
 

 

Umowa między  

SIPTU (Związek Zawodowy Pracowników Usług, Przemysłu i Kadr Technicznych) Irlandia 

a 

NSZZ "Solidarność", Polska 

 

 

1. SIPTU i "Solidarność" przyjmują względem siebie politykę wzajemnego poszanowania, współpracy, 

przyjaźni i wsparcia. 
2. SIPTU i "Solidarność" są zgodne, iż przyszły dobrobyt i bezpieczeństwo ludzi pracy zależy od istnienia 

silnych, aktywnych i niezależnych związków zawodowych. 
Dlatego też SIPTU i "Solidarność" będą się wzajemnie wspierać w kampanii na rzecz: 

a. wzmocnienia swoich organizacji między ludźmi pracy; 

b. rozwoju organizacji związkowych w obszarach, gdzie związki zawodowe są obecnie słabo reprezento-

wane lub nieobecne, oraz 
c. wzrostu poziomu uzwiązkowienia we wszystkich sektorach gospodarek obydwu państw. 

3. SIPTU i "Solidarność" uznają, że"dumping socjalny" oraz "wyścig do dna" stanowią wielkie zagroże-

nie dla przyszłego dobrobytu i bezpieczeństwa zatrudnienia wszystkich pracowników. Dlatego obydwa 

Związki będą aktywnie współpracować, aby skuteczne przeciwdziałać próbom wykorzystania konkurencji 

między pracownikami (szczególnie migrującymi) do pogorszenia i redukcji płac i warunków pracy. 
4. Współpraca i wsparcie między obydwoma Związkami obejmie: 

a. przekonywanie i ułatwianie pracownikom z każdego kraju wstąpienia do związku zawodowego w trak-

cie zatrudnienia w drugim kraju (to zawierałoby wspólne uznanie legitymacji związkowych, dostarczanie 

informacji związkowych etc.) 
b. wymianę informacji 

c. obustronne wsparcie w stosunkach z rządami, organizacjami pracodawców, innymi związkami zawo-

dowymi etc. 
  

5. SIPTU i "Solidarność", we współpracy z EKZZ i innymi międzynarodowymi związkami zawodowymi 

i organizacjami, będą sobie pomagać w lobbowaniu na rzecz progresywnych środków i/lub legislacji z in-

stytucji i organów międzynarodowych takich jak Unia Europejska, Międzynarodowa Organizacja Pracy itp. 
6. SIPTU i "Solidarność", zgodnie z postanowieniami tej umowy, będą mogły badać możliwości i wspie-

rać się wzajemnie w budowaniu dobrych stosunków z innymi związkami zawodowymi i organizacjami 

społecznie postępowymi w obydwu krajach. 
7. SIPTU i "Solidarność" opublikują i rozpowszechnią istnienie i treść tego porozumienia poprzez jego 

publikacje i zamieszczenie na stronach internetowych, jak też w miarę możliwości z wykorzystaniem szer-

szych środków przekazu w obydwu krajach. 
8. Zarówno wersja angielska jak i polska niniejszej umowy uznane będą za autentyczne. 
Listopad 2006  

 

 

 
 

Jack O'Connor Janusz Śniadek 


