
Umowa między Gruzińską Konfederacją Związków Zawodowych  

a NSZZ "Solidarność" 

 

 Uznając wagę współpracy mającej na celu zjednoczenie wysiłków, aby skutecznie chronić pra-

wa społeczne i ekonomiczne ludzi pracujących; 

 W oparciu o krajowe ustawodawstwo Polski i Gruzji, jak też międzynarodowe ustawy o pra-

wach człowieka; 

 Działając w przekonaniu, iż społeczne i ekonomiczne prawa ludzi pracy powinny być wdraża-

ne bez dyskryminacji o podłożu rasowym, narodowościowym, płciowym, religijnym, politycz-

nym, społecznym lub jakimkolwiek innym; 

Uznając wagę utrzymywania przyjacielskich stosunków między narodami obydwu niepodległych 

państw, skutecznej współpracy między centralami związkowymi i innymi organizacjami pracow-

niczymi, Gruzińska Konfederacja Związków Zawodowych i NSZZ "Solidarność", dalej nazywani 

"stronami Umowy", uzgadniają co następuje: 

Artykuł 1 

Strony Umowy będą budowały wzajemne relacje w oparciu o następujące zasady: 

1. Strony będą w pełni niezależne, będą miały równe prawa i nie będą ingerować w wewnętrzne 

sprawy organizacji partnerskiej; 

2. Związki zawodowe będą niezależne od władz państwowych, partii politycznych i pracodaw-

ców; 

3. Współpraca między stronami będzie realizowana na różnych płaszczyznach i na korzyść oby-

dwu stron. 

Aby osiągnąć wyżej wymienione cele, strony okażą solidarność w podejmowanych wspólnie dzia-

łaniach, deklaracjach i wystąpieniach. 

Artykuł 2 

Strony Umowy będą regularnie wymieniać delegacje, ekspertów, specjalistów, informacje itd. w 

celu wymiany i korzystania z własnych doświadczeń. 

Głównymi obszarami wymiany będą: 

 działania związków zawodowych w następujących obszarach: zatrudnienie i zwalczanie bezro-

bocia, migracja i organizacja rynku pracy, wynagrodzenia i podatki, bezpieczeństwo i higiena pra-

cy, ochrona środowiska, ubezpieczenia społeczne, prywatyzacja własności państwowej, szkolenie 

zawodowe i podnoszenie umiejętności kadr, organizacja strajków i zawieranie umów zbiorowych, 

 specyfika działalności związkowej w gospodarce rynkowej, szczególnie w spółdzielniach, 

spółkach i przedsiębiorstwach prywatnych, w tym pomoc pracownikom sektora nieformalnego. 

Wymiana delegacji i specjalistów będzie miała miejsce zgodnie z wolą stron. Programy wymiany 

będą obejmowały różne regiony i grupy zawodowe. 

Artykuł 3 

Celem zwiększania zatrudnienia i zapobiegania bezrobociu strony Umowy będą współpracowały 

w zakresie szkoleń zawodowych poprzez wymianę doświadczeń, konsultacje i programy wymia-

ny. 

Artykuł 4 

Strony Umowy będą współpracowały w organizacji wydarzeń artystycznych. 

Strony będą pomagały sobie w publikowaniu i dystrybucji materiałów szkoleniowych. 

Artykuł 5 

Strony Umowy będą się dzieliły doświadczeniami w doskonaleniu struktur związkowych, będą 

zachęcały do współpracy między centrami szkoleniowymi niezależnych związków zawodowych, 

wspierały wymianę programów edukacyjnych i literatury, oraz oferowały pomoc metodologiczną. 



Artykuł 6 

Strony Umowy podejmą wspólne wysiłki na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy z międzyna-

rodowymi organizacjami związkowymi, centralami i ruchami; będą prowadziły wspólne działania 

na rzecz ludzi pracy. 

NSZZ "Solidarność" okaże w razie konieczności pomoc dla GKZZ w podnoszeniu spraw dotyczą-

cych pracowników na forum Parlamentu Europejskiego jak też w innych strukturach europejskich. 

Artykuł 7 

Strony Umowy będą współpracowały i uczestniczyły we wdrażaniu różnych inicjatyw w obsza-

rach społecznych i gospodarczych Polski i Gruzji. 

Artykuł 8 

Strony będą prowadziły badania i pracowały nad wspólnymi zaleceniami i programami dotyczący-

mi ochrony praw i interesów ludzi pracy i ich rodzin. 

Artykuł 9 

Niniejsza Umowa jest Umową dwustronną i nie dotyczy stosunków stron z innymi związkami za-

wodowymi. Strony Umowy biorą na siebie odpowiedzialność nie podejmowania działań mogą-

cych zaszkodzić którejkolwiek ze stron Umowy. 

Strony w razie konieczności przeprowadzą negocjacje dotyczące wdrażania Umowy. 

Artykuł 10 

Ta Umowa podpisana jest na okres 5 lat i będzie automatycznie przedłużona na kolejne 5 lat, jeśli 

żadna ze stron pisemnie nie zadeklaruje woli zakończenia jej nie później niż na 3 miesiące przed 

wygaśnięciem Umowy. 

Obydwie strony mają prawo inicjowania negocjacji o anulowaniu Umowy lub jej poszczególnych 

artykułów w ramach konsultacji. 

Artykuł 11 

Strony określą szczegółowe działania w ramach realizacji tej Umowy i włączą je do porozumień 

dwustronnych, które są jej częścią. 

Strony będą monitorować wdrażanie Umowy i porozumień z niej wynikających. 

Umowa zawarta jest w językach angielskim, gruzińskim i polskim. Wszystkie wersje mają równą 

moc prawną. Umowa może być uzupełniana lub poprawiana w oparciu o negocjacje między stro-

nami. 

Artykuł 12 

Umowa wchodzi w życie z chwilą podpisania. 
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