
Protokół Współpracy pomiędzy SEK, TURK-SEN i NSZZ "Solidarność" 

 

 

SEK, TURK-SEN i NSZZ Solidarność postanowiły podpisać Protokół Współpracy w ramach pro-

mowania interesów swoich członków i świata pracy w ogóle, zarówno na poziomie europejskim 

jak i globalnym. 

 

1. SEK, TURK-SEN i NSZZ Solidarność będą propagować stałą bilateralną współpracę we 

wszystkich sektorach swojej działalności, jak również w ramach Międzynarodowej Konfederacji 

Wolnych Związków Zawodowych i Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, w któ-

rych są afiliowanymi członkami. 

2. SEK, TURK-SEN i NSZZ Solidarność, organizacje które odgrywają wiodącą rolę w procesie 

europejskim swoich krajów i staraniu się o przystąpienie do Unii Europejskiej: 

a. mocno wierzą, że przystąpienie Cypru i Polski do Unii Europejskiej wzmocni pokój w Euro-

pie, 

b. promować będą sprawiedliwość społeczną i poprawę standardów i jakości życia mieszkańców 

w obu krajach. 

3. W celu propagowania przystąpienia swoich krajów do Unii Europejskiej organizacje będą pro-

mować: 

a. wymianę delegacji związkowych na rzecz informacji pomiędzy dwoma krajami, 

b. ściślejszą współpracę w ramach komitetów specjalnych ds. rozszerzenia Unii Europejskiej, 

które działają w EKZZ, 

c. utworzenie stałych mechanizmów informacyjnych na temat procesu harmonizacji i różnych 

środków stosowanych przez rządy ich państw, w celu zminimalizowania negatywnych dla klasy 

pracującej konsekwencji, wynikających z procesu akcesyjnego, 

d. projektowanie, organizowanie i realizowanie wspólnych seminariów na rzecz wymiany infor-

macji, głównie w sprawach europejskich, 

e. udział związkowców jednej organizacji w seminariach szkoleniowych drugiej, tam gdzie to 

możliwe, biorąc pod uwagę bariery językowe. 

Delegacja NSZZ Solidarność potępia obecny podział Cypru, wyrażając SEK-owi, TURK-SEN-

owi i wszystkim Cypryjczykom, swoje pełne poparcie w wysiłkach na rzecz sprawiedliwego i sta-

łego rozwiązania problemu cypryjskiego, w ramach decyzji i rezolucji przyjętych przez ONZ w 

sprawie Cypru, całkowicie chroniących zarówno prawa człowieka jak i prawa związkowe. 

SEK, TURK-SEN i NSZZ Solidarność wyrażają przekonanie w, że Unia Europejska umacnia de-

mokrację we wszystkich formach i jest dodatkowym gwarantem praw demokratycznych i związ-

kowych. 
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