Łuków, dnia ………………………….
………………………………………………..
Pieczęć pracodawcy
i nr telefonu do kontakt

Starosta Łukowski –
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie
ul. Piłsudskiego 14

WNIOSEK
o wydanie informacji na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych
podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi obejmująca obywateli polskich
i cudzoziemców określonych art. 87 ust. 1 pkt. 1-11 ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy
Podstawa prawna:
1) Art. 88c ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. 2020 poz. 1409 z późn. zm.)
2) Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wydawania
zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do
ewidencji oświadczeń (Dz.U. z 2017r, poz. 2345)

DANE DOTYCZĄCE PODMIOTU POWIERZAJĄCEGO WYKONYWANIE PRACY
CUDZOZIEMCOWI
1. Nazwa i adres siedziby podmiotu
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. Wielkość zatrudnienia………………………………………………………………………
3. Podmiot powierzający wykonywanie pracy wyraża zgodę*
nie wyraża zgody* (uzasadnienie)…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…...............................................................................................................................................
na przeprowadzenie rekrutacji z następstwami zawartymi w §5 ust. 4 w/w rozporządzenia**.
Zgodnie z w/w rozporządzeniem wnoszę o przygotowanie informacji starosty na temat
możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na stanowisko
………………………...................................................................................................................
w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy, na podstawie oferty pracy zgłoszonej na
w/w stanowisko w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łukowie.

Powyższą informację:

1. przesłać na adres j.w*
2. przesłać na adres*
……………………………
……………………………
3. odbiorę osobiście*

………………..………………..………………………
czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu

*niewłaściwe skreślić
**Jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy wynika możliwość pozyskania co
najmniej jednego odpowiedniego kandydata spośród obywateli polskich i cudzoziemców, o których
mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-11 ustawy, spełniającego wymagania określone w ofercie pracy, a
podmiot składający ofertę, bez uzasadnionych przyczyn, nie wyraził zgody na skierowanie takiego
kandydata lub nie przyjął go do pracy, starosta w informacji, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt. 2
ustawy, stwierdza możliwość zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego
wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

