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ПА ШЫ РАЦ ЦА 
МАГ ЧЫ МАС ЦІ 
ДЛЯ ЗА НЯ ТАС ЦІ

У пры ват нас ці, гэ та да ты чыц ца 

ра бо ты па су мя шчаль ніц тве. Ця-

пер мож на бу дзе пад час ад па чын-

ку быць за ня тым у ін шым мес цы 

па су мя шчаль ніц тве поў ны пра-

цоў ны дзень або зме ну. Так са ма 

ад рэ гу ля ва ны па ра дак ча со ва га 

пе ра во ду са зго ды ра бот ні ка на 

ін шую ра бо ту, у тым лі ку да ін ша га 

най маль ні ка, на тэр мін да шас ці 

ме ся цаў. Но вы пра цоў ны да га вор 

пры гэ тым не бу дзе за клю чац ца — 

га лоў нае, каб бы ло ўлі ча на жа дан-

не ра бот ні ка.

КАМ ПЕН СА ЦЫЯ 
СТА НЕ БОЛЬ ШАЙ

У ця пе раш ні час, ка лі ра бот нік 

ска соў вае кант ракт, та му што не 

згод ны са зме най іс тот ных умоў 

пра цы, най маль нік вы плач вае яму 

двух тыд нё вую зар пла ту. Па вод ле 

аб ноў ле на га Пра цоў на га ко дэк са, 

ка лі ча ла век вы ра шыць зволь ніц-

ца з-за та го, што яго пра цоў ны час 

ска ро ча ны больш чым на па ло ву 

(што з'яў ля ец ца зме най іс тот ных 

умоў пра цы), пры яго зваль нен ні 

най маль нік па ві нен бу дзе вы пла-

ціць яму ме сяч ны за ро бак.

УЗА КО НЕ НА 
ДЫС ТАН ЦЫЙ НАЯ 
ПРА ЦА

У но вую рэ дак цыю Пра цоў на-

га ко дэк са ўклю ча на част ка, якая 

да ты чыц ца ра бот ні каў, што пра-

цу юць з вы ка ры стан нем ін фар-

ма цый на-ка му ні ка цый ных тэх на-

ло гій па-за мес цам зна хо джан ня 

най маль ні каў. Пры гэ тым у пра-

цоў ным да га во ры па він на быць 

дак лад на па зна ча на, што пра ца 

з'яў ля ец ца дыс тан цый най. У ас-

тат нім у дыс тан цый на га ра бот ні ка 

бу дуць тыя ж пра вы і аба вяз кі, што 

і ў звы чай ных ра бот ні каў.

Вар та мець на ўва зе, што дыс-

тан цый ны ра бот нік — гэ та не тое ж 

са мае, што фры лан сер (мно гія 

блы та юць гэ тыя па няц ці). Фры-

лан сер — гэ та ча ла век, які пра цуе 

сам на ся бе, вы кон вае ра бо ту па 

за ка зе, за клю чыў шы гра ма дзян-

ска-пра ва вы да га вор, і ні ко му не 

пад па рад коў ва ец ца. А дыс тан цый-

ныя ра бот ні кі ўсту па юць у пра цяг-

лыя афі цый на аформ ле ныя пра-

цоў ныя ад но сі ны, і на іх у боль шай 

сту пе ні рас паў сюдж ва юц ца нор мы 

Пра цоў на га ко дэк са.

ДА ДАТ КО ВЫ ВОД ПУСК 
ДЛЯ БАЦЬ КІ

У но вай рэ дак цыі Пра цоў на га 

ко дэк са пра ду гле джа ны вод пуск 

для баць кі або ай чы ма пры на ра-

джэн ні дзі ця ці. Яго пра цяг ласць 

скла дзе 14 дзён, якія мож на вы-

ка рыс таць на пра ця гу паў го да 

пас ля на ра джэн ня дзі ця ці. Аплач-

вац ца та кі вод пуск не бу дзе, так-

са ма ён не бу дзе лі чыц ца част кай 

пра цоў на га вод пус ку. Пры гэ тым 

у ка лек тыў ным да га во ры мож на 

пра пі саць пункт, які пра ду гледж-

вае апла ту да дзе на га пе ры я ду.

Але не трэ ба блы таць та кі баць-

коў скі вод пуск з ад па чын кам па 

до гля дзе дзі ця ці ва ўзрос це да 

3 га доў. Прос та муж чы ны атры ма-

юць маг чы масць гэ тыя два тыд-

ні пра вес ці ра зам з сям' ёй, быць 

по бач з ма ма мі, якія вый шлі ў дэ-

крэт ны ад па чы нак. Ра зам з тым 

ні хто не за ба ра няе баць ку сыс ці 

ў «дэ крэт » за мест ма ці дзі ця ці. 

Ця пер, да рэ чы, та кой маг чы мас цю 

на шы муж чы ны амаль не ка рыс та-

юц ца: вод пуск па до гля дзе дзі ця ці 

ва ўзрос це да 3 га доў узя лі менш 

за 1 % бе ла ру саў.

ГА РАН ТЫІ ДЛЯ 
ЧЛЕ НАЎ ПРАФ СА Ю ЗА

Ця пер ка лек тыў ны да га вор 

рас паў сюдж ва ец ца на ўсіх ра бот-

ні каў не за леж на ад та го, з'яў ля юц-

ца яны сяб ра мі праф са ю за ці не. 

У аб ноў ле ным Пра цоў ным ко дэк-

се нор мы ка лек тыў на га да га во ра 

вы ра шы лі па дзя ліць на два ві ды. 

Па-пер шае, асноў ныя, якія бу дуць 

да ты чыц ца ўсіх ра бот ні каў, — сю-

ды ўва хо дзяць пра цяг ласць ра бо-

ча га дня, час ад па чын ку, пра цоў ны 

рас па ра дак, сіс тэ ма апла ты пра цы 

і не ка то рыя ін шыя іс тот ныя пы тан-

ні. І па-дру гое, да дат ко выя нор мы, 

якія бу дуць рэ гу ля вац ца праз ка-

лек тыў ны да га вор і да ты чыц ца ў 

асноў ным чле наў праф са ю за.

Свят ла на БУСЬ КО.

ПА АБ НОЎ ЛЕ НЫМ ПРА ЦОЎ НЫМ КО ДЭК СЕ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Уся го ў аб ноў ле ным 
Пра цоў ным ко дэк се бы ло 
зме не на больш за 
200 ар ты ку лаў і з'я ві ла ся 
13 но вых.

На ва цыі Пра цоў на га ко дэк са 
ўсту пяць у сі лу на па чат ку 
на ступ на га го да.

(Заканчэнне. 

 Пачатак на 1-й стар.)

Учо ра мне да вя ло ся па быць на хлеб ным по лі вы твор ча га 
ад дзя лен ня № 1 гэ тай гас па дар кі. Кам бай на мі «Па лес се» 
кі ра ва лі во пыт ныя спе цы я ліс ты сва ёй спра вы: Ва ле рый 
Ваш та е віч, Мі ха іл Іва ноў, Юрый Ба буль, Іван Вет раў, Іван 
Куль па, бра ты Мі ха іл і Вік тар Вай та нец . Яны ма ла ці лі азі мую 
пша ні цу на пло шчы 66 гек та раў. Доб рай ра бо це спры я лі і 
доб рае на двор'е, і абед — га ра чы, смач ны, які па рас кла дзе 
пры вез лі на по ле. Не каль кі хвілін на пе ра кус — і хле ба ро бы 
га то выя іс ці за во дзіць свае ма шы ны.

На хлеб нае по ле пры еха ла і га лоў ны аг ра ном гас па дар кі 
Ва лян ці на ТАЎ КІНЬ. Ле тась Ва лян ці ну Вік та раў ну ўзна га ро дзі лі 
га на ро вым зван нем «Ча ла век го да Ві цеб скай воб лас ці».

— На сён няш ні дзень СВК «Ма як Брас лаў скі» ўбраў больш 
за со рак пра цэн таў збож жа ва га клі на, — ска за ла га лоў ны 
аг ра ном. — Тэм пы доб рыя, каб толь кі на двор'е нас не пад вя ло.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

АБЕД АБЕД 
ПА РАС КЛА ДЗЕ
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Кі роў ца МА За Ге надзь КУ РАЧ КА ўсё сваё пра цоў нае жыц цё ўдзель ні чае ў жні ве.

Адзін з най леп шых кам бай не раў гас па дар кі Мі ха іл ІВА НОЎ.
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