
Deklaracja o współpracy między Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym 

"Solidarność" (Polska) i Białoruskim Kongresem Demokratycznych Związków Zawodowych 

(BKDP) 

 
Mając na uwadze potrzebę wspólnych wysiłków w ograniczaniu negatywnego wpływu globalizacji na śro-

dowisko pracy, przeciwdziałanie łamaniu praw związkowych i niedopuszczeniu do ingerowania władz pań-

stwowych w działalność związkową, w oparciu o wspólny cel propagowania przyjaznych kontaktów i 

współpracy między strukturami dwóch krajowych central związkowych, uwzględniając wspólne cele, 

BKDP i NSZZ "Solidarność" uzgodniły, co następuje:  

 

1. Obydwie organizacje będą sprzyjać promocji swojego wizerunku na arenie międzynarodowej i będą 

współdziałać w rozpowszechnianiu wiarygodnych informacji o swoich działaniach wśród krajowych i mię-

dzynarodowych organizacji związkowych. Obydwie organizacje będą sobie pomagały w nawiązywaniu i 

rozwijaniu kontaktów z międzynarodowymi organizacjami i centralami krajowymi innych państw, jak też 

będą udzielały sobie wsparcia solidarnościowego na forach międzynarodowych. 
2. Obydwie organizacje będą tworzyć korzystne warunki dla wszechstronnej współpracy między swoimi 

strukturami, będą dzieliły się doświadczeniami i pomagały sobie w obronie socjalnych i ekonomicznych 

praw pracowników poprzez wspólne konferencje, seminaria i warsztaty oraz udział w przedsięwzięciach 

organizowanych przez inne związki zawodowe w sprawach stanowiących przedmiot zainteresowania i 

określonych w celach statutowych. 
3. Strony w stosunkach wzajemnych będą się kierowały zasadą solidarności związkowej. Nasze organiza-

cje związkowe i ich członkowie uczynią wszystko, co w ich mocy dla udzielenia sobie wsparcia i pomocy 

w stosownych do okoliczności formie i zakresie, w tym w akcjach protestacyjnych prowadzonych w obro-

nie praw pracowniczych i związkowych. 
4. Obydwa związki będą w sposób trwały rozwijały wymianę informacji o działalności związkowej po-

przez wymianę związkowych gazet i magazynów, biuletynów i innej prasy związkowej oraz innych me-

diów związkowych. 
5. Obydwa związki zwrócą szczególną uwagę na kwestie bezpośrednio dotykające interesów członków 

związków zawodowych i wszystkich pracowników w naszych sąsiadujących ze sobą krajach, m.in. kwestie 

zatrudnienia, rynku pracy i migracji pracowników. W miarę własnych możliwości obydwie organizacje 

będą starały się minimalizować negatywne konsekwencje wymienionych wyżej procesów, znajdować no-

we, cywilizowane podejście do problematyki zatrudnienia oraz chronić prawa swoich członków pracują-

cych w sąsiednich krajach. 
6. NSZZ "Solidarność" i BKDP uzgodniły, iż będą koordynować współpracę i w tym celu odbywać regu-

larnie spotkania na wysokim szczeblu w obydwu krajach naprzemiennie co najmniej raz do roku. Na tych 

spotkaniach omawiane będą wyniki współpracy oraz określane nowe priorytety działań w odniesieniu do 

kluczowych problemów, przed którymi stoją obydwie organizacje. 
7.  
Strony uzgodniły, iż dla realizacji niniejszej Deklaracji działy spraw zagranicznych obydwu związków za-

wodowych opracują odpowiedni plan działań w oparciu o deklarację i będą monitorowały jego wdrażanie.  

Niniejsza Deklaracja zapisana została w dwóch egzemplarzach w językach rosyjskim i polskim i wchodzi 

w życie w dniu jej podpisania. Każda ze stron otrzyma po jednym egzemplarzu Deklaracji.  

 

 

 

 

 

 
 

W imieniu Białoruskiego Kongresu Demokratycznych Związków 

Zawodowych (BKDP) 

Aleksander Jaroszuk - Przewodniczący 

W imieniu  

NSZZ "Solidarność" 

Janusz Śniadek - Przewodniczący 


