“Трэба самім праяўляць ініцыятыву.
А іначай нас проста ўсіх зробяць рабамі!”
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накіраваць адкрытыя лісты
Прэзідэнту і ў Адміністрацыю
прэзідэнта РБ. Арганізаваць
сустрэчы з дэпутатамі ПП НС РБ
ад сваіх акругаў. Арганізаваць
збор подпісаў. І падаць заяўку
на правядзенне пікетаў у сваіх
гарадах. За гэты прапановы сябры
Рады прадстаўнікоў прагаласавалі
адзінагалосна. Было вырашына
дабавіць да патрабаванняў
недапушчэнне ўзняцця пенсійнага
ўзросту і адмены выплаты
“бальнічных” за першыя 3 дні
хваробы работніка.
Наступным пытанне была

вырашына: сябрам Рады сабраць
свае прапановы да Генеральнага
пагаднення, якія пазней будуць
накіраваны ў Беларускі Кангрэс
дэмакратычных прафсаюзаў.
У Раду ў якасці яе сябра
быў уключан прадстаўнік
арганізацыі ППА работнікаў
УБП “Трэст”Рэммантажбуд” з
правам голаса. Па канкрэтнай
кандыдатуры арганізацыя павінна
вызначыцца пазней. На гэты раз
яе прадстаўляў Аляксандр Сячко.
Па пытанню аховы працы, было
прынята рашэнне: пярвічным
арганізацыям прапрацаваць

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СПБ ИЗБРАН
НИКОЛАЙ ШАРАХ
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одновременно заместителем
председателя СПБ, Николай
Шарах. Председателем был избран
Николай Шарах, с чем мы его и
поздравляем. Наши поздравления
также Геннадию Быкову, человеку,
не нуждающемуся в особых
представлениях, создателю и
первому руководителю СПБ,
одному из организаторов
и идеологов независимого
профсоюзного движения страны в
целом. Геннадий избран от СПБ в
состав Совета БКДП. Мы рады его
возвращению и надеемся, что его
знания и опыт послужат нашему
общему делу.
А всем коллегам и друзьям
из Свободного профсоюза
Белорусского хочу пожелать
мужества и стойкости в вашей
трудной и так необходимой сегодня
борьбе за права и интересы
трудящихся Беларуси. Наше дело
правое и победа будет за нами!
Председатель БКДП
Александр Ярошук

САЛІDАРНАСЦЬ

Адказны за выпуск
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начало на ст. 2

конструктивным. Мы говорили
о необходимости выработки
стратегии деятельности
профсоюза в изменившихся
условиях. И это должна быть
не стратегия выживания, а
стратегия дальнейшего развития.
Как и подобает профсоюзу, членам
которого есть чем гордиться.
На его счету немало достойных
дел, ведь именно СПБ вместе
с Белорусским независимым
профсоюзом явились отцами
создания в начале 90-х
независимого профсоюзного
движения страны, несли и несут
особую ответственность за его
судьбу.
Съезд завершился на вполне
оптимистической ноте. Поскольку
Михаил Ковальков отказался вновь
избираться, на пост председателя
были выдвинуты полоцкие
мальцы: председатель Свободного
профсоюза ОАО «Полоцк –
Стекловолокно» Виктор Стуков
и его заместитель, являвшийся
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пытанне па агітацыйным
матэр’ялам на тэму Аховы працы
і тэхнікі бяспецы, а таксама
стварыць на базе Выканаўчых
бюро ўласныя камісіі па ахове
працы ў пярвічных арганізацыях.
У завяршэнні паседжання
было разгледжанна пытанне
па інцыятыве сябра Рады Алега
Мачульскага, аб распрацоўцы
нагруднай адзнакі для
заахвочвання сябраў прафсаюза.
Прынята рашэнне аб распрацоўцы
нагруднага знака і ўнясення
зменаў у Палажэнне аб
заслужаным ветэране БНП.

+8 ЛЕТ ЭКС-ПРЕЗИДЕНТУ
ЮЖНОЙ КОРЕИ
Бывшему президенту Южной Кореи
Пак Кын Хе добавили ещё восемь лет
к тюремному сроку, соответственно,
сидеть она будет 32 года.

Н

апомним, что экс-президент
не жаловала профсоюзы.
Во время ее правления
профсоюзных активистов бросали
в тюрьмы, профсоюзные офисы
подвергались полицейским
рейдам, и в стране проводилась
антирабочая политика,
направленная против прав
трудящихся.

Надрукавана на абсталяванні БНП.
Наклад 299 экз.
Выдаецца на правах унутранай
дакументацыі.
Распаўсюджваецца бясплатна
Чытайце нас у інтэрнэце: belnp.org, npg.by
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«Я надеюсь на
солидарность.
Профсоюз РЭП
это заслужил»
Лидер профсоюза РЭП Геннадий
Федынич перед первым судом
обратился к тем, кому профсоюз
помогает отстаивать свои права.
– 30 июля 2018 года состоится
первый суд по так называемому
Делу профсоюзов. Он пройдет
в Доме правосудия по улице
Семашко, 33.
Накануне суда я хочу
обратиться и к членам профсоюза,
и к небезразличным гражданам:
приходите и просто посмотрите,
что власть пытается сделать с
независимым профсоюзом,
который упорно, день за днем,
помогал людям отстаивать их
трудовые права. Недаром РЭП
в народе называют «Реальная
Эффективная Помощь».
Просто зевакам я бы не
советовал приходить: зевак власть
и сама может нагнать.
Мы сейчас нуждаемся в тех
людях, которые разделяют наши
ценности. Разделяют нашу
уверенность в том, что должны
быть в Беларуси независимые
профсоюзы, в которых хорошо
подготовленные специалисты
защищают трудовые права
работников; чтобы у людей не
было никаких сомнений, в том,
что действительно можно улучшить
условия труда – даже в наше
время и в нашей непростой
ситуации.
Я надеюсь на солидарность.
Думаю, что профсоюз РЭП своей
работой это заслужил.

РАДА ПРАДСТАЎНІКОЎ
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“Трэба самім праяўляць
ініцыятыву. А іначай
нас проста ўсіх зробяць
рабамі!”

26 ліпеня прайшла Рада прадстаўнікоў Беларускага Незалежнага
прафсаюза(БНП), на якой прынята рашэнне аб правядзенні кампаніі супраць
унясення зменаў у Працоўны кодэкс РБ і шэрагу іншых ініцыятыў беларускіх
уладаў.

У

сваёй
справаздачы
старшыня БНП
Мікалай Зімін
распавёў аб
мерапрыемствах
праведзеных
прафсаюзам, за
мінулы квартал
году. Гэта і
першамайскія
акцыі і дзень
памяці па
загінулых на вытворчасці, і шэраг
адукацыйных семінараў.
Старшыня адзначыў, што з
улікам адбываючыхся падзеяў у
Беларусі: пагаршэння працоўнага
заканадаўства, пераслед
незалежных прафсаюзаў
і эканамічных праблемаў,
Беларускаму Незалежнаму
прафсаюзу патрэбна перагледзіць
сваю пазыцыю на конт не удзелу
ў палітычным жыцці краіны.
Нагадаем, што апошнія 15 гадоў
БНП устрымліваўся ад палітычнай
дзейнасці.
- Занадта дорага, нам
абыходзіцца праўленне аднаго
чалавека ў Беларусі, ужо 24
гады. Нічога добрага ад гэтага не
адбылося, акрамя як узмацнення
ціску на людзей. Нам прыйдзецца

ўстаць на нейкую пазіцыю, а не
працягваць казаць, што мы па-за
палітыкай, — адзначыў старшыня
прафсаюза.
На сенняшні дзень найбольш
актуальная праблема, асабліва
для невялікіх арганізацый
прафсаюза, у дыскрымінацыйнай
пазіцыі адміністрацый
прадпрыемтсваў адносна арэнды
памяшканняў пад прафсаюзныя
офісы. Гэта адзначылі прадстаўнікі
пярвічкі БНП на ААТ “Нафтан”,
якія з 2016 года вядуць перапіску
з ворганамі ўлады, асабліва
з Дзяржаўным камітэтам па
маёмасці.
Старшыня салігорскай пярвічкі
адзначыў, што асноўная ўвага
арганізацыі была накіравана
Працяг на ст. 3

КРОВЕЛЬЩИК «СМУ №200»
ОТСУДИЛ У НАНИМАТЕЛЯ $1000
Член Независимого профсоюза Владимир Викторович Пригодский с помощью
Солигорского районного суда взыскал со строительной фирмы более 2000
рублей задолженности по заработной плате и другим выплатам.

В

апреле этого года работник
ООО «СМУ №200»
обратился за юридической
помощью в Белорусский
Независимый профсоюз, членом
которого является.
Владимир с 2015 года
работал кровельщиком в ООО
«Строительно-монтажном
управлении №200». В 2018 году
ему был предоставлен очередной
трудовой отпуск, однако средний
заработок за время отпуска был
выплачен с опозданием, по этой
причине Владимир даже был
вынужден уплатить штрафные
проценты за просрочку платежа по
кредиту в ЗАО «МТБанк». Это стало
отправной точкой обратиться в суд.
С помощью Независимого
профсоюза и юристов было
составлено исковое заявления

ВЫБАРЫ

в суд Солигорского района к
ООО «СМУ №200» о взыскании
задолженности по заработной
плате, премиальных выплат,
выходного пособия в виде трёх
среднемесячных заработных плат
за правовое ухудшение положения
работника, компенсации за
неиспользованный отпуск,
незаконно удержанных
профсоюзных взносов.
В ходе судебного
разбирательства истец
дополнил исковое заявление
требованиями о досрочном
расторжении трудового договора
по требованию работника в связи
с нарушением нанимателем
трудового договора, взыскании
выходного пособия в виде трёх
среднемесячных заработных
плат за правовое ухудшение

положения работника и
премиальных выплат за февраль
размере 450 рублей.
Представитель фирмы
Кононович А.Н. исковые
требования признал частично.
Судья Ж.В. Дударева
приняла решение взыскать
с ООО «СМУ №200» в пользу
Владимира Пригодского выплаты,
причитающиеся работнику от
нанимателя при увольнении
в сумме 2 114 рублей 13
копеек, в возмещение судебных
расходов по оплате помощи
представителя 15,00 рублей, а
всего 2 129 рублей 13 копеек.
В сумму вошли и незаконно
удержанные профсоюзные взносы
действующей в «СМУ №200»
профорганизации.
После победы в суде, с
аналогичными проблемами
в Белорусский Независимый
профсоюз обратился еще один
наш член профсоюза со схожими
проблемами. Поэтому судебная
эпопея с ООО «СМУ №200»
продолжается.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СПБ
ИЗБРАН НИКОЛАЙ ШАРАХ
28 июля состоялся очередной XII-й
съезд Свободного профсоюза
Белорусского. Ситуация, в
которой оказалась организация,
предполагала открытый и острый
разговор. Он и состоялся, и тон
своим отчетом задал председатель
СПБ Михаил Ковальков. Михаил
был настолько самокритичен, что
даже оценил свою деятельность
на посту руководителя как
неудовлетворительную. С чем
не согласились выступавшие в
прениях делегаты съезда из Минска,
Бобруйска, Могилева, Бреста,
Полоцка, других городов. Они
говорили, что не надо посыпать
голову пеплом и непростое
положение профсоюза целиком
относить на счет действующего
руководства. Не принимая во
внимание, в каких условиях
приходилось осуществлять свою
деятельность СПБ.

П

ожалуй, за последние
годы из входящих в
БКДП субъектов именно
этот профсоюз и его члены
испытывали наибольший
прессинг и давление
со стороны властей.
Достаточно привести
пример организаций СПБ на ОАО
«Бобруйский завод тракторных
деталей и агрегатов» и на ОАО
«Полоцк - Стекловолокно». Их
членов методично выдавливали
из Свободного профсоюза,
используя систему всевозможных
наказаний и ставя перед
выбором при перезаключении
срочного трудового контракта –
профсоюз или работа. Тех, кто не
соглашался разменивать свою
рабочую совесть и покидать
профсоюз – выкидывали на улицу.
В довершение ко всему обеим
организациям, подвергнувшимся

сильнейшему прессингу,
ставили всякие препятствия,
стремясь исключить из процесса
коллективных переговоров
и заключения коллективных
договоров на предприятиях. Но,
невзирая на все проблемы и
трудности, оппоненты так и не
смогли достичь поставленной
цели. Пусть и ослабленные, но обе
организации продолжают свою
деятельность. Как и СПБ в целом.
Поэтому разговор на
вчерашнем съезде был отнюдь
не пораженческим, а деловым и
Продолжение на ст. 4

“Трэба самім праяўляць ініцыятыву.
А іначай нас проста ўсіх зробяць рабамі!”
пачатак на ст. 1

на вядзенне перамоваў па
заключэнню новай калектыўнай
дамовы на ААТ “Беларуськалій”.
Ен зазначыў, што за ўвесь час
сваёй працы ў прафсаюзе ен
не можа ўзгадаць такіх жорсткіх
перамоваў.
- У цэлым мы дамагліся
паляпшэнні калектыўнай дамовы,
чым яе пагаршэння, — лічыць
старшыня НПГ Сяргей Чаркасаў.
Акрамя таго, адбылася
перарэгістрацыя па новай
юрыдычнай адрэсе Салігорскай
рэгіянальнай арганізацыі
Незалежнага прафсаюза.
Старшынёй рэгіяналкі быў абраны
Сяргей Чаркасаў, намеснікамі
– Аляксандр Мішук і сакратарскарбнік — Аляксандр Заплетнеў.
Генадзь Варона, які ўзначальвае
першасную арганізацыю на ААТ
“Нафтан” распавёў аб стітуацыі на
прадпрыемстве, адзначыўшы яе як
складаную. У траўні ен вымушаны
быў сустракацца з гендырэктарам,
каб вырашыць пытанне вяртання
матэрыяльнай дапамогі, але
ў выніку яе так і не вярнулі.
Праблема з інфармацыйнымі
прафсаюзнымі стэндамі часткова
на прадпрыемстве вырашана.
Намеснік старшыні
наваполацкай пярвічкі Максім
Пазнякоў, распавеў пра
дыскрымінацыю адносна сябраў
Незалежнага прафсаюза на
“Нафтане”. З двума актывістамі
прафсаюза адміністрацыя
працягнула кантракты толькі на
1 год. Прыйшлося вырашаць
пытанне на ўзроўне намесніка ген.
дырэктара па ідэалогіі Яўтушыка
С.І. Адносна аднаго актывіста
праблема была вырашана, а па
іншаму прыйдзецца вырашаць
пытанне на Камісіі па працоўным
спрэчкам.
Аляксандр Парадкаў, распавёў
пра невялічкае паляпшэнне
ў адносінах прафсаюза з
кіраўніцтвам ААТ “Гродна Азот”:
- Зараз наймальнік нас
успрымае як партнерскі бок

і канфліктныя сітуацыі можна
вырашаць на ўзроўні кіраўніцтва
цэхаў. Калі ж не на іх узроўні, тады
з дырэктарам.
Тым больш, з яго словаў,
прыйшла папера ў якой было
адзначана, што Незалежны
прафсаюз будзе папярэджвацца
загадзя пра паседжанні камісіі
па кантролю за выкананнем
калектыўнай дамовы, або
праблемаў закранаючых
прафсаюзы.
Старшыня пярвічнай
арганізацыі БНП на ААТ “Мазырскі
НПЗ” Юрый Швец распавёў пра тое,
што зараз на прадпрыемстве ідуць
перамовы па заключэнню новай
калектыўнай дамовы:
- Адміністрацыя папярэдзілі
адразу: усе што тычыцца
фінансавых паляпшэнняў,
нават не прапануйце, не будзе!
Быццам, 2019 год будзе нелепшы
з прычыны расейскіх зменаў,
гэтак званы падатковы манёўр. І
Беларусі “не свецяць” ільготныя
пастаўкі нафты. Плюс паднятыя
акцызы і спасылаюцца на вельмі
“танны беларускі рынак”. З шэрагу
гэтых прычынаў з снежня мінулага
года на прадпрыемстве няма
ніякага прыбытку.
Самае цяжкае пытанне гэтага
перыяду, лічыць Юрый Швец, гэта
змена сістэмы прэміравання:
- Змянілі паказальнікі ў
прэміраванні ўключылі два
паказальніка на якія ні дырэктар ні
прыбіральшчыца прадпрыемства
ніяк не ўплываюць. Гэта –
зніжэнне затратаў вытворчасці і
наяўнасць прыбытку. З-за гэтых
паказальнікаў 50% прэміі людзі
могуць недаатрымліваць. Ужо 8
месяцаў мы вядзем перамовы. Мы
адзіныя з прафсаюзаў, хто ўсталі ў
“позу” і пасьля гэтага “позу” занялі
прадстаўнікі ФПБ. Зараз гэтае
пытанне мы разглядаем на ўзроўне
Міністэрства працы.
Лідэр Незалежнага прафсаюза
гарнякоў прапанаваў разглядзець
пытанне аб зменах у працоўным і

пенсійным заканадаўствах.
- Мы больш за 2 гады “бадаліся”
з ініцыятыва уладаў аб змене
працоўнага кодэкса, але зараз
на крок знаходзімся перад тым,
што ў нас будзе, як кажуць, горшы
Працоўны кодэкс на планеце.
Прафсаюзны лідэр адзначыў,
што праца вялася і на ўзроўне
салігорскіх прадстаўнікоў у Палаце
прадстаўнікоў і Савеце Рэспублікі,
але нядаўняе галасаванне
па ўнясенню зменаў у ПК РБ
паказала іх пазіцыю па гэтаму
пытанню. Таму ен прапанаваў
звярнуцца пісьмова да кожнага
дэпутата Палаты прадстаўнікоў
Нацыянальнага Сходу РБ і
падаць заяўкі на правядзенне
пікетаў супраць унясення зменаў
у Працоўны кодэкс да пачатку
восеньскай сесіі.
- У нас на прадпрыемстве
працуе больш за 2 тысячы
чалавек, якія працягваюць працу
ўжо знаходзячыся на ільготнай
пенсіі па спісам №1 і №2. Усім ім,
пры выхадзе на пенсію, іх пенсія
не будзе пераразлічвацца, —
працягвае Сяргей Чаркасаў.
Акрамя зварота да дэпутата
ПП НС РБ А.А. Рыбака, старшыня
пярвічкі патэлефанаваў на прамую
лінію Міністру працы і сацыяльнай
абароны Ірыне Касцевіч,
прадставіўшыся былым шахцёрам:
- На ўсе пытанні, я фактычна
атрымаў смешныя і несур’ёзныя
адказы. Накшталт: “былыя
ваенныя і міліцыянеры, на
пенсіі “мыкаюцца-пыкаюцца”
па краіне і хаця б пенсія гэта
павінна кампенсіраваць”. А чым
шахцеры хужэй? Яна прапанавала
адмовіцца ад пенсіі. А другі адказ:
“Вы неправільна абралі працу”.
Значыцца трэба было ісці ў
міліцыю?! Ось такі міністар. Таму
ў мяне склалася меркаванне, што
трэба самім праяўляць ініцыятыву.
А іначай нас проста ўсіх зробяць
рабамі!
Было прапанавана першасным
арганізацыям
Працяг на ст. 4

