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Zezwolenie typu A - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na podstawie umowy z
podmiotem, którego siedziba znajduje się na terenie RP

Zezwolenie typu A - dotyczy cudzoziemca
wykonującego pracę na podstawie umowy z
podmiotem, którego siedziba znajduje się na
terenie RP
Pracodawca musi uzyskać informację starosty o lokalnym rynku pracy, która potwierdza brak możliwości
zrealizowania jego potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy. W
tym celu należy zgłosić ofertę pracy do urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce wykonywania
pracy. Oferta nie powinna zawierać wymagań wyższych niż normalnie wymagane dla określonej pozycji
(np. znajomość języka obcego w przypadku gdy nie jest to konieczne na danym stanowisku). W
przypadku braku zarejestrowanych bezrobotnych o odpowiednich kwalifikacjach, PUP wydaje w ciągu
14 dni od zgłoszenia oferty odpowiednią informację. W przypadku odnalezienia potencjalnie
zainteresowanych bezrobotnych lub szukających pracy, PUP organizuje między nimi rekrutację i wydaje
informację w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty.
Informacja z PUP zawiera opinię na temat porównywalności proponowanego wynagrodzenia z
poziomem zarobków na lokalnym rynku pracy.
Niezależnie od sytuacji na rynku pracy wymagane jest, aby zagraniczny pracownik otrzymywał
wynagrodzenie nie niższe niż płace pracowników lokalnych na porównywalnym stanowisku.
Zezwolenie typu A wydawane jest na okres do 3 lat, jednak dla osób zatrudnianych w Polsce po raz
pierwszy okres ten może być skrócony, według kryteriów określonych w lokalnych uregulowaniach.
W niektórych sytuacjach uzyskanie ww. informacji starosty nie jest wymagane. Dotyczy m.in. to
stanowisk lub zawodów określonych w liście zawodów deficytowych publikowanych przez wojewodów,
obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy wykonujących prace pielęgnacyjnoopiekuńcze lub jako pomoc domowa oraz obywateli tych 6 krajów, którzy do tej pory pracowali na
podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy przez przynajmniej 3 miesiące,
trenerów lub sportowców wykonujących pracę na rzecz klubu sportowego i in.
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