Çdo Punëmarrës ka të Drejtë:
1.

Të nënshkruajë me punëdhënësin një
kontratë pune me shkrim, dhe t’i jetë vënë
në dispozicion një kopje e saj. Në këtë
kontratë duhet të parashikohen qartë
sidomos kushtet e punës, vendi i punës,
orari i punës, paga e punëmarësit, etj.

2. Të marrë një pagë (çdo dy javë ose një
herë në muaj)
3. Të ketë kushte normale pune dhe pozicion
pune të përcaktuar qartë
4. Të jetë i mbrojtur nga rreziqet në vendin
e punës
5. Të jetë i siguruar për pension (t’i paguhen
sigurime shoqërore dhe shëndetësore)
6. Të marrë pjesë në sindikatë apo të bëhet
pjesë e krijimit të saj
7.

Të ketë pushime javore (jo më pak se 1
ditë në javë), vjetore (jo më pak se 28 ditë
kalendarike) & festat zyrtare

8. Të punojë mesatarisht jo më shumë
se 40 orë në javë
9. Të punojë maksimalisht jo më shumë
se 48 orë në javë
10. Të shpërblehet për orët jashtë orarit me
pagesë ekstra ose pushim të barabartë
11. Të trajnohet falas dhe në vazhdimësi nga
punëdhënësi për punën që kryhen
12. Të përﬁtojë pagesë kur aksidentohet në
punë ose pëson sëmundje profesionale

Për informacion kontaktoni:
Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin,
ACPD, Dega Vlorë. Tel. 033224531
Qendra për të Drejtat në Punë, CLR, Tiranë
Tel/Cel: 069 47 02 057 - e-mail: info@clr.al

Çdo Punëdhënës ka detyrimin:
1.

Të rregjistrojë punonjësit në një
rregjistër të veçantë

2. Të lidhë një kontratë pune me shkrim
me çdo punëmarrës
3. Të krijoj kushte të sigurta pune
lidhur me shëndetin mendor dhe ﬁzik
për çdo punonjës.
4. T’i garantojë çdo punëmarrësi ndriçim
të përshtatshëm për punën, instalimet
sanitare, shkallët e emergjencës, ujë
të pijshëm, vënd ngrënie të posaçëm,
kutinë e ndihmës së shpejtë, etj.
5. Të paguaj sigurimet për aksidente në
punë dhe pension pleqërie
6. Të respektoj në cdo rast dinjitetin dhe
personalitetin e punëmarrësit
7. Të instruktoj punëmarrësin
në kryerjen e punës
8. T’i japë çdo punëmarrësi jo më pak
se 28 ditë kalendarike pushime vjetore
9. Ta njoftoj paraprakisht kur kërkon ta
largojë nga puna
10. Ti japë pagën në kohën e caktuar
(çdo dy javë ose një herë në muaj)
11. Ta trajnoj punëmarrësin gjatë gjithë
vazhdimit të marrëdhënies së punës

Realizuar me mbështetjen e:

