2016-2020.
 ● Ligji i Sigurise dhe Shendetit ne Pune, VKM-te dhe Rregulloret perkatese te dala ne zbatim te tij.

1.2.  Ligji per Sigurine dhe Shendetin ne Pune  

Ne shkurt te 2004, Shqiperia ratifikoi Konventen nr.155 te ILO-s “ Siguria dhe Shendeti ne Pune”, ku nga detyrimet 
qe rridhnin nga kjo konvente u hartua dhe u miratua Ligji Nr.10237 date 18.02.2010 “Per Sigurine dhe Shendetin 
ne Pune”, i cili deri me sot ishte plotesuar me akte te ndryshme nenligjore. 
Ligji Nr.10.237 date 18.02.2010 “PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË “, ka si objekt përcaktimin e masave, 
që synojnë garantimin e sigurisë dhe të shëndetit në punë të punëmarrësve. Qellimi i ketij ligji eshte të garantojë 
sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit, nëpërmjet parandalimit të rreziqeve profesionale, eleminimit të faktorëve që 
përbëjnë rrezik dhe aksident, informimit, këshillimit, pjesëmarrjes së balancuar, në përputhje me ligjin, formimit të 
punëmarrësve e të përfaqësuesve të tyre si dhe të përcaktojë udhëzimet e përgjithshme për zbatimin e këtij qëllimi.
Disa nga pikat kryesore te ketij Ligji jane:
Dispozita të përgjithshme, detyrimet e punëdhënësit, detyrimet e punëmarrësve, kontrolli i shëndetit, njoftimi, hetimi 
dhe raportimi i ngjarjeve dhe aksidenteve në punë, grupet që janë të ndjeshme ndaj rrezikut, autoritetet shtetërore 
përgjegjëse, sanksionet, dispozita të fundit.

1.3.  VKM -të dhe rregulloret ne zbatim te ligjit te SSHP-se dhe ato që pasqyrojnë aspektet 
themelore të SSHP-së të miratuara nga ministrite perkatese.

Miratuar më 2010:
 ● VKM Nr 312, datë 5.5.2010, për miratimin e Rregullores “Për sigurinë në kantier”.
 ● VKM Nr. 1012, datë 10.12.2010 për miratimin e Rregullores “Për sinjalet në kantier dhe vendin e punës”.
 ●  Miratuar më 2011
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 ● VKM Nr.107, datë 09.02.2011“ Për përbërjen, rregullat e organizimit dhe të funksionimit të Këshillit të Sigurisë 
dhe Shëndetit  në  Punë dhe Përfaqësuesit të Punëmarrësve’’

 ● VKM  Nr.108 datë 09.02.2011“Për aftësitë që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat        dhe shërbimet e 
specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë’’

Miratuar më 2013:
 ● VKM Nr. 562, datë 3.7.2013, për miratimin e Rregullores “Për Kërkesat Minimale të Sigurisë dhe Shëndetit në 

Përdorimin e Pajisjeve të Punës në Vendin e Punës” ( kjo VKM ka transpozuar direktiven 2007/104/KE te BE-
se).

 ● VKM Nr. 563, datë 3.7.2013, për miratimin e Rregullores “Për Kërkesat Minimale të Sigurisë dhe Shëndetit për 
Përdorimin e Pajisjeve Mbrojtëse Individuale në Vendin e Punës”( kjo VKM ka transpozuar direktiven 89/656/
KEE te BE-se).

 ● VKM Nr. 564, datë 3.7.2013, për miratimin e Rregullores “Për Kërkesat Minimale të Sigurisë dhe Shëndetit në 
Vendin e Punës” ( kjo VKM ka transpozuar direktiven 89/654/KEE te BE-se).

Miratuar më 2014:
 ● VKM Nr. 520, datë 6.8.2014, për miratimin e Rregullores “Për mbrojtjen e sigurisë dhe shëndetit të punëmarrësve 

nga risqet e lidhura me kancerogjenët dhe mutagjenët në punë” ( kjo VKM ka transpozuar direktiven  2004/37/
KE te BE-se).\

 ● VKM Nr. 521, datë 6.8.2014, për miratimin e Rregullores “Për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit për 
punën me pajisje me ekran shfaqës” ( kjo VKM ka transpozuar direktiven  90/270/KEE te BE-se).

 ● VKM Nr. 522, datë 6.8.2014, për miratimin e Rregullores “Për mbrojtjen e sigurisë dhe shëndetit të punëmarrësve 
nga risqet e lidhura me agjentët kimikë në punë” ( kjo VKM ka transpozuar direktiven  98/24/KE te BE-se).

 ● VKM Nr. 523, datë 6.8.2014, për miratimin e Rregullores “Për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit për 
mbrojtjen e punëmarrësve lidhur me punën e krahut me ngarkesa” dhe shfuqizimin e paragrafit 15.1 deri 15.10, 
të Shtojcës V, të VKM Nr. 312, datë 5.5.2010, të “Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier” ”( kjo VKM 
ka transpozuar direktiven 90/269/KEE te BE-se).

 ● VKM Nr. 550, datë 27.8.2014 për miratimin e Rregullores “Për mbrojtjen e sigurisë dhe shëndetit të punëmarrësve 
nga risqet e lidhura me ekspozimin ndaj agjentëve biologjikë në punë” ( kjo VKM ka transpozuar direktiven  
2000/54/KE te BE-se).

 ● VKM Nr. 841, datë 3.12.2014 “Për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet që lidhen me dridhjen mekanike në 
vendin e punës” ( kjo VKM ka transpozuar direktiven  2002/44/KE te BE-se).

 ● VKM Nr. 842, datë 3.12.2014 “Për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet që lidhen me zhurmën në vendin e 
punës” ( kjo VKM ka transpozuar direktiven  2003/10/KE te BE-se).

 ● VKM Nr. 844, datë 3.12.2014 “Për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet që lidhen me rrezatimin jojonizues në 
vendin e punës” ( kjo VKM ka transpozuar direktiven  2004/40/KE te BE-se).

 ● VKM Nr. 843, datë 3.12.2014 “Për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet që lidhen me rrezatimin optik në vendin 
e punës”.(kjo VKM ka transpozuar direktiven 2013/35/KE te BE-se).

Miratuar më 2015:
 ● VKM Nr. 632, datë 15.7.2015 Për disa Ndryshime dhe Shtesa në Vendimin nr. 108, datë 9.2.2011, të Këshillit 

të Ministrave, “Për aftësitë që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që 
merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë”.

 ● VKM  Nr. 384, datë 6.5.2015 Për Miratimin e Rregullores “Për kërkesat minimale për sigurinë dhe shëndetin 
në punë të punëmarrësve në risk nga atmosferat shpërthyese” ( kjo VKM ka transpozuar direktiven  1999/92/
KE te BE-se).

 ● VKM  Nr. 634, datë 15.7.2015 Për Miratimin e Rregullores “Për prezantimin e masave për sigurinë dhe shëndetin 
në punë të grave shtatzëna dhe nënave të reja”.
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 ● VKM  Nr.709, datë 26.8.2015  Për Miratimin e Rregullores “Për kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në 
punë në bordin e mjeteve lundruese të peshkimit”( kjo VKM ka transpozuar direktiven  93/103/EEC te BE-se).

 ● VKM Nr. 969, datë 2.12.2015 Për Miratimin e Rregullores “Për kërkesat minimale për mbrojtjen e sigurisë e 
të shëndetit të punëmarrësve në industritë minerare nxjerrëse, sipërfaqësore dhe nëntokësore”(kjo VKM ka 
transpozuar direktiven 92/104/EEC te BE-se).

Miratuar më 2016:
 ● VKM Nr.484 datë 29.6.2016 “Për miratimin e rregullores për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet lidhur me 

asbestin në vendin e punës” (kjo VKM ka transpozuar direktiven 2009/148 / EC te BE-se).
Miratuar  më 2017:

 ● VKM nr 108, date 15.02.2017 "Për Miratimin e Rregullores “Për mbrojtjen e fëmijëve në punë" (kjo VKM ka 
transpozuar direktiven 94/33/EC te BE-se).

1.3.1.  VKM-të dhe Rregulloret për shërbimin shëndetësor ne punë (Mjekesia e punës)
Gjate vitit 2015 është miratuar

 ● VKM Nr. 594, datë 01.07.2015 “Për Miratimin e listës së sëmundjeve profesionale”.
Gjatë vitit 2016 është miratuar;

 ● VKM Nr. 639 datë 07.09.2016 “Për rregullat, procedurat dhe llojet e testeve ekzaminuese mjekësore, që do të 
kryhen në varësi të punës që kryejnë punëmarrësit, si dhe mënyrën e funksionimit të shërbimit mjekësor në 
punë”.

1.3.2. Ligjet, VKM-të dhe rregulloret e Inspektimit ne Pune
 ● Ligji Nr. 10433 datë 16.06.2011 “Për inspektimin në RSH”
 ● Ligji Nr. 7961, datë 12.07.1995” Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.
 ● Ligji Nr. 9634, datë 30.10.2006 “Për Inspektimin e punës dhe Inspektoratin Shtetëror të Punës”, i ndryshuar.
 ● Ligji i Nr. 10237, datë 18.02.2010  “Për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë”.
 ● Ligji  “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”.

1.3.3. Ligjet, VKM-te dhe rregulloret per kompensimin e aksidenteve ne pune dhe 
semundjeve profesionale (duke perfshire listen e semundjeve profesionale dhe 
aksidenteve ne pune qe janë subjekt i kompensimit)

Përfitimet e punëmarrësit të aksidentuar në punë
1.  Ligjit Nr.7701, datë 11.05.1993“Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Neni 43, 

shprehet; “Personat e siguruar në rast aksidenti në punë, sëmundje profesionale, përfitojnë të drejtën e së 
ardhurës, pavarësisht nga vjetërsia në punë:

a) Për kujdesin mjekësor shtesë dhe riaftësim;
b) Në rast paaftësie;
c) Kompensimin për dëme të ndryshme;
d) Në rast vdekje 

Kodi i Punes, Neni 39 shprehet; 
2)  Punëdhënësi, duhet të paguajë diferencën midis dëmit dhe shpërblimit që merr punëmarrësi nga sigurimet 

shoqërore, kur aksidenti ose sëmundja prfesionale është pasojë e fajësisë së rëndë të punëdhënësit.
3)  Kur punëdhënësi nuk ka regjistruar punëmarrësin në sigurimet shoqërore, ai duhet të përballojë të gjitha 

shpenzimet që ka bërë punëmarrësi si rezultat i aksidentit ose sëmundjes profesionale, si dhe të gjithë dëmet 
si rrjedhojë e mos regjistrimit.
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 ● VKM. Nr. 788, datë 14.12.2005 "Për përcaktimin e aksidentit në punë ". 
 ● VKM. Nr. 461, datë 22.7.1998 " Për Regjistrin që mban punëdhënësi për aksidentet në punë dhe sëmundjet 

profesionale”.
 ● VKM Nr. 594, datë 01.07.2015 “Për Miratimin e listës së sëmundjeve profesionale”.

1.4. Ligje, VKM-te dhe Rregullore qe mbulojne aspektet e mbrojtjes ne pune dhe leshohen 
nga ministri te tjera

Minisria e Infrastrukures dhe Energjise 
Sektori i Transportit

 ● LIGJI NR. 9290, DATE 7.10.2004 “PËR PRODUKTET E NDËRTIMIT” i ndryshuar me Ligjin nr.9825, datë 
1.11.2007 „"Për disa ndryshime në Ligjin nr.9290, datë 7.10.2004 "Për produktet e ndërtimit”.

 ● VKM Nr 312, datë 5.5.2010, për miratimin e Rregullores “Për sigurinë në kantier”.
 ● VKM Nr. 1012, datë 10.12.2010 për miratimin e Rregullores “Për sinjalet në kantier dhe vendin e punës”.

Reparti i Inspektim Shpetim Miniera (RISHM)
 ● Ligji nr. 8741 datë 15.02.2001 “Për sigurinë në punë në veprimtarinë minerare;
 ● Ligji Nr. 9126, datë 29.07.2003 “Për përdorimin civil të lëndëve plasëse në Republikën e Shqipërisë”;
 ● V.K.M. Nr 37, datë 28.01.2002 “Për organizimin dhe funksionimin e Repartit Inspektim Shpëtim Miniera”;
 ● V.K.M. Nr.315, datë 05.05.2010 “Për procedurën e dhënies së autorizimit, për përdorimin civil të lendëve 

plasëse”;
 ● V.K.M Nr.108, datë 13.02.2013 “Për një ndryshim në V.K.M Nr.37, datë 28.01.2002 “Për organizimin dhe 

Funksionimin e Repartit Inspektim Shpëtim Miniera”;
 ● VKM  Nr. 533 datë 08.07.2005  “Për miratimin e rregullores së teknikës së sigurimit për përdorimin civil të 

lëndëve plasëse në Republikën e Shqipërisë”. “Rregullorja e sigurimit teknik për minierat dhe karrierat”;
 ● Rregullorja e Planit të Emergjencave në Miniera (PEM).

Inpektorati Shteteror Teknik dhe Industrial (ISHTI)
 ● Ligji Nr. 32/2016 “Për garantimin e sigurisë së unës të pajisjeve dhe instalimeve nën presion”.
 ● Ligji Nr.8734, datë 1.2.2001 “Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve  dhe të instalimeve elektrike”. 

Ministria e Shendetesise dhe Mireqenies Sociale
Inspektorati Shteteror Shendetesor dhe Instituti i Shendetit Publik

 ● Ligj Nr. 9636, datë 6.11.2006 Per Mbrojtjen e Shendetit nga Produktet e Duhanit.
 ● Ligj Nr. 9518, datë 18.4.2006 Per Mbrojtjen e te Miturve nga Perdorimi i Alkoolit.
 ● Ligj Nr. 9108, date 17.7.2003 Per Substancat dhe Preparatet Kimike
 ● Ligj Nr. 10469, datë 13.10.2011 Per Mbrojtjen nga Rrezatimet JoJonizuese
 ● Ligj Nr. 8025, datë 9.11.1995 Per Mbrojtjen nga Rrezatimet Jonizuese
 ● Ligj Nr. 9973, datë 28.7.2008 Per disa Ndryshime dhe Shtesa ne ligjin Nr. 8025
 ● VKM Nr. 594, datë 01.07.2015 “Për Miratimin e listës së sëmundjeve profesionale”.
 ● VKM Nr. 639 datë 07.09.2016 “Për rregullat, procedurat dhe llojet e testeve ekzaminuese mjekësore, që do të 

kryhen në varësi të punës që kryejnë punëmarrësit, si dhe mënyrën e funksionimit të shërbimit mjekësor në 
punë”.

 ● VKM Nr.484 datë 29.6.2016 “Për miratimin e rregullores për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet lidhur me 
asbestin në vendin e punës”
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Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
Agjencia Kombëtare e Mjedisit
Ligji Nr. 10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit” i ndryshuar.
Vendimi i Keshillit te Ministrave (VKM) Nr. 435, datë 12.9.2002 “Për miratimin e normave të shkarkimeve në ajër 
në Republikën e Shqipërisë”.

 ● Ligji Nr.10440 date 07.07.2011”Per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis”
 ● Ligji Nr.10436 date 28.06.2011 Konventa e CLRTAP Squfuri
 ● VKM Nr.229 date 23.04.2014 “Per Miratimin e rregullave per transferimin e mbetjeve jo te rrezikshme”.
 ● Vendimi i Keshillit te Ministave Nr 803, datë 4.12. 2003 “ Per miratimin e normave te cilesise se ajrit"
 ● Vendim i KM Nr.371 date 11.06.2014  “Mbetjet e rrezikshme”
 ● Ligji Nr.10463 date 22.9.2011 "Per menaxhimin e integruar te mbetjeve"
 ● Ligj Nr. 9385 date 4.5.2005 "Per pyjet dhe sherbimin pyjor`

Ministria  e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural
Autoriteti  Kombetari i Ushqimit
Ligji Nr.10465 dt.29.09.2011 “Per Sherbimin Veterinar” – i ndryshuar me 26.03.13
VKM Nr.1344 Dt.10.10.2008 “Per miratimin e rregullave , per etiketimin e produkteve ushqimore”.
VKM  Nr.750, datë 14.7.2010 “Për miratimin e rregullave të inspektimit karantinor fitosanitar”
VKM Nr. 462, datë 11/07/2012 “Disa ndryshime ne VKM Nr. 1188; dt. 20/08/2008; ‘Per Miratimin e Rregullave per 
Importimin, Tregtimin, Transportin, Ruajtjen, Perdorimin dhe Asgjesimin e Produkteve per Mbrojtjen e Bimeve”.
Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (MZSH)

 ● Ligji Nr. 152/2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”

1.5. Politikat kombetare per SSHP-ne

Dokumenti Strategjik Ndër-sektorial për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë 2016-2020.
Qëllimi i hartimit të këtij Dokumenti Strategjik Ndër-sektorial për SSHP është krijimi i një kursi të qartë veprimesh 
për aktorët kryesorë, për zhvillimin dhe orientimin e ardhshëm të sigurisë dhe shëndetit në punë në Shqipëri. 
Një nga qëllimet është edhe rritja e numrit të palëve të përfshira në mënyrë aktive në promovimin e SSHP, dhe 
forcimi i rolit të tyre në këtë përpjekje. Është një kuadër i përbashkët për bashkëpunim, për rolet dhe detyrat e vetë 
Qeverisë, Ministrive të caktuara, institucioneve, organeve inspektuese, partnerëve socialë dhe aktorëve të tjerë.
 Ky Dokument Strategjik Ndër- sektorial për SSHP është strukturuar nga një vizion i përgjithshëm për përmirësimin 
e SSHP dhe kushteve të punës së punëmarrësve, në mënyrë që të zvogëlohen aksidentet në punë dhe sëmundjet 
profesionale dhe të përmbushen të drejtat e punëmarrësve për punë të denjë, të krahasueshme me vendet e tjera 
të BE-së. 
Qëllimet kryesore strategjike identifikojnë prioritetet dhe fushat kryesore, të cilat do të zhvillohen, dhe përcaktojnë 
se çfarë duhet të sigurohet, për arritjen e vizionit. Sfidat e ardhshme përshkruhen në objektivat e politikave dhe 
rezultatin e produktit kryesor, që identifikojnë hapat që do të merren për zbatimin e suksesshëm të Dokumentit 
Strategjik Ndër-sektorial për SSHP. 
Dokumenti politik për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë konsolidon vizionin, sfidat, prioritetet dhe objektivat e 
përbashkëta për përmirësimin e kushteve të punës të fuqisë punëtore shqiptare , produktivitetin e punës dhe 
konkurueshmërinë  ekonomike, duke krijuar kushte për një rritje të qëndrueshme ekonomike. Ai krijon një kuadër 
për bashkëpunim dhe përcakton objektivat dhe masat e propozuara për vetë Qeverinë, në veçanti për ministritë, 
institucionet publike, trupat inspektuese, partnerët socialë dhe aktorët e tjerë. Politikat e rekomanduara për sigurinë 
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dhe shëndetin në punë përbëjnë një aspekt vendimtar të mbrojtjes së punëmarrësve ndaj fenomeneve negative të 
punës, duke reduktuar aksidentet në punë dhe sëmundjet profesionale, duke përmirësuar shkallën e kënaqësisë 
në punë dhe cilësinë e jetës së punëmarrësve. Sfidat e ardhshme dhe masat e propozuara janë përcaktuar duke e 
vënë theksin fuqishëm tek të qënit realiste, specifike për fushat kyçe të zbatimit, të realizueshme, të qëndrueshme 
dhe të tjetërsueshme. 
Plani i Veprimit për SSHP 2016-2020 është një dokument plotësues i cili prezanton masat konkrete për zbatim në 
secilën fushë prioritare, duke identifikuar institucionet përgjegjëse, afatet kohore dhe treguesit përkatës. 
Ky dokument synon të sigurojë qëndrueshmërinë e përmirësimit të vazhdueshëm të politikave për SSHP. Ai 
paraqet një vizion të qartë për të ardhmen, përcakton objektivat strategjike dhe masat përkatëse për gjashtë vitet e 
ardhshme, duke mbuluar temat e mëposhtme:

 ● Situatën aktuale të politikave dhe aktiviteteve për SSHP në Shqipëri, duke patur parasysh situatën ekonomike, 
politike dhe atë sociale

 ● Zbatimin e politikave për SSHP gjatë periudhës 2009-2013
 ● Sfidat që duhen adresuar gjatë ndërhyrjes në të ardhmen
 ● Vizionin dhe prioritetet strategjike për politikën e SSHP, të shoqëruara me synimet, rezultatet, objektivat 

përkatëse si edhe treguesit përkatës
 ● Kostot e vlerësuara dhe burimet e financimit
 ● Mekanizmat për llogaridhënie, monitorim dhe vlerësim
 ● Planin e detajuar të Veprimit 2016-2020 me kostot përkatëse. (Plani i Veprimit 2016-2020 do të rishikohet dhe 

vlerësohet periodikisht në mënyrë që prioritetet kombëtare dhe masat të mund të përshtaten apo të ndryshohen 
për të plotësuar nevojat aktuale dhe të ardhshme).

Një pjesë e rëndësishme e këtij dokumenti lidhet edhe me faktin që të gjitha Ministritë e linjës, agjensitë qeveritare 
do të bashkëpunojnë më njëri-tjetrin dhe do të bashkërendojnë aktivitetet e tyre ndërhyrëse. Gjithashtu ato do të 
punojnë ngushtë me punëdhënësit, punëmarrësit, sindikatat dhe me aktorët e tjerë të interesuar. Kjo do të bëjë të 
mundur që burimet qeveritare të përdoren jo vetëm në mënyrë efikase por edhe të ndihmojnë reduktimin e kostove 
për biznesin, dhe  të sigurojnë një drejtim të qëndrueshëm koordinues.
Për të bërë të mundur krijimin e kushteve të denja të punës për më shumë produktivitet dhe më pak informalitet në 
Shqipëri, ky dokument identifikon tre shtyllat kyçe së bashku me prioritetet e tyre strategjike, qëllimet, rezultatet e 
pritshme dhe treguesit specifikë. 
Tre shtyllat e parashikuara janë si më poshtë:

 ● Shtylla A: Përmirësimi i mbrojtjes së krahut të punës përmes Politikave efikase të SSHP dhe Kuadrit Ligjor,
 ▪ Prioriteti Strategjik 1: Hartimi i politikave dhe i kuadrit ligjor për SSHP në përputhje me standardet e 

punës në BE dhe ato ndërkombëtare.
 ● Shtylla B: Krijimi i kushteve të denja të punës dhe i vendeve më të sigurta dhe më të shëndetshme të punës,

 ▪ Prioriteti Strategjik 2:  Promovimi i kushteve të denja të punës nëpërmjet fuqizimit të dialogut  social 
trepalësh i cili mundëson masat parandaluese dhe vende më të sigurta pune

 ● Shtylla C: Ngritja e sistemit dhe institucioneve transparente dhe efektive për SSHP,
 ▪ Prioriteti Strategjik 3: Zhvillimi i qeverisjes transparente dhe efikase të sistemit dhe institucioneve të 

SSHP, bazuar në shërbimet e fuqizuara të inspektimit, për të reduktuar incidentet e rrezikshme/rreziqet 
serioze, sëmundjet profesionale dhe shkeljet e ligjit të punës.
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1.6.  Permbledhje

Shqiperia ka bere progres te dukshem ne drejtim te kuadrit ligjor ne lidhje me sigurine dhe shendetin ne pune, 
konform konventave te ILO-s dhe Direktivave Europiane. Aktualisht Shqiperia ka nje kuader ligjor per sigurine dhe 
shendetin ne pune te mireplotesuar dhe konform kerkesave te BE-se, por zbatimi i tij ne praktike ndesh vështirësi. 
Jane kryer shume pak licensime per disa kompani te vogla, por keto licensohen ne kuader te trajnimeve apo 
kurseve per formim professional, dhe jane vetem per mesimdhenie dhe trajnime. Ato nuk plotësojnë kushtet per 
certikim ekspertesh ne drejtim te SSHP-se,te cilët duhet të plotësojnë kërkesat ligjore si psh. hartimin e dokumentit 
te vleresimit te riskut, personi pergjegjes per sigurine dhe shendetin ne pune etj..

1.7.  Situata aktuale dhe rekomandimet

Me gjithe progresin e bere në drejtim të legjislacionit, zbatimi i tij në praktike ndesh vështirësi sepse;. 
 ● Zbatimi i legjislacionit te SSHP kerkon eksperte te SSHP-se.
 ● Shqiperise i mungon kuadri ligjor per pergatitjen dhe certifikimin e ekspertëvë të SSHP-së.
 ● Shqiperia ne sistemin e larte arsimor ka mungese te degeve per formimin e eksperteve te SSHP-se.
 ● Inspektoret e punes te cilet kontrollojne zbatimin e legjislacionit te SSHP-se nuk kanë formimin e duhur 

professional dhe nuk kane asnje lloj certifikimi ne kete drejtim.
 ● Sistemi i formimit dhe trajnimit fillestar dhe të vazhdueshëm te inspektoreve te punes nuk aplikohet.
 ● QKB nuk licenson ekperte per sigurine dhe shendetin ne pune, sepse ne listat e saj nuk njihet si profesion.

Bazuar ne situaten aktuale te pershkruar me siper rekomandojme:
Me qellim zbatueshmerine e legjislacionit te SSHP-se, kerkohet te ndermerren inisiativat e meposhtme:

 ● Ne varesi te ISHPSHSH-se te ngrihet nje komision per certifikimin e eksperteve te sigurise dhe shendetit ne 
pune.

 ● Te krijohet baza ligjore (rregullore, urdher ose VKM), qe te mbeshtese ligjerisht ngritjen e ketij komisioni.
 ● Ky komision duhet te kete ne perberje te tij perfaqesues kryesisht nga ISHPSHSH dhe instiutcione te tjera 

pergjegjese per zbatimin e legjislacionit te SSHP-se.
 ● Anetaret e ketij komisioni duhet te trajnohen me programet e trajnimit qe ofron BE dhe jane aplikuar ne te gjitha 

vendet e rajonit.
 ● Pergatitja e eksperteve te SSHP, si hap i pare mund te realizohet nepermjet trajnimeve(jo me pak se 130 ore 

trajnimi, bazuar ne standartet e BE-se dhe vendeve te rajonit) dhe me pas duhet te tentohet hapja e degeve per 
pergatitjen e eksperteve te SSHP-se ne nivel universitar ose master.

 ● Krijimi i nje sistemi trajnimi fillestar dhe te vazhdueshem per inspektoret e punes dhe trajnim i vecante per 
inspektoret fillestare.

 ● Do te ishte ne te mire te punes profilizimi i inspektoreve te punes, ne baze te sistemit te trajnimit.
 ● QKB duhet te shtoje ne listen e profesioneve dhe profesionin e ekspertit te SSHP-se. 
 ● Plotesimi i rekomandimeve te mesiperme jo vetem do te zgjidhe problemin e mungeses se eksperteve te 

SSHP-se, por gjithashtu do te krijoje mundesine e hapjes se mijra vendeve te punes, cka eshte ne prioritetet 
politike te Qeverise Shqipetare.

 ● Mungon legjislacioni per kualifikimin dhe profilizimin e mjekeve te punes.
 ● Mungon koordinimi i institucioneve shteterore te cilat operojne ne fushen e SSHP-se si dhe me partneret sociale.
 ● Mungon sistemi i mbledhjes se statistikave dhe informacionit per SSHP-ne sipas standardeve te BE-se.
 ● Mungon sistemi i informimit dhe ndergjegjesimit si nje nder prioritetet e legjislacionit te SSHP-se.
 ● Zhvillimi dhe miratimi i rregulloreve të veçanta në lidhje me sigurinë dhe shëndetin për punët në kantieret e 

ndërtimit; punën në bujqësi dhe pyje; ngarkesën e punës (fizike, psikike, ndijore, të nxehtit dhe të ftohtit) dhe të 



14

tjera, përderisa këto lloj rregulloresh mungojnë dhe ato nuk kanë ndonjë model të BE-së dhe duhet të zhvillohen 
mbi bazën e udhëzimeve teknike. 

 ● Kryerja e një rishikimi të plotë të rregullave ekzistuese të SSHP në Shqipëri, në mënyrë që të shfuqizohen 
rregullat e SSHP në akte të ndryshme ligjore, të cilat krijojnë mos koherencë dhe konfuzion të legjislacionit për 
zbatimin e tij në praktikë. 

 ● Përfundimi i procesit të transpozimit të Direktivave individuale të BE-së për SSHP, të cilat janë të lidhura me 
Direktivën Kuadër të BE-së 89/391 KEE; 

 ● Përfundimi i transpozimit të direktivave të tjera të BE-së për SSHP që nuk janë të lidhura me Direktivën Kuadër, 
të tilla si Direktiva Seveso II mbi kontrollin e rreziqeve të aksidenteve madhore; për rrezatimin jonizues, për 
kohën e punës për grupe të veçanta të punëtorëve, dhe për parandalimin e lëndimeve të mprehta në sektorin 
e spitaleve dhe kujdesit shëndetësor. 

 ● Përfundimi i procesit të transpozimit të direktivave të BE-së për standardet teknike të sigurisë për produktet dhe 
për hedhjen e tyre në treg, të cilat janë gjithashtu të lidhura me mbrojtjen e SSHP. 

 ● Transformimi i udhëzuesve jo-të detyrueshëm të cilët do të shërbejnë për zbatimin e duhur të rregulloreve që 
transpozojnë Direktivat e BE-së për SSHP. 

 ● Përfundimi i procesit të ratifikimit të Konventave të ILO-s, të tilla si Konventa e Punës në Peshkim, SSHP 
në bujqësi, në lidhje me detarët, kushtet e punës në hotele dhe restorante, Kimikatet, Azbestin, Shërbimet e 
Shëndetit Profesional. 

 ● Përmirësimi i kuadrit ligjor që rregullon punën e padeklaruar, për të përmirësuar mbrojtjen sociale të 
punëmarrësve.
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2. HARMONIZIMI ME STANDARTET NDËRKOMBËTARE

2.1.  Harmonizimi i legjislacionit kombëtar me standartet dhe praktikat ndërkombëtare

Shqipëria ka ndëmarrë hapa të rëndësishëm dhe po bën përparim në rrugën drejt integrimit europian në zhvillimin 
dhe përmirësimin përsa i përket miratimit të legjislacionit në fushën   e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë. Ndër 
vite, Qeveria shqiptare ka miratuar rregullore specifike që përcaktojnë elementet e kërkuara nga BE në lidhje 
me politikën dhe masat për sigurinë dhe shëndetin në punë. Sipas Progres Raportit të Komisionit Europian për 
Shqipërinë  për çështjet që lidhen me  shëndetin dhe sigurinë në punë, jane miratuar 25 rregullore gjithsej.

Direktiva Europiane Statusi

89/391/EEC “Direktiva Kuadër” për SSHP Miratuar

89/654/EEC “Për Kërkesat Minimale të Sigurisë dhe Shëndetit në Vendin e Punës” Miratuar

89/655/EEC “Për Kërkesat Minimale të Sigurisë dhe Shëndetit në Përdorimin e Pajisjeve 
të Punës në Vendin e Punës”.

Miratuar

89/656/EEC “Për Kërkesat Minimale të Sigurisë dhe Shëndetit për Përdorimin e Pajisjeve 
Mbrojtëse Individuale në Vendin e Punës”.

Miratuar

90/270/EEC “Për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit për punën me pajisje me 
ekran shfaqës”.

Miratuar

90/394/EEC “Për mbrojtjen e sigurisë dhe shëndetit të punëmarrësve nga risqet e lidhura 
me kancerogjenët dhe mutagjenët në punë”.

Miratuar

90/269/EEC “Për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit për mbrojtjen e 
punëmarrësve lidhur me punën e krahut me ngarkesa”.

Miratuar

2000/54/EEC “Për mbrojtjen e sigurisë dhe shëndetit të punëmarrësve nga risqet e 
lidhura me ekspozimin ndaj agjentëve biologjikë në punë”.

Miratuar

92/85/EEC “Për prezantimin e masave për sigurinë dhe shëndetin në punë të grave 
shtatzëna dhe nënave të reja”.

Miratuar

92/58/EEC “Për sinjalet në kantier dhe vendin e punës”. Miratuar

92/91/EEC “Për kërkesat minimale për mbrojtjen e sigurisë e të shëndetit të punëmarrësve 
në industritë minerare nxjerrëse nëpërmjet shpimit”.

Miratuar

92/104/EEC “Për kërkesat minimale për mbrojtjen e sigurisë e të shëndetit të 
punëmarrësve në industritë minerare nxjerrëse, sipërfaqësore dhe nëntokësore”

Miratuar

93/103/EEC “Për kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë në bordin e 
mjeteve lundruese të peshkimit”.

Miratuar

98/24/EC “Për mbrojtjen e sigurisë dhe shëndetit të punëmarrësve nga risqet e lidhura 
me agjentët kimikë në punë”.

Miratuar

92/57/EEC “Për sigurinë në kantier”. Miratuar

2002/44/EC “Për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet që lidhen me dridhjen mekanike 
në vendin e punës”.

Miratuar

2003/10/EC “Për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet që lidhen me zhurmën në vendin 
e punës”.

Miratuar
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Direktiva Europiane Statusi

2013/35/EC “Për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet që lidhen me rrezatimin optik në 
vendin e punës”.

Miratuar

94/33/EC “Për miratimin e rregullores për mbrojtjen e fëmijëve në punë”. Miratuar

99/92/EC “Për kërkesat minimale për sigurinë dhe shëndetin në punë të punëmarrësve 
në risk nga atmosferat shpërthyese”.

Miratuar

83/477/EEC “Për miratimin e rregullores për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet lidhur 
me asbestin në vendin e punës”

Miratuar

2004/40/EC “Për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet që lidhen me rrezatimin jojonizues 
në vendin e punës”.

Miratuar

2.2. Përmbledhje

Pervec transpozimit te direktivave europiane te cilat rrjedhin nga Direktiva Kuader 89/391 KEE, shqiperia ka 
miratuar dhe disa rregullore te tjera ne lidhje me sigurine dhe shendetin ne pune si:

 ● VKM Nr.107, datë 09.02.2011“ Për përbërjen, rregullat e organizimit dhe të funksionimit të Këshillit të Sigurisë 
dhe Shëndetit  në  Punë dhe Përfaqësuesit të Punëmarrësve’’

 ● VKM  Nr.108 datë 09.02.2011“Për aftësitë që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat        dhe shërbimet e 
specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë’’

 ● VKM Nr. 632, datë 15.7.2015 Për disa Ndryshime dhe Shtesa në Vendimin nr. 108, datë 9.2.2011, të Këshillit 
të Ministrave, “Për aftësitë që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që 
merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë”.

 ● VKM Nr. 594, datë 01.07.2015 “Për Miratimin e listës së sëmundjeve profesionale”.
 ● VKM Nr. 639 datë 07.09.2016 “Për rregullat, procedurat dhe llojet e testeve ekzaminuese mjekësore, që do të 

kryhen në varësi të punës që kryejnë punëmarrësit, si dhe mënyrën e funksionimit të shërbimit mjekësor në 
punë”.

Edhe pse kuadri ligjor tashme eshte pothuajse i plotesuar, perseri ka disa magesi te cilat kerkojne veprimet e 
meposhtme:

 ● Përfundimi i procesit të transpozimit të Direktivave individuale të BE-së për SSHP, të cilat janë të lidhura me 
Direktivën Kuadër të BE-së 89/391 KEE; 

 ● Përfundimi i transpozimit të direktivave të tjera të BE-së për SSHP që nuk janë të lidhura me Direktivën Kuadër, 
të tilla si Direktiva Seveso II mbi kontrollin e rreziqeve të aksidenteve madhore; për rrezatimin jonizues, për 
kohën e punës për grupe të veçanta të punëtorëve, dhe për parandalimin e lëndimeve të mprehta në sektorin 
e spitaleve dhe kujdesit shëndetësor. 

 ● Përfundimi i procesit të transpozimit të direktivave të BE-së për standardet teknike të sigurisë për produktet dhe 
për hedhjen e tyre në treg, të cilat janë gjithashtu të lidhura me mbrojtjen e SSHP. 

 ● Transformimi i udhëzuesve jo-të detyrueshëm të cilët do të shërbejnë për zbatimin e duhur të rregulloreve që 
transpozojnë Direktivat e BE-së për SSHP. 

2.2.1. Shkalla e harmonizimit me Konventat e SSHP Konventat të ILO-s

Konventat e ILO-s përbëjnë burimin tjetër të standardeve ndërkombëtare për legjislacionin kombëtar. Shqipëria 
i përket vendeve me numrin më të madh të konventave të ratifikuara të ILO-s. Janë ratifikuar konventat më të 
rëndësishme të ILO-s në fushën e SSHP, duke përfshirë këtu edhe Konventën Nr. 81, 129 dhe 155. Dy nga listat 
e Konventave të ratifikuara në vitin 2014, kanë hyrë në fuqi në muajin prill të vitit 2015 (C187/2006 për Kornizën 
Promocionale për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë; C167/1988 për Sigurinë dhe Shëndetin në Ndërtim). 
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Konventat e ILO-s të ratifikuara nga Republika e Shqipërise. 

Konventa Statusi

Konventa nr. C4 “Puna e Natës“ (Gratë) denoncuar me 11.8.1964

Konventa  nr C5 “Mosha minimale” (Industri) denoncuar me 16.2.1998 

Konventa  nr C6 “Puna e Natës për personat e rinj” (Industri) ratifikuar 

Konventa nr C10 “Mosha Minimale  (Bujqësi) denoncuar me 
16.12.1998 

Konveta nr.C11 “E drejta e asocimit dhe kombinimit e fermereve” ratifikuar 

Konveta nr.C16 “Egzaminimi mjekesor i detyrueshem i femijeve dhe personave te 
rinj, te punesuar si marinare” 

ratifikuar

Konveta nr.C26 “Krijimin e mekanizmit per caktimin e pages minimale” ratifikuar

Konveta nr.C29 “për punën e detyrueshme” ratifikuar

Konveta nr.C52 “Për pushimet vjetore të pagueshme” ratifikuar

Konventa C58 “Mosha Minimale (det)” denoncuar me 16.2.1998 

Konventa C59 “Mosha minimale (industri)” denoncuar me 16.2.1998

Konventa nr.C77 “Egzaminimi mjekësor për aftësinë e të rinjve dhe fëmijëve për të 
punuar në industri” 

ratifikuar

Konvneta nr.C78 “Egzaminimi mjekësor për aftësinë e të rinjve dhe fëmijëve për të 
punuar në pozicione jo industriale” 

ratifikuar

Konvneta nr.C81 “Për inspektimin e punës në industri dhe tregti” ratifikuar

Konventa nr.C87 “Për lirinë e asocimit dhe mbrojtjen e të drejtës së organizimit” ratifikuar

Konventa nr C88 ‘Shërbimet epunësimit’ ratifikuar

Konventa nr C95 “Mbrojtja e pagave” ratifikuar

Konventa nr. C 97 “Mbi migrimin per motive punesimi” ratifikuar

Konveta nr.C98 “Zbatimi i parimeve të së drejtës së organizimit dhe marrëveshjeve 
kolektive”  

ratifikuar

Konveta C100 “Për barazinë e pagesës ndërmjet burrave e grave për të njëjtën punë”  ratifikuar

Konventa nr C102 “Sigurimi shoqëror standartet minimale” ratifikuar

Konveta nr.C105 “Ndalimi i punës së detyruar”  ratifikuar

Konveta nr.C111 “Për ndalimin e diskriminit në punësim” ratifikuar

Konventa  nr C112 “Mosha minimale peshkatarët” ratifikuar

Konventa  nr C 122 “Konventa për politikat e punësimit” ratifikuar

Konventa  nr C 129 “Inspektimi i punës (Bujqësi)” ratifikuar

Konveta nr.C131 “Për caktimin e pagës minimale, vecanërisht në vendet në zhvillim”  ratifikuar

Konveta nr.C135 “Për mbrojtjen dhe krijimin e lehtësirave për përfaqësuesit e 
punëtorëve”  

ratifikuar

Konveta nr.C138 “Mosha minimale për pranimin në punë” ratifikuar
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Konventa Statusi

Konveta nr.C141 “Organizatat e punonjësve të bujqësisë dhe roli i tyre në zhvillimin 
ekonomik e social”  

ratifikuar

Konventa nr. C 143 “ Mbi punetoret emigrante” ratifikuar

Konveta nr.C144 “Konsultimet tripalëshe për nxitjen e zbatimit të standarteve 
ndërkombëtare të punës” 

ratifikuar

Konventa C 147 “Anijet tragtare standartet minimale” ratifikuar

Konveta nr.C150 “Për administrimin e punës” ratifikuar

Konveta nr.C151 “Mbrojtja e të drejtës së organizimit dhe procedurat për caktimin e 
kushteve për punësim në shërbimin publik”

ratifikuar

Konveta nr.C154 “Nxitja e marrëveshjeve kolektive”  ratifikuar

Konveta nr.C155 “Mbrojtja e shëndetit dhe sigurisë në punë” ratifikuar

Konventa C156 “Punëtorët me përgjegjësi familjare “ ratifikuar

Konventa nr C168 “Konventa për nxitjen e punesimit dhe mbrojtjen kundër 
papunesisë”

ratifikuar

Konventa nr.C171 “Për punën e natës” ratifikuar

Konventa C 173 “Për mbrojtjen e pretendimeve të Punëtorëve” ratifikuar

Konveta nr.C174 “Ndalimi i aksidenteve të rënda në industri”  ratifikuar

Konveta nr.C175 “Puna me kohë të pjësshme”  ratifikuar

Konveta nr.C176 “Mbrojtja e shëndetit dhe sigurisë në miniera”  ratifikuar

Konveta nr.C177 “Puna në shtëpi” ratifikuar

Konveta nr.C178 “Inspektimi i kushteve të punës dhe jetesës së detarëve”  ratifikuar

Konveta nr.C181 “Mbi agjensitë private të punësimit” ratifikuar

Konveta nr.C182 “Për ndalimin dhe veprimet e menjëhershme për eliminimin e 
formave më të këqija të punës së fëmijëve”  

ratifikuar

Konveta nr.C183 “Rishikimi i Konventes për mbrojtjen e mëmësisë” ratifikuar

Konventa nr.185 “Për dokumentat e identitetit të detarëve” ratifikuar

Protokolli nr. 147 për Konventën e  Anijeve tregtare ratifikuar

Protokolli i Konventës nr.155 ratifikuar

Akte dypalëshe me ILO-n

Memorandumi i Mirëkuptimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Organizatës 
Ndërkombëtare të Punës “Për eleminimin e punës së fëmijëve”, VKM nr. 1033, datë 9.7.2008. Pranimi i zbatimit 
per ILO-n të Konventës së OKB për privilegjet dhe imunitetet e Agjencive të specializuara, 4 tetor 2007. 
Edhe pse shume konventa jane ratifikuar, duhet te kryhet ërfundimi i procesit të ratifikimit të Konventave të ILO-s, 
të tilla si Konventa e Punës në lidhje me detarët, kushtet e punës në hotele dhe restorante, Kimikatet, Azbestin, 
Shërbimet e Shëndetit Profesional.
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2.3.  Situata aktuale dhe rekomandimet

Konkluzion dhe rekomandime për harmonizimin me standardet ndërkombëtare
Edhe pse kuadri ligjor tashme eshte pothuajse  i plotesuar, perseri ka disa magesi  te cilat kerkojne veprimet e 
meposhtme:

 ● Përfundimi i procesit të transpozimit të Direktivave individuale të BE-së për SSHP, të cilat janë të lidhura me 
Direktivën Kuadër të BE-së 89/391 KEE; 

 ● Përfundimi i transpozimit të direktivave të tjera të BE-së për SSHP që nuk janë të lidhura me Direktivën Kuadër, 
të tilla si Direktiva Seveso II mbi kontrollin e rreziqeve të aksidenteve madhore; për rrezatimin jonizues, për 
kohën e punës për grupe të veçanta të punëtorëve, dhe për parandalimin e lëndimeve të mprehta në sektorin 
e spitaleve dhe kujdesit shëndetësor. 

 ● Përfundimi i procesit të transpozimit të direktivave të BE-së për standardet teknike të sigurisë për produktet dhe 
për hedhjen e tyre në treg, të cilat janë gjithashtu të lidhura me mbrojtjen e SSHP. 

 ● Transformimi i udhëzuesve jo-të detyrueshëm të cilët do të shërbejnë për zbatimin e duhur të rregulloreve që 
transpozojnë Direktivat e BE-së për SSHP. 

 ● Përfundimi i procesit të ratifikimit të Konventave të ILO-s, të tilla si Konventa e Punës në lidhje me detarët, 
kushtet e punës në hotele dhe restorante, Kimikatet, Azbestin, Shërbimet e Shëndetit Profesional. 

 ● Përmirësimi i kuadrit ligjor që rregullon punën e padeklaruar, për të përmirësuar mbrojtjen sociale të 
punëmarrësve.

 ● Miratimi ose përmirësimi i legjislacionit për shëndetin në punë, sidomos për mbikëqyrjen shëndetësore, 
ekzaminimet shëndetësore, shërbimet shëndetësore dhe listën e sëmundjeve profesionale. 

 ● Analiza e ligjit për SSHP dhe identifikimi i fushave ku ka nevojë për akte nën-ligjore, për zbatimin e kërkesave 
që përfshihen aty. Zgjerimi i kërkesave në lidhje me procedurat për licencimin e shërbimeve të jashtme të 
parandalimit, edukimin dhe certifikimin e specialistëve për SSHP, si dhe licencimin e shërbimeve të SSHP, 
rregullat që mungojnë për përfaqësuesit e punëmarrësve dhe Këshillit të SSHP,  krijimi i Këshillit Ndër-ministror 
për çështjet e SSHP, etj. 

 ● Zhvillimi dhe miratimi i rregulloreve të veçanta në lidhje me sigurinë dhe shëndetin për punët në kantieret e 
ndërtimit; punën në bujqësi dhe pyje; ngarkesën e punës (fizike, psikike, ndijore, të nxehtit dhe të ftohtit) dhe të 
tjera, përderisa këto lloj rregulloresh mungojnë dhe ato nuk kanë ndonjë model të BE-së dhe duhet të zhvillohen 
mbi bazën e udhëzimeve teknike. 

 ● Kryerja e një rishikimi të plotë të rregullave ekzistuese të SSHP në Shqipëri, në mënyrë që të shfuqizohen 
rregullat e SSHP në akte të ndryshme ligjore, të cilat krijojnë mos koherencë dhe konfuzion të legjislacionit për 
zbatimin e tij në praktikë. 
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3. KORNIZAT ORGANIZATIVE DHE MEKANIZMAT PER ZBATUESHMERINE

3.1. Institucionet kompetente te SSHP

Institucionet qe operojne ne fushen e Sigurise dhe Shendetit ne Pune jane:
1. Inspektorati Shteteror i Punes dhe Sherbimeve Shoqerore (ISHPSHSH)
2. Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale (MSHMS)
3. Ministria e Mbrojtjes (MM) 
4. Ministria e Brendshme (MB)
5. Ministria e Drejtësisë (MD)
6. Ministria e Financave dhe Ekonomisë (MFE) 
7. Ministria e Infrastruktures dhe Energjise (MIE)
8. Shërbimi Informativ Shtetëror (SHISH)

3.2. Inspektorati Shteteror i Punes dhe Shërbimeve Shoqërore

Inspektoriati Shteteror i Punës dhe Sherbimeve Shoqerore (ISHPSHSH) është krijuar në vitin 1995 si pjese e 
struktures se Ministrise se Punës dhe Çështjeve Sociale dhe ne Maj 2006 ka dale si institucion i pavarur 
ekonomiksht, por i varur politikisht nga  Ministria e Punes, Çeshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta, ne baze 
te ligjit Nr.9634, date 30.10.2006 “Per inspektimin ne pune dhe Inspektoriatin Shteteror te Punes”. 
Inspektoriati Shteteror i Punës e ushtron aktivitetin e tij ne te gjitha subjektet fizike dhe juridike, ne sektore te 
ndryshem te ekonomise, duke perjashtuar aktivitetet ku hyrja e inspektorit të punës vë në rrezik interesin e sigurisë 
kombëtare dhe ne të gjitha vendet e punës, ku inspektimi për marrëdhëniet e punës, sigurinë dhe shëndetin në 
punë janë të rregulluara me ligje të veçanta. 
Qe nga krijimi ky institucion eshte perballur me ndryshime  te drejtuesve kryesore dhe stafeve ne nivele te 
ndryshme duke perfshire ketu dhe inspektoret e punes, si pasoje e ndryshimeve politike.  Konventa 81 e ILO-s 
dhe eksperienca e gjithe shteteve qe aderojne ne BE, kane parashkruar dhe zbatojne mbrojtje te veçante per  
inspektoret e punes nga ndryshimet politike, gje e cila eshte pasqyruar dhe ne VKM-në Nr.295, datë 20.03.2013 
“Për Krijimin, Organizimin dhe Funksionimin e Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore”.
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Organograma e ISHPSHSH-se

 KRYEINSPEKTOR 

Inspektor pranë Kryeinspektorit Asistent 

Zv/Kryeinspektor  

Drejtor i  Inspektimit për 
Marrëdhëniet e Punës dhe Statistikën 

Drejtor i  Inspektimit për 

Sigurinë dhe Shëndetin në 

Punë  

Drejtor i  Inspektimit të 
Standarteve të Shërbimeve 

Shoqërore 

Drejtor Finance e 
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Misioni i pergjithshëm i ISHPSHSH-së është kontrolli, konstatimi, këshillimi, njoftimi, formimi, zbutja e konflikteve, 
parandalimi e sanksionimi. 
Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore ka për detyrë :

a. Të sigurojë zbatimin e dispozitave ligjore për kushtet e punës dhe mbrojtjen e punëmarrësve në ushtrimin e 
profesionit të tyre, për kohëzgjatjen e punës, pagat, sigurimin, higjenën dhe mirëqënien, punësimin e femijëve 
dhe grave si dhe për çështje të tjera, që lidhen ngushtë me to.

b. Ti japë të dhëna dhe këshilla teknike punëdhënësve dhe punëmarrësve.
c. Të verë në dijeni autoritetet përgjegjëse për mangesitë dhe abuzimet, që mbulohen në mënyrë të veçantë 

nga dispozitat ligjore në fuqi, si dhe të propozojë mjetet dhe instrumentet e nevojshme për përmirësimin e 
gjendjes.

Qëllimi kryesor i ISHP-së është mbrojtja e punëmarrësve. 
Kjo realizohet nëpërmjet rritjes së nivelit të inspektimit i cili duhet të synojë në drejtim të:

 ● Eleminimit të punës informale.
 ● Lidhjes dhe zbatimit me përpikmëri të kontratave të punës kolektive dhe individuale.
 ● Respektimit të mardhënieve të punës sipas kontratës së punës.
 ● Promovimit të një kulture parandaluese për kushtet e sigurisë e shëndetit në punë. 
 ● Mbledhjes, analizës dhe shpërndarjes së informacionit për sigurinë e shëndetin në punë. 
 ● Ndërgjegjësimit të popullatës për vlerësimin e rrezikut në vendin e punës dhe parandalimin e tij. 
 ● Identifikimit të praktikave më të mira në drejtim të sigurisë e shëndetit në punë dhe 
 ● shkëmbimin e eksperiencave më të mira.
 ● Rritjes së bashkëpunimit midis institucioneve që punojnë në të njëjtën fushë në drejtim të shkëmbimit të 

informacionit, kërkimeve e studimeve të përbashkëta. 
ISHPSHSH aktualisht ka staf me 155 punonjës ku 98 janë inspektorë pune, dhe pjesa tjetër  administratë. Ai është 
organizuar në Drejtorinë Qëndrore, dhe në 12 Degë Rajonale të Qarqeve.
Inspektorati Punës ka pësuar ndryshime, si rezultat i Ligjit nr 10433 datë 16.06.2011 “Për inspektimin në RSH”, që 
konsiston në lidhje me: 
1 - Metodologjinë e re të inspektimit.
2 - Portali  “e-inspektimi” , i cili mundëson inspektimet online.

3.2.1. Permbledhje

Në një vend në zhillim e transformim e ku numri i aktiviteteve ekonomike dhe i punëmarrësve ndër vite ka  rritje, 
konkretisht për vitet 2011-2016, një rritje me 25 mijë ndërmarrje e 147 mijë punëmarrës,pa përfshirë sektorin 
bujqësor. (sipas INSTAT), trupa inspektuese e terrenit e përbërë me 107 inspektorë pune në vitin 2011, e që sot 
numëron vetëm nga 98, ka kryer me rigorozitet misionin, e nëpërmjet inspektimeve, e përmirësimit të vazhdueshëm 
të këtij proçesi, ka kontribuar në standartizimin e tregut të punës duke kërkuar zbatimin e ligjit.
Me gjithë vullnetin dhe dëshirën për të realizuar objektivat ISHPSHSH has dhe vështirësi si:

 ● Numer i reduktuar i  inspektorëve të punës
 ● Mungesa e institucioneve per pergatitjen e eksperteve te SSHP-se, sjell rekrutimin pa kriter te percaktuar te 

inspektoreve te punes.
 ● Mungesa e nje sistemi per trajnimin fillestar dhe te vazhdueshem te inspektoreve te punes, dhe trajnim i vecante 

per inspektoret fillestare.
 ● Infrastrukturë jo e plotë
 ● Mungon sistemi i mbledhjes se statistikave dhe informacionit per SSHP-ne sipas standardeve te BE-se.
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 ● Mungesa e inspektoreve te profilizuar per SSHP sipas llojit te aktivitetit
 ● Nevoja për një buxhet më të madh me qëllim mbështetje të inspektorëve të punës  për :

               1- Ngritje kapacitetesh 
               2- Mbulim me inspektim të të gjithë territorit.
               3  - Dokumentacion inspektimi
               4- Organizim fushatash sensibizlizuese, shtypshkrime, fletë-palosje, broshura etj.

3.2.2. Procedurat per investigimin e aksidenteve ne pune

Një ndër objektivat kryesore të ISHPSHSH-se është të minimizojë humbjen e shëndetit dhe të jetës njerëzore për 
shkak të aksidenteve në punë, sëmundjeve profesionale dhe dëmtimeve të tjera të shëndetit si pasojë e punës. 
Legjislacioni mbi te cilen funksionon ISHPSHSH dhe baza ligjore ne vecanti per aksidentet ne pune jane:

 ● Ligji Nr. 10433 datë 16.06.2011 “Për inspektimin në RSH”
 ● Ligji Nr. 7961, datë 12.07.1995” Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.
 ● Ligji Nr. 9634, datë 30.10.2006 “Për Inspektimin e punës dhe Inspektoratin Shtetëror të Punës”, i ndryshuar.
 ● Ligji i Nr. 10237, datë 18.02.2010  “Për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë”.
 ● Ligji  “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”.
 ● VKM. Nr. 788, datë 14.12.2005 "Për përcaktimin e aksidentit në punë ". 
 ● VKM. Nr. 461, datë 22.7.1998 " Për Regjistrin që mban punëdhënësi për aksidentet në punë dhe sëmundjet 

profesionale”.
Aksident në punë ose për shkak të punës - është çdo ngjarje e papritur, që shkakton dëmtimin e menjëhershëm 
trupor, që ndodh gjatë kryerjes së punës apo të një shërbimi lidhur me të, si dhe çdo dëmtim tjetër i shëndetit, që 
nuk rrjedh nga sëmundje e përgjithshme, por që sjell paaftësi të përkohshme ose të përhershme në punë ose 
vdekje. 
Aksidenti vlerësohet se ka ndodhur në punë ose për shkak të punës, kur punëmarrësi dëmtohet gjatë:

a)  kryerjes së punës, sipas përshkrimit të saj;
b) kryerjes së një pune tjetër, pa urdhër të punëdhënësit, por për arsye madhore, në interes të punës; 
c) kryerjes së një pune tjetër me porosi të punëdhënësit;
ç) kohës së pushimit në vendin e përcaktuar nga punëdhënësi, ose për vënien në rregull të makinerive, veglave 

të punës, veshmbathjeve, para ose pas mbarimit të punës; 
d) rrugës në linjën e drejtpërdrejtë, nga banesa për në punë dhe anasjelltas, në rastet kur transporti është i 

organizuar nga punëdhënësi apo individualisht nga punëmarrësi;
dh)kryerjes së kurseve të formimit profesional;
e) dhënies së ndihmës së parë, për motive të kryerjes së detyrës, në rastet e fatkeqësive natyrore.
Aksidentet në punë, bazuar në pasojat dhe numrin e personave të dëmtuar, klasifikohen si më poshtë:
a) Aksidente që shkaktojnë paaftësi të përkohshme në punë për më shumë se 3 ditë kalendarike;
b) aksidente që shkaktojnë invaliditet të përkohshëm ose të përhershëm;
c) aksidente me vdekje;
ç) aksidente masive, ku të paktën dy apo më shumë persona dëmtohen në të njëjtën kohë dhe për shkak të së 

njëjtës arsye.
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Raportimi i aksidenteve në punë
1. Çdo ngjarje i komunikohet menjëherë punëdhënësit nga personi përgjegjës në vendin e punës,       ose nga çdo 

person tjetër, që ka dijeni për ndodhjen e saj. (Ligji i SSHP)
2. Punëdhënësi detyrohet të njoftojë menjëherë për ngjarjet:

a)    Inspektoratin Shtetëror të Punës;
b)    Institutin e Sigurimeve Shoqërore;
c)   Organet e prokurorisë, në rastet e aksidenteve fatale, ose në të gjitha rastet  e ngjarjeve të tjera, kur mendohet 

se ngjarja përbën vepër penale;
ç) Institucionet e tjera, sipas përcaktimeve të rregulluara me ligj të veçantë. (Ligji i SSHP)
3. Punëdhënësi ose personi përgjegjës i ngarkuar prej tij, duhet të njoftojë menjëherë Inspektoratin për të gjitha 

aksidentet në punë, që shoqërohen me vdekje apo dëmtime të rënda masive.
4. Në çdo rast të një aksidenti në punë, ose për shkak të punës, punëdhënësi ose personi përgjegjës i ngarkuar 

prej tij, duhet të lajmërojë, brenda 3 ditëve,  Inspektoratin Shtetëror të Punës dhe Institutin e Sigurimeve 
Shoqërore;

5. Në rastin e aksidenteve rrugore , kur ndërmjet të dëmtuarve ka edhe persona të angazhuar në realizimin e një 
punë , sipas përcaktimeve të bëra në nenin e vleresimit të aksidenteve, autoriteti përgjegjës i Policisë Rrugore 
i komunikon, brenda 5 ditëve nga data e marrjes së kërkesës, institucionit dhe personave fizikë ose juridikë, 
një kopje të procesverbalit të mbajtur në vendin e ngjarjes.  (Ligji i SSHP)

Regjistri i aksidenteve që mban punëdhënësi
 ● Në Kodin e Punes parashikohet se “Punëdhënësi duhet të mbajë në ndërmarje dhe t’i paraqesë inspektorit të 

punës një kopje të deklaratave të aksidenteve në punë, që kanë ndodhur të paktën që prej 3 vjetësh.
 ● Në VKM Nr. 461, datë 22.07.1998 parashikohet që:

“Punëdhënësi ose personi përgjegjës i ngarkuar prej tij, duhet të mbajë në ndërmarrje regjistrin e aksidenteve 
në pune dhe të sëmundjeve profesionale. Në këtë regjistër duhet të regjistrohen të gjitha aksidentet dhe gati-
aksidentet, që ndodhin në ndërmarrje dhe të gjitha rastet e sëmundjeve profesionale. 
Hetimi i aksidenteve në punë
Hetimi i ngjarjes është i detyrueshëm të kryhet  nga:

 ● Punëdhënësit, te cilet e kanë  detyrim hetimin e aksidenteve, gjetjen e shkaqeve të aksidenteve dhe parandalimin 
e aksidenteve të ngjashme në të ardhmen.

 ● Inspektori i punës i cili ofron mbikqyrje dhe hetim të pavarur të aksidentit, duke siguruar konkluzione objektive 
dhe të paanshme në rastet e ngjarjeve që gjykon të arsyeshme. 

Hetimi i aksidenteve në punë nga inspektoret e punes
Inspektorët e punës gjatë hetimit të aksidenteve në punë,  në  radhë  të  parë  duhet të  jenë  të  paanshëm dhe 
duhet të marrin në konsideratë objektivat bazë të hetimit të Inspektoratit të Punës;

 ● Të identifikojë marrëdhëniet ndërmjet shkaqeve dhe pasojave të aksidenteve.
 ● Të identifikojnë shkakun”burimor” (rrënjësor) të aksidentit.
 ● Të zbulojë të gjitha të metat që çuan në ndodhjen e aksidentit.
 ● Të identifikojë se cila kërkesë ligjore është shkelur.
 ● Të zbulojë masat korrigjuese dhe parandaluese. 

1. Mbas marrjes së informacionit për ndodhjen e një aksidenti në punë, Dega Rajonale e ISHPSHSH-së përpilon 
një “Dërgim informacioni paraprak për aksident të ndodhur në punë”, të cilën ja dërgon pa vonesë Drejtorisë së 
Përgjithshme të ISHPSHSH-së.



25

2. Dega Rajonale e ISHPSHSH-së fillon pa vonesë hetimin e aksidenteve të përcaktuar në Nenin 2 (1), jo më vonë 
se dy ditë pune pas njoftimit. Njoftim i aksidentit në punë quhet edhe çdo lloj informacioni për aksidentin, p.sh. 
njoftim i Policisë, Autoritetit të Sigurimeve Shoqërore apo i burimeve të tjera.

3. Kryeinspektori i Degës Rajonale të ISHPSHSH-së duhet të caktojë dy inspektorë për të hetuar aksidentin në 
punë, njëri prej të cilëve të jetë drejtues i ekipit me përgjegjësi për vijueshmërinë e hetimit. 

Sekuencat konkrete të hetimit të një aksidenti në punë:
 ● Përgatitja,
 ● Procedura e hetimit, mbledhja e informacionit,
 ● Kontrolli i vendit të aksidentit,
 ● Intervistimi i dëshmitarëve,
 ● Kërkimi i dokumentacionit përkatës,
 ● Rindërtimi i historisë së aksidentit, 
 ● Analizë e shkaqeve dhe konkluzionet,
 ● Propozim i masave mbrojtëse dhe parandaluese,
 ● Raportimi.

Hetimi duhet të fokusohet gjithashtu:
 ● Shkallës së dëmtimit të shëndetit të punëmarrësit të aksidentuar, identifikuar nga një mjek specialist; 
 ● Praktikat e punës dhe pajisjet operative ishin në përputhje me kërkesat e SSHP;
 ● Kush shkeli rregullat, kush nisi shkeljen e rregullave, kush u ndikua nga shkelja e rregullave (verifikimi i 

përgjegjësisë së punëmarrësit që menaxhon dhe kontrollon punën); 
 ● Shkaqet e shkeljeve, nëse punëmarrësi i aksidentuar ishte i informuar për proçedurat korrekte, nëse ishte i 

trajnuar si duhet, nëse njohuritë e tij ishin verifikuar, nëse punëdhënësi kishte monitoruar përshtatshmërinë 
e tyre, nëse shkelja ishte sporadike apo nëse procedura e rëndësishme ishin toleruar për një periudhë më të 
gjatë kohore;

 ● Nëse personat e pranishëm në aksident ishin të intoksikuar me alkool, narkotikë apo substanca psikotropike, 
dhe në një rast të tillë verifikimi nëse në vendin e punës ekziston një sistem i kontrollit të abuzimit me këto 
elemente; 

 ● Nëse punëdhënësi ka plotësuar detyrimet për të dokumentuar dhe raportuar aksidentin në punë dhe nëse ky 
dokumentim është kryer saktë.

 ● Dokumentacioni i hetimit të aksidentit, i bërë nga Policia dhe autoritete të tjerë, mund të përdoret si dokument 
sfondi nga inspektimi i punës.

 ● Nëse hetimi provon që ka dyshime për shkelje penale, Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore 
duhet të informojë autoritet përkatëse pa vonesë. 

 ● Protokolli i hetimit të aksidenteve në punë
 ● Drejtuesi i ekipit të inspektorëve i caktuar për të hetuar aksidentin në punë duhet të përpilojë Protokollin e 

Hetimit të Aksidentit në Punë .
 ● Protokolli përbëhet nga pjesët e mëposhtme:

1. Të dhënat e punëmarrësit të lënduar 
2. Të dhënat e punëdhënësit (emri, adresa e punëdhënësit)
3. Organizata (emri dhe adresa e organizatës [ndërmarrjes] ku ndodhi aksidenti, nëse nuk është e njëjtë me 

punëdhënësin)
4. Hollësi të aksidentit 
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5. Përshkrim i historisë së aksidentit (përshkrim i hollësishëm i fakteve thelbësorë, mundësisht të lidhur me faktorë 
të tjerë)

6. Fakte të tjerë të rëndësishme: (të palistuara në seksionin e mëparshëm)
7. Konkluzionet 
8. Inspektori duhet të identifikojë faktet përkatëse, duke iu referuar dokumenteve në shtojca apo në dokumente 

të tjerë.
9. Materiale të hetimit të aksidenteve të marra prej organizmash të tjerë si dhe dokumente të përpiluara nga 

inspektorët gjatë hetimit janë gjithmonë të bashkëngjitur në protokollin original.
10. Në rastet kur zbulohen shkelje të rregulloreve ligjore, inspektorati i punës duhet të proçedojë sipas procedurave 

përkatëse për vendimet mbi masat korrigjuese apo  procedurat e kundravajtjeve dhe të gjobave.
11. Dokumentet e shkruara me shkrim dore duhet të shtypen dhe ti bashkëlidhen dokumentit origjinal.
12. Protokolli i Hetimit të Aksidenteve të Punës përfshirë të gjithë materialet duhet të përmbyllen brenda 30 ditëve 

prej njoftimit të ndodhjes së aksidentit. 
13. Drejtoria Rajonale e ISHPSHSH-së duhet të dërgojë protokollin, brenda 10 ditësh pune, mbas përfundimit të 

hetimit tek Drejtoria e Përgjithshme e Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore,
14. Drejtoria e Përgjithshme e Inspektoratit të Punës duhet të kontrollojë Protokollin dhe në raste të zbulimit të 

ndonjë të mete në hetimin e aksidentit ajo mund të kërkojë hetim shtesë apo një shtesë të ndonjë materiali.

3.2.3. Permbledhje

Megjithese legjislacioni per hetimin ,investigimin dhe raportimin e aksidenteve ne pune ekziston dhe gjen disi 
zbatueshmeri, perseri ka problematikat e veta; si p.sh ne disa raste nuk behet raportimi i aksidenteve në punë 
nga punëdhënësi pranë organeve kompetente (kryesisht aksidentet jo me pasoje vdekjen). Gjithashtu te dhenat 
statistikore te aksidenteve ne pune nuk mblidhen sipas metodes europiane (ESAË), pra shifrat e aksidenteve ne 
pune nuk jane reale.

3.3. Sherbimet e mjekesise se punes

VKM-te për Shëndetin në Punë
VKM Nr. 632, datë 15.7.2015 Për disa Ndryshime dhe Shtesa në Vendimin nr. 108, datë 9.2.2011, të Këshillit të 
Ministrave, “Për aftësitë që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren 
me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë”.

 ● pika 6 përcakton “Punëdhënësit e grupeve A dhe B, në zbatim të pikës 2, të kreut II, të këtij vendimi, për çdo 700 
punëmarrës, sigurojnë shërbimin mjekësor në ndërmarrje nëpërmjet mjekut të punës. Ndërsa punëdhënësit e 
grupeve C dhe D, për çdo 1500 punëmarrës, sigurojnë shërbimin mjekësor në ndërmarrje nëpërmjet mjekut 
të punës të kontraktuar nga jashtë”, ku sqarojmë që kjo pikë sanksionon se kush subjekt do të ketë mjek 
ndërmarrje me kohë të plotë apo me kohë të pjesëshme, ose ndërsubjektor, duke mos përjashtuar asnjë subjekt 
pavarësisht llojit të aktivitetit dhe numrit të punëmarrësve.

VKM Nr. 639, datë 7.9.2016 “Për përcaktimin e rregullave, të procedurave e të llojeve të testeve ekzaminuese 
mjekësore, që do të kryhen në varësi të punës së punëmarrësit, si dhe të mënyrës së funksionimit të shërbimit 
mjekësor në punë”.

1.  Për të siguruar kontrollin shëndetësor në punë të punëmarrësve, punëdhënësi:
a)  punëson punëmarrësit e tij bazuar në raportin e lëshuar nga komisioni mjekoligjor pranë çdo qendre 

shëndetësore, i cili dorëzohet vetëm në momentin e fillimit të punës;
b)  kërkon kontroll paraprak shëndetësor në momentin e punësimit dhe/ose gjatë tremujorit të parë të punës nga 

mjeku i punës, për të siguruar që shëndeti i punëmarrësve nuk vihet në rrezik nga ekspozimi ndaj risqeve 
profesionale;
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c)  kërkon ekzaminime të rregullta dhe periodike mjekësore për punëmarrësit, të përshtatshme sipas ekspozimit 
ndaj faktorëve specifikë të riskut në vendin e punës.
Vizita mjekësore profesionale periodike në punë kryhet për punëmarrësit me risk të ekspozimit ndaj risqeve 
specifike për mjedisin e punës, si: agjentëve fizikë, kimikë, biologjikë, mutagjenë/-kancerogjenë etj., të 
përcaktuar në shtojcën II të këtij vendimi:

a)  të paktën çdo 1 (një) vit për ndërmarrjet e grupeve A dhe B;
b)  të paktën çdo 2 (dy) vjet për ndërmarrjet e grupeve C dhe D;

Analizat dhe testet mjekësore, që lidhen me ekzaminimin mjekësor profesional në punë, ofrohen në institucionet 
shëndetësore, publike apo private, të licencuara sipas legjislacionit në fuqi për licencimin në Republikën e 
Shqipërisë. 
VKM Nr. 594, datë 1.7.2015 “Për miratimin e listës së sëmundjeve profesionale“
VKM të shfuqizuara

 ● VKM Nr. 692 datë 13.12.2001, të Këshillit të Ministrave, “Për Masat e Veçanta të Sigurimit dhe të Mbrojtjes së 
Shëndetit në Punë” 

 ● VKM Nr. 742 datë 06.11.2003 “Për disa Shtesa dhe Ndryshime në Vendimin Nr. 692 datë 13.12.2001, të Këshillit 
të Ministrave, “Për Masat e Veçanta të Sigurimit dhe të Mbrojtjes së Shëndetit në Punë” si dheUdhëzimit Nr. 2 
datë 25.06.2004 i dale ne zbatim te tij .

 ● VKM 396, datë 28.6.2007 "Për Përcaktimin e Sëmundjeve Profesionale”.

3.3.1. Pershkrimi

VKM-te per shendetin ne pune, percaktojne se te gjitha subjektet qe ushtrojne veprimtarine e tyre ne territorin 
e Republikes se Shqiperise, pavaresisht llojit te aktivitetit dhe numrit te punemarresve duhet te paisen me 
mjek ndermarrje. Keto VKM percaktojne se ne baze te numrit te punemarresve , kohen e punes se mjekut te 
ndermarrjes, i cili mund te jete me kohe te plote, kohe te pjeshme apo ndersubjektor. Gjithashtu ne keto VKM 
percaktohet periodiciteti i kryerjes se kontrollit periodik mjekesor ne varesi te llojit te aktivitetit te subjektit dhe lloji i 
testeve ekzaminuese mjekesore ne varesi te pozicionit te punes se punemarresit. Lista e semundjeve profesionale 
percakton semundjen profesionale qe lidhet direkt me profesionin e pacientit dhe ekspozimin ne vendin dhe 
procesin e punes.

3.3.2. Aktivitete kyçe

Disa nga detyrat qe ka mjeku i ndermarrjes jane:
 ● kontrollin mjekësor bazë,
 ● ekzaminimet individuale,
 ● plotesimin e “Deklaratë për pajtimin e gjendjes shëndetësore të personit me punën që kryhet” në përfundim 

të vizitës mjekësore profesionale, ku tregohet shkalla e pajtimit të gjendjes shëndetësore të punëmarrësit me 
punën që do të kryhet, si dhe shënime dhe rekomandime të posaçme për punëdhënësin,

 ● përcakton llojin e ekzaminimit mjekësor profesional që do të kryhet,
 ● referon që një punëmarrës duhet të kryejë ekzaminime mjekësore profesionale shtesë,
 ● gjatë çdo vizite mjekësore profesionale, mjeku i punës kërkon, nëse e gjykon të nevojshme, informacion shtesë 

nga mjeku i familjes së punëmarrësit, që i nënshtrohet ekzaminimit mjekësor profesional, me qëllim plotësimin 
e informacionit në “Raportin e kontrollit shëndetësor në punë”,

 ● nëse rezultatet e marra nga ekzaminimi mjekësor profesional nuk janë të mjaftueshme për të përcaktuar 
përshtatjen e gjendjes shëndetësore të punëmarrësit me punën që do të kryhet, mjeku i punës e dërgon 
punëmarrësin te mjekët e tjerë specialistë, për kryerjen e vizitës mjekësore profesionale,

 ● nëse gjatë ekzaminimit mjekësor profesional në punë diagnostikohet një sëmundje që nuk lidhet me punën 
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dhe që nuk është diagnostikuar apo trajtuar më parë, mjeku i punës e referon punëmarrësin për ndjekje të 
mëtejshme nga mjeku i familjes. Diagnoza e re dhe rezultatet e ekzaminimeve të kryera dokumentohen dhe 
ruhen nga mjeku i punës,

 ● mjeku i punës rekomandon në kartelën e shëndetit në punë përdorimin e detyrueshëm të mjeteve kolektive e 
individuale të mbrojtjes, si dhe masa të posaçme për mbrojtjen e shëndetit të punëmarrësit në vendin e punës,

 ● nëse deklarohet se gjendja shëndetësore e një punëmarrësi nuk përshtatet me punën që do të kryhet, mjeku i 
punës vepron, si më poshtë vijon:

 ▪ Përshkruan trajtimin mjekësor, jep rekomandime për riaftësimin dhe ndjekjen në vazhdimësi, sipas 
përcaktimeve të legjislacionit në fuqi për aksidentet në punë dhe mjekësisë së punës, duke zbatuar 
sistemin e referimit të kujdesit shëndetësor në punë;

 ▪ Nëse është e nevojshme, dërgon punëmarrësin për kontroll te mjeku i familjes/ mjeku tjetër specialist për 
trajtim jashtë institucionit, sipas sistemit të referimit të kujdesit shëndetësor;

 ▪ Rekomandon masat e nevojshme për mbrojtjen në punë;
 ▪ Rekomandon kohën e duhur për kryerjen e ekzaminimeve mjekësore shtesë pas përfundimit të një trajtimi, 

me qëllim vlerësimin nëse problemet shëndetësore, të shkaktuara nga faktorët e dëmshëm të mjedisit të 
punës apo problemet shëndetësore, të cilat kanë shkaktuar një aksident ose sëmundje profesionale, janë 
eliminuar dhe gjendja shëndetësore e punëmarrësit përshtatet me punën që do të kryhet.

 ● Punëmarrësit, që janë të ekspozuar ose kanë qenë të ekspozuar ndaj faktorëve të riskut në vendin e punës 
dhe dyshohen për një sëmundje profesionale, mund të kërkojnë një kontroll të specializuar të shëndetit në punë 
nga mjeku i punës/mjeku i sëmundjeve profesionale ose nga mjekë specialistë të tjerë, sipas përcaktimeve të 
legjislacionit në fuqi për këtë çështje.

 ● nëse pas vizitës mjekësore profesionale në punë dyshohet sëmundja profesionale, mjeku i punës plotëson 
“Raportin për sëmundje profesionale të dyshuar”, dhe së bashku me të dhënat mbështetëse (rezultatet e vizitës 
mjekësore profesionale, analizave dhe testeve mjekësore, si dhe anamnezës profesionale të pacientit) e referon 
punëmarrësin në Kabinetin Rajonal të Sëmundjeve Profesionale ose në Kabinetin e Sëmundjeve Profesionale 
të Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, në Tiranë, për vlerësim të mëtejshëm.

3.3.3. Permbledhje e sherbimeve me mjek pune

Për periudhën Janar-Dhjetor 2017 jane rregjistruar  1460 subjekte te paisur me  mjekë ndermarrje, ndërsa kontrolli 
periodik i punëmarrësve ekziston në 2242 subjekte.(theksojme se mjeket e ndermarrjeve jane mjeke te pergjithshem, 
pasi nuk ka mjeke pune te mirefillte pasi mungon ne Fakultetin e Mjekesise dega e mjekesise se punes).
Për periudhën Janar-Dhjetor 2017 janë deklaruar 10 punëmarrës me sëmundje profesionale. (theksojmë se ky 
numër është deklaruar nga mjekët e ndërmarrjeve, pra janë raste të dyshuara, por jo të vërtetuara nga mjeku 
specialist i sëmundjeve profesionale, pasi kabinetet e semundjeve profesionale rajonale dhe qendrore  nuk 
ekzistojne me ne Shqiperi).

3.4. Agjenci ose institucione qe ushtrojne aktivitete per sigurine dhe shendetin ne pune

 ● Autoriteti Kombetar i Ushqimit
 ● Agjencia Rajonale e Mjedisit
 ● Instituti i Shendetit Publik
 ● Inspektorati Shteteror Shendetesor
 ● Reparti Inspektim Shpetim Minierave
 ● Inspektorati Qendror Teknik
 ● Inspektorati I Eneve nen Presion
 ● Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (MZSH)
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3.4.1.	 Roli	i	gjyqesorit	ne	zgjidhjen	e	konflikteve	gjyqesore	ne	fushen	e	SSHP

Ne rastin kur nje subjekt sanksionohet nga inspektori i punes per shkelje te legjislacionit te punes, ka te drejten 
e ankimimit brenda 30 diteve, prane Komisionit te Apelimit te Gjobave i ngritur ne Drejtorine e Pergjithshme te 
ISHPSHSH-se. Pas shqyrtimit nga Komisioni i Apelimit te Gjobave nese sanksioni i vendosur lihet ne fuqi, subjekti 
ka te drejte ti drejtohet Gjykates Administrative te Shkalles se Pare, sipas Kodit te Procedurave Administrative.
Të dhënat e ISHPSHSH-së tregojnë;
Gjatë vitit 2017 janë vendosur 80 gjoba ku numri më i madh i subjekteve për të cilët është aplikuar  masa e 
sanksionit për shkeljet ligjore të evidentuara, është në inspektimet e programuara.

27 gjoba me vlerë 4.166.000 lekë në inspektimet e Planifikuara 
26 gjoba me vlerë        4.262.000 lekë           në inspektimet për shkak Ankese
26 gjoba me vlerë        5.098.000 lekë në inspektimet për shkak Aksidenti
 1 gjobë me vlerë          220.000 lekë në inspektimet Rastësore

Vlera më e madhe e gjobave të vendosura është ajo e gjobave të vendosura në inspektimet për shkak Aksidenti 
në Punë.
Gjatë vitit 2017, janë ndjekur e fituar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë dhe vazhdojnë të ndiqen në 
Gjykatën Administrative të Apelit, 10 procese gjyqësore, të cilat u përkasin sanksionimeve me gjobë ndaj subjekteve 
të ndryshme. Rezulton se gjatë vitit 2017 janë arkëtuar 28 gjoba duke kaluar në Buxhetin e Shtetit një vlerë prej 
rreth 2.868.000 lekë, janë në proces për tu ekzekutuar 17, masa administrative si dhe për 4 të tjera ka filluar procesi 
i arkëtimit

3.5. Organet keshilluese kombetare te SSHP-se

Ne baze te ligjit te SSHP-se neni 14 eshte detyrim ligjor , ngritja dhe funksionimi i Këshillit ndërministror për çështjet 
e sigurisë dhe shëndetit në punë 

 ● Këshilli ndërministror për çështjet e sigurisë dhe shëndetit në punë është organ këshillimor, që ngrihet me 
urdhër të Kryeministrit, me propozimin e ministrit përgjegjës për çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë. 

 ● Rregullat procedurale të funksionimit të këshillit ndërministror për çështjet e sigurisë dhe shëndetit në punë 
miratohen nga Kryeministri. 

Këshilli ndërministror për çështjet e sigurisë dhe shëndetit në punë ka për detyrë;
 ● të këshillojë Këshillin e Ministrave për përcaktimin e drejtimit të politikave shtetërore për çështjet e sigurisë 

dhe të shëndetit në punë. Për çështje të një rëndësie të veçantë, këshilli kombëtar ndërministror për çështjet 
e sigurisë dhe shëndetit në punë mund të zhvillojë mbledhje të përbashkëta me Këshillin Kombëtar të Punës; 

 ● të propozojë në Këshillin e Ministrave programet kryesore për çështjet e sigurisë dhe shëndetit në punë; 
 ● të vlerësojë gjendjen konkrete të sigurisë dhe shëndetit në punë dhe të paraqesë propozime e rekomandime 

për përmirësimin e gjendjes, për ministrinë përgjegjëse për çështjet e sigurisë dhe shëndetit në punë dhe 
autoritetet e tjera shtetërore përgjegjëse, sipas përcaktimeve të këtij ligji; 

 ● ç) të miratojë raportin vjetor për çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë, të paraqitur nga ministri përgjegjës 
për këto çështje. 

Megjithese eshte detyrim ligjor ky keshill edhe pas 8 vitesh te aprovimit te ligjit te SSHP-se, akoma nuk eshte ngritur 
me preteksin se rolin e tij e luan Keshilli Kombetar i Punes.

3.6. Skemat e sigurimit per aksidentet ne pune dhe semundjeve profesionale(kompesimi i 
punetoreve)
Përfitimet e punëmarrësit të aksidentuar në punë

1. Neni 43 i Ligjit Nr.7701, datë 11.05.1993“ Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, 
personat e siguruar në rast aksidenti në punë, sëmundje profesionale, përfitojnë të drejtën e së ardhurës, 
pavarësisht nga vjetërsia në punë:
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e) Për kujdesin mjekësor shtesë dhe riaftësim;
f) Në rast paaftësie;
g) Kompensimin për dëme të ndryshme;
h) Në rast vdekje 

Në bazë të nenit 39 të Kodit ë Punës 
2) Punëdhënësi, duhet të paguajë diferencën midis dëmit dhe shpërblimit që merr punëmarrësi nga sigurimet 

shoqërore, kur aksidenti ose sëmundja prfesionale është pasojë e fajësisë së rëndë të punëdhënësit.
3) Kur punëdhënësi nuk ka regjistruar punëmarrësin në sigurimet shoqërore, ai duhet të përballojë të gjitha 

shpenzimet që ka bërë punëmarrësi si rezultat i aksidentit ose sëmundjes profesionale, si dhe të gjithë dëmet 
si rrjedhojë e mos regjistrimit.

3.7. Informacione te tjera nga SSHP

Aktualisht nuk ekziston informimi publik ne lidhje me ceshtjet e SSHP-se dhe media ne menyre sporadike informon 
publikun vetem ne rastet e aksidenteve fatale. ISHPSHSH si dhe inspektoratet e tjera në bashkëpunim me njëra-
tjetrën, duhet ta kryejnë këtë detyrë. Përveç disa broshurave dhe nje spoti publicitar nga ISHPSHSH i mbështetur 
nga projekti IPA-2010 “Per zhvillimin e burimeve njerezore ne Shqiperi”,  inspektoratet e tjera nuk kanë kryer ndonjë 
aktivitet për këto çështje. 
Duhet te kete me shume studime, publikime ne forme flete-palosjesh, posterash, broshurash etj, te cilat do te 
ndihmojne shume ne sistemin e informimit dhe ndergjegjesimit te publikut.
Te dhenat statistikore vjetore per sigurine dhe shëndetin ne pune te cilat përpunohen dhe evidentohen nga 
ISHPSHSH, i dërgohen Ministrise se linjes, Inspektoratit Qendror dhe Zyres se ILO-s ne Shqiperi, por nuk 
publikohen ne faqen zyrtare te këtij institucioni.
Te dhenat statistikore per shëndetin ne pune evidentohen nga ISHSH, por nuk publikohen ne faqen zyrtare te këtij 
institucioni.
ISHPSHSH dhe ISHSH duhet të bashkëpunojnë më shumë me zyrat e ILO-s dhe OBSH-së në Shqipëri në mënyrë 
që të inkurajohen këto zyra për të organizuar reklamat dhe fushatat informative lidhur me SSHP. Në të njëjtën 
mënyrë duhet të zgjerohen marrëdhënie të drejtpërdrejta me agjencitë ndërkombëtare, të cilat merren me SSHP, 
siç është EU-OSHA, Zyra Rajonale e ILO-s në Budapest dhe Zyra Rajonale e OBSH-së në Kopenhagë si dhe 
Balcan OSH.

3.8. Institucionet e specializuara teknike,mjekesore dhe shkencore qe zhvillojne aktivitete 
lidhur me SSHP-ne

 ● Insopektorati Qëndror
 ● Inspektorati Qëndror Teknik
 ● Reparti Inspektim Shpëtim Minierave
 ● Autoriteti Kombëtar i Ushqimit
 ● Instituti i Shendetit Publik
 ● Instituti i Fizikes Berthamore
 ● Instituti i Kerkimeve Veterinare
 ● Fakulteti i Mjekesise
 ● Universiteti Politeknik i Tiranes
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3.8.1. Kurse ne universitete dhe kolegje

Ne Universitete nuk ka lende qe lidhen drejtperdrejte me sigurine dhe shendetin ne pune, por në fakultetet e 
inxhinierive ekzistojne disa kurikula ne lenden e organizimit. Gjithashtu në Shqipëri, mungon dhe dega e inxhinierise 
se sigurise dhe shëndetit në punë.  Fakulteti i Mjekësisë ka kurrikula për sëmundjet profesionale, disa prej tyre 
fokusohen tek sëmundjet pulmonare që shkaktohen si rezultat i ekspozimit ndaj agjentëve të ndryshëm në vendet 
e punës.
Ne shkollat e mesme profesionale si ajo e ndertimit dhe elektro-teknikes, ka kurikula ku jane perfshire elemente te 
sigurise ne pune.
Në sistemin arsimor para universitar në Shqipëri ekzistojnë disa  kurrikula elementare që lidhen me këtë çështje, 
nëpërmjet lëndës “Aftësimi për jetën” dhe lëndës së klasës së 10-të “Qytetaria”. 

3.8.2. Departamente kërkimore dhe institucione që kryejnë studime dhe hulumtime për 
SSHP-në

Aktualisht literatura për hulumtimin e SSHP-së në Shqipëri është e pakët por ka disa studime; për shembull studimi 
gjithëpërfshirës që çoi në përgatitjen e Raportit për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë në Shqipëri i kryer nga Shoqata 
Kombëtare e Shëndetit Publik (2010) dhe i mbështetur nga komisioni i BE-së. Në këtë fushë mund të gjenden edhe 
studime të tjera hulumtuese të kryera nga Instituti i Shëndetit Publik. Gjithashtu me mbeshtetjen e donatoreve jane 
kryer disa studime per kushtet e punes ne disa lloj aktivitetesh nga eksperte te SSHP-së.

3.8.3. Instutcionet qe zhvillojne trajnime per SSHP ne perputhje me kerkesat ligjore 

Në Shqipëri nuk ekziston asnjë institucion qe te ketë sistem trajnimi për SSHP-në, por ka disa instucione, organizata 
apo kompani te cilat zhvillojnë trajnime sporadike per SSHP-në, si psh;

 ● ILO
 ● OBSH
 ● Inspektorati Shteteror i Punes dhe Sherbimeve Shoqerore
 ● Qendra Shqiptare per Sigurine dhe Shendetin ne Pune
 ● Fakulteti i Mjekesise
 ● Sindikatat
 ● Organizatat e Punedhenesve

3.8.4 . Institucionet dhe laboratoret e specializuar ne vleresimin e rreziqeve(kimike, 
toksikologjike, epidemiologjike,sigurine e produkteve, etj).

 ● Instituti i Shendetit Publik
 ● Autoriteti Kombetar i Ushqimit

3.8.5 Agjencite per standartizim

Në Shqipëri nuk ka agjenci për standartizim për SSHP-në, për standartizimin e SSHP-së nuk ka akoma as bazë 
ligjore.

3.8.6 Shoqatat profesioniste

Si shoqatë profesioniste në Shqipëri për SSHP-në është Qendra Shqiptare Per Sigurine dhe Shendetin ne 
Pune(AOSHC), pjesë e BalcanOSH netëork.
Gjithashtu te financuara nga Olaf-Palm disa organizata te shoqerise civile zhvillojne aktivitete trajnuese për SSHP-
në ne industrine e naftes, konfeksioneve dhe call-center. Keto organizata bashkepunojne per eksperte me Qendren 
Shqiptare Per Sigurine dhe Shendetin ne Pune dhe ISHPSHSH-ne
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3.9  Koordinimi dhe bashkepunimi

Koordinimi dhe bashkëpunimi për SHSP-në midis institucioneve shtetërore realizohet nga IQ. Sipas Ligjit për 
Inspektimet në Republikën e Shqipërisë, Inspektoriati Qëndror (IQ) është një institucion publik qëndror, në varësi 
të Kryeministrit. Funksionet e tij përfshijnë bashkërendimin e aktiviteteve inspektuese, udhëheqjen metodologjike 
për aktivitetin e inspektimit dhe mbikqyrjen e përgjithshme të inspektimit dhe mbështetjen e Qeverisë në hartimin e 
politikave që ndikojnë në fushën e inspektimit. Ai krijon dhe mirëmban një portal unik për inspektimin, i cili shërben 
si një platformë për planifikimin dhe koordinimin e inspektimeve, për shkëmbimin e informacionit dhe të dhënave 
për inspektoriatet e ndryshme dhe për informimin e publikut.
Institucioni më i lartë shtetëror i koordinimit është Keshilli Kombetar i Punes, i cili përbëhet nga 27 anëtarë, ku  
Qeveria përfaqësohet me 7 anëtarë (Ministra) dhe organizatat e punëmarrësve dhe punëdhënësve përfaqësohen 
me nga 10 anëtarë. Në këtë Këshill marrin pjesë organizatat më të përfaqësuara të punëmarrësve e punëdhënësve, 
që përcaktohen  me Vendim të Këshillit të Ministrave çdo 3 vjet, në bazë të treguesve të përfaqësimit, të cilat 
janë vendosur në bashkëpunim dhe mirëkuptim me këto organizata. KKP-ja miraton një program për takimet dhe 
mblidhet në përputhje me këtë program ose me kërkesën me shkrim të çdo pale, drejtuar kryetarit të KKP-së, 
sipas përcaktimit të bërë në rregulloren e brendshme të funksionimit.Këshilli mblidhet katër herë në vit. Pranë 
KKP funksionojnë 6 komisione të specializuara trepalëshe (Komisioni Juridik, Komisioni i Punësimit dhe Formimit 
Profesional, Komisioni i Pagave dhe Pensioneve, Komisioni i Kushteve të Punës, Shëndetit dhe Sigurisë në 
Punë,  Komisioni i Shanseve të Barabarta si dhe Komisioni i Ekonomisë dhe Financave), në të cilat konsultohen 
paraprakisht të gjitha çështjet e planifikuara për t’u shqyrtuar nga KKP. 
Gjithashtu koordinimi dhe bashkëpunimi midis aktorëve të SSHP-së realizohet edhe nëpërmjet Netëorkut Kombëtar 
të SSHP-së qe është ngritur dhe menaxhohet nga AOSHC. Ky netëork realizon bashkëpunimin dhe dialogun 
ndërmjet organizatave të shoqërisë civile, organizatave të punëdhenesve e punëmarrësve, ekpertëve te SSHP-së, 
institucioneve shtetërore dhe gjithë aktorëve të tjerë qe operojnë në fushën e SSHP-së.  

3.10. Gjendja aktuale dhe rekomandimet

Për sa i përket kornizës organizative dhe mekanizmave të zbatimit te SSHP-së, duhet të theksojmë se periudha e 
tranzicionit institucional ndikon drejtpërsëdrejti në zbatimin e ligjeve dhe rregulloreve në fushën e SSHP-së.
ISHPSHSH si institucioni kryesor që kontrollon zbatimin e legjislacionit të SSHP-së, ka disa problem si;

 ● Mungesa e institucioneve per pergatitjen e eksperteve te SSHP-se që sjell rekrutimin pa kritere te percaktuara 
te inspektoreve te punes dhe për pasoje performancë të ulët dhe mungesë profesionalizmi në inspektim.

 ● Mungesa e nje sistemi per trajnimin fillestar dhe te vazhdueshem te inspektoreve te punes, dhe trajnim i vecante 
per inspektoret fillestare.

 ● mungesën e burimeve financiare për mbulimin e të gjitha aktiviteteve inspektuese p.sh. inspektorët kanë burime 
shumë të kufizuara financiare për të udhëtuar deri tek subjektet të cilat duhet të inspektohen; kanë dieta të 
kufizuara për shpenzime ditore dhe nuk kanë mjete të mjaftueshme pune dhe transporti. 

Ka dhe nje varg mangësish të tjera që ndikojnë në zbatueshmërinë e ligjit të SSHP-së si;
 ● Mungesa e bazës ligjore dhe institucioneve që përgatisin dhe certifikojnë ekspertët e SSHP-së.
 ● Mungesa e institucioneve dhe departamenteve kërkimore që kryejnë studime dhe hulumtime për SSHP-në.
 ● Mungesa e Universiteteve dhe specializimeve që përgatisin ekspertë të SSHP-së.
 ● Mungesa e bazës ligjore dhe agjencive për statndartizimin në drejtim të SSHP-së.
 ● Megjithese eshte detyrim ligjor Këshilli Ndërministror  për SSHP-në nuk është ngritur akoma.edhe pas 8 vitesh 

te aprovimit te ligjit te SSHP-së.
 ● Ndërgjegjësimi publik dhe promovimi i SSHP-së i pamjaftueshëm. 
 ● Mungesa e nje sistemi kombëtar për menaxhimin e informacionit për SSHP-në
 ● Mungesa e sistemit të mbledhjes dhe unifikimit të statistikave të SSHP-së sipas standarteve të BE-së.

Me qëllim zbatimin e legjislacionit të SSHP-së, rekomandohet që të gjitha mangësitë e përmendura më sipër duhet 
të gjejnë zbatim si në plotësimin ë bazës ligjore ashtu dhe atë institucional.
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4. ROLI I PARTNEREVE SOCIALE NE SSHP.

4.1   Programet per Sigurine e Shendetin ne Pune të partnereve socialë. 

Në Shqipëri, partneret sociale nuk jane pjese e planifikimit, organizimit dhe menaxhimit te programeve për sigurinë 
e shëndetin në pune. Respektimi i të drejtave në punë në Shqipëri është ende larg standardeve ndërkombëtare 
Angazhimi i organizatave sindikale për të adresuar sfidat e punësimit mbetet rastësor, i dobët ose në disa raste 
inekzistent. Dialogu social nuk është i frytshëm për tëpërmbushur objektivat e ILO-s dhe plotësimin e aspiratave të 
shqiptarëve për mundësi të barabarta për një punë të denjë në kushte lirie, barazie, sigurie dhe dinjiteti njerëzor. 
Partnertët sociale, kryesisht sindikatat ombrella, janë te organizuara në sektore dhe kanë edhe sektorët e sigurisë 
e shëndetit në pune. Me mbështetjen e donatorëve te ndryshëm ato kanë zhvilluar disa cikle trajnimesh për sigurinë 
e shën detin në punë, gjithashtu përfaqësues të tyre kanë qënë pjesë e grupeve të punës për hartimin e strategjisë 
kombëtare dhe legjislacionit të sshp-së, por ato nuk kanë programe të qarta dhe të detajuara për zhvillimin e SSHP-
se në mënyre të vazhdueshme dhe në të ardhmen.
Vetem disa kompani te medha nderkombetare si TAP, SHELL etj. zhvillojne programe  per te permiresuar sigurine 
e shendetin ne pune si pjese e programeve te pergjegjesise komunitare. Gjithsesi keto jane shume te pakta dhe 
sporadike. Ka instrumente të ndryshme për të mbështetur zbatimin e përgjegjësisë sociale të korporatave në 
praktikat e menaxhimit, duke përfshirë ndër të tjera kodet e sjelljes dhe lloje të ndryshme të udhëzimeve dhe 
standardeve. Shumë prej tyre mund të përdoren për të zhvilluar menaxhimin e sigurisë dhe shëndetit në punë në 
kuadër të përgjegjësisë sociale të korporatave, duke pasur si pjese aktive dhe partnerët socialë.

 4.1.1 Organizatat e punëdhënësve

Bazuar ne legjislacionin Shqiptar, organizatat e punedhenesve dhe sindikatat dhe jane organizata profesionale 
shoqerore te pavarura qe krijohen si bashkime vullnetare te punedhenesve ose punemaresve. Qellimi i tyre 
eshte perfaqesimi dhe mbrojtja e te drejtave dhe interesave ekonomike ,profesionale dhe shoqerore te antarve 
te tyre.Organizatat e punedhenesve dhe te punemaresve kane te drejte te krijojne federata e konfederata dhe 
te antaresohen ne to.Federatat krijohen nga bashkimi vullnetar i dy ose me shume organizatave profesionale. 
Konfederatat krijohen nga bashkimi vullnetar i dy ose me shume federatave.
Ne Shqiperi ka nje numur te madh organizata punedhenesish dhe sindikata, por me te perfaqesuarat me anetaresi, 
aktivitete dhe njohje nga organizatat dhe forumet nderkombetare jane anetare te Keshillit Kombetar te Punes. 
Organizata më e madhe e punëdhënësve në Shqipëri është Biznes Albania qe eshte si organizate ombrelle dhe 
përfaqëson 29 shoqata bisnesi me më shumë se 30 000 punëdhënës  dhe një numër kompanish si antarë të 
drejtpërdrejtë. Biznes Albania (BA) u krijua në 20 dhjetor 2010, si nje organizatë e pavarur punëdhënësish dhe 
shoqatash bisnesi. Ajo është e njohur në nivel kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar. BA u antarësua në Këshillin 
Kombëtar të Punës në Dhjetor 2013, duke pasur edhe pozicionin e nënkryetarit të këshillit duke përfaqësuar 
punëdhënësit. Kjo organizate nuk ka program te vecante per sigurine e shendetin ne pune por, me mbeshtetjen 
financiare te qeverise Hollandeze ka zhvilluar nje cikel trajnimesh per sigurine e shendetin ne pune me anetaret e 
saj.
Ne shqiperi ka dhe nje numur te konsiderueshem te organizatave te dhomave te tregetise por ato nuk konsiderohen 
si partnere sociale ne dialog me shtetin. Disa nga dhomat e tregetise si p.sh. Dhoma Amerikane e Tregetise etj. 
kane zhvilluar disa aktivitete dhe konferenca per sigurine e shendetin ne pune ne bashkepunim me shoqerine civile 
dhe Inspektoratin e Punes.

 4.1.2 Organizatat e punemarrësve  

Në Shqipëri ka një numur të konsiderueshëm organizatash sindikale por dy janë organizata të mëdha sindikale qe 
veprojne si organizata ombrellë për sindikatat dhe federatat e profesioneve. Ato jane; Bashkimi i Sindikatave të 
Pavarura të Shqipërisë dhe Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë.
Bashkimi i Sindikatave te Pavarura te Shqiperise (BSPSH). Eshtë krijuar në Mars 1991 dhe mbulon 12 federata. 
Ajo zhvillon aktivitetet e saj në të gjithë Shqipërinë. BSPSH luan një rol aktiv në KKP ku përfaqësohet me tre 
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anëtarë dhe gjithashtu ka përfaqësuesin e saj edhe në Komisionin e Kushteve te Punës dhe Sigurisë e Shëndetit 
në Pune.  BSPSH ka një sektor përgjegjës për SSHP-në dhe ne shumicen e kompanive me te cilat ka marreveshje 
kolektive, jane ngritur Keshillat e Sigurise e Shendetit ne Pune ne perberje te se cilave jane dhe perfaqesuesit e 
kësaj sindikate. Ne kontratat kolektive jane futur disa elementë te ligjit për Sigurine e Shëndetin në Pune dhe akteve 
nënligjore te dala në zbatim të tij.  Me mbeshtetje te donatorëve BSPSH ka zhvilluar nje varg aktivitetesh kombëtare 
dhe nderkombëtare si dhe trajnime për sigurinë e shendetin në pune. BSPSH nuk ka nje program specifik dhe të 
detajuar për sigurine e shëndetin në pune.
Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë (KSSH). Eshtë krijuar në 1991 dhe mbulon 8 federata. Ajo zhvillon 
aktivitetet e saj në të gjithë Shqipërinë. KSSH luan një rol aktiv në KKP ku përfaqësohet me pesë anëtarë dhe 
gjithashtu ka përfaqësuesin e saj ne Komisionin e Kushteve te Punës dhe Sigurisë e Shëndetit në Pune.  BSPSH 
ka një sektor përgjegjës për SSHP dhe ne shumicen e kompanive me te cilat ka marreveshje kolektive jane ngritur 
Keshillat e Sigurise e Shendetit ne Pune ne perberje te se cilave jane dhe perfaqesuesit e kësaj konfederate. 
Ne kontratat kolektive të punës jane futur disa elementë te ligjit për Sigurine e Shëndetin në Pune dhe akteve 
nënligjore te dala në zbatim të tij.  Me mbeshtetje te donatorëve KSSH ka botuar 2012 nje libër me komente ligjore 
për legjislacionin e sigurisë e shëndetit në punë. KSSH ka zhvilluar nje varg trajnime për sigurinë e shendetin në 
pune. Ajo nuk ka nje program specifik dhe të detajuar pëe sigurine e shëndetin në pune.
Sindikata e Re e Naftëtarëve të Shqipërise (SRNSH). Eshte nje sindikate e re e krijuar nga punonjësit e naftes. 
Eshte përfaqesuar ne Këshillin Kombëtar të Punes me 1 anëtar. Ka zhvilluar disa trajnime për siguirnë e shëndetin 
në pune.
Sindikata Autonome e Ushqimit, Agrikulturës, Tregetise dhe Turizmit, është formuar në 27 Prill 1992 dhe ka një 
aktivitet rreth 25 vjecar ne sektorët e ushqimit, agrikulturës, tregëtise dhe turizëmit.  Eshte përfaqesuar ne Këshillin 
Kombëtar të Punes me 1 anëtar.
SPPTSH eshte një organizate sindikaliste e punonjësve të Albtelekom dhe Postës Shqiptare e themeluar ne Shkurt 
1991 dhe e organizuar ne gjithe Shqipërine. Ne kontratën kolektive të punës jane futur disa elementë te ligjit për 
Sigurine e Shëndetin në Pune dhe akteve nënligjore te dala në zbatim të tij. Ka anëtarët e saj në Këshillin e Sigurisë 
e Shëndetit në Pune të Alb-telekom. Ka zhvilluar disa trajnime për sigurine e shëndetin në punë. Nuk është e 
përfaqesuara në KKP. 
Ka dhe shume organizata të tjera sindikale të cilat nuk janë nën ombrellën e dy grupimeve të mëdha të BSPSH-së 
dhe KSSH-së. Ato zhvillolojnë aktivitetin e tyre ne sektorë te ndryshëm si shëndetësi, administratë publike etj.  dhe 
nuk janë të përfaqësuara në KKP. 

4.2. Pjesemarrja ne ceshtjet e sigurise e shendetit ne pune ne nivel kombetar, sektorial   
dhe ndermarrje. 

Ligji Nr. 10 237, datë 18.2.2010, (ndryshuar me Ligjin Nr. 161/2014), Per Sigurine dhe Shendetin ne Pune, shpreh 
qartë detyrimin ligjor për pjesëmarrjen e punëdhënësvë e punëmarrësvë në menaxhimin e sigurisë e shëndetit në 
punë në nivel kombëtar, sektorial dhe ndërmrrje. Ky Këshill është organ partneriteti këshillues me përfaqësues të 
punëdhënësve dhe të punëmarrësve,

4.2.1. Pjesëmarrja në Këshillin Kombëtar Trepalësh për SSHP-në.

Kreu VII, Neni 36 dhe Neni37 shpreh si detyrim ligjor ngritjen e Këshillit Ndërministror për Cështjet e Sigurisë dhe 
Shëndetit në Punë, si organi më i lartë këshillimor në nivel kombëtar
Këshilli ndërministror për çështjet e sigurisë dhe shëndetit në punë është organ këshillimor, që ngrihet me urdhër të 
Kryeministrit, me propozimin e ministrit përgjegjës për çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë. 
Rregullat procedurale të funksionimit të këshillit ndërministror për çështjet e sigurisë dhe shëndetit në punë 
miratohen nga Kryeministri. 
Këshilli ndërministror për çështjet e sigurisë dhe shëndetit në punë ka për detyrë: 

a) Te këshillojë Këshillin e Ministrave për përcaktimin e drejtimit të politikave shtetërore për çështjet e sigurisë dhe të 
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shëndetit në punë. Për çështje të një rëndësie të veçantë, këshilli kombëtar ndërministror për çështjet e sigurisë 
dhe shëndetit në punë mund të zhvillojë mbledhje të përbashkëta me Këshillin Kombëtar të Punës; 

b)  të propozojë në Këshillin e Ministrave programet kryesore për çështjet e sigurisë dhe shëndetit në punë; 
c)  të vlerësojë gjendjen konkrete të sigurisë dhe shëndetit në punë dhe të paraqesë propozime e rekomandime për 

përmirësimin e gjendjes, për ministrinë përgjegjëse për çështjet e sigurisë dhe shëndetit në punë dhe autoritetet e 
tjera shtetërore përgjegjëse, sipas përcaktimeve të këtij ligji; 

ç)  të miratojë raportin vjetor për çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë, të paraqitur nga ministri përgjegjës për 
këto çështje. 
Ne Shqiperi edhe ne vitin 2018 Këshilli Ndërministror për Cështjet e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë akoma nuk 
eshtë ngritur me preteksin se detyrat e ketij Keshilli i permbush Këshilli Kombetar i Punes. 
Keshilli Kombetar i Punes, përbëhet nga 27 anëtarë, ku  qeveria përfaqësohet me 7 anëtarë (ministra) dhe 
organizatat e punëmarrësve dhe punëdhënësve përfaqësohen me nga 10 anëtarë. Në këtë Këshill marrin pjesë 
organizatat më të përfaqësuara të punëmarrësve e punëdhënësve, që përcaktohen  me Vendim të Këshillit të 
Ministrave çdo 3 vjet, në bazë të treguesve të përfaqësimit, të cilat janë vendosur në bashkëpunim dhe mirëkuptim 
me këto organizata. KKP-ja miraton një program për takimet dhe mblidhet në përputhje me këtë program ose me 
kërkesën me shkrim të çdo pale, drejtuar kryetarit të KKP-së, sipas përcaktimit të bërë në rregulloren e brendshme 
të funksionimit.Këshilli mblidhet katër herë në vit.
Pranë KKP funksionojnë 6 komisione të specializuara trepalëshe (Komisioni Juridik, Komisioni i Punësimit dhe 
Formimit Profesional, Komisioni i Pagave dhe Pensioneve, Komisioni i Kushteve të Punës dhe Shëndetit dhe 
Sigurisë në Punë,  Komisioni i Shanseve të Barabarta si dhe Komisioni i Ekonomisë dhe Financave), në të cilat 
konsultohen paraprakisht të gjitha çështjet e planifikuara për t’u shqyrtuar nga KKP. 

4.2.2. Këshillat dypalëshe (Këshillat e Sigurisë e Shëndetit në Punë)

Në ndërmarrje me mbi 50 punëmarrës, eshtë detyrim ligjor ngritja e këshillit të sigurisë dhe shëndetit në punë, i 
cili ka si mision të kontribuojë në mbrojtjen e shëndetit fizik, mendor dhe të sigurisë së punëmarrësve, si dhe në 
përmirësimin e kushteve të punës. Këshilli është organ partneriteti këshillues në nivel ndërmarrje, me përfaqësues 
të punëdhënësve dhe punëmarrësve, të përfaqësuar në mënyrë të barabartë, i cili ka si qëllim këshillimin e rregullt 
dhe periodik të veprimtarisë së ndërmarrjes, për parandalimin e rreziqeve në punë. Përfaqësuesit e këshillit kanë 
të drejtë të marrin pjesë dhe të analizojnë problemet për parandalimin e rreziqeve në punë në ndërmarrje. VKM 
107 percakton qartë rregullat për ngritjen dhe funksionimin e këtyre keshillave si dhe mënyrën e zgjedhjes te 
përfaqesuesve të punëmarrësve. 

4.2.3. Pjesëmarrja në cështjet e SSHP-së në nivel kompanie. 

Ligjërisht përfaqësuesi i punëmarrësve për sigurinë dhe shëndetin në punë ka të drejtë;
a)  të vizitojë vendet e punës për të vlerësuar sigurinë e tyre; 
b)  t’i kërkojë punëdhënësit marrjen e masave të nevojshme për shmangien e rrezikut; 
c)  të informojë Inspektoratin Shtetëror të Punës për vlerësimin për kushtet e sigurisë në punë, të jetë i pranishëm, 

si edhe të shprehë pikëpamjet e tij në akt-inspektimet e mbajtura nga inspektori; ç) të kërkojë informacion nga 
punëdhënësi dhe të marrë pjesë në hartimin e dokumentit të vlerësimit dhe parandalimit të rrezikut, si edhe në 
dokumente të tjera, që lidhen me sigurinë dhe shëndetin në punë. 
Konstatohet se në shumicen e rasteve përfaqësuesit e punëmarrësve dhe keshillat e sshp-së, zgjidhen formalisht 
dhe jo sipas procedurave ligjore të përcaktuara në VKM 107. Gjithashtu konstatohet se edhe funksionimi i tyre 
është formal. Në kompanitë ku ka organizime sindikale, këto të fundit përpiqen të zgjedhin përfaqesuesit e tyre 
për cështjet e sshp-se, por gjithsesi këto përpjekjëe janë te vakta, formale dhe pa rezultat.  Nga të dhënat e 
inspektimeve të ISHPSHSH-se për vitin 2017 rezulton se; nga 7958 inspektime te kryera në këtë vit, vetëm në 860 
subjekte ekzistojnë përfaqësuesit e punëmarrësve.
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4.3. Dialogu social për sshp-në.

Dialogu social është një mënyrë e qeverisjes në fushën e politikave sociale, duke përfshirë politikat mbi sigurinë 
dhe shëndetin në punë. Ai përfshin diskutime, konsultime, negociata dhe veprime të përbashkëta të ndërmarra 
nga organizatat e partnerëve socialë në nivel kombëtar, rajonal dhe ndërmarrje. Ai i mundëson organizatave të 
punëdhënësve dhe punëmarrësve të marrin pjesë aktive në menaxhimin dhe vendimmarrjen për ceshtjet e sigurisë 
e shëndetit në punë në te gjitha nivelet, si në nivel kompanie ashtu dhe në nivelet e larta të politikbërjes dhe 
vendimmarrjes. Dialogu social në nivel kombëtar zhvillohet në Këshillin Kombëtar të Punës. Me Vendimi nr. 129, 
datë 7.3.2018 “Për përcaktimin e organizatave te punedhenesve dhe te punemarresve në Këshillin Kombëtar të 
Punës”, janë caktuar organizatat e punëdhënësve dhe të punëmarrësve, anëtarë të Këshillit Kombëtar të Punës.
Dialogu social në nivel rajonal për ceshtjet e sigurisë e shëndetit në punë le shumë për të dëshiruar, për të mos 
thënë se në shumicen e rajoneve të Shqiperisë nuk egzistojnë struktura te mirëorganizuara për zhvillimin e këtij 
dialogu. Ka disa rajone të Shqipërise me probleme madhore ne drejtim të sshp-së, kryesisht këto janë rajonet ku 
zhvillohen industrite minerare dhe te naftës, të cilat të diktuara nga presioni i minatorëve dhe punonjësve të naftës, 
ndërmarin iniciativa për diolg, konsultime dhe negociata por gjithsesi, këto lëvizje rajonale janë sporadike, të vakëta 
dhe jo të mirëorganizuara për një dialog real dhe transparent. 
Dilogu social për cështjet e sigurise e shëndetit në pune në nivel ndërmarrje zhvillohet kryesisht në Këshillat e 
Sigurisë e Shëndetit në Punë. Eshtë e rendësishme të theksohet se në ndërmarrjet ku ka sindikata dhe punëmarresit 
kanë kontrata kolektive, disa elemente te sigurise e shëndetit në punë janë future në kontratat kolektive dhe kjo 
është positive. Megjithatë zhvillimi i dialogut social në nivel kompanie mbetet formal dhe i pamjaftueshëm për sa 
kohë që Këshillat e Sigurisë e Shëndetit në Punë ngrihen formalisht dhe sindikatat gjithashtu janë formale. Kjo ben 
që gjendja e punëmarrësve ne drejtim të sigurisë e shëndetit në punë le shumë për të deshiruar dhe është larg asaj 
që shpreh legjilslacioni. 

4.4. PERMBLEDHJE

Sindikatat duhet të jenë të lira nga influenca politike për të përmbushur misionin e tyre. Ato duhet të përhapin 
përfaqësimin dhe të forcojnë kapacitetet. Formalizmi dhe plogështia e sindikatave në të gjitha nivelet ka ndikuar 
seriozisht në mbrojtjen e punëmarrësve sidomos në drejtim të zbatimit të legjislacionit për sigurinë e shëndetin në 
pune.  Gjithashtu zbatimi formal i ligjit në drejtim te ngritjes dhe funksionimit të Këshillave të Sigurisë dhe Shëndetit 
në Punë si dhe mënyrës së zgjedhjes te përfaqësuesve të punëmarrësve, ka sjellë mungesën e konsultimit dhe 
përfshirjes së punonjësve në çështjet e SSHP-së. Dialogu social duhet të promovohet si në nivel kombëtar edhe në 
nivel rajonal e nivel ndërmarrje.Ai duhet të zhvillohet real dhe në mënyrë të vazhdueshme midis të gjithë aktorëve. 
Gjithashtu duhet të mundësohet rritja e numrit të marrëveshjeve kolektive në kompani si dhe përfshirja sa më e 
gjerë e çështjeve te sigurisë e shëndetit në punë. 

4.4.1. Përgjegjësitë e punëdhënësit
Ligji per sigurine e shendetin ne pune, nr.10237, date 18.02.2010,(ndryshuar me Ligjin Nr. 161/2014) në nenin 
4, kreu II, nenet 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,19, kreu IV, neni 23, kreu V nenet 25, 30 kreu VI nenet 31, 32, 33, 
35, përcakton detyrimet e punëdhenësit ne drejtim të sigurisë e shëndtit në pune dhe konkretisht më poshtë po 
rendisim kapitujt e ligjit ku shprehen këto detyrime;

 ● Parime të përgjithshme për punëdhënësin. 
 ● Detyrime të përgjithshme të punëdhënësve, 
 ● Shërbimet e mbrojtjes dhe të parandalimit,
 ● Ndihma e parë, mbrojtja kundër zjarrit dhe evakuimi i punëmarrësve,  
 ● Rreziqet e rënda dhe të menjëhershme, 
 ● Detyrime të veçanta të punëdhënësit, 
 ● Detyrime të punëdhënësit për hartimin e masave për parandalimin e aksidenteve në punë e të sëmundjeve 

profesionale, 
 ● Detyrime të punëdhënësit për garantimin e zbatimit të masave për parandalimin e aksidenteve në punë dhe të 

sëmundjeve profesionale, 
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 ● Informimi i punëmarrësve, Këshillimi i punëmarrësve,
 ● Këshilli i sigurisë dhe shëndetit në punë, 
 ● Kompetencat e këshillit të sigurisë dhe shëndetit në punë, 
 ● Të drejtat e përfaqësuesit të punëmarrësve, 
 ● Formimi i punëmarrësve, 
 ● Sherbimi mjekësor i punës, 
 ● Detyrimi për njoftim dhe deklarim, 
 ● Regjistrimi i aksidentit në punë, 
 ● Grupet e rrezikuara , 
 ● Vlerësimi dhe informimi, 
 ● Masat që merren nga punëdhënësi për gratë shtatzëna dhe gratë me fëmijë në gji, 
 ● Masat që merren nga punëdhënësi për të miturit  

4.4.2. Të drejtat dhe detyrimet e punëmarrësve

Ligji per sigurine e shendetin ne pune, nr.10237, date 18.02.2010, në kreu III, “Detyrimet e punëmarrësvë” në nenet 
20 dhe 21 përcakton detyrimet e punëmarrësit ne drejtim të sigurisë e shëndtit në pune dhe konkretisht; Kushtet e 
veprimit të punëmarrësit, Detyrime të veçanta të punëmarrësit të cilat po rendisim më poshtë sipas ligjit; 
Çdo punëmarrës vepron në përputhje me arsimin dhe kualifikimin e tij, si dhe me udhëzimet e dhëna nga 
punëdhënësi, me qëllim që punëmarrësi ose personat të tjerë, që mund të preken nga veprimet/mosveprimet apo 
nga neglizhenca e tij gjatë procesit të punës, të mos ekspozohen me rrezikun e një aksidenti ose të një sëmundjeje 
profesionale. Punëmarrësi duhet që, në përputhje me formimin e tij, me instruksionet e dhëna nga punëdhënësi 
dhe me manualet e udhëzimet dhe rregulloret teknike: 

a) Të përdorë me korrektësi makineritë, aparaturat, veglat, substancat e rrezikshme, pajisjet e transportit dhe mjetet 
e tjera; 

b) Të përdorë me korrektësi pajisjet mbrojtëse individuale, të vëna në dispozicion të tyre dhe, pas përdorimit, rikthimin 
e tyre në vendin që është planifikuar ruajtja e tyre e sigurt; 

c) Të mos nxjerrë jashtë shërbimit, të ndryshojë ose të zhvendosë arbitrarisht mekanizmat e sigurisë të montuara në 
makineri, të aparaturave, veglave, impianteve dhe ndërtesave dhe t’i përdorë si duhet këta mekanizma; 

ç) të njoftojë, në mënyrë të menjëhershme, punëdhënësin, punëmarrësin e ngarkuar për çështjet e sigurisë dhe 
shëndetit në punë dhe përfaqësuesit e punëmarrësve, për çdo situatë pune, për të cilën kanë një motiv të arsyeshëm 
për ta vlerësuar si rast që paraqet një rrezik të rëndë të menjëhershëm për sigurinë dhe shëndetin, si dhe për çdo 
defekt të konstatuar në sistemin e mbrojtjes; 

d) Të bashkëpunojë me punëdhënësin, punëmarrësin e ngarkuar për çështjet e sigurisë dhe shëndetit në punë dhe 
përfaqësuesit e punëmarrësve: 

i) Deri në kryerjen e të gjitha detyrave ose të kërkesave të përcaktuara nga inspektori i punës, me qëllim që të 
mbrohet siguria dhe shëndeti i punëmarrësve në punë; 

ii) Derisa të jetë e nevojshme për t’i lejuar punëdhënësit të sigurojë që mjedisi dhe kushtet e punës të jenë të sigurta 
dhe pa rrezik për sigurinë dhe shëndetin, brenda fushës së tyre tëveprimtarisë. 

4.4.3. Te drejtat dhe përgjegjësite e  perfaqësuesve të punëmarrësve për cështjët e SSHP

Ligji per sigurine e shendetin ne pune, nr.10237, date 18.02.2010,(ndryshuar me Ligjin Nr. 161/2014), në Kreu II, 
nenet 16,17,18  percakton të drejtat e përfaqësusve të punëmarrësve të cilat po I rendisim më poshtë sipas ligjit; 
Numri i përfaqësuesve të punëmarrësve në këshillin e sigurisë dhe shëndetit në punë, përcaktohet në varësi të 
numrit të punëmarrësve. Në ndërmarrjet me deri në 50 punëmarrës zgjidhet një përfaqësues në këshillin e sigurisë 
dhe shëndetit në punë, të ngritur në nivel profesional ose ndërprofesional. Në ndërmarrjet me mbi 50 punëmarrës, 
ngrihet këshilli i sigurisë dhe shëndetit në punë. Në mjediset e punës, ku ka rrezikshmëri të lartë për sigurinë dhe 
shëndetin në punë, përfaqësuesi zgjidhet pavarësisht nga numri i punëmarrësve. Punëmarrësit dhe përfaqësuesit 
e tyre duhet të kenë mundësinë: 



38

a) për të paraqitur vëzhgimet, vlerësimet dhe verifikimet e bëra prej tyre në Inspektoratin Shtetëror të Punës; 
b) për t’iu drejtuar Inspektoratit Shtetëror të Punës, kur mendojnë se masat e marra dhe mjetet e përdorura nga 

punëdhënësi nuk janë të mjaftueshme për të garantuar sigurimin e shëndetit në punë.
1. Përfaqësuesi i punëmarrësve për sigurinë dhe shëndetin në punë ka të drejtë: 
a)  të vizitojë vendet e punës për të vlerësuar sigurinë e tyre; 
b)  t’i kërkojë punëdhënësit marrjen e masave të nevojshme për shmangien e rrezikut; 
c)  të informojë Inspektoratin Shtetëror të Punës për vlerësimin për kushtet e sigurisë në punë, të jetë i pranishëm, si 

edhe të shprehë pikëpamjet e tij në akt-inspektimet e mbajtura nga inspektori; 
ç)  të kërkojë informacion nga punëdhënësi dhe të marrë pjesë në hartimin e dokumentit të vlerësimit dhe parandalimit 

të rrezikut, si edhe në dokumente të tjera, që lidhen me sigurinë dhe shëndetin në punë. 
2.  Përfaqësuesi i punëmarrësve për sigurinë e shëndetin në punë nuk duhet të vihet në pozita të disfavorshme, për 

arsye të veprimtarisë që kryen, bazuar në këtë kre. 
3.  Punëdhënësi duhet t’i japë përfaqësuesve të punëmarrësve për sigurinë e shëndetin në punë kohën e nevojshme 

(duke mos cenuar pagën e zakonshme për punën që bën), me qëllim që punëmarrësit e caktuar të mund të 
realizojnë detyrimet që rrjedhin nga ky kre. 

4.  Mënyra e funksionimit të përfaqësuesit të punëmarrësve për sigurinë dhe shëndetin në punë përcaktohet nga 
Këshilli i Ministrave. 

4.5. Gjendja aktuale dhe rekomandime

Siguria dhe shendeti ne pune mbulon çështjet që lidhen me mirëqenien sociale, mendore dhe fizike të punëtorëve. 
Aktualisht zbatimi i legjislacionit te SSHP-SË në Shqipëri le për të dëshiruar. Bashkëpunimi mes administratës 
shtetërore përkatëse, partnerëve socialë dhe gjithë aktorëve qe operojnë në fushen e sshp-së, si një nga kërkesat 
themelore për parandalimin dhe plotësimin e parimeve ndërkombëtare te mbrojtjes në punë, nuk është në nivelin 
e duhur.                                                                                                                                     
Një bashkëpunim i tillë duhet të kryhet në përputhje me rregulloret kombëtare dhe ndërkombëtare dhe legjislacionin 
e të gjitha niveleve – në nivel kompanie, në nivel lokal dhe ndërmarrje, përmes një dialogu social dhe përfshirjes së 
partënerëve socialë në zgjidhjen e çështjeve të SSHP-së dhe përmes diskutimit të synimeve dhe propozimeve për 
rregullimet ligjore dhe zbatimin e tyre në praktikë. Është gjithashtu e rëndësishme që të mbështetet bashkëpunimi 
dypalësh në nivel kompanie gjatë hartimit të rregullave të brëndshme të korporatave, parandalimit të rrezikut, 
punës kontrolluese të punëdhënësit dhe marrëveshjeve kolektive. 
Ngritja e Këshillit Ndërministror për Cështjet e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë , si organi më i lartë këshillimor 
në nivel kombëtar është jo vetëm detyrim ligjor por dhe domosdoshmëri në drejtim të zbatimit të legjislacionit 
për sigurinë e shëndetin në punë në praktikë. Në kushtet aktuale, roli i Këshillit Kombëtar të Punës në drejtim te 
cështjeve të SSHP-së duhet të forcohet, duke sjellë më shumë çështje të SSHP-së në axhendën e takimeve. Vetëm 
dialogu social real dhe ndërgjegjësimi i punëdhënësve, punonjësve dhe gjithë popullatës do të çojnë në një kuptim 
më të mirë të rreziqeve reale për shëndetin dhe sigurinë e punëmarrësve si dhe bizneseve e sektorëve ekonomikë. 
Duhet te kryhet Konsultimi dhe informimi i punëmarrësve nga punëdhënësit si dhe të realizohet trajnimi dhe edukimi 
i tyre. Gjithashtu duhet të sigurohet trajnimi për SSHP-në për partnerët socialë, punëdhënësit dhe punëmarrësit si 
dhe trajnimi i duhur për zgjedhjen e këshillave të SSHP dhe zgjedhjen e përfaqësuesve të punemarrësve si dhe te 
drejtat e detyrat e tyre.
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5. AKTIVITETE AKTUALE TE TJERA QE LIDHEN ME SSHP

5.1. Broshura promovuese dhe aktivitete tjera

Në Shqipëri, nuk ekziston asnjë program apo nismë kombëtare e iniciuar nga institucionet shtetërore, partnerët 
socialë dhe shoqeria civile në drejtim të rritjes së ndërgjegjësimit për promovimin e vendeve të sigurta dhe të 
shëndetshme të punës. Kryesisht aktivitete për SSHP-në zhvillohen me nismën dhe mbështetjen e EU-OSH 
Agency, BE, ILO, OBSH, Olof Palme, Friedrich Eber Foundation etj. Këto aktivitete konsistojnë në trajnime, 
tryeza të rrumbullakta, përgatitje dhe shpërndarje broshurash, fushata ndërgjegjesuese etj. dhe janë zhvilluar 
me institucionet shtetërore, sindikatat dhe disa trajnime direkt me punëmarresit e industrive me risk të larte për 
aksidente në punë dhe sëmundje profesionale.  Konkretisht;
EU OSH Agency, ne kuader te Javes Europiane per Sigurine dhe Shendetin ne Pune, cdo vit sjell nëpërmjet 
Pikës Fokale (ISHPSHSH) fletëpalosje, postera, broshura e botime të tjera për sigurinë e shëndetin në punë, të 
cilat shperndan ne te gjitha deget rajonale te ISHPSHSH-se, ne subjekte me aktivitete te ndryshme dhe shkolla 
profesionale. 
BE nëpërmjet projekteve IPA për ngritjen e kapaciteteve institucionale të ISHPSHSH-së, ka publikuar manuale 
perdoruese per stafin e ISHPSHSH-së, manual për vleresimin e riskut, postera e spot publicitar për sigurinë e 
shendetin në punë etj. Aktualisht me mbështetjen e BE, zhvillon aktivitete në fushën e SSHP-së edhe AOSHC, 
organizatë e shoqërisë civile. Me aktivitetet e saj ajo ka sjelle frymën e dialogut dhe shkëmbimit të eksperiencës 
për SSHP-në jo vetëm në nivel kombëtar por dhe atë rajonal. Me mbështetjen e projektit "Ngritja e kapaciteteve 
dhe forcimi i rolit të organizatave rajonale të shoqërisë civile për përmirësimin e kushteve të punës dhe dialogut me 
institucionet shtetërore ", financuar nga Bashkimi Evropian përmes Grant Skema EuropeAid / 150147 / DH / ACT 
/ PRAREG qe zbatohet në pesë vendet e IPA-s, është ngritur dhe funksionon netëorku kombëtar i SSHP-së me 
aktorët kryesorë qe punojnë në fushën e SSHP-së. AOSHC si partner i BALcanOSH Netëork, ka sjellë progress në 
fushën e bashkëpunimit dhe dialogut për SSHP-në në Shqipëri.
Zyra e ILO në Tiranë gjithashtu ka bërë disa botime e publikime për mbrojtjen në punë si; Komplet instrumentash 
per inspektoret e punes, postera e fletë palosje për punen e denje etj. Ajo eshtë e fokusuar edhe në trajnimin e 
sindikatave dhe inspektorëve të punës për cështjët e SSHP-së si dhe në organizimin e Ditës Botërore të SSHP-së.
Institucioni i ISHPSHSHS-së, ka ofruar seanca informuese dhe keshilluese per biznese te ndryshme, organizatat 
e punedhenesve dhe punemarresve, sindikatat dhe personat pergjegjes per sigurine dhe shëndetin ne pune etj. 
ISHPSHSH ka organizuar eventin për ndarjen e çmimeve motivuese, për një punë me standarte më të mira, me 
titull “Punë e Denjë, Sukses i Sigurt”.
Trajnime për punëmarresit e inustrisë së konfeksioneve dhe industrisë së naftës, jane orfuar edhe  nga disa 
organizata të tjera të shoqërisë civile në bashkëpunim me ekspertë të AOSHC. Gjithashtu në bashkëpunim me 
AOSHC dhe ISHPSHSHS Dhoma Amerikane e Tregetise ka zhvilluar nje konference për SSHP-në.  

5.2. Bashkepunime rajonale e nderkombetare:

Shqipëria eshtë pjesë e disa bashkëpunimeve rajonale e ndërkombëtare në fushën e SSHP-së. Si bashkëpunim 
rajonal i suksesshëm eshte pjesëmarrja e Shqipërisë nëpërmjet AOSHC në netëorkun rajonal të sigurisë e 
shëndetit në pune BALcanOSH Netëork. Ky bashkëpunim ështe real, efektiv dhe ka sjellë progress në fushën e 
bashkëpunimit dhe dialogut për SSHP-në në Shqipëri e Rajon duke ndihmuar në shkembimin e eksperiencave për 
SSHP-në.
Gjithashtu me mbështetjen e projektit IPA-2010, janë realizuar disa Marrëveshje Bashkëpunimi me Inspektoratet e 
Punës të Rajonit si psh. me Kosovën, Rumaninë, Bullgarinë dhe Maqedoninë. 
Nje bashkëpunim shumë i rëndësishem është dhe pjesëmarrja e Shqipërisë në Netëorkun Europian të SSHP-së, 
nëpërmjet Pikës Fokale (ISHPSHSSH). Pika Fokale në kryrjen e misionit të saj, jo gjithmonë ka qënë në nivelin e 
kërkuar. 
Shqipëria ka Marrëveshje Bashkepunimi te vazhdueshme me BE, Agjencine Europiane te Sigurise dhe Shendetit 
ne Pune (EU-OSHA), zyren e ILO-s dhe OBSH-ne. 
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5.3.  Gjendja aktuale dhe rekomandimet

Përpjekjet për ngritjen e sistemeve dhe të infrastrukturës së bashkëpunimit për promovimin e kulturës parandaluese 
për sigurinë dhe shëndetin në Shqipëri janë të pakta. Edhe pse numri i organeve përgjegjëse të drejtpërdrejta dhe 
të përfshira në praktikat e SSHP-së është i madh, përsëri nuk ka një organ koordinues për të dokumentuar dhe 
shpërndarë informacion për sigurinë dhe shëndetin në punë. Përveç kësaj, institucione të ndryshme që merren 
më çështjet e SSHP-së kanë dhe ofrojnë informacion në forma të ndryshme, kryesisht bazuar në mandatin e tyre 
dhe në fushështrirjen e punës së tyre, dhe shpesh promovimi i sigurisë dhe shëndetit në punë zvogëlohet. Është 
tejet e rekomandueshme ngritja e një qendre informacioni për SSHP-në për të koordinuar dokumentacionin dhe 
informacionin për çështjet e SSHP-së. 
Ne lidhje me aktivitetet e zhvilluara për SSHP-në, mund të themi se nga viti në vit ka progress por jo në nivelin e 
duhur. Shqiperia aderon dhe ka marëveshje bashkëpunimi me shumë organizma dhe organizata nderkombëtare 
qe i ofrojnë ndihmë në fushën e SSHP-së, por ajo nuk ka kapacitetet e mjaftueshme instiucionale për ti thithur 
dhe menaxhuar këto ndihma. Gjithashtu mungon nje program apo nismë kombëtare e iniciuar nga institucionet 
shtetërore, partnerët socialë dhe shoqëria civile në drejtim të rritjes së ndërgjegjësimit për promovimin e vendeve 
të punës të sigurta të shëndetshme dhe produktive. ISHPSHSH si institucioni kryesor përgjegjës për kontrollin e 
zbatimit te legjislacionit te SSHP-së dhe si institucion që menaxhon Pikën Fokale të Shqipërisë në EU OSH Agjensi, 
duhet ta përdorë këtë mundësi me më shumë kujdes dhe përkushtim, sepse kjo është një mundësi e madhe për 
Shqipërinë për zhvillimin e SSHP-së sipas standarteve Europiane. Gjithashtu edhe marrëveshjet e bashkëpunimit 
në nivel rajonal dhe më gjere duhet të bëhen më efektive.   
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6. TE DHENA PER FUSHEN E SIGURISE DHE SHENDETIT NE PUNE

6.1. Evidentimi dhe raportimi i aksidenteve ne pune dhe semundjeve profesionale

Ngjarjet; Çdo ngjarje i komunikohet menjëherë punëdhënësit nga personi përgjegjës në vendin e punës ose nga 
çdo person tjetër, që ka dijeni për ndodhjen e saj. 

Detyrimi për njoftim dhe deklarim
1. Punëdhënësi detyrohet të njoftojë menjëherë për ngjarjet: 

a) Inspektoratin Shtetëror të Punës; 
b) Institutin e Sigurimeve Shoqërore; 
c) organet e prokurorisë, në rastet e aksidenteve fatale ose në të gjitha rastet e ngjarjeve të tjera, kur mendohet 

se ngjarja përbën vepër penale; ç) institucionet e tjera, sipas përcaktimeve të rregulluara me ligj të veçantë. 
2.  Mjeku i shërbimit mjekësor në punë, mjeku i familjes apo institucionet shëndetësore të tjera publike ose private 

deklarojnë sëmundjen profesionale të zbuluar gjatë ekzaminimeve mjekësore. 
3.  Deklarimi i sëmundjes profesionale, sipas përcaktimit të pikës 2 të këtij neni, bëhet menjëherë tek Inspektorati 

Shtetëror i Punës dhe Inspektorati Sanitar Shtetëror, pasi identifikohet nga mjeku specialist se rasti është i sigurt. 
4. Lista e sëmundjeve profesionale përcaktohet nga Këshilli i Ministrave.

Njoftimi për aksidentet rrugore
Autoriteti përgjegjës i Policisë Rrugore, në rast të aksidenteve rrugore, kur ndërmjet të dëmtuarve ka edhe persona 
të angazhuar me realizimin e një detyre pune, përfshirë aksidentet e përcaktuara në nenin 28 pika 1 shkronja “d” 
dhe pika 2 të këtij ligji, i komunikon, brenda pesë ditëve nga data e marrjes së kërkesës, institucionit dhe personave 
fizikë ose juridikë, të përcaktuar në shkronjat “a” dhe “b” të pikës 1 të nenit 2 të këtij ligji, një kopje të procesverbalit 
të mbajtur në vendin e ngjarjes. 

Hetimi administrativ i ngjarjes
1.  Hetimi i ngjarjes është i detyrueshëm dhe kryhet nga: 

a)  punëdhënësi, kur ngjarjet kanë çuar në paaftësi të përkohshme në punë; 
b)  drejtoritë rajonale/autoritetet vendore të inspektimit në punë, kur ngjarjet çojnë në paaftësi të dukshme për 

punë, vdekje, aksidente kolektive, incidente të rrezikshme, si dhe në situata të personave që nuk gjenden; 
c) autoritetet vendore të shëndetit publik, në rast të dyshimit për sëmundjet profesionale dhe të sëmundjeve 
që lidhen me profesionin. 

2.  Caktimi i shkallës së humbjes së aftësisë për punë, shkaktuar nga sëmundje profesionale, është individual dhe 
bazohet në studimin morfofunksional të individit, në kushtet e punës. Komisioni Mjekësor për Caktimin e Aftësisë 
për Punë (KMCAP) bën vlerësimin për shkallën e humbjes së aftësisë për punë. 

3.  Rezultati i hetimit të një ngjarjeje regjistrohet në një procesverbal. 

Vlerësimi i aksidentit në punë
1.  Aksidenti vlerësohet se ka ndodhur në punë ose për shkak të punës, kur punëmarrësi dëmtohet gjatë: 

a)  Kryerjes së punës, sipas përshkrimit të saj; 
b)  Kryerjes së një pune tjetër, pa urdhër të punëdhënësit, por për arsye madhore, në interes të punës; 
c) Kryerjes së një pune tjetër me porosi të punëdhënësit; 
ç)  Kohës së pushimit në vendin e përcaktuar nga punëdhënësi, ose për vënien në rregull të makinerive, 

veglave të punës, veshmbathjeve, para ose pas mbarimit të punës; 
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d)  Rrugës në linjën e drejtpërdrejtë, nga banesa për në punë dhe anasjelltas,   në rastet kur transporti është i 
organizuar nga punëdhënësi apo individualisht nga punëmarrësi; 

dh) kryerjes së kurseve të formimit profesional; 
e)  Dhënies së ndihmës së parë, për motive të kryerjes së detyrës, në rastet e Fatkeqësive natyrore. 

2. Në rastet e parashikuara në shkronjën “d” të pikës 1 të këtij neni, vlerësohen rastet kur rruga e përshkruar nga 
punëmarrësi është bërë pa devijim të pajustifikuar nga rruga e zakonshme, apo transporti është bërë në kushtet e 
parashikuara nga rregulloret e sigurisë dhe të shëndetit ose nga rregulloret e qarkullimit rrugor në fuqi. 

Klasifikimi	i	aksidenteve	në	punë
Aksidentet në punë, bazuar në pasojat dhe numrin e personave të dëmtuar, klasifikohen si më poshtë: 

a) Aksidente që shkaktojnë paaftësi të përkohshme në punë për më shumë se 3 ditë kalendarike; 
b) Aksidente që shkaktojnë invaliditet të përkohshëm ose të përhershëm; 
c) Aksidente me vdekje; 
ç) Aksidente masive, ku të paktën dy apo më shumë persona dëmtohen në të njëjtën kohë dhe për shkak të së 

njëjtës arsye. 

Regjistrimi i aksidentit në punë
1.  Regjistrimi i aksidentit në punë bëhet në bazë të një procesverbali. Përmbajtja dhe udhëzimet përkatëse për 

plotësimin e tij miratohen nga ministri përgjegjës për çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë, me propozimin e 
Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Institutit të Sigurimeve Shoqërore. 

2.  Aksidenti në punë, i regjistruar nga punëdhënësi sipas ligjit, i raportohet drejtorisë rajonale/zyrës vendore 
të inspektimit në punë, si dhe drejtorisë rajonale të sigurimeve shoqërore, në juridiksionin e të cilave ushtron 
veprimtarinë e tij punëdhënësi. 

6.2. Statistikat ne lidhje me aksidentet ne pune dhe semundjet profesionale

Periudha Viti Raste aksidenti total Të aksidentuar me 
vdekje

Janr- Dhjetor 2017 120 18

Janar – Dhjetor 2016 98 12

Janar – Dhjetor 2015 125 28

Janar – Dhjetor 2014 111 33
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Nga sa më lart na rezulton se:
- Për vitin 2017 aksidentet me pasojë vdekje përbërjnë 24.6% të rasteve të aksidenteve të ndodhura.
- Për vitin 2016 aksidentet me vdekje përbëjnë 11.7% të rasteve të aksidenteve.
- Për vitin 2015 aksidentet me vdekje përbëjnë 35% të rasteve të aksidenteve.
- Për vitin 2014 aksidentet me vdekje përbëjnë 36,6% të rasteve të aksidenteve.

 ● Rastet e aksidenteve masive (ku të paktën dy apo më shumë punëmarrës dëmtohen në të njëjtën kohë dhe për 
shkak të së njëjtës arsye) kanë ndodhur kryesisht në minera ose aksidente rrugore.

Ulje e rasteve të  aksidenteve të  përsërituar në të njëjtin subjekt më shumë se një herë.
- Për vitin 2017 aksidentet e përsëritura përbëjnë 23.2% të rasteve
- Për vitin 2016 aksidentet e përsëritura përbëjnë 21% të rasteve.
- Për vitin 2015 aksidentet e përsëritura përbëjnë 46.25 % të rasteve 
- Për vitin 2013 aksidentet e përsëritura përbëjnë 24% të rasteve
- Për vitin 2014 aksidentet e përsëritura përbëjnë 37.7%  të rasteve

 ● Duke i klasifikuar aksidentet sipas llojit të aktivitetit, rezulton se sektorët më të prekur janë, miniera-karriera, 
ndertim, elektricitet dhe ndermarrje prodhuese.

Gjatë hetimit të aksidenteve, kryesisht  konstatohen shkeljet e mëposhtme:
 ● Mos zbatim i rregullave të sigurimit teknik.
 ● Mosmenaxhim i riskut që në burim.
 ● Mosnjoftimi nga punëdhënësi për aksidentin e ndodhur, sipas afateve kohore të përcaktuara në ligj.
 ● Mosmarrja e masave mbrojtëse kolektive.
 ● Mospajisja me mjete mbrojtëse individuale nga ana e punëdhënësit dhe në rastet kur janë dhënë, mospërdorimi 

i tyre gjatë punës nga punëmarrësit.
 ● Mungesa e informimit dhe këshillimit të punëmarrësve.
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Semundjet profesionale

Periudha Viti Rste me semundje prosesionale te 
dyshuara

Janr- Dhjetor 2017 10
Janar – Dhjetor 2016 853
Janar – Dhjetor 2015 1123
Janar – Dhjetor 2014 1853
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Raste te semundjeve 
profesionale

Nga grafiku i mesiperm verehet nje ulje e numrit te punemarresve te dyshuar me semundje profesionale nga viti 
ne vit, si pasoje e rritjes profesionale te procesit te inspektimit per ndergjegjesimin e punedhenesve në drejtim të 
marrjes së masave kolektive dhe individuale të mbrojtjes, si dhe rritjes së numrit të subjekteve të cilat mbulohen 
me shërbim mjekësor.
Numri me i madh i punemarresve te dyshuar me semundje profesionale sipas llojit te aktivitetit eshte ne qendrat e 
perpunimit te naftes, prodhim bojrash dhe fasoneri.
Theksojme se numri i semundjeve profesionale nuk eshte real pasi keto jane raste te dyshuara nga mjeket e 
ndermarrjeve te cilet per rastet e dyshuara duhet ti dergojne prane kabineteve te semundjeve profesionale, te cilet 
duhet te vertetojne nese eshte apo jo semundje profesionale dhe te shoqerohet nga fletë-deklarimi tip të sëmundjeve 
profesionale i dalë nga Ministria e Shëndetësisë, që vërteton këtë sëmundje të shkaktuar nga puna ose jo, por keto 
kabinete ne Shqiperi nuk ekzistojne. (Të dhënat e mësipërme janë marrë nga statistikat e ISHPSHSH-së).

6.3. Indikatoret per kushtet e punes

Indikatoret per sigurine dhe shendeti ne pune 2017
1. në 894 subjekte ekziston dokumenti i vlerësimit të rrezikut, 
2. në 827 subjekte ekzistojnë punëmarrës që merren me çështjet e sigurisë dhe shëndetit në punë ku numri i 

këtyre punëmarrësve është 3234, 
3. në148 subjekte rezulton ekzistenca e personave ose shërbimeve të specializuara jashtë ndërmarrjes për të 

organizuar aktivitete për mbrojtjen dhe parandalimin, 
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4. në 149 subjekte ekziston koordinatori për SSHP kur subjekti punon me nënkontraktorë,
5. në 860 subjekte ekzistojnë përfaqësuesit e Këshillit të SSHP, 
6. në 3256  subjekte ekziston shërbimi i ndihmës së parë, ku numri i personave të trajnuar është 5747,
7. në 3245 subjekte ekziston shërbimi i mbrojtjes nga zjarri,ku numri i personave të trajnuar është14454,
8. në 1277 subjekte ekziston plani i evakuimit, 
9. në 1765 subjekte ekziston plani i formimit të punëmarrësve për SSHP sipas specifikave të vendit të punës, 
10. në 782 subjekte ekzistojnë 3490 punëmarrës që janë të pajisur me lejen e ushtrimit të profesionit që merren me 

drejtimin e makinerive dhe pajisje transporti, mekanike ose elektrike dhe 165 punëmarrës janë pa leje, 
11. në 2672 subjekte ekzistojnë tabelat e SSHP,
12. në 2702 subjekte ekzistojnë masat mbrojtëse kolektive, 
13. në 2841 subjekte ekzistojnë pajisjet mbrojtëse personale, 
14. në 105 subjekte ekzistojnë grupet e rrezikuara, ku nga këto 69 gra shtatzëna, 49 gra me fëmijë në gji dhe 77 

persona me aftësi të kufizuar.

Indikatoret per marredheniet e punes 2017

1.  Subjekte të inspektuara Private + Shteterore 7958
2.  Vende pune të inspektuara 182154     
 me mesatarisht punëmarrës në subjekt 22.8               
3.  Subjekte private të inspektuara 7923
4.  Vende pune të inspektuara në subjektet private 176744
me mesatarisht punmësubjekt 22.3
5.  Punëmarrës pa kontrata individuale të evidentuar 1575 
6.  Punëmarrëse femra pa kontrata individuale (40% e punemarrësve 
pa kontrata)

633

7.  Punëmarrës informal të evidentuar 607             
8.  Punëmarrëse informale femra të evidentuar (41.5% e punëmarrësve 
informal)      

252

9.  Punëmarrës informal të futur në skemën e SSH 576 
10. Punëmarrëse informale femra të futur në skemën e SSH 234 
11. Punëmarrës nën 18 vjeç të evidentuar 309
12. Punëmarrëse femra nën 18 vjeç të evidentuara 157
13. Punëmarrës të huaj të evidentuar 1746 
14.  Punëmarrës të huaj, pa leje pune 7
15. Punëmarrës me aftësi të kufizuar 196
16. Punëmarrëse femra me aftësi të kufizuar 52
17. Subjekte për të cilët është mbajtur masë urgjente (për marrëdhënie 
pune)

221

18. Subjekte për të cilët është mbajtur masë urgjente (për siguri në 
punë)

2 

19. Inspektime Tematike 872
20. Inspektime për shkak Ankese 264
21. Inspektime për shkak Aksidenti 115             

Shënim: Të dhënat e mësipërme janë marrë nga statistikat e ISHPSHSH-së.
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6.4.  Situata aktuale dhe rekomandimet

Sistemi i raportimit të SSHP-së  bazohet në aktet legjislative të ish- MMSR-së, ku kjo pjesë e punes tashme ka 
kaluar tek Ministria e Financave dhe të MSH-së, të cilat e bëjnë të detyrueshëm deklarimin dhe raportimin e 
aksidenteve në punë dhe sëmundjeve profesionale.
 Raportimi bazohet në një format tashmë të miratuar. Statistikat në fushat e SSHP-së fokusohen veçanërisht tek 
të dhënat në lidhje me aksidentet në punë dhe sëmundjet profesionale, për të qenë në gjendje për të analizuar 
shkaqet, burimet, risqet më të zakonshme, sektorët dhe aktivitetet më të rrezikshme të punës. Këto të dhëna janë 
thelbësore për planifikimin e parandalimit dhe marrjen e masave të përshtatshme për mos përsëritjen e aksidenteve 
në punë dhe sëmundjeve profesionale. Ato mblidhen nga Inspektimi i punës në bazë të raporteve të detyrueshme 
dhe nga Sigurimet Shoqërore në bazë të kërkesave për sigurim për kompensimin e dëmtimeve. Megjithese 
legjislacioni per hetimin, investigimin dhe raportimin e aksidenteve ne pune dhe semudjeve profesionale ekziston 
dhe gjen zbatueshmeri, perseri ka problematikat e veta si mosraportimi i aksidenteve ne pune nga punedhenesit, 
pra fshehja e tyre dhe mosdeklarimi i sakte i numrit te aksidentuarve ne pune. Gjithashtu te dhenat statistikore te 
aksidenteve ne pune nuk mblidhen sipas metodes europiane (ESAË), pra shifrat e aksidenteve ne pune nuk jane 
reale, gjithashtu deklarimi i semundjeve profesionale nuk behet sipas legjislacionit ne fuqi, pasi mungojne kabinetet 
e semundjeve profesionale.
Per te pasur te dhena te sakta per SSHP duhet:
Zhvillimi i një sistemi efektiv për inspektimin dhe menaxhimin e SSHP.  
Ngritja e sistemit të mbledhjes dhe unifikimit të statistikave të SSHP-së sipas standarteve të BE-së.
Përgatitja dhe botimi i raporteve të rregullta për SSHP dhe Inspektimin e Punës deri në procesin e mbledhjes së të 
dhënave për shpërndarje në publik, politikëbërje dhe qëllime monitorimi.  
Formulimi i treguesve të performancës institucionale (në nivel qendror dhe rajonal) dhe i objektivave përkatëse për 
inspektimet e punës dhe sigurinë e shëndetin në punë, duke ngritur mekanizma matës për gjurmimin e progresit 
dhe të arritjes së rezultateve.
Përgatitja e kurrikulave të trajnimit dhe trajnimi i punonjësve të trupave inspektuese për sigurinë dhe shëndetin në 
punë, si ISHSH dhe ISHPSHSH  mbi raportimin sistematik dhe analizën statistikore të aksidenteve të raportuara në 
punë dhe të sëmundjeve profesionale. Përmirësimi i dokumentacionit statistikor në lidhje me SSHP dhe vlerësimi i 
tyre vjetor sipas modeleve të ILO-s dhe të OBSH.
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7. TE DHENA TE PERGJITHSHME THEMELORE

7.1.	 Te	dhena	demografike	

Shqipëria është një vend që shtrihet në Europën Lindore (në rajonin e Ballkanit Perëndimor) me një sipërfaqe totale 
prej 28.000 km2 dhe është kryesisht malor, përveç vijës së saj të sheshtë bregdetare. 
Popullsia e Shqipërisë në 1 Janar 2018, rezulton 2.870.324 banorë duke pësuar një rënie me 0,2 % krahasuar me 
1 Janar 2017. Struktura e popullsisë sipas gjinisë në 1 Janar 2018 rezulton me 1.438.609 burra dhe 1.431.715 gra. 
Gjatë vitit 2017, shtesa natyrore e popullsisë (lindje-vdekje) është 8.637 banorë, duke pësuar një rënie prej 16,5 % 
krahasuar me një vit më parë. Migracioni neto (Imigrantë-Emigrantë) në vitin 2017, është -14.902 banorë.
Në vitin 2017, raporti i varësisë së të rinjve (raporti i personave në moshë 0-14 vjeç ndaj popullsisë në moshë 
pune 15-64 vjeç) ka shënuar një rënie në krahasim me vitin 2016, nga 26,7 % në 26,0 %. Raporti i varësisë së të 
moshuarve (raporti i personave në moshë 65+ vjeç ndaj popullsisë në moshë pune 15- 64 vjeç) ka pësuar një rritje 
nga 18,9 % në 19,4 % gjatë së njëjtës periudhë. Raporti gjinor në lindje ka pësuar një rritje, duke shënuar vlerën 
110,5 djem për 100 vajza, në vitin 2017, nga 106,9 që ishte në vitin 2016.  Raporti gjinor i popullsisë gjithsej ka 
pësuar një rënie, duke shënuar vlerën 101,3 burra për 100 gra në vitin 2017 nga 102,5 që ishte në vitin 2016. Në 
vitin 2017, mosha medianë e popullsisë rezulton 35,0 vjeç.
Në vitin 2017, numri i emigrantëve është 39.905 persona dhe numri i imigrantëve, 25.003 persona. Migracionit neto 
(diferenca midis imigrantëve dhe emigrantëve), rezulton -14.902 persona
Mosha medianë dhe ajo mesatare e popullsisë janë indikatorë të cilët tregojnë qartë tendencat drejt plakjes së 
popullsisë sonë. Mund të vihet re një rritje e ndjeshme e moshës medianë e cila arrin në 35 vjeç në vitin 2016 nga 
32 vjeç që ka qenë në vitin 2012. Mosha medianë 35 vjeç tregon se gjysma e popullsisë gjithsej është më e re se 
kjo moshë dhe gjysma tjetër më e madhe. Nga ana tjetër mosha mesatare shënon vlerën 37 vjeç në vitin 2016, 
vlerë kjo më e lartë se ajo e vitit 2012 me rreth 2 vjet.

7.2.  Te dhena ekonomike

Shqipëria ka qenë një histori zhvillimi e suksesshme në shumë aspekte. Numri i ndërmarrjeve aktive në fund të vitit 
2016 rezulton 160,679 , nga të cilat 31.372 ishin ferma të pajisura me numër identifikimi NIPT. Për vitet 2011-2016 
ka pasur nje një rritje me 25 mijë ndërmarrje e 147 mijë punëmarrës (pa përfshirë sektorin bujqësor). Prodhimi i 
brendshem bruto për vitin 2017, pati rritje prej 3,84 % krahasuar me vitin 2016.
Në bazë të Anketës së Forcave të Punës (AFP), shkalla e punësimit për personat 15-64 vjeç, pas një rënieje 
nga 55,9% në vitin 2012 në 49,9 % në vitin 2013, pati një tendencë në rritje përgjatë periudhës 2014-2016, duke 
arritur në fund të kësaj periudhe përsëri vlerën e vitit 2012 me 55,9 % . Gjatë gjithë periudhës 2012-2016, shkalla 
e punësimit për popullsinë 15-64 vjeç ka qenë më e ulët ndër femrat krahasimisht me meshkujt. Në vitin 2016 
shkalla e punësimit për të rinjtë e moshës 15-29 vjeç ishte 32,4 %, ndërsa për ata të moshës 30-64 vjeç ishte 
67,2 %. Përsa i përket tendencës së shkallës së punësimit të të rinjve gjatë periudhës që po analizojmë, vlera më 
e lartë vërehet në vitin 2012 me 34,5 %; më pas vërehet një ulje e këtij treguesi në vlerën 28,2 % në vitet 2013, 
2014 dhe një rritje e mëpastajme në vitet 2015 dhe 2016 respektivisht në vlerat 29,8 % dhe 32,4 %. Shkallët e 
punësimit ndryshojnë konsiderueshëm sipas nivelit të arsimimit. Për popullsinë 15-64 vjeç, shkalla e punësimit 
është dukshëm më e lartë për personat me arsim të lartë dhe ata me arsim të mesëm profesional dhe kjo vihet re 
përgjatë gjithë periudhës 2012-2016. Peshën më të madhe në punësimin e popullsisë 15 vjeç e lart, e zënë ata në 
sektorin e bujqësisë me 40,2 % dhe ata në sektorin e shërbimeve me 40,4 %, ndërkohë që industria punëson vetëm 
19,3 % të të punësuarve gjithsej në vitin 2016. Analizuar sipas gjinisë, në vitin 2016 ndër femrat e punësuara në 
moshë 15 vjeç e lart pothuajse gjysma e tyre 45,4 % janë të punësuara në bujqësi ndërkohë që ndër meshkujt e 
punësuar në moshë 15 vjeç e lart, në sektorin e bujqësisë punojnë 36,2 % e tyre. Ndër femrat e punësuara 15 vjeç 
e lart, përqindja e atyre që punojnë në industri është 14,7 %, ndërkohë që treguesi respektiv për meshkujt është 
22,9 %. Sektori i shërbimeve nuk paraqet diferenca të mëdha në angazhimin e femrave dhe meshkujve. Përsa i 
përket punësimit sipas grup-profesioneve, 50,7 % e të punësuarve në moshë 15 vjeç e lart punojnë si “Punonjës 
të bujqësisë, pyjeve, peshkimit dhe Zejtarë” në vitin 2016, pasuar nga grupet e “Nëpunës, Punonjës të shitjeve 
dhe shërbimeve” dhe “Menaxherë, profesionistë dhe teknikë” me respektivisht 17,8 % dhe 17,7 % në vitin 2016. 
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Të punësuarit në grupet “Punonjës të montimit të pajisjeve dhe makinerive” dhe “Profesione elementare” zënë 
një përqindje më të ulët me përkatësisht 7,4 % dhe 6,1 % të të punësuarve në moshë 15 vjeç e lart në vitin 2016. 
Statistikat aktuale të papunësisë në Shqipëri, të para në harkun kohor pesëvjeçar 2012-2016, japin një pamje 
dinamike të situatës së të papunëve në tregun e punës. Pas vitit 2012 shkalla e papunësisë ka një tendencë në 
rritje duke shënuar vlerën më të lartë në vitin 2014, me 17,9 %. Ndërsa në vitin 2016 ka një ulje të këtij treguesi me 
1,9 pikë përqindjeje krahasuar me vitin 2015, duke shënuar vlerën 15,6 % .
Shënim: Të dhënat demografike dhe ekonomike janë marrë nga INSTAT

7.3.  Statistika shendetesore

Jetëgjatësia e pritshme në Shqipëri është rritur në mënyrë të qëndrueshme gjatë njëzet viteve të fundit në të dyja 
gjinitë ;meshkujt nga 67 vjeç në vitin 1990 në 73 vjeç në vitin 2012; në femra, nga 71 vjeç në vitin 1990 në 75 vjeç 
në vitin 2012; (sipas OBSH 2014). Shumë ndryshime, mes të cilave edhe tranzicioni demografik (11% e popullsisë 
ishte me moshë mbi 65 vjeç në vitin 2011 në Shqipëri) kanë çuar në mënyrë të natyrshme në një tranzicion të qartë 
epidemiologjik gjatë dy dekadave të fundit me një ulje të ndjeshme të sëmundjeve infektive, por me rritje të madhe 
të sëmundjeve kronike. Në vitin 2012, sëmundjet infektive përbënin 11% të barrës totale të sëmundshmërisë në 
Shqipëri. Në vitin 2010, sëmundjet kronike në Shqipëri përbënin rreth 88% të të gjitha vdekjeve, 55% sëmundjet 
kardiovaskulare dhe 19% kanceri;. Në këtë mënyrë, Shqipëria i është bashkuar shumicës së vendeve evropiane 
që përballen me epideminë e sëmundjeve kronike, si sfida më madhore e shëndetit publik. Në mënyrë të veçantë, 
barra totale e sëmundjeve në meshkujt dhe femrat shqiptare në vitin 2010 ishte më e larta në rajonin e Evropës 
Juglindore. Në mënyrë specifike, vdekshmëria nga sëmundja ishemike e zemrës në Shqipëri është më e larta në 
rajonin e Evropës Juglindore. Sëmundja ishemike e zemrës, sëmundjet cerebrovaskulare dhe infeksionet e rrugëve 
të poshtme respiratore janë shkaqet kryesore të viteve të humbura të jetës si pasojë e vdekjes së parakohshme në 
Shqipëri në vitin 2010. Ka evidencë të një rritjeje graduale në nivelin e vdekshmërisë nga neoplazmat në Shqipëri 
në të dyja gjinitë. Niveli i vdekshmërisë nga diabeti në Shqipëri në vitin 2010 ishte një nga më të ulëtit në rajonin 
e Evropës Juglindore (Barra Globale e Sëmundjeve, 2010). Nga ana tjetër, niveli i vdekshmërisë nga sëmundja 
pulmonare obstruktive kronike në Shqipëri është një nga më të lartit në rajon. 
Shënim: Të dhënat shëndetësore janë marrë nga buletini i ISHP-së dhe (Barra Globale e Sëmundjeve, 2010) 
Institucionet përgjegjësë për shëndetin në punë nuk raportojnë asnjë të dhënë për sëmundjet profesionale.
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8. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME PËR ZBATIMIN E LEGJISLACIONIT  TE SSHP-së

Konkluzione të përgjithshme
Shqipëria ka bërë progres në drejtim të SSHP-së por megjithëse ajo ka një kuadër ligjor të mirë për SSHP-në, 
konform direktivave Evropiane dhe Konventave të ILO-s, gjatë zbatimit të tij në praktikë ndeshen vështirësi sepse; 
Zbatimi i legjislacionit te SSHP kerkon ekspertë të SSHP-se dhe Shqiperise i mungon kuadri ligjor per pergatitjen 
dhe certifikimin e tyre.
QKB nuk licenson ekperte dhe kompani per sigurinë dhe shëndetin në punë, sepse ne listat e saj, SSHP nuk njihet 
si profesion.
Shqipëria nuk ka sistem edukimi per formimin e eksperteve te SSHP-së.
Inspektoret e punës te cilet kontrollojne zbatimin e legjislacionit te SSHP-së nuk kanë formimin e duhur professional 
dhe nuk kane asnje lloj certifikimi ne kete drejtim. Ata nuk janë të proifilizuar c’ka sjell moskompetencë në inspektim.
Sistemi i formimit dhe trajnimit fillestar dhe të vazhdueshëm te inspektoreve të punës nuk aplikohet.
Mungon legjislacioni per kualifikimin dhe profilizimin e mjekeve të punës.
Aktualisht mungon koordinimi midis institucioneve shteterore që operojne ne fushen e SSHP-se si dhe koordinimi 
me partneret sociale. 
Mungon sistemi i mbledhjes se statistikave dhe informacionit per SSHP-ne sipas standardeve te BE-se.
Mungon sistemi i informimit dhe ndergjegjesimit si nje nder prioritetet e legjislacionit te SSHP-se.
Ka mungesë te institucioneve dhe departamenteve kërkimore që kryejnë studime dhe hulumtime për SSHP-në.
Ka mungesë të bazës ligjore, institucioneve dhe programeve për akreditimin e eksperteve dhe kompanive te 
SSHP-së.
Megjithese eshte detyrim ligjor Këshilli Ndërministror  për SSHP-në nuk është ngritur akoma edhe pas 8 vitesh te 
aprovimit te ligjit te SSHP-së.
Ka formalizem dhe fiktivitet në lëvizjen sindikale dhe në përfshirjen e punëmarrësve në cështjet e SSHP-së në te 
gjitha nivelet.
Ka mungesë programesh për edukimin, ndergjegjësimin dhe trjnimin e partnereve socialë në ceshtjet e SSHP-së.
Ka vemendje te pamjaftueshme në menaxhimin e Pikës Fokale dhe bërjen eficiente të marrëveshjeve te 
bashkëpunimit në nivel rajonal dhe më gjere.   
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 BAZUAR NE SITUATEN AKTUALE DHE ME QELLIM PERMIRESIMIN E ZBATIMIT TE 
LEGJISLACIONIT TE SSHP-së, REKOMANDOJME NDERMARRJEN E INICIATIVAVE TË 
MEPOSHTME 

Të analizohet ligji për SSHP-në dhe të identifikohen fushat ku ka nevojë për akte nën-ligjore me qëllim zbatimin e 
kërkesave që përfshihen në ligj si psh; kërkesat në lidhje me procedurat për licencimin e shërbimeve të jashtme të 
parandalimit, edukimin dhe certifikimin e specialistëve për SSHP-në si dhe licencimin e shërbimeve të SSHP-së.
Të ngrhet një mekanizm ligjor per pergatitjen dhe certifikimin e ekspertëve dhe kompanive të SSHP-së, për këtë 
rekomandojmë;

 ● Ne varesi te ISHPSHSH-se te ngrihet nje komision per certifikimin e eksperteve te sigurise dhe shendetit ne 
pune.

 ● Te krijohet baza ligjore (rregullore, urdher ose VKM), qe te mbeshtese ligjerisht ngritjen e ketij komisioni.
 ● Komisioni duhet te kete ne perberje te tij perfaqesues kryesisht nga ISHPSHSH dhe instiutcione te tjera 

pergjegjese per zbatimin e legjislacionit te SSHP-se.
 ● Anetaret e ketij komisioni duhet te trajnohen me programet e trajnimit qe ofron BE dhe jane aplikuar ne te gjitha 

vendet e rajonit.
Pergatitja e eksperteve te SSHP, si hap i pare mund te realizohet nepermjet trajnimeve(mbi orët e trajnimit të 
nevojshme për certifikim të përdoren standartet e vendeve të rajonit) dhe me pas te tentohet hapja e degeve per 
pergatitjen e eksperteve te SSHP-se ne nivel universitar ose master.
QKB duhet të futë në listat e saj SSHP-në si profesion dhe mbi baza ligjore të licensojë ekperte dhe kompani per 
sigurinë dhe shëndetin në punë.
Të futen në sistemin e edukimit formimi i eksperteve te SSHP-së, bazuar në kurikula të aprovuara nga institucionet 
përkatëse.
Për të kryer inspektim profesional duhet formimi i duhur professional, profilizimi dhe certifikimi i inspektorëve të 
punës.
Duhet të ngrihet dhe zbatohet një sistem për formimin dhe trajnimin fillestar dhe të vazhdueshëm te inspektoreve 
të punës, bazuar në kurikula të aprovuara nga institucionet përkatëse.
Të mbështetet me legjislacion dhe institucione kualifikimi dhe profilizimi i mjekeve të punës.
Me shkrirjen e Minstrisë së punës të ngrihet nje mekanizëm për koordinimin midis institucioneve shteterore që 
operojne ne fushen e SSHP-se si dhe koordinimin me partneret sociale. 
Të ngrihet një sistem i mbledhjes se statistikave dhe informacionit per SSHP-ne sipas standardeve te BE-se.
Te ngrihet dhe funksionojë një sistem i informimit dhe ndergjegjesimit për SSHP-në si nje nder prioritetet e 
legjislacionit te SSHP-se nëpërmjet një nje programi kombëtar për menaxhimin dhe shpërndarjen e informacionit 
për SSHP-në, ndërgjegjësimin publik dhe promovimin e SSHP-së.
Të ngrihen dhe fuqizohen institucionet dhe departamentet kërkimore që kryejnë studime dhe hulumtime për SSHP-
në.
Të ngrihet Këshilli Ndërministror  për SSHP-në sepse është jo vetëm detyrim ligjor por dhe ka një rol vendimtar ne 
zhvillimin e SSHP-së në të ardhmen.
Të luftohet formaliteti dhe fiktiviteti për përfshirjen e punëmarrësve në cështjet e SSHP-së në te gjitha nivelet. Të 
arrtohen programe për edukimin, ndergjegjësimin dhe trajnimin e partnereve socialë në ceshtjet e SSHP-së.
Ti kushtohet vemendja e duhur menaxhimit të Pikës Fokale dhe të bëhen eficiente  marrëveshjet e bashkëpunimit 
në nivel rajonal dhe më gjere.   
Të kryet një rishikim i plotë i legjislacionit të SSHP-së, në mënyrë që të shfuqizohen aktet e ndryshme ligjore, të cilat 
krijojnë moskoherencë dhe konfuzion të legjislacionit për zbatimin e tij në praktikë. 
Të përfundojë  procesi i transpozimit të Direktivave individuale të BE-së për SSHP, të cilat janë të lidhura me 
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Direktivën Kuadër të BE-së 89/391 KEE; Të arrtohen udhëzues jo-të detyrueshëm të cilët do të shërbejnë për 
zbatimin e duhur të rregulloreve që transpozojnë Direktivat e BE-së për SSHP. 
Të përfundojë transpozimi i direktivave të tjera të BE-së për SSHP-në që nuk janë të lidhura me Direktivën Kuadër, 
të tilla si Direktiva Seveso II mbi kontrollin e rreziqeve të aksidenteve madhore; për rrezatimin jonizues, për kohën 
e punës për grupe të veçanta të punëtorëve, dhe për parandalimin e lëndimeve të mprehta në sektorin e spitaleve 
dhe kujdesit shëndetësor. 
Të përfundojë procesii i transpozimit të direktivave të BE-së për standardet teknike të sigurisë për produktet dhe 
për hedhjen e tyre në treg, të cilat janë gjithashtu të lidhura me mbrojtjen e SSHP. 
Të përfundojë  procesi i ratifikimit të Konventave të ILO-s, të tilla si Konventa e Punës në Peshkim, SSHP në 
bujqësi, në lidhje me detarët, kushtet e punës në hotele dhe restorante, Kimikatet, Azbestin, Shërbimet e Shëndetit 
Profesional. 
Të rritet bashkëpunimi mes administratës shtetërore, partnerëve socialë, shoqerise civile dhe gjithë aktorëve 
qe operojnë në fushen e SSHP-së, si një nga kërkesat themelore për parandalimin e kasidenteve ne pune dhe 
semundjeve profesionale dhe plotësimin e parimeve ndërkombëtare te mbrojtjes në punë. 

Eda BEQIRI
OSH EKSPERT



52


