
Wiza L1A
- Najtatwiejsza drop do Zielonej Karty w USA

Wiza L umoiliwia szybkie
przenoszenie pracownikOw do
USA przez biznesy, ktOre s4
strukturalnie polvzone z bizne-
sem ulokowanym w USA. S4 dwa
rodzaje wizy L - wiza L1A dla
pracownikOw na stanowiskach
kierowniczych i menadierOw
wiza L1B dla pracownikOw, ktd•-
rzy posiadajq wiedzg technicznq
i doswiadczenie specyficzne dla
danego biznesu.

Obecny artykul pogvviccony
jest tylko wizie L1A, gdy± to ona
prowadzi do Zielonej Karty. Ar-
tykul, ktory ukaze sic w kolej-
nym, czwartkowym numerze
bcdzie po§wiccony wizie L1B
oraz wytlumaczeniu zasad moi-
liwosci wiz L prawie
w "nieskoriczono66", co najcze-
§ciej konieczne jest w przypadku
wla§nie wizy L1B, jako ze pra-
cownicy na wizach L1A, ktelrym
zaleiy na Zielonej Karcie, naj-
czc§ciej otrzymuj4 i nie pptrze-
buj4 odnawiaê wiz.

Wiza L1A jest najlepsz4 for-
przenoszenia pracownikOw

na stanowiskach kierowniczych
i menadierOw do USA, gdyi, w
przecivvienstwie do wizy H (kt6-
ra jest chyba najbardziej znan4
na §vviecie wiz4 dla tych, ktorzy
chc4 pracowad w USA z perspek-
tyw4 na pobyt staly), jej otrzyma-
nie nie jest uwarunkowane klo-
potliwym, czasochlonnym, kosz-
tovvnyrn i czasem nieprzewidy-
walnym co do rezultatu, wymo-
giem uzyskania 6wiadectwa pra-
cy z Departamentu Pracy. Rocz-
na ilo§t wiz L nie jest ograniczo-
na, jak rOvvniei wiza L nie stawia
wymogu posiadania specjalnego
wyksztalcenia.

Jak moina otrzymad vvize
L1A? Pracownik na stanowisku
kierowniczym lub menadier
musi udokumentowad, ze praco-
wal na takim stanowisku przy-
najmniej przez 1 rok w ci4gu
ostatnich trzech lat. Poza tym, co
najwainiejsze, biznes, do ktOre-
go ten pracownik jest przenoszo-
ny musi bye strukturalnie powi4-
zany z jego obecnym przedsie-
biorstwem. Co to znaczy?

Mow bye to firma kontroluj4-
ca, filia zagraniczna, oddzial,
dwie filie tej samej fumy, a nawet
firma polqczona z drug4 na zasa-
dzie joint venture. Naleiy jednak
pamiqtad, ie mimo iz akcepto-
wane sa rOine formy afiliacji biz-
nesOw i rOine ich pol4czenia, ofi-
cer konsularny lub imigracyjny
na granicy, moie zakwestiono-
waa przypadki gdy pol4czenie
strukturalne zniedzy biznesami
jest zbyt luine (np. zbyt luine
formy joint venture). Dlatego w

przypadkach wqtpliwych roz-
s4dnie jest zloiyá petycje przed
pojawieniem sic pracownika na
granicy i wyslad go gdy decyzja
jest pozytywna.

Nastepny vvymOg to ten, aby
udowodnierie przenoszony pra-
cownik jest niezbcdny na stano-
wisku, ktOre ma zaj46. Jeieli o
ten wymOg chodzi, musimy pa-
mictad, ze wizy L obchodz4 nor-
malny wymeg uzyskania 6wia-
dectwa pracy, co powoduje, ie
oficerowie konsulami i imigra-
cyjni sq bardzo uczuleni na
nadu.iycia, zwlaszcza jeieli cho-
dzi o kwalifikacje transferowa-
nego pracownika, dotycz4ce za-
rz4dzania podwiadnymi pracow-
nikami, lub zakres jego odpo-
wiedzialno§ci na obecnym i pro-
ponowanym kierowniczym lub
menadierskim stanowisku. Dla-
tego, kaidy aplikant musi zapla-
cie 500 dolarOw "fraud detection
fee" na pokrycie kosztOw admini-
stracyjnych wykrywania nad-
uzye.

Skladaj4cy aplikacje musz4
rOwniei pamietae, ze przenie-
.sienie pracownika nie moie spo-
wodowae, ze przedsiebiorstwo,

ktOrego jest on przenoszo-
ny nie bedzie moglo funkcjono-
wad. Bardzo ciekawa opcja; ktb-

stwarza Wiza L1A to moili-
wok przeniesienia pracowni-
kOw w celu otworzenia zupelnie
nowego przedsigbiorstwa (oczy-
witcie, to nowe przedsiebiorstwo
musi bye strukturalnym przedlu-
zeniem tego, ktesre , wysyla pra-
cownika). Jednak aby to osi4-
gn46, biznes musi przygotowae
bardzo clokladny plan i doku-
mentacje a proces ten moie sam
w sobie bye tematem osobnego
artykulu.

Aczkolwiek wizy L to wizy
maj4ce tzw. "dual intent", to zna-
czy ich posiadacz moie piano-
wad stay pobyt w USA, niemniej
jako warunek uzyskania tej wizy
musi on vvykazae w momencie
skiâdania aplikacji, ze ma zamiar
wrOciê do kraju z ktOrego wyjei-
dia.

Najczestsze bledy popelnia-
ne w procesie aplikacji, to zle
udokumentowanie zakresu obo-
wi4zkOw na obecnym stanowi-
sku pracy, brak koordynacji po-
miedzy obecnymi kwalifikacja-
mi kandydata i zakresem obo-
vvigzkOw na nowym stanowisku
oraz, w przypadku otwierania
nowych przedsigbiorstw, zie
udokumentowanie strategii biz-
nesowej, ktOra gwarantowalaby
moiliwogá sukcesu proponowa-
nego przedsiewziecia w oczach
oficera imigracyinego lub konsu-

larnego.
Bardzo czesto w trakcie przy-

gotowania aplikacji o wizg L, nie
my§li sic strategicznie, jak fakty
przedstawione w aplikacji (a ra-
czej ich brak) mon stworzye po-
tencjalne komplikacje na pay-
szlo6e, gdy dany pracownik chce
zloiye petycje o Zielonq Karts.
Naprawienie takich brakOw
moie bye potem bardzo trudne i
czasochlonne, gdyi fakty poda-
ne w obu aplikacjach nie mogq
bye sprzeczne ze sobq.
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