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«Мы аб' яд ноў ва ем»
Аб да сяг нен нях, скла да нас цях і перс пек ты вах у пра цы 

на VІІІ з'ез дзе Фе дэ ра цыі праф са юзаў 
рас ка за лі прад стаў ні кі ру ху

«Ураў ні лаў ка» ў пен сі ях не да пу шчаль ная
Пен сій нае за бес пя чэн не, цэ ны на са-

цы яль на знач ныя та ва ры і ад' ез ды вы-

со ка ква лі фі ка ва ных спе цы я ліс таў за мя-

жу — тэ мы вы ступ лен ня стар шы ні Фе-

дэ ра цыі праф са юзаў Мі ха і ла ОР ДЫ на 

VІІІ з'ез дзе.

Сён ня праф са ю зы на ўпрост удзель ні-

ча юць у пры няц ці са мых важ ных ра шэн-

няў у са цы яль на-эка на міч най сфе ры. Усе 

пра ек ты да ку мен таў, якія да ты чац ца пра-

цоў ных пра воў, на кі роў ва юц ца на экс пер-

ты зу ў Фе дэ ра цыю праф са юзаў Бе ла ру сі. Так, ле тась ФПБ упер шы ню 

вы сту пі ла ад ным з рас пра цоў шчы каў пра ек та за ко на аб змя нен ні 

Пра цоў на га ко дэк са, унёс шы ка ля 40 пра па ноў.

Важнае пы тан не, якое ўзні ма юць пра цоў ныя Бе ла ру сі, — пен сі йная 

сіс тэ ма. Сён ня дзей ні чае ўраў няль ны прын цып: прак тыч на ад ноль ка-

вую пен сію атрым лі ва юць ма ты ва ва ныя су пра цоў ні кі і тыя, хто «спаў» 

на пра цы. Мі ха іл Ор да лі чыць та кі па ды ход ня пра віль ным і не спра вяд лі-

вым. Ме ха ніз мы на лі чэн ня пен сій му сяць за ці ка віць лю дзей пра ца ваць 

лепш, удасканальвацца ў пра фе сіі.

Ад зна чыў стар шы ня ФПБ і пэў ны дыс ба ланс у на лі чэн ні пен сій 

тым, хто пра цяг вае пра ца ваць. За кра нуў Мі ха іл Ор да і ак ту аль нае 

пы тан не сё лет ня га змя нен ня сіс тэ мы апла ты пра цы «бюд жэт ні каў». 

Гэ тай тэ ме пры све ча на спе цы яль ная «га ра чая лі нія» ФПБ, на якую 

па сту пі ла больш за 400 зван коў. Вы яў ле ныя па мыл кі выпраўляюцца 

дзень у дзень.

Стар шы ня Фе дэ ра цыі на га даў, што ге не раль нае па гад нен не па між 

ура дам, са юза мі най маль ні каў і праф са юза мі пра ду гледж вае зар пла ту 

бюд жэт ні каў не менш за 80 пра цэн таў ад ся рэд няй па кра і не. У цэ лым 

гэ тае па тра ба ван не вы кон ва ец ца, ад нак за ста юц ца сфе ры, дзе ліч бы 

не да цяг ва юць да мэ та вых (на прык лад, куль ту ра), та му праф са ю зы 

звяр та юц ца да ўра да з прось бай раз гле дзець маг чы мыя шля хі па вы-

шэн ня апла ты пра цы ў та кіх сфе рах.

Мі ха іл Ор да па пра сіў пад трым кі Прэ зі дэн та ў пы тан ні рас пра цоў-

кі кан цэп цыі стра ха ван ня ад ня вы пла ты зар пла ты пра цаў ні кам пры 

банк руц тве ар га ні за цыі.

Стаў ка=БПМ
Ба за вую стаў ку, якая з 1 сту дзе ня 

выкарыстоўваецца для разлікаў апла ты 

пра цы ра бот ні каў бюд жэт ных ар га ні за-

цый, пра па ну ец ца ўзняць да ўзроў ню бюд-

жэ ту пра жыт ко ва га мі ні му му.

Та кую пра па но ву агу чы ла на з'ез дзе 

Фе дэ ра цыі праф са юзаў Бе ла ру сі Тац ця на 

ЯКУ БО ВІЧ, стар шы ня Бе ла рус ка га 

праф са ю за ра бот ні каў аду ка цыі і на-

ву кі. На яе дум ку, ба за вая стаў ка, якая 

ця пер іс нуе (185 руб лёў), не вы ра шае 

праб ле му вы пла ты мі ні маль на га за роб ку.

«Мы ба чым і праб ле му ра бот ні каў ар га ні за цый, якія ра ней ме лі 

ве да мас нае пад па рад ка ван не, а по тым пе рай шлі ў сіс тэ му Мі на ду ка-

цыі, — па ве да мі ла лі дар праф са юз най ар га ні за цыі. — У асноў ным гэ та 

ра бот ні кі дзі ця чых сад коў. Ім не за ліч ва юц ца ў стаж пра цы ў бюд жэт-

най ар га ні за цыі да дзе ныя пе ры я ды, хоць фак тыч на яны шмат га доў 

ад пра ца ва лі ме на ві та ў гэ тай сфе ры».

Акра мя та го, да дат ко вай пра пра цоў кі па тра буе пы тан не на лі чэн-

ня зар пла ты кі раў ні кам уста ноў аду ка цыі і іх на мес ні кам, якія ма юць 

ву чэб ную на груз ку па су мя шчаль ніц тве. «Над баў ка за спе цы фі ку 

пра цы ім уста ноў ле на ў па ме ры трыц ца ці пра цэн таў, як на стаў ні кам 

без ка тэ го рыі. А гэ та на шы най леп шыя кад ры, бы ло б пра віль на на лі-

чыць ім па вы шэн не хоць бы да ўзроў ню пер шай ка тэ го рыі», — лі чыць 

дэ ле гат.

Стар шы ня Бе ла рус ка га праф са ю за ра бот ні каў аду ка цыі і на ву кі 

так са ма звяр ну ла ўва гу на не аб ход насць вы клю чыць сі ту а цыі, ка лі 

срод кі, вы дзе ле ныя на апла ту пра цы ра бот ні каў аду ка цыі і ін шых 

бюд жэт ных сфер, част ко ва пе ра раз мяр коў ва юц ца на ін шыя па трэ бы 

го ра да або ра ё на.

За да чы агуль ныя
Але на ПА ТА ПА ВА, дэ пу тат Па ла ты 

прад стаў ні коў, на пра ця гу тры нац ца ці 

га доў бы ла стар шы нёй пер ша снай праф-

са юз най ар га ні за цыі «ЗОВ». За гэ тыя га-

ды з да па мо гай ка лек тыў на га да га во ра 

ўда ло ся аб' яд наць ра бот ні каў больш чым 

20 прад пры ем стваў, звя за ных па між са бой 

эка на міч на.

«У пе ры яд ста наў лен ня нам да во дзі ла ся 

да каз ваць слуш насць праф са юз най ідэі і 

ра бот ні кам, і прад стаў ні кам най маль ні ка. А ўліч ва ю чы, што прад пры-

ем ства на 100 пра цэн таў пры ват нае, на прак ты цы гэ та бы ло ня прос та. 

Але ў нас атры ма ла ся! І праф са юз ная ар га ні за цыя, якая пер ша па-

чат ко ва скла да ла ся толь кі з дзевяці ча ла век, уклю ча ю чы ды рэк та ра,

сён ня аб' яд ноў вае ка ля 1400 чле наў праф са ю за. Гэ та больш за 90 пра-

цэн таў усіх ра бот ні каў», — рас ка за ла дэ пу тат.

Праф са юз пры маў удзел у вы ра шэн ні пы тан няў ахо вы пра цы, за-

ра бот най пла ты і прэ мі ра ван ня, па шы рэн ня са цы яль на га па ке та ра-

бот ні каў. Сён ня ра бот ні кі прад пры ем ства аба ро не ны ка лек тыў най 

да мо вай, якая змя шчае да дат ко вае ме ды цын скае стра ха ван не і шэ-

раг ін шых га ран тый, што фар мі ру юць знач ны са цы яль ны па кет для 

чле наў праф са ю за, ар га ні за ва на пе ра на ву чан не ра бот ні каў, пра цуе 

ву чэб ны цэнтр.

Кі раў нік дзяр жа вы за пэў ніў, 

што з вы ка ры стан нем су свет-

на га во пы ту, у тым лі ку су сед ніх 

кра ін, у Бе ла ру сі бу дзе ство ра на 

най леп шая сіс тэ ма пен сій на га за-

бес пя чэн ня з улі кам маг чы мас цяў 

дзяр жа вы.

«Най леп шая — гэ та не зна чыць, 

што ўсіх за ва лім вя лі кі мі пен сі я мі. 

Але гэ та бу дзе спра вяд лі вая і доб-

рая сіс тэ ма, — па тлу ма чыў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка і пад крэс ліў: — 

Аба ро на ін та рэ саў пен сі я не раў 

з'яў ля ец ца най важ ней шым пры-

яры тэ там для дзяр жа вы».

Кант роль за цэ на мі — 
за да ча праф са юзаў

Цэ ны — яшчэ ад но пы тан не, 

якое зна хо дзіц ца ў по лі зро ку 

праф са юзаў. Кант ра ля ваць кошт 

пра дук таў пер шай не аб ход нас ці — 

гэ та асаб лі вая за да ча для ФПБ.

У свой час ура ду, Мі ніс тэр ству 

ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і 

ганд лю, праф са юзам бы ло да дзе-

на да ру чэн не за бяс пе чыць пры-

маль ныя цэ ны на най больш знач-

ныя та ва ры, ад якіх за ле жыць жыц-

цё перш за ўсё ма ла за бяс пе ча на га 

на сель ніц тва і пен сі я не раў.

«Што ма ем ця пер? Як я ўжо 

ска заў, агуль ныя па каз чы кі быц-

цам ня дрэн ныя. Што да ты чыц ца 

пра дук таў хар ча ван ня. На сця рож-

ва юць да дзе ныя за сту дзень бя гу-

ча га го да — цэ ны вы рас лі больш 

чым на 1 пра цэнт», — ад зна чыў 

лі дар дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу на ста-

ноў чую тэн дэн цыю па за ха ван ні 

ін фля цыі на ўзроў ні пя ці пра цэн-

таў. «Але тэм пе ра ту ра па баль ні цы 

ся рэд няя», — за ўва жыў кі раў нік 

кра і ны і на га даў пра ніз кія за роб кі 

ў сфе ры куль ту ры і да школь най 

аду ка цыі.

Сі ту а цыя ці ка вая — ін фля цыя 

тры ма ец ца на па ста ян ным уз роў ні 

ў пяць пра цэн таў, але кошт пра-

дук таў рас це. Абу рае Прэ зі дэн-

та ай чын ная «ма лоч ка», якая на 

пра ця гу го да па ста ян на да ра жэе: 

«Іды я тызм поў ны. Ма ла ко дзя ваць 

ня ма куды, а цэ ны па ста ян на 

рас туць. Не мо жам свой на род 

за бяс пе чыць гэ тым пра дук там. 

Праф са ю зы не па він ны за ста вац ца 

ўба ку, — ска заў Аляк сандр Лу ка-

шэн ка і да даў: Вы ра шы це, Мі ха іл 

Сяр ге е віч (Ор да — Зв.), гэ ту за-

да чу. Вы пер шы ў гэ тым ра дзе. Не 

МАРТ, не ўрад. Аба ра ні це лю дзей. 

Вы ў ста не гэ та зра біць».

Для іх ня ма «сва іх» і «чу жых»
Праф са ю зы — га рант і аба рон-

ца пра воў ра бот ні каў у тым лі ку 

і на прад пры ем ствах пры ват на га 

сек та ра. Пяр віч ныя праф са юз-

ныя ар га ні за цыі да рэ чныя і там. 

Ра бо та па іх ства рэн ні вя дзец ца,

але на ты ка ец ца на скла да нас ці. 

І вось ча му. «Пры ват ні ку не заў сё -

ды зруч на мець у ся бе праф са юз, 

які бу дзе са чыць за вы ка нан нем 

пра воў ра бот ні каў, пры му ша ю чы 

ча сам па сту пац ца сва і мі фі нан-

са вы мі ін та рэ са мі. Але дзяр жа ва 

пай шла на лі бе ра лі за цыю ўмоў 

для біз не су. Дык па ка жы це ж і 

вы сваю ста ласць, здоль насць 

нес ці са цы яль ную ад каз насць 

пе рад людзь мі», — за клю чыў 

Прэ зі дэнт.

Па куль пры ват ні кі раз ва жа юць, 

праф са ю зы не дзе ляць ра бот ні каў 

на «сва іх» і «чу жых». На ём ныя 

ра бот ні кі біз нес ме наў ма юць маг-

чы масць звяр тац ца па да па мо гу 

ў ра ён ныя, цэнт раль ныя ор га ны 

праф са юзаў. А каб раз ва жа лі біз-

нес ме ны не до сыць доў га, з пры-

няц цем ра шэн ня ім да па мог кі раў-

нік кра і ны. «Пад рых туй це, ка лі не 

ра зу ме юць, мой указ па ства рэн ні 

на пры ват ных прад пры ем ствах 

пяр віч ных праф са юз ных ар га ні-

за цый», — да ру чыў Прэ зі дэнт.

Ён пад крэс ліў, што гэ та не рап-

тоў нае ра шэн не. Кож ны раз, дак-

лад ва ю чы лі да ру дзяр жа вы аб 

ста не спраў у ар га ні за цыі, Мі ха іл 

Ор да звяр тае ўва гу на не жа дан не 

пры ват ных ар га ні за цый ства раць 

праф са юз ныя ячэй кі.

«Пры ват ні кі як ста вяць пы-

тан не: ча го вы ўсё «дзяр жаў ныя, 

дзяр жаў ныя прад пры ем ствы»? Вы 

і нас па стаў це ў роў ныя ўмо вы з 

дзяр жаў ны мі прад пры ем ства мі. 

Вось мы іх і па ста вім», — па жар-

та ваў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Га ран тыі для бяс пе кі
Аба ра ня юць праф са ю зы не 

толь кі пра вы, але і зда роўе, і на-

ват жыц цё лю дзей. За пяць га доў 

ФПБ вы яві ла больш за 300 ты сяч 

па ру шэн няў у ахо ве пра цы. Спы не-

на звыш 10 ты сяч адзі нак ма шын 

і аб ста ля ван ня, якія маг лі стаць

пры чы най траў ма ван ня лю дзей. 

Але на пра ця гу двух гадоў траў ма-

тызм на вы твор час ці рас це. Прэ зі-

дэнт да ру чыў зна хо дзіць яго пры-

чы ны і пры маць жорст кія ра шэн ні.

«Гэ та не на шы лю дзі за гі ну лі, не 

ў ва шай сям'і, не ва шы род ныя. 

А хтось ці ж стра ціў кар міль ца. Хтось -

ці да гэ та га ча су па ку туе, што за гі-

нуў сын, за гі ну лі баць кі. І не ўсе па 

п'ян цы, а з-за на шай бяз лад нас ці, 

бес кант роль нас ці ці лю дзей, якія 

не ства ры лі нар маль ныя ўмо вы. 

Та му трэ ба нам больш жорст-

ка па ды хо дзіць да пы тан няў 

кант ро лю за нар маль ным ста-

нам вы твор час ці ў пла не ахо вы 

пра цы», — пад крэс ліў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Ён па ра іў праф са юзам, ка лі яны 

лі чаць, што для кант ро лю ім не аб-

ход на больш пра воў, звяр нуц ца да 

яго з гэ тым пы тан нем.

З асаб лі вай мі сі яй у 
гра мад стве

Па сло вах Прэ зі дэн та, ра ней да 

праф са юзаў бы ло га неб нае стаў-

лен не. Іх на зы ва лі «ад стой ні кам», 

а са мых ня здоль ных су пра цоў ні каў 

ад праў ля лі ў гэ тыя ор га ны. Ця пер 

сі ту а цыя змя ні ла ся кар ды наль на. 

Аляк сандр Лу ка шэн ка па хва ліў 

кі раў ні ка рэс пуб лі кан скіх праф са ю-

заў, яко му ўда ло ся вы ка ра ніць 

та кую прак ты ку.

На па са дах у праф са юзах па-

він ны, на яго дум ку, пра ца ваць 

пры го жыя і ба га тыя ўнут ра ным 

све там лю дзі.

«Вось ка жуць, што ў нас ня ма 

гра ма дзян скай су поль нас ці. Ска-

жу, яна ёсць. Але асно ву гра ма-

дзян скай су поль нас ці не апа зі цы я-

не ры ўзна чаль ва юць. Гра ма дзян-

ская су поль насць у нас — гэ та, 

па-пер шае, праф са ю зы ве тэ ран-

скія, жа но чыя, ма ла дзёж ныя ар-

га ні за цыі і гра мад ская ар га ні за-

цыя «Бе лая Русь», — пе ра лі чыў 

лі дар кра і ны.

Ён па дзя ка ваў праф са юзам за 

да па мо гу ў ар га ні за цыі вы ба раў 

у На цы я наль ны сход. Дзя ку ю чы ў 

тым лі ку і ФПБ уда ло ся сфар мі ра-

ваць пар ла мент, які пра цуе.

Аляк сандр Лу ка шэн ка рас ка-

заў, за што больш за ўсё па ва жае 

праф са ю зы. Без дзяр жаў най да-

па мо гі яны ўзя лі на ўлік і пры вя лі ў 

па ра дак са на то рыі, пра фі лак то рыі 

і ін шую ўлас насць ар га ні за цыі.

«Я за гэ та вас ца ню, што вы 

па-гас па дар ску ад но сі це ся да 

свай го даб ра. І мно гім дзяр жаў-

ным слу жа чым у вас яшчэ трэ ба 

ву чыц ца. Вось ад сюль мае ад но-

сі ны да вас — за ва шу ро лю ў гра-

мад стве і за тое, што вы ро бі це, 

за хоў ва ю чы тое, што вам да ста-

ло ся».

Прэ зі дэнт па дзя ка ваў ар га ні-

за цыі і за ак цыю «Мы — ра зам!» 

пад дэ ві зам «З вя лі кай лю боўю да 

ма лой ра дзі мы». «Усе мы ста рэ ем, 

ма ла дзей шы мі не бу дзем. А чым 

ста рэй шы, тым больш ця бе клі ча 

ма лая ра дзі ма. Та му мы тры га-

ды ад да лі ма лой ра дзі ме. Я ду-

маю, трэ ці, фі ніш ны, у нас бу дзе 

ўдар ны, каб мы хо ць бы дрэ вы 

па са дзі лі там, дзе іх у свой час 

спі ла ва лі і зні шчы лі», — на га даў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Не дзе ля пі я ру, але па мя ці
Асаб лі вы для ўсіх, у тым лі ку і 

праф са юзаў бя гу чы год, ка лі бу-

дзем свят ка ваць 75-ы юбі лей Вя-

лі кай Пе ра мо гі.

Прэ зі дэнт па дзя ліў ся: яго ра-

сій скі ка ле га хва ліў бе ла ру саў за 

за ха ван не шмат лі кіх, на ват са мых 

ма лень кіх пом ні каў.

За ха ван не па мя ці аб ва ен ным 

лі ха лец ці — спра ва і праф са юзаў. 

Пры ўдзе ле яго ак ты ву пра ве-

дзе на маш таб ная рэ кан струк цыя 

Кур га на Сла вы, па ста ян на аб наў-

ля ец ца экс па зі цыя ва ен най тэх ні-

кі. Ле там яна па поў ні ла ся ле ген-

дар ным штур ма ві ком Іл-2. Сё ле та 

бу дзе ўста ноў ле на ле ген дар ная 

«Ка цю ша».

«Поз на вяр та ю ся з ка ман дзі-

ро вак, звы чай на ноч чу пры ля таю, 

гля джу. Ці ты спе цы яль на ўклю-

ча еш усю гэ ту пад свет ку? — жар-

там звяр нуў ся да Мі ха і ла Ор ды кі-

раў нік кра і ны. — І ра ду ю ся, няхай 

гля дзяць, як мы ад но сім ся да той 

па мя ці, да ге ра із му ўсіх лю дзей. 

Гэ та не толь кі да Кур га на Сла вы, 

да гэ та га ве ліч на га пом ні ка, гэ та 

да ўсіх пом ні каў. Лю дзі, якія па-

да ра ва лі нам сён няш няе жыц цё, 

за слу жы лі гэ тай па мя ці».

Па сло вах лі да ра кра і ны, за слу-

гоў вае вя лі кай па ва гі тое, што ўся 

пра ца не дзе ля пі я ру, а дзе ля вы-

са ка род най мэ ты.

Пад но вым сця гам
На пры кан цы Аляк сандр Лу ка шэн-

ка пад крэс ліў, што ўся дзей насць 

праф са юзаў ад люст роў вае эва лю-

цый ны шлях пра цоў на га ру ху.

«Я ха цеў бы па жа даць Фе дэ-

ра цыі но вых пра фе сій ных да сяг-

нен няў, усім дэ ле га там і гас цям 

з'ез ду — эфек тыў най пра цы на 

ка рысць на шай род най Бе ла ру сі. 

І ў знак па ва гі на ша га на ро да да 

вас і май го, як кі раў ні ка дзяр жа-

вы, я пры няў ра шэн не, што на ша 

праф са юз ная ар га ні за цыя му сіць

атры маць но вы дзяр жаў ны сцяг, 

і да зволь це мне сён ня яго ўру-

чыць», — звяр нуў ся да ўдзель ні-

каў з'ез ду Прэ зі дэнт.

Га на ро вы дзяр жаў ны сцяг Бе-

ла ру сі пры су джа ны Фе дэ ра цыі за 

асаб лі выя да сяг нен ні ў са цы яль-

на-эка на міч ным раз віц ці, аба ро не 

пра воў і ін та рэ саў пра цоў ных.

Дэ ле га ты з'ез ду пад рых та ва лі 

Аляк санд ру Лу ка шэн ку па да ру-

нак — кар ці ну, вы ка на ную ў тэх ні-

цы ва ля най воў ны, з вы явай шко-

лы, у якой ву чыў ся Прэ зі дэнт.

Фота БелТА.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА, Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА, Ма рыя ДА ДА ЛКА.


