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Dlaczego warto z nami pracować?20 lat w branży HR

Ponad 1500 Klientów 

29 oddziałów w Polsce

229 pracowników 

Grupy Progres: 

w tym 44 specjalistów 

ds. rekrutacji 

cudzoziemców, 

10 specjalistów ds. 

legalizacji zatrudnienia

250 partnerów zagranicznych

115 204 zrekrutowanych pracowników w latach 2014-2021

Dlaczego warto nam zaufać?



Zatrudniaj legalnie!

Zatrudnienie cudzoziemców w firmie 
wiąże się

z indywidualnym podejściem do całego 
procesu. 

Każdy pracownik ma inną historię zatrudnienia oraz
odmienną dokumentację związaną z pobytem oraz
możliwością pracy w Polsce.

Z własnego doświadczenia wiemy jak dużo pracy,
cierpliwości

i czasu wymaga zatrudnienie obcokrajowca. Kolejki w
urzędach, sterty dokumentów, ciągłe telefony i
stresująca niepewność… to stałe elementy podczas
legalizacji zatrudnienia.

Zajmiemy się tym za Ciebie! 

Jesteśmy zespołem doświadczonych ekspertów. 

Realizujemy procesy zatrudnienia pracowników

z ponad 40 państw. 

Możesz nam zaufać. 



Usługi
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USŁUGI

Sporządzamy audyt legalności
zatrudnienia, pracowników już
pracujących u Ciebie w firmie. Usługa
polega na kompleksowej analizie
wykorzystywanych procedur i praktyk.

Specjalnie dla Ciebie przygotujemy
indywidualny raport, zawierający wyłapane
przez nas błędy oraz sposoby ich
rozwiązania.

Jeżeli nie masz jeszcze u siebie 
zatrudnionych cudzoziemców zapraszamy 
do skorzystania z opracowywania przez 
nas strategii. 

Budujemy strategie zatrudnienia
dostosowując się do potrzeb Twojej
firmy. Uwzględniamy wymogi
produkcji, sezonowy wzrost popytu
oraz czas trwania procedur.

Na podstawie przeprowadzonej analizy
w Twojej firmie jesteśmy w stanie
zaproponować Ci najlepsze i
najbardziej korzystne rozwiązanie.

Kompleksowo podchodzimy do kwestii
legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców
w Twojej firmie.

Nasze działania obejmują zapewnienie
wszystkich formalności związanych z
procesem legalizacji zarówno pracy jak i
pobytu cudzoziemca.

Szkolenia z zakresu prawidłowego
zatrudniania cudzoziemców.

Ważne jest dla nas przekazywanie
zagadnień teoretycznych oraz
praktycznych. Uzyskana wiedza
pozwoli na samodzielne,
bezproblemowe zatrudnienie
cudzoziemców.



Audyt zatrudnionych cudzoziemców  

Usługa zawiera całkowitą analizę, przygotowanie raportu i wytycznych służących do naprawienia 
ewentualnych błędów.

Przykładowa kalkulacja cenowa

Usługa - audyt zatrudnienia cudzoziemców

Liczba pracowników Cena per osoba Kwota maksymalnie

100 - max 70,00 zł 7 700,00 zł

99 - 51 85,00 zł 8 500,00 zł

50 - 26 100,00 zł 5 000,00 zł

25 - 6 120,00 zł 3 000,00 zł

5 - 1 150,00 zł 750,00 zł

*Podana cena nie zawiera podatku od towarów i usług, do podanej ceny należy doliczyć 23% podatku VAT. 

Im więcej osób weźmie udział w audycie tym cena jest bardziej korzystna!!!



Szkolenie

Legalizacja pobytu i zatrudnienia cudzoziemca spoza UE,
aspekty formalno- prawne i administracyjne

*Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe. Wszystkie ceny są podane w wartościach netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. 
W cenę szkolenia nie jest wliczony nocleg i koszty dojazdu. Ilość uczestników do 5 osób. 

Oferta specjalna
Ilość Czas trwania Cena netto Rabat

Jedno spotkanie 5h 1500,00 -

Cykl spotkań x 3 5h 4500,00 15%

Cykl spotkań x 8 5h 12 000,00 25%



Obsługa kadrowo - płacowa PAYROLL

Zapewniamy pełną obsługę kadrowo – płacową
w Twoim przedsiębiorstwie.

Dokładnie analizujemy potrzeby, oczekiwania oraz 
możliwości naszych Klientów, dzięki czemu jesteśmy

w stanie zapewnić korzystne i kompleksowe rozwiązania.



 Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy 

 Zgłoszenie o podjęciu/zakończeniu pracy

 Załącznik nr 1 do wniosku o zezwolenie jednolite na pobyt czasowy i pracę
 Załącznik nr 2 do wniosku o zezwolenie na pobyt i pracę wymagających 

specjalnych kwalifikacji

 Zatrudnienie ob. Ukrainy (przepisy od 24.02.2022)

 Zezwolenia na pracę typ A 

 Uchylenie/umorzenie zezwolenia na pracę typ A (decyzja)

 Informacja starosty

 Jednolite zezwolenie na pobyt i pracę (Cena zawiera usługę od złożenia wniosku 
do uzyskania decyzji/opłata skarbowa po stronie cudzoziemca oraz 17 zł 
pełnomocnictwo)

 Zawiadomienie o niepodjęciu/zakończeniu pracy 
(zezwolenia na pobyt czasowy i pracę)

 Zmiana już wydanej decyzji o zezwoleniu na pobyt i pracę dla cudzoziemca

 Jednolite zezwolenie na pobyt Członek rodziny (Cena zawiera usługę od złożenia 
wniosku do uzyskania decyzji/opłata skarbowa po stronie cudzoziemca oraz 17 zł 
pełnomocnictwo)

Oferowane usługi 



Rodzaje współpracy
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Oferujemy dwa rodzaje współpracy:

Usługa jednorazowa – gdzie pomożemy
uzyskać dokumenty legalizujące pracę
cudzoziemca w twojej firmie, zastępując Ciebie
przed organami publicznymi.

Abonament miesięczny* – gdzie od A do Z
zaopiekujemy się zatrudnieniem każdego
twojego kandydata z zagranicy.

*W ramach abonamentu zapewniamy również audyt zatrudnionych cudzoziemców oraz opracowanie indywidualnej strategii zatrudnienia.



Abonament miesięczny. Co zawiera?

Abonament miesięczny zawiera: od 9:00 do 17:00

Doradztwo z zakresu legalizacji pobytu i pracy pracowników

w ramach usług Abonamentu

Analiza dokumentów potwierdzających możliwość legalizacji pracy cudzoziemca

Zastępstwo przed organem administracji publicznej zgodnie z pisemnym 
pełnomocnictwem(wizyta z cudzoziemcem do wydziału ds. cudzoziemców)

Budowanie strategii i rozwiązania trudnych przypadków

Pilnowanie terminów dokumentów

Wsparcie pracowników w języku zrozumiałym



CO ZYSKUJESZ PODCZAS STAŁEJ 
WSPÓŁPRACY? 



Patrycja Machajska 

T:  +48 691230408
E-mail: patrycja.machajska@grupaprogres.pl

Alchemia, budynek Aurum
Al. Grunwaldzka 411
80 – 309 Gdańsk

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

callto:+48 691230408
mailto:patrycja.machajska@grupaprogres.pl

