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Szanowni Państwo, 

Kontynuując dobrą tradycję czwartkowych śniadań tematycznych organizowanych przez Polski Związek 
Pracodawców Budownictwa, partnerskie firmy i kancelarie doradcze, zapraszamy na kolejne  

Śniadanie doradcze 

6 grudnia 2018 r. (czwartek), godz. 10:30-12:00 

 
 

 

Na rynku budowlanym brakuje nawet 150 tys. wykwalifikowanych pracowników. Z danych Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w 2017 roku wydano ok. 1,8 mln oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy 
cudzoziemcom. Firmy posiłkują się pracownikami ze Wschodu, ale i ten zasób powoli się wyczerpuje. Sięgają 
więc po pracowników z coraz odleglejszych państw, walczą o nich coraz wyższymi pensjami i apelują do rządu o 
zmianę prawa. Chodzi o ułatwienia w pozyskiwaniu pracowników z innych krajów niż Polska czy uzyskiwaniu 
zezwolenia na pracę dla obcokrajowców bez testu rynku pracy.  
 
Program spotkania: 
 
Podczas spotkania pragniemy zaprezentować Państwu najistotniejsze aspekty możliwości zatrudnienia 
pracownika z Filipin 
 

• doświadczenie i kwalifikacje filipińskich pracowników migrujących, 

• filipińska polityka migracyjna, a prawo stosowane w Polsce, 

• koszty sprowadzenia pracowników do Polski, a stabilność zatrudnienia, 

• via Skype połączymy się z szefową stowarzyszenia filipińskich agencji zatrudnienia PASEI. Pani Prezydent 
Elsa Villa przedstawi przeszło 40-letnie doświadczenia w zatrudnieniu filipińskich pracowników 
migrujących na świecie. 

Do udziału w spotkaniu i dyskusji szczególnie zapraszamy: członków zarządów odpowiedzialnych za zasoby 

ludzkie, dyrektorów działów HR, osoby odpowiedzialne za politykę zatrudnienia w firmie, za współpracę z 

podmiotami zewnętrznymi (agencje zatrudnienia), szefów działów zakupów, osoby decyzyjne w obszarze 

zatrudniania cudzoziemców 

Prelegentem jest Grzegorz Tokarski - prezes Filipino Overseas Workers 

Zgłoszenie udziału: 

• Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko osoby uczestniczącej, jej stanowisko i nazwę firmy oraz adres e-
mail prosimy przesyłać na adres: sniadanie@pzpb.com.pl. Każde zgłoszenie jest rejestrowane a jego 
otrzymanie zostaje potwierdzane odrębnym mailem.  

• Udział w śniadaniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o rejestracji decyduje 
kolejność otrzymywanych zgłoszeń.  

• Informacji organizacyjnych udzieli: Eliza Kruppik, e.kruppik@pzpb.com.pl, tel. 607 780 820 

Zapraszamy do naszej siedziby: Polski Związek Pracodawców Budownictwa 

Ul. Kaliska 23, lok U4, 02-316 Warszawa 

„Śniadanie z filipińskim pracownikiem budowlanym” 
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Grzegorz Tokarski - prezes Filipino Overseas Workers,  

wiceprezes Polsko – Filipińskiej Rady Biznesu 

 

Ekspert rynku pracy zajmujący się polityką rynku pracy od 14 lat. W przeszłości 

zajmował stanowiska kierownicze w agencjach zatrudnienia takich jak Adecco, 

Work Service, czy Working Links w Londynie. Inicjator partnerstwa publiczno – 

prywatnego w zakresie aktywizacji zawodowo – społecznej osób długotrwale 

bezrobotnych i znacznie oddalonych od rynku pracy. Były członek Rady Rynku 

Pracy przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przewodniczący 

Podzespołu ds. reformy polityki rynku pracy w Radzie Dialogu Społecznego, 

członek i ekspert Zespołu ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego oraz 

Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego. 

Ekspert rynku pracy Pracodawców RP. 

 
 

 

 


