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Працаўнікі «Граніту» хочуць
стварыць незалежны прафсаюз
Кіраўніцтва запалохвае людзей
і абвінавачвае іх «у дэстабілізацыі
сітуацыі».
З
афіцыйнага
прафсаюзу
на
прадпрыемстве
вырабу
будаўнічых
матэрыялаў «Граніт» у Мікашэвічах
выйшлі больш за 200 працаўнікоў. Пасля
інцыдэнту старшыня ячэйкі прафсаюзу
Мікалай Якубовіч падаў у адстаўку, а
начальніка аддзелу працы і заработнай
платы звольнілі.
Кіраўнік Беларускага Незалежнага
прафсаюзу
(БНП)
Мікалай
Зімін
лічыць: шмат што цяпер залежыць ад
згуртаванасці і мэтанакіраванасці сябраў
філіі на прадпрыемстве. Паводле яго,
на працоўных «Граніту», якія выйшлі
з афіцыйнага прафсаюзу і ўступілі ў
незалежны, ідзе ціск з боку адміністрацыі прадпрыемства:
«Відавочна, кіраўніцтва прадпрыемства спадзяецца
вярнуць усё на ранейшае месца, пакуль філія
незалежнага прафсаюзу на «Граніце» афіцыйна не
зарэгістраваная».
Цяпер галоўнае, мяркуе Зімін, каб працаўнікі
не разгубіліся і як мага больш падтрымлівалі
адзін аднаго: «Людзі, якія стварылі арганізацыю
незалежнага прафсаюзу на «Граніце», закону не
парушылі. Яны палічылі, што той прафсаюз, з
якога яны сышлі, дрэнна абараняў іхныя інтарэсы
перад наймальнікам, і спадзяюцца, што мы зробім
гэта лепш. Ніякай дэстабілізацыі абстаноўкі
тут няма, а ёсць імкненне законным шляхам
дамагчыся годнай аплаты і ўмоваў працы».

Брестский губернатор
пообещал членам БНП
улучшить условия
работы на предприятии

П

осле вступления работников РУПП «Гранит»
(Микашевичи, Брестская область) в первичную
организацию Белорусского независимого профсоюза
(БНП) представители администрации предприятия стали
намекать активистам на непродление трудовых контрактов
и проблемах при аттестации. Посетивший предприятия
глава Брестского облисполкома Константин Сумар

Як кажа кіраўнік БНП, юрысты
падрыхтавалі ўсе неабходныя дакументы
для рэгістрацыі філіі на прадпрыемстве
ў Мікашэвічах. Аднак гендырэктар
«Граніту» Сцяпан Туравец кажа, што
юрыдычны адрас ён можа даць толькі
з дазволу Міністэрства архітэктуры.
«Нашае прадпрыемства знаходзіцца
ў
непасрэдным
падначаленні
міністэрства, таму вырашаць, ці быць
гэтаму незалежнаму прафсаюзу, будуць
у Менску, – адзначае дырэктар, які
ёсць яшчэ і дэпутатам Берасцейскага
абласнога савету. – Мы прааналізавалі,
што менавіта не задавальняе нашых
працаўнікоў. Цяпер кіраўніцтва вывучае
магчымасці палепшыць умовы працы».
Аднак у апошнім нумары шматтыражкі
«Граніт-агляд» надрукаванае інтэрв’ю з генеральным
дырэктарам, дзе ён даводзіць, што «з’явіліся новыя
сілы, зацікаўленыя ў дэстабілізацыі сітуацыі на
прадпрыемстве».
У артыкуле гаворыцца, што незалежны прафсаюз
ужо існаваў на «Граніце», пры гэтым ён нібыта
«пацярпеў фіяска». «Вынік яго дзейнасці бачны ўсім
– гэта разлад і нагнятанне сітуацыі», – пераконвае
генеральны дырэктар прадпрыемства.
Тым часам БНП падрыхтаваў рэгістрацыйныя
дакументы. Юрыдычны статус арганізацыі незалежнага
прафсаюзу на «Граніце» дасць магчымасць заключыць
калектыўную дамову з наймальнікам. А гэта рэальны
механізм адстойвання інтарэсаў сябраў прафсаюзу.
Belsat.eu
пообещал улучшить условия работы на предприятии, а
также заверил, что администрация не будет препятствовать
членству в БНП.
Напомним, в конце декабря прошлого года рабочие
РУПП «Гранит» создали на
предприятии
первичную
организацию
Белорусского
независимого
профсоюза
(БНП)
горняков,
химиков,
нефтепереработчиков,
энергетиков, транспортников и строителей.
24 декабря по инициативе рабочих «Гранита»
состоялась встреча с представителями независимого
профсоюза. Несколько сотен человек изъявили желание

продолжение на стр. 2

Брестский губернатор
пообещал членам БНП
улучшить условия работы
на предприятии
начало на стр. 1 облисполкома Константин Сумар,
выйти из действующей профсоюзной
организации РУПП «Гранит», более
200 — уже
написали
заявления.
Однако
входящий в
Федерацию
профсоюзов
Беларуси (ФПБ)
профсоюз,
который
массово
покинули работники, отказывается
принимать заявления о выходе из
своей организации.
Как сообщает пресс-служба БНП,
чтобы разобраться с возникшими
на предприятии проблемами, 6
января в Микашевичи приехали
председатель Белорусского
Независимого профсоюза Николай
Зимин и референт председателя
Александр Довнар. В это же время
для разрешения напряженной
ситуации РУПП «Гранит»
посетил председатель Брестского

представитель министерства
строительства и архитектуры РБ.
Представители власти и
руководства предприятия
выслушали работников, которые
жаловались на низкую оплату труда,
хамское отношение со стороны
представителей администрации,
давление по профсоюзной
принадлежности, кумовство и т.д.
Чиновники уверяли работников
в том, что нужно продолжать
работать и обещали разобраться с
проблемами. Со слов участников
встречи, Сумар сказал, что
подкорректирует ряд профсоюзных
(!) и административных кадров.
Он также посоветовал не покидать
прежний профсоюз, который
входит в ФПБ. На вопрос о фактах
давления по принадлежности к
БНП, председатель облисполкома
ответил, что никто никого давить не
станет. Но посоветовал работникам
не вступать в независимые
профсоюзы, потому что, по его
словам, они ничего дать работникам
не смогут.
После этой встречи на
предприятии началась
расширенная планерка, на
которую представителей
Независимого профсоюза
не пригласили.
Несмотря на то, что
встреча лидеров БНП и
представителей местной
власти и администрации
состоялась спонтанно
и не была длительной,
по словам референта
председателя БНП
Александра Довнара,
она позволила сторонам
социального партнерства
обменяться мнениями и
обеспечила возможность
таких контактов в
будущем.
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Распаўсюджваецца бясплатна.

Сумар
запатрабаваў
адстаўкі
гендырэктара
«Граніта»

6

студзеня ў Мікашэвічах
прайшла нарада з удзелам
старшыні Брэсцкага аблвыканкама,
перадае Радыё Свабода.
Старшыня Брэсцкага
аблвыканкама Канстанцін

фота: www.ng.by

Сумар запатрабаваў адхіліць ад
пасады генеральнага дырэктара
прадпрыемства па здабычы
каменю «Граніт» у Мікашэвічах
Сцяпана Тураўца, паведаміў адзін
з удзельнікаў ранішняй нарады,
якая прайшла на прадпрыемстве з
удзелам кіраўніка вобласці:
«Была сёння планёрка,
падчас якой непасрэдна кіраўнік
выканкама Брэсцкага вобласці
Сумар адхіліў ад пасады
генеральнага дырэктара Сцяпана
Тураўца. Туравец сам даўно не
хацеў гэтай пасады, ён хоча сысці
на пенсію, ён чалавек ужо ва
ўзросце…» — распавёў Радыё
Свабода супрацоўнік «Граніта».
«Для нас гэта непрыемны
момант», - сказаў рэферэнт старшыні
БНП Аляксандр Доўнар. - «Таму
што гендырэктар з усяго кіраўніцтва
прадпрыемства, на наш погляд,
найбольш чалавечны». Напрыканцы
снежня 2010 года некалькі
соцень працаўнікоў «Граніта»
добраахвотна выйшлі з прафсаюзнай
арганізацыі ФПБ у знак пратэсту
супраць нізкіх заробкаў і дрэннай
працы прафсаюзнага камітэта
прадпрыемства.
Больш за 200 працаўнікоў
РУПП «Граніт» увайшлі ў суполку
Беларускага Незалежнага
прафсаюза і цяпер спрабуюць
афіцыйна зарэгістраваць новую
арганізацыю ў Лунінецкім
райвыканкаме.

