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W dniach 22-25 kwietnia 2004 na zaproszenie Gezima Kalaja, przewodniczącego Unii Niezależnych 

Związków Zawodowych Albanii (BSPSH), gościła w Albanii delegacja wysokiego szczebla NSZZ 

"Solidarność" z Polski pod przewodnictwem przewodniczącego Janusza Śniadka. Oprócz spotkań i rozmów 

prowadzonych z liderami BSPSH, delegacja "Solidarności" spotkała się z Prezydentem Republiki Albanii, 

Alfredem Moisiu, Premierem i przewodniczącym Partii Socjalistycznej, Fatosem Nano, oraz z przewodni-

czącym Partii Demokratycznej i liderem albańskiej opozycji, Salim Berisha.  

Niniejszy Protokół Porozumienia został podpisany na koniec tej wizyty przez BSPSH i "Solidarność". 

Unia Niezależnych Związków Zawodowych Albanii docenia fakt złożenia wizyty przez delegację 

"Solidarności" z przewodniczącym Januszem Śniadkiem, jako potwierdzenie więzi duchowych i inspiracji 

antykomunistycznych, jakie BSPSH - pierwsza demokratyczna organizacja albańskich pracowników, zało-

żona w 1991r. - odnalazła w przykładzie "Solidarności" i jej przewodniczącym, Lechu Wałęsie. 

Echo "Solidarności" i jej przykład zainspirował narodziny nowego, demokratycznego ruchu związkowego 

w Albanii, który przeszedł chrzest w czasie wojny o obalenie reżimu komunistycznego i jego struktural-

nych i ideowo-politycznych ruin. Ta wspólna antykomunistyczna historia miała wpływ na powstanie poro-

zumienia, solidarności i przyjaznych, ciepłych stosunków miedzy BSPSH i "Solidarnością" od pierwszego 

spotkania. 

BSPSH i "Solidarność", powołując się na ich chwalebna historię, patrzą w daleką przyszłość i na obecne 

zobowiązania stojące przed demokratycznym, europejskim ruchem związkowym; na erę globalizacji wraz z 

jej wyzwaniami i możliwościami. Solidarność i międzyzwiązkowa współpraca w stawianiu czoła tym wy-

zwaniom i wykorzystywaniu możliwości niesionym przez globalizację, która staje się koniecznością na-

szych czasów.  

Obie strony wyrażają jednogłośnie pełne poparcie dla skutecznych procesów integracyjnych rozwijających 

się dziś w Europie. BSPSH w szczególny sposób przyjmuje wejście Polski, kraju zaprzyjaźnionego z Alba-

nią, do Unii Europejskiej, i wyraża wiarę, iż Polska będzie mocno wspierała integrację naszego kraju do 

Unii. 

BSPSH i "Solidarność" zobowiązują się do wzajemnego wspierania poprzez właściwe akcje związkowe 

wspólnych wysiłków na rzecz wzmacniania dialogu i partnerstwa społecznego w Europie. Obydwie organi-

zacje uznają dialog i partnerstwo społeczne za jeden z najpotrzebniejszych filarów integracji europejskiej, 

podkreślając, iż dialog ten musi stać się elementem życia codziennego partnerów społecznych. 

Na tej podstawie obydwie organizacje dzielą ten sam punkt widzenia, iż nadszedł czas budowania nowego 

partnerstwa miedzy pracownikami a pracodawcami, jak też wzmożenia rządowej roli moderatora. 

Na koniec, BSPSH i "Solidarność" wyrażają gotowość i determinację do zacieśnienia w przyszłości stosun-

ków oraz bliższej i częstszej współpracy w konkretnych obszarach.  
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