Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji, Miasto Poznań, ABSL oraz Business Centre

mobilnością pracowników.
Zjawiskom tym towarzyszy

Aby ten potencjał wykorzystać

W trakcie konferencji będzie można uzyskać od ekspertek infolinii MIGRANT.INFO bezpłatną poradę

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ DO 20 PAŹDZIERNIKA:
KONTAKT

osoby zarejestrowane na konferencję.

PROGRAM
8.30 – 9.00		

Rejestracja i kawa

9.00 – 09.30

Sesja otwierająca
•
Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania

			Współczesne wyzwania dotyczące międzynarodowej mobilności pracowników
•
Livia Styp - Rekowska, Szefowa Misji IOM w Polsce
9.30 - 10.00
Trendy imigracyjne w województwie wielkopolskim i sytuacja na rynku 		
				pracy w Poznaniu
•
Iwona Matuszczak-Szulc, Dyrektorka Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy
Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania
•
Janina Owczarek, Koordynatorka Programu, IOM
10.00 – 10.20  

Przerwa

10.20 - 10.50
			

Legalizacja pobytu i pracy oraz adaptacja - oferta działań dla pracodawców
oraz pracowników w ramach projektu Aktywator WLKP
•
Anna Ochmańska, Psycholożka/Trenerka, IOM
•
Karolina Sydow, Członkini Zarządu, Fundacja Centrum Badań nad
Migracjami

10.50 – 11.10
			

Polityka migracyjna Polski – planowane zmiany prawne w zakresie 			
zatrudniania cudzoziemców oraz implikacje dla pracodawców
•
Michał Wysłocki, Ekspert BCC

11.10 - 11.30     

Przerwa

11:30 – 11.40
Etyczna rekrutacja - rola orientacji kulturowej i szkoleń dla 				
			
międzynarodowych pracowników i pracownic w budowaniu przewagi 		
			konkurencyjnej
•
Anna Szlezinger, IRIS Hub Focal Point, IOM
11.40 - 13.00 		
			
			

Doświadczenia i dobre praktyki - etyczna rekrutacja i zatrudnianie 			
cudzoziemek i cudzoziemców oraz zarządzanie międzynarodową mobilnością
jako element strategii zarządzania talentami - panel dyskusyjny
•
Olgierd Baltaki, Dyrektor HR, Samsung Electronics
•
Paweł Fecko, Prezes Zarządu, IPF Group
•
Zbyszko Pawlak, Przewodniczący Wojewódzkiej Rada Dialogu Społecznego,
BCC
•
Roman Staszewski, Prezes Zarządu i Dyrektor Fabryki Bridgestone Poznań
				Moderacja: Anna Szlezinger, IOM
13.00 - 13.15    

Przerwa

13.15 - 14.00
			

Sesja pytań i odpowiedzi z ekspertkami Infolinii IOM MIGRANT.INFO: 		
zatrudnianie cudzoziemców i legalizacja pobytu
•
Emilia Piechowska, Specjalistka ds. legalizacji pobytu, IOM

Olgierd Baltaki – prokurent w Samsung Electronics Poland
Manufacturing we Wronkach
Human Resources Director. Head of Legal & Compliance. Absolwent
Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Manager z 25-letnim
doświadczeniem w obszarach zarządzania Zasobami Ludzkimi.
Od początku kariery związany z azjatyckimi korporacjami z branży
produkcyjnej elektroniki użytkowej. Od 10 lat Szef Pionu HR w fabryce
AGD we Wronkach – największym i najnowocześniejszym centrum
produkcyjnym Samsunga w Europie.

Paweł Fecko – prezes Zarządu IPF Group
Paweł Fecko współpracuje z IPF Global od 2017 roku, gdzie pełni rolę
Prezesa Zarządu. Wcześniej przez ponad 15 lat był związany z branżą
telekomunikacyjną zajmując stanowiska managerskie między
innymi w Orange, Netii i INEA. Odpowiadał za budowanie struktur
sprzedażowych, zarządzanie obsługą klienta oraz zapewnienie wzrostu
przychodów.  Paweł Fecko jest absolwentem Politechniki Poznańskiej.
IPF Global to międzynarodowa agencja pracy tymczasowej świadcząca
transgraniczne usługi zatrudnienia na terenie Unii Europejskiej.
Specjalizuje się w rekrutacji wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych
pracowników fizycznych oraz zarządza całym cyklem zatrudnienia,
począwszy od procesu rekrutacji, poprzez zapewnienie transportu
i zakwaterowania, aż po obsługę płacową.

Jacek Jaśkowiak – prezydent miasta Poznania
Doświadczenie zawodowe zdobywał w latach 90. minionego
wieku w firmach handlowych. Pracował, m.in. dla Jana Kulczyka,
w Kulczyk   Tradex. Od 1997 do 2014 roku prowadził własną
działalność gospodarczą polegającą na obsłudze księgowej
i doradczej zagranicznych przedsiębiorców. Wraz z inwestorami
biznesowymi uczestniczył w tworzeniu tysięcy miejsc pracy w Polsce.
Jest społecznikiem, działaczem sportowym, byłym przedsiębiorcą.
Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów
oraz podatków. Jest stypendystą GFPS na Uniwersytecie w Bielefeld
w Niemczech.

Zbyszko Pawlak - wiceprezes Zarządu BCC i kanclerz Loży
Wielkopolskiej Business Center Club
Jest członkiem Wielkopolskiej Rady Trzydziestu działającej przy
Marszałku Województwa Wielkopolskiego oraz zasiada w Wielkopolskiej
Radzie Dialogu Społecznego. Jeden z inicjatorów powstania Fundacji
Rozwoju Rynku Finansowego w której jest Przewodniczącym Prezydium
Rady. Pracuje w Everest Finanse od 2009 r. Absolwent Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu - kierunku Teoria i Publicystyka Ekonomii.

Iwona Matuszczak-Szulc – dyrektorka Wydziału Rozwoju Miasta
i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania
Odpowiada za kontakty z partnerami zagranicznymi, proces
uaktualniania i monitoringu Strategii Rozwoju Miasta. Nadzoruje prace
związane z ratingiem miasta Poznania i współpracą z międzynarodowymi
agencjami ratingowymi Fitch Ratings i Moody’s Investors Service,
pracę think-tanków przy Prezydencie Miasta, przygotowanie
innowacyjnych koncepcji, modeli, struktur oraz rozwiązań sytuacji
problemowych, a także realizację międzynarodowych konferencji
i projektów. Koordynuje strategiczne zarządzanie w mieście i udział
Poznania w Agendzie Miejskiej UE. Koordynator europejskiego
projektu „Get into the swing of the City” skierowanego do kreatywnego
pokolenia Y. Wykładowca akademicki. Interesuje się zastosowaniem
innowacyjnych metod w rozwiązywaniu złożonych problemów oraz
projektów badawczych oraz bieganiem długodystansowym. Jest
pomysłodawczynią i główną organizatorką Forum Rozwoju Miast.

Janina Owczarek – koordynatorka Programu Integracji, Migracji
Pracowniczych i Rozwoju w Międzynarodowej Organizacji do
Spraw Migracji
Ekspertka z zakresu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców oraz
integracji, 14 lat doświadczenia w zarządzaniu i realizacji projektów
z zakresu zarządzania migracjami, międzynarodowej mobilności
pracowników oraz integracji. Współautorka rekomendacji dotyczących
polityki migracyjnej, integracyjnej i prawa migracyjnego.  Certyfikowana
trenerka biznesu. Z ramienia IOM tworzyła i koordynowała grupę
roboczą sektora biznesu do spraw migracji. W latach 2018 – 2020
kierowała działem imigracyjnym w Expatax Doradztwo Podatkowe.
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Dalarna
w Szwecji.
W ramach projektu Aktywator wspiera miasto Poznań w opracowaniu
miejskiej polityki integracyjnej.

Anna Ochmańska – prawniczka, psycholożka, psychoterapeutka
i trenerka
Od 15 lat pracuje w Międzynarodowej Organizacji do spraw
Migracji realizując projekty na rzecz migrantów. Prowadzi warsztaty
integracyjne dla cudzoziemców przyjeżdżających do Polski, a także
warsztaty z zakresu kompetencji międzykulturowych i pracy z osobami
wywodzącymi się z różnych kultur. Wspiera również miasto Poznań
w tworzeniu polityki integracyjnej.

Roman Staszewski - prezes Zarządu i dyrektor Fabryki Bridgestone
Poznań
To jedna z największych firm produkcyjnych i jednym z największych
pracodawców działających w stolicy Wielkopolski, która zatrudnia
obecnie ponad dwa tys. osób i każdego dnia produkuje ponad 32 tys.
opon trafiających do kilkudziesięciu krajów na całym świecie. Roman
Staszewski zarządza poznańskim zakładem Bridgestone od ponad
pięciu lat. Zakład Bridgestone Poznań jest jedną z najważniejszych fabryk
koncernu, który cały czas stawia na jej dalszy rozwój.  Roman Staszewski
do tej pory pracował w kilku międzynarodowych korporacjach w Polsce
takich jak Pratt&Whitney, Hamilton Sundstrand oraz Sumitomo Electric
Wiring Systems, w których był odpowiedzialny za produkcję, łańcuch
dostaw oraz całościowe zarządzanie dużymi przedsiębiorstwami.

Emilia Piechowska - specjalistka ds. legalizacji pobytu i pracy oraz
badaczka migracji
Absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW oraz
programu Advanced Migration Studies na Uniwersytecie w Kopenhadze.
Od 8 lat pracuje z cudzoziemcami pomagając im w rozwiązywaniu
codziennych trudności napotykanych w Polsce, a w szczególności
tych związanych z legalizacją pobytu i zatrudnienia. Autorka publikacji
i opracowań z zakresu integracji cudzoziemców. W IOM udziela
porad prawnych z zakresu legalizacji zatrudnienia i pobytu w ramach
bezpłatnej infolinii migrant.info.

Livia Styp – Rekovska - Szefowa Misji IOM w Polsce
Wcześniej, Livia Styp-Rekowska pełniła funkcję Starszej Specjalistki
do spraw Zarządzania Migracjami i Zarządzania Granicami iw
Biurze Regionalnym IOM obejmującym obszar Europy PołudniowoWschodniej, Europy Wschodniej i Azji Centralnej z siedzibą w Wiedniu.
Do jej zadań należało między innymi wspieranie krajów członkowskich
w regionie w zarządzaniu migracjami oraz zarządzaniu granicami.
W latach 2012-2014 zajmowała stanowisko Regionalnej Specjalistki do
spraw Zarządzania Migracjami i Zarządzania Granicami w IOM w Tanzanii
(African Capacity Building Centre), gdzie zapewniała merytoryczne
wsparcie misjom IOM i krajom członkowskim w regionie Afryki
Subsaharyjskiej w zakresie wspierania mobilności transgranicznej.
W latach 2007-2012 pracowała w Misji IOM w Iraku, gdzie zajmowała
się koordynacją działań humanitarnych. Następnie kierowała
Zintegrowanym Programem Budowania Potencjału, pomagając
rządowi Iraku w zarządzaniu granicami i przeciwdziałaniu handlowi
ludźmi.
Przed dołączeniem do IOM, pracowała w czeskiej organizacji
pozarządowej People in Need realizując programy wsparcia dla krajów
kraje Północnego Kaukazu i Bliskiego Wschodu.

Karolina Sydow
Migrant Info Point
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koordynatorka

Członkini Zarządu Fundacji Centrum Badań Migracyjnych, członkini
Centrum Badań Migracyjnych UAM. Działalność dotycząca   migracji
i integracji obejmuje kilka obszarów, z których główne to przygotowanie
i prowadzenie inicjatyw praktycznych i wdrożeniowych, projektów
badawczych, kampanii społecznych, konsultacji eksperckich.

Michał Wysłocki - dyrektor Działu Prawa Imigracyjnego w Kancelarii
Sadkowski i Wspólnicy, ekspert Business Centre Club ds. legalizacji
pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce
Reprezentuje polskich i zagranicznych pracodawców, w tym
spółki skarbu państwa, w postępowaniach legalizujących pobyt
i pracę cudzoziemców w Polsce. Zarządza projektami związanymi
z powierzaniem wykonywania pracy cudzoziemcom w Polsce, a także
audytami sprawdzającymi legalność zatrudnienia cudzoziemców.
Reprezentuje podmioty zatrudniające cudzoziemców w kontrolach PIP
i Straży Granicznej. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu legalizacji pobytu
i pracy cudzoziemców dla firm prywatnych, spółek skarbu państwa oraz
urzędów wojewódzkich. Prawnik rekomendowany w rankingu LEGAL
500 EMEA 2020 i 2021 w zakresie prawa imigracyjnego (w ramach
praktyki „Employment”).

Anna Szlezinger – specjalistka w dziedzinie etycznej rekrutacji
międzynarodowej
W IOM wdraża program IRIS – etyczna rekrutacja. W ramach projektu
prowadzi szkolenia z zapobiegania pracy przymusowej, a także
promuje etyczną rekrutacje wśród agencji zatrudnienia oraz firm.
Przed dołączeniem do IOM pracowała w firmach konsultingowych
i organizacjach pozarządowych zajmując się prawami człowieka
w globalnych łańcuchach wartości, a także badaniem zjawiska
współczesnego niewolnictwa. Pracowała również jako niezależna
ekspertka ds. praw człowieka doradzając firmom w kwestii wdrażania
polityk sektorowych oraz działań związanych ze zrównoważonych
rozwojem i odpowiedzialnością korporacyjną w tym raportowania
niefinansowego.

