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 BSLF ma na celu promowanie dialogu społecznego, struktur trójstronnych

i współpracę jako kluczowych elementów zrównoważonego rozwoju
gospodarczego i społecznego w regionie Morza Bałtyckiego.
The BSLF is aiming at promoting social dialogue, tripartite structures and cooperation as crucial
elements of sustainable economic growth and social development in the Baltic Sea Region.

Forum promuje sieciowe możliwości i wymianę doświadczeń między
partnerami społecznymi i instytucjami politycznymi w regionie Morza
Bałtyckiego w celu znalezienia wspólnych rozwiązań dla powszechnie
zidentyfikowanych wyzwań.
The forum shall foster networking capabilities and the exchange of experience between the social
partners and political institutions in the Baltic Sea Region in order to find joint solutions to commonly
identified challenges

 BSLF ma na celu wpływanie na kształtowanie polityki i podejmowanie

decyzji w zakresie polityki rynku pracy, m.in. wydając wspólne opinie i
zalecenia
The BSLF is aiming at influencing policy- and decision-making in the field of labour market policies,
e.g. by issuing joint opinions and recommendations.

BALTIC SEA LABOUR FORUM
Do tej pory memorandum o porozumieniu podpisało 28 organizacji członkowskich
oraz 10 obserwatorów. Są oni członkami BSLF.
partnerzy społeczni z Dani, Estonii,
Finlandii, Niemiec, Litwy, Łotwy, Polski,
Rosji jak również BSPC i CBSS
coroczny okrągły stół BSLF.
To date 28 member organisations and 10 observer
have signed the memorandum of understanding and
are member of the BSLF
 Social partner from Denmark, Estonia, Finland,
Germany, Latvia, Lithuania, Poland, Russia as well
as BSPC and CBSS
 The main activity of the BSLF is the Annual Round
Table:

Kalendarium BSLF
BSLF time line

2009–
2011

November
2011

• Projekt BSLN
BSLN project

• Założenie BSLF
Foundation of the BSLF

• Rozpoczął się projekt ForumSDBSR
Project ForumSDBSR started
July 2012

• Ułatwił przejście BSLN w BSLF / Facilitated the transition BSLN to BSLF
• Organizacja Okrągłego Stołu w 2012 /Organised Round Table 2012

Kalendarium BSLF / BSLF time line

October
2012

November
2012

July 2013

• Spotkanie Rozszerzonego Komitetu Sterującego w Rydze
Enlarged Steering Committee meeting in Riga

• Okrągły Stół w Hamburg
Round Table in Hamburg

• Zakończenie Projektu ForumSDBSR
Project ForumSDBSR ended

Kalendarium BSLF / BSLF time line
• Start Projektu CBIM BSR / The project CBIM BSR started
• Koordynacja BSLF i Okrągłego Stołu 2013
July 2013

BSLF coordination and Round Table 2013
• Wstępna koncepcja zarządzania informacją w BSR
Draft concept for an Information management system in the BSR

•Grupa robocza BSLF w sprawie mobilność pracy uzgodniła
plan działania na rzecz mobilności pracy.
September
•The BSLF working group on mobility of labour agreed on an action plan on
2013

mobility of labour.

•Okrągły Stół BSLF w Helsinkach przyjął rezolucję i został wręczony
plan działania fińskiemu Ministrowi Spraw Zagranicznych Erkki
Tuomioja
November
2013

•The BSLF Round table in Helsinki adopted a Resolution and handed out
the Action plan to the Finnish foreign minister Erkki Tuomioja

Następna prezydencja BSLF 2015
Next BSLF presidency 2015
Przewodnictwo po Estonii przejmuje Polska .
Poland is taking over the chairmanship from Estonia.

Polskie organizacje członkowskie:
Polish BSLF member organisations are:
•

The All-Poland Alliance of Trade Unions OPPZ: www.opzz.org.pl

•

NSZZ Solidarność Region Pomorze Zachodnie: www.solidarnosc.szczecin.pl

Planowane działania w 2015: Mobilność pracy
Planned activities 2015: Mobility of labour
Mobilność pracy w regionie Morza Bałtyckiego - płynna, fair i satysfakcjonująca
BSLF Mobility Flagship initiative: Labour Mobility in the BSR – Smooth, Fair and Rewarding

 Grupa robocza BSLF ds. mobilności transgranicznej opracowała Plan działania dot.
transgranicznej mobilności w regionie Morza Bałtyckiego", w którym to podkreślono
potrzebę współpracy.
The BSLF "working group on cross border mobility" developed an “Action plan on cross border
mobility in the BSR” which highlighted the need for cooperation.

 Przewodnią inicjatywą będzie podjęcie planu działań i przyjęcie zaleceń partnerów
społecznych.
The Flagship initiative will follow the action plan and take up the recommendations of the social
partners.
 The EUSBSR Seed Money project BSLFmobINIT has just been approved.
 BWH - Education and Training Service for Hamburg Businesses
 Kooperationsstelle Hamburg IFE GmbH
 Region Sønderjylland - Schleswig Regionskontor & Infocenter

 The Educational Federation for Unions for Professional Employees in Finland (TJS Study Centre)
… in cooperation with all BSLF members.

Plan działania 2015: Mobilność pracy
Planned activities 2015: Mobility of labour

pakiety robocze / work packages
1. informacja o transgranicznym rynku pracy dla pracowników i
przedsiębiorstw
Cross border labour market information for employees and companies.

2. zapobieganie pracy nierejestrowanej (znanej również jako "szara strefa„
„praca na czarno”) i promowanie uczciwych warunków pracy w regionie
Morza Bałtyckiego
Prevention of undeclared work (also known as “grey economy”, “shadow
economy”) and the promotion of fair working conditions in the Baltic Sea Region.

3. mobilność zawodowa, orientacja zawodowa i współpraca szkoła-biznes
Vocational mobility, occupational orientation and school-business cooperation

… to continue Social Dialogue in the
Baltic Sea Region based on the
results of BSLN!
www.bslf.eu

Thank you for your attention

Mirosława Kaniszewska
NSZZ „Solidarność” Komisja Krajowa

