Министерство на правосъдието над закона, отказва ТСМ на служителите в затворите
Вторник, 21 Юни 2011г. 16:44ч.

Докато контролните органи проверяват „работодателят“ дали е осигурил обслужване
от служба по трудова медицина на сина си или съпругата си в т. нар. „семейни фирми“,
Министерство на правосъдието официално отказва да извърши оценка на риска и да
осигури трудово-медицинско обслужване на служителите в затворите.

С тази любопитна новина от 14 юни се запознах от записките на проведеното открито
заседание на Съвета за социално пaртньорство в Министерството на правосъдието.
Оказва се, че законите важат за всички, но не съвсем.

По точка втора от заседанието, Синдиката на служителите в затворите в България
отново поставя въпроси, свързани с учредяване на Комитет по условия на труд
/КУТ/
във връзка със Закона за здравословни и
безопасни условия на труд, с цел анализиране на работната среда и отстраняване на
допуснатите пропуски за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд,
извършване на оценка на риска и, забележете, сключване на договор със Служба по
трудова медицина.

Какво обаче отговарят от Министерство на правосъдието?
От представителите на Министерството е заявено, че независимо от основателността
на исканията на ССЗБ, неблагоприятното финансово състояние възпрепятства
уреждането на тези въпроси. С други думи – пари няма, не ни интересува, че това е
задължително нормативно изискване. Дали ако отговорите така на проверяващия
инспектор, това няма да доведе до още един допълнителен разход за вас между 1500 и
15000 лв.?

Както всички знаем, ако искате да имате собствен бизнес с ваш съпруг, баща или
син/дъщеря, ако не сте съдружници, задължително трябва да сключите трудов
договор с вашия близък роднина, от което възникват какви ли не задължения за вас
като работодател – инструкции, спазване на работното време, оценка на риска,
определяне на орган по БЗР, изготвяне на списък на лични предпазни средства,
включително да сключване на договор със служба по трудова медицина. Тя ще изготви
една купчинка с документи, които да можете съвестно да показвате на проверяващия
инспектор, който ще ви проверява дали не товарите вашия роднина с прекалено много
работа и дали сте му осигурили здравословни и безопасни условия на труд.
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За държавните организации и особено за Министерство на правосъдието обаче явно
това изискване на Закона не важи. Няма пари – няма оценка на риска, няма
обслужване от СТМ. Само бихме могли да предположим какво ли още няма, независимо
от всички нормативни изисквания.{jcomments off}
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