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Пра ва на аб' яд нан не ў пра фе-

сій ныя са ю зы, за клю чэн не 

ка лек тыў ных да га во раў, па-

гад нен няў (як част ка пра ва на 

ахо ву эка на міч ных і са цы яль-

ных ін та рэ саў) да ец ца кож на-

му бе ла ру су са мой Кан сты-

ту цы яй. Ра бот ні ку — чле ну 

праф са ю за не да во дзіц ца 

са ма стой на вы ра шаць пы-

тан ні рас па рад ку дня, апла ты 

вод пус ку, вы пла ты да па мо гі і 

гэ так да лей — аж да бяс пе кі 

на пра цоў ным мес цы.

Вы ні кі пя ці год кі пад вя дзём 

ра зам са стар шы нёй Бе ла-

рус ка га праф са ю за ра бот-

ні каў куль ту ры, ін фар ма цыі, 

спор ту і ту рыз му Тац ця най 

ФІ ЛІ МО НА ВАЙ.

— І да вай це пач нём з та го, 

коль кі нас і якія мы.

— На па ча так го да ў наш праф-

са юз ува хо дзі лі 113 447 ча ла век. 

З іх пра цу ю чых 97 654 чле ны 

праф са ю за, сту дэн таў і на ву чэн-

цаў — 11 678, не пра цу ю чых, якія 

ста яць на пра фу лі ку, — 4115.

У са юз ува хо дзяць пяць аб лас-

ных ар га ні за цый, ад на га рад ская 

(з пра ва мі аб лас ной), 121 ра ён-

ная і га рад ская, 1692 пер ша сныя 

праф са юз ныя ар га ні за цыі, у тым 

лі ку 26 пра фар га ні за цый на ву чэн-

цаў і сту дэн таў.

З 2015 да 2019 го да коль касць 

Бе ла рус ка га пра фе сій на га са ю за 

ра бот ні каў куль ту ры, ін фар ма цыі, 

спор ту і ту рыз му па вя лі чы ла ся на 

7838 ча ла век.

— Ра бо та са зва ро та мі гра-

ма дзян і юры дыч ных асоб — 

адзін з пры яры тэ таў у дзей нас ці 

праф са ю за. З які мі пы тан ня мі 

час цей за ўсё звяр та юц ца лю-

дзі?

— Праб ле ма ты ка раз на стай-

ная. Так, з 2015-га па 2019 го д 

у праф са юз па сту пі ла больш за 

16 ты сяч пісь мо вых зва ро таў, 

амаль 17 ты сяч гра ма дзян звяр-

ну лі ся на аса біс ты пры ём, і най-

больш ак ту аль ны мі за ста юц ца 

пы тан ні ака зан ня ма тэ ры яль най 

да па мо гі, а так са ма са на тор на-

ку рорт на га аб слу гоў ван ня, пра-

ва выя пы тан ні, пы тан ні ахо вы 

пра цы. Звяр та юц ца гра ма дзя не 

па тлу ма чэн не ўмоў апла ты пра-

цы, вы плат над ба вак і прэ мій, па 

жыл лё ва-бы та вых пы тан нях.

У па раў на нні з 2010—2014 га-

да мі коль касць пісь мо вых зва ро-

таў за апош ні час змен шы ла ся 

на 34 %, коль касць вус ных — на 

12 %. На 261 вы яз ны пры ём для 

гра ма дзян у рэ гі ё нах звяр ну ла ся 

703 ча ла ве кі. Што ме сяц пра во-

дзяц ца га ра чыя лі ніі.

Най больш хва лю юць гра ма дзян 

ніз кі ўзро вень за ра бот най пла ты 

ў ар га ні за цы ях га лі ны куль ту ры 

і мас тац тва; за клю чэн не, пад аў-

жэн не і ска са ван не кант рак таў; 

да ван не пра цоў ных ад па чын каў; 

не вы ка нан не да дат ко вых га ран-

тый, уста ноў ле ных для ра бот ні каў 

ка лек тыў ны мі да га во ра мі і па гад-

нен ня мі; праб ле мы пра ца ўлад ка-

ван ня ў су вя зі з ап ты мі за цы яй, 

якая пра во дзіц ца ў кра і не; скла-

да нас ці па цвер джан ня пра цоў на га 

ста жу, не аб ход на га для пры зна-

чэн ня пен сіі па ўзрос це; па ра дак 

вя дзен ня ўлі ку гра ма дзян, якія ма-

юць па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё-

вых умоў, пра цоў ныя ад но сі ны з 

асо ба мі, якія да сяг ну лі пен сій на га 

ўзрос ту; да ван не льгот лік ві да та-

рам на ступ стваў ава рыі на ЧА ЭС; 

да ван не льгот ма ла дым спе цы я-

ліс там.

— Пад па ста ян ным кант ро лем 

праф са ю за зна хо дзяц ца і пы-

тан ні ка лек тыў на-да гаворнага 

рэ гу ля ван ня. Рас ка жы це, ка лі 

лас ка, аб тэн дэн цы ях у гэ тай 

сфе ры.

— За гэ ты час коль касць пер-

ша сных ар га ні за цый, якія ўва хо-

дзяць у струк ту ру праф са ю за, 

па вя лі чы ла ся на 32 %, коль касць 

ка лек тыў ных да га во раў у ар га ні за-

цы ях — на 35 % (ле тась дзей ні ча-

ла 1549 ка лек тыў ных да га во раў).

Коль касць ча ла век, на якіх рас-

паў сюдж ва ец ца дзе ян не ка лек-

тыў ных да га во раў, па вя лі чы ла ся 

з 2015-га па 2019 год на 8 % — 

да 112 396 ча ла век.

У 2019-м у па раў на нні з 2015 го-

дам у тры ра зы па вя лі чы ла ся су ма 

срод каў, вы пла ча ных у ад па вед-

нас ці з ка лек тыў ны мі дагаворамі 

(за 2019 год бы ло вы пла ча на 

58 520 360 руб лёў).

На га даю чы та чам, што з 

2012 го да раз у два га ды пра во-

дзіц ца агляд-кон курс «Леп шы ка-

лек тыў ны да га вор» праф са ю за. 

Чар го вае пад вя дзен не вы ні каў 

кон кур су ад бу дзец ца да пер ша га 

кра са ві ка (пер шы тур кон кур су) і 

да пер ша га мая (дру гі тур).

— Праф са юз заў сё ды ак-

тыў на ўдзель ні чае ў нар ма-

твор чай дзей нас ці. Пра ек ты 

нар ма тыў ных пра ва вых ак таў, 

якія ўно сяц ца ва ўрад Бе ла ру сі 

і за кра на юць пра цоў ныя і са цы-

яль на-эка на міч ныя пра вы і ін-

та рэ сы ра бот ні каў ар га ні за цый, 

прад стаў ля юц ца для раз гля ду і 

ўня сен ня за ўваг і пра па ноў у Фе-

дэ ра цыю праф са юзаў Бе ла ру сі. 

Якія, на ва шу дум ку, най больш 

ак ту аль ныя на він кі?

— Са праў ды, у 2018 го дзе 

праф са юз узяў удзел у рас пра цоў-

цы больш за 30, а ле тась — больш 

за 50 пра ек таў нар ма тыў ных пра-

ва вых ак таў.

На прык лад, па ста но ва Са ве-

та Мі ніст раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

ад 19.07.2013 № 641 не пра ду-

гледж вае на кі ра ван ня вы ка ры-

стан ня па за бюд жэт ных срод каў 

для пра вя дзен ня куль тур на-ма са-

вых, спар тыў ных ме ра пры ем стваў, 

на ва год ніх ёлак, змян шэн ня кош ту 

дзі ця чых на ва год ніх па да рун каў, 

пра па ган ды зда ро ва га ла ду жыц-

ця, ад ра джэн ня на цы я наль най 

куль ту ры, ін шых са цы яль на знач-

ных мэ т.

Лі чу, што не аб ход на пра цяг-

нуць пра цу па ўня сен ні змя нен няў 

у пункт 25 гэ та га нар ма тыў на га 

пра ва во га ак та аб маг чы мас ці ад-

лі чэн ня най маль ні ка мі гра шо вых 

срод каў праф са юз ным ар га ні за-

цы ям на гэ тыя мэ ты ў па ме ры не 

менш за 0,15 % ад фон ду за ра бот-

най пла ты.

28 сту дзе ня 2020 го да ўсту пі лі 

ў сі лу зме ны і да паў нен ні ў Пра-

цоў ны ко дэкс Рэс пуб лі кі Бе ла русь; 

ад ка рэк та ва ныя Ты па выя пра ві лы 

ўнут ра на га пра цоў на га рас па рад-

ку, уста ноў ле на но вая пры клад-

ная фор ма пра цоў на га да га во ра 

з ра бот ні кам; у но вай рэ дак цыі 

вы кла дзе на пры клад ная фор-

ма кант рак та. З яе вы клю ча ныя 

ўмо вы аб поў най ма тэ ры яль най 

ад каз нас ці ра бот ні каў, а так са ма 

да дат ко выя пад ста вы зваль нен-

ня, што ра ней пра ду гледж ва лі ся 

для ра бот ні каў, з які мі за клю ча ны 

кант рак ты. Уста ля ва ны агуль ны 

тэр мін вы пла ты ся рэд ня га за роб-

ку за час пра цоў на га вод пус ку не 

паз ней чым за два дні да па чат ку 

ад па чын ку.

Згод на з но ва ўвя дзен нем ар ты-

ку ла 261-2 Пра цоў на га ко дэк са Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь, у аб мер ка ван ні 

змес ту кант рак та ра бот ні ка — чле-

на праф са ю за ўдзель ні чае прад-

стаў нік ад па вед на га праф са ю за.

— Пра фе сій ны са юз кла по-

ціц ца не толь кі аб сва іх чле нах, 

але і аб іх дзе цях. Тра ды цый ная 

даб ра чын ная ак цыя так і на зы-

ва ец ца — «Праф са ю зы — дзе-

цям». Што трэ ба, каб па да рыць 

свя та?

— У ак цыю ўклю ча ны лет няе 

дзі ця чае азда раў лен не, ак цыя, 

пры све ча ная Дню ве даў, і пра вя-

дзен не на ва год ніх і ка ляд ных ме-

ра пры ем стваў.

На прык лад, па га лі не ў лет-

ні пе ры яд 2015—2019 га доў 

ад па чы лі 12 066 дзя цей, агуль-

ная су ма срод каў, за тра ча ных з 

праф са юз на га бюд жэ ту, скла ла 

140 544,72 рублі. Ся рэд ні кошт 

пу цёў кі склаў 465,65 руб ля.

Пер ша сныя праф са юз ныя ар-

га ні за цыі аказ ва лі да па мо гу ў 

пад рых тоў цы дзя цей да но ва га 

на ву чаль на га го да. На бы ва лі ся 

кан цы ляр скія та ва ры для дзя цей 

пад шэф на га дзі ця ча га пры тул ку, 

ар га ні зоў ва ла ся ме ра пры ем ства 

«Не ве ра год ныя пры го ды ў кра і не 

ве даў».

У дні свят ка ван ня Дня бе ла рус-

ка га пісь мен ства ў рам ках XXV на-

ву ко ва-асвет ніц кай кан фе рэн цыі 

«Да ро га да свя ты няў» бы лі скамп-

лек та ва ныя біб лі я тэч кі для пе ра да-

чы ся рэд нім шко лам.

У цэ лым пер ша сны мі праф са-

юз ны мі ар га ні за цы я мі, якія зна хо-

дзяц ца на праф са юз ным аб слу-

гоў ван ні ў Цэнт раль ным ка мі тэ це 

праф са ю за, ака за на ма тэ ры яль-

ная да па мо га ра бот ні кам на агуль-

ную су му 65 882,11 руб ля.

А да Но ва га го да і Ка ляд для 

вы ха ван цаў пад шэф ных уста ноў 

бы лі ар га ні за ва ны на ва год нія ра-

ніш ні кі, са лод кія ста лы, эк скур сіі 

ў Па ла цы куль ту ры, тэ ат ры, уру ча-

ны па да рун кі, а так са ма він ша ван-

ні вы ха ван цаў пад шэф ных уста ноў 

ар га ні за цы я мі праф са ю за.

Ста ла доб рай тра ды цы яй на пя-

рэ дад ні Но ва га го да пра во дзіць для 

дзя цей да школь на га і ма лод ша га 

школь на га ўзрос таў ра бот ні каў-

чле наў га лі но ва га праф са ю за ра-

ніш ні кі і ін шыя ма са выя ка ляд ныя 

ды на ва год нія ме ра пры ем ствы з 

уру чэн нем па да рун каў, на вед ван-

нем на ва год ніх па ста ноў у тэ ат рах, 

па ла цах і да мах куль ту ры.

Праф са юз ныя ак ты віс ты на вед-

ва юць шко лы-ін тэр на ты, дзі ця чыя 

да мы, у тым лі ку ся мей на га ты пу, 

да мы-ін тэр на ты для дзя цей-ін ва-

лі даў, дзі ця чыя са цы яль ныя пры-

тул кі.

З кож ным го дам рас це су ма 

гра шо вых срод каў, што вы дзя ля-

юц ца ўсі мі струк ту ра мі праф са ю-

за на ар га ні за цыю і пра вя дзен не 

на ва год ніх і ка ляд ных ме ра пры-

ем стваў.

— І не ма гу не спы таць пра 

на дзён нае... Сфе ра на ша бюд-

жэт ная, ка лі-ні ка лі да во дзіц ца 

су стра каць і прад стаў ні коў га-

лі ны, якія тво раць, шчы ра ка жу-

чы, на эн ту зі яз ме. Што ро біц ца 

для пад трым кі спе цы я ліс таў?

— Згод на, пы тан не па вы шэн ня 

ўзроў ню за ра бот най пла ты ра бот-

ні каў га лін куль ту ры і мас тац тва 

па-ра ней ша му за ста ец ца вель мі 

важ ным. За пя ці год ку прак тыч на 

ва ўсіх ар га ні за цы ях і ўста но вах 

га лін куль ту ры, ін фар ма цыі, спор-

ту і ту рыз му, якія зна хо дзяц ца ў 

по лі ўплы ву праф са ю за, за ра бот-

ная пла та вы плач ва ла ся ў тэр мі ны, 

пра ду гле джа ныя за ка на даў ствам, 

ка лек тыў ны мі да га во ра мі, не ра-

дзей двух ра зоў у ме сяц.

У мі ну лым ве рас ні Цэнт раль-

ны ка мі тэт на кі ра ваў у Са вет Мі-

ніст раў пра па но вы па па вы шэн ні 

па ме раў зар пла ты пра цаў ні кам 

ар га ні за цый га лін куль ту ры і мас-

тац тва, спор ту і ту рыз му. Па да ру-

чэн ні ўра да Мі ніс тэр ства пра цы і 

са цы яль най ахо вы пра ін фар ма ва-

ла аб пла ну е май ра бо це па па вы-

шэн ні за ра бот най пла ты асоб ным 

ка тэ го ры ям пра цаў ні коў.

З 1 сту дзе ня ў ад па вед нас ці з 

Ука зам Прэ зі дэн та ўве дзе на но-

вая сіс тэ ма апла ты пра цы ра бот ні-

каў бюд жэт ных ар га ні за цый. Уво-

дзіц ца ба за вая стаў ка ў па ме ры 

185 руб лёў. У сувязі з гэтым зараз 

галоўная задача прафсаюза не 

дапусціць зніжэння заробкаў сваіх 

членаў прафсаюза, дзеля чаго са 

студзеня праводзіцца маніторынг 

узроўню заработнай платы.

Праф са юз пра цяг вае ак тыў ную 

ра бо ту ў гэ тым кі рун ку.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Між на род ная вы стаў ка «Аду ка цыя і 

кар' е ра — 2020» ад бу дзец ца ў Мін ску 

13-15 лю та га. Пля цоў кай для яе пра вя-

дзен ня ста не Па лац мас тац тваў (ву лі ца 

Каз ло ва, 3).

Ме ра пры ем ства ар га ні зу ец ца ўжо ў 

ва сям нац ца ты раз. Яго мэ та — да па-

маг чы абі ту ры ен там, сту дэн там, вы-

пуск ні кам ВНУ, ма ла дым спе цы я ліс-

там і ўсім, хто ці ка віц ца сфе рай аду-

ка цыі, знай сці для ся бе мес ца ву чо бы, 

кур сы да дат ко вай аду ка цыі, пра гра му 

ста жы роў кі, маг чы мас ці для пад пра-

цоў кі, ва лан цёр ства і гэ так да лей.

На ма ю чай ад быц ца вы ста ве мож на бу-

дзе па гу та рыць з прад стаў ні ка мі больш як 

125 уні вер сі тэ таў, ка ле джаў, лі цэ яў, аду ка-

цый ных цэнт раў, школ па вы ву чэн ні за меж-

ных моў з Бе ла ру сі, Ра сіі, Гер ма ніі, Поль-

шчы, Швей ца рыі, Лат віі, Чэ хіі, Літ вы.

Ка ле джы і лі цэі на гляд на па ка жуць спе-

цыяль  нас ці, якія мож на хут ка за сво іць, каб 

по тым за раб ляць дзя ку ю чы ім са ма стой на: 

ува зе гас цей бу дуць прад стаў ле ны май стар-

кла сы па мас тац кім рос пі се па зног цяў, пад-

бо ры і вы ка нан ні ма кі я жу, пля цен ні ко шы каў 

з ла зы, леп цы з мас ты кі, вы ра бе су ве ні раў з 

ша ка ла ду, мас тац кай на рэ зцы са да ві ны і га-

род ні ны, вы ка нан ні кар цін у тэх ні цы кі ну сай га, 

рос пі се ве лі код ных яек і ін шыя. Для абі ту ры ен-

таў і сту дэн таў, якія ма раць стаць за па тра ба-

ва ны мі пра фе сі я на ла мі ў ліч ба вай ін дуст рыі, 

прад стаў ні кі про філь ных ВНУ, кур саў, аду ка-

цый ных цэнт раў рас ка жуць пра кар' е ру ў ІT.

Па вод ле ста тыс ты кі, больш як 80 пра-

цэн таў сту дэн таў пра цу юць да лей не па спе-

цыяль  нас ці. Ча му? Ад каз на гэ та пы тан не 

мож на бу дзе па чуць на ін тэр ак тыў най лек-

цыі «Кар' ер ны коў чынг — што гэ та? Як вы бі-

раць пра фе сію не па школь ных ад зна ках, а 

па та лен це», якую пра вя дзе Ган на Фі ла та ва, 

сер ты фі ка ва ны кар' ер ны коўч, спе цы я ліст у 

га лі не раз віц ця кар' е ры. Так са ма яна рас ка-

жа, як на пі саць рэ зю ме, ка лі во пыт пра цы 

ад сут ні чае. А Анас та сія Ка рэ лі на, ме не джар 

па мар ке тын гу і PR, за пра шае па гу та рыць 

аб ві да воч ным, але ча сам не ве ра год ным: 

як знай сці пра цу, ка лі па куль не ве да еш, 

што і як шу каць?

Для сту дэн таў і вы пуск ні коў бу дзе шмат 

ка рыс най ін фар ма цыі па атры ман ні дру-

гой вы шэй шай аду ка цыі і па вы шэн ні ква-

лі фі ка цыі. А для на ву чэн цаў і абі ту ры ен таў 

13 і 15 лю та га ў кан фе рэнц-за ле на дру гім 

павер се прой дуць зай маль ныя праф ары ен-

та цый ныя на столь ныя гуль ні «Про філь плюс» 

і «Праф фар сайт», якія да па мо гуць па шы-

рыць кру га гляд аб су час ным све це пра фе сій і 

раз віць на вы кі по шу ку і ана лі зу ін фар ма цыі.

Час ра бо ты вы стаў кі «Аду ка цыя і кар'е-

ра» 13 і 14 лю та га з 10.00 да 18.00, 15 лю-

та га з 10.00 да 16.00.

Яе ар га ні за та рам вы сту пае вы ста вач нае 

прад пры ем ства «Экс па фо рум» (пад ра бяз-

ную пра гра му ўсіх ме ра пры ем стваў фес ты-

ва лю мож на знай сці на сай це http://eduexpo.

by/#program). Ува ход на вы стаў ку воль ны, 

але ар га ні за та ры про сяць ска рыс тац ца па-

пя рэд няй элект рон най рэ гіст ра цы яй, каб 

атры маць за пра шаль ны бі лет, які дае пра-

ва бяс плат на га на вед ван ня.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

МАГ ЧЫ МАСЦЬ БЫЦЬ РА ЗАМ

Май стар-класМай стар-клас НЕ ЎПУС ЦІЦЬ РА БО ТУ МА РЫ

За пя ці год ку прак тыч на 
ва ўсіх ар га ні за цы ях 
і ўста но вах га лін 
куль ту ры, ін фар ма цыі, 
спор ту і ту рыз му, якія 
зна хо дзяц ца ў по лі ўплы ву 
праф са ю за, за ра бот ная 
пла та вы плач ва ла ся 
ў тэр мі ны, пра ду гле джа ныя 
за ка на даў ствам, 
ка лек тыў ны мі да га во ра мі.


