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Postaw na Progres w Swojej firmie



Jesteśmy organizacją, która od 2002 roku wspiera przedsiębiorstwa na terenie całej Polski oferując nowoczesne usługi HR. 

20 lat na rynku świadczenia usług legalizacyjnych plasuje naszą organizację na czołowej liście ekspertów w tej dziedzinie. Nasze doświadczenia oraz 
profesjonalizm pozwalają  nam na szybkie i bezproblemowe zrealizowanie wielu tysięcy wniosków o pobyt, zakończonych decyzjami pozytywnymi. To 

właśnie ta wiedza pozwala nam na stałe rozwijanie obszaru usług legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, tak aby oferta była jak najbardziej dopasowana 
do Państwa potrzeb.  Dodatkowo, 

Firma specjalizuje się w rekrutacjach stałych, pracy tymczasowej, doradztwie biznesowym i szkoleniach oraz optymalizacji procesów HR-owych. Jest 
jednym z najszybciej rozwijających się dostawców usług HR w Polsce. Dzięki pasji, zaangażowaniu i odpowiedzialnym decyzjom, buduje trwałe relacje 

biznesowe. Skupia się na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, dopasowanych do aktualnych wyzwań rynku pracy. 

KIM JESTEŚMY?



➢ 20 lat w branży HR

➢ 1500 klientów 

➢ 29 oddziałów w Polsce

➢ 5 oddziałów w Ukrainie

NASZE DOŚWIADCZENIE:

➢ 229 ekspertów 

➢ 250 partnerów zagranicznych

➢ 115 204 pozyskanych zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w latach 2014-2021



Nasze linie biznesowe

Progres Permanent Recruitment znajdzie dla Ciebie 
wykwalifikowanych specjalistów i managerów 

dopasowanych do oczekiwań organizacji. Zapewniamy 
kandydatów na stanowiska  średniego i wyższego szczebla. 

W naszych strukturach pracują eksperci
w zakresie rekrutacji stałych specjalizujący się w wielu 

branżach.

Dzięki Progres HR zyskasz zespół dopasowany do Twoich 
potrzeb. W ramach współpracy oferujemy zatrudnienie 

pracowników tymczasowych z Polski i zagranicy. 
Ograniczamy koszty oraz wydatki związane z rekrutacją

i rotacją pracowników.

Progres Consulting szkoli, doradza i wspiera działy HR 
naszych Klientów. Realizujemy projekty coachingu

i doradztwa personalnego. Dzięki stałej współpracy ze 
specjalistami z różnych branż, wspieramy firmy

w budowaniu długofalowych strategii wizerunkowych
i kompetencyjnych.

Progres Advanced Solutions to outsourcing procesów 
biznesowych dla firm produkcyjnych, logistycznych

i automotive, zatrudniających duże grupy pracowników. 
Oferujemy przemyślane i precyzyjnie zaplanowane 

działania, zorientowane na podniesienie jakości
i wydajności procesów.

Progres Services oferuje usługi legalizacji zatrudnienia, 
logistyczne oraz usługi zakwaterowania dla naszych 

pracowników tymczasowych.



Usługi

Postaw na Progres w Swojej firmie



USŁUGI

Sporządzamy audyt legalności 
zatrudnienia pracowników już pracujących 

u Państwa w firmie. Usługa  polega na 
kompleksowej analizie dokumentacji 

pracowników.  Celem jest uniknięcie kary
i zminimalizowanie następstw związanych 

z ujawnieniem nieprawidłowości 
w przypadku kontroli uprawnionego 

organu.  

Specjalnie dla Państwa przygotujemy 
indywidualny raport, zawierający wyłapane 

przez nas błędy oraz sposoby  ich 
rozwiązania.  

Jeżeli chcecie Państwo zatrudnić 
cudzoziemców - zbudujemy dla Państwa 

właściwą strategię zatrudnienia 
dostosowując się do potrzeb Państwa 

firmy. Uwzględniamy wymogi produkcji, 
sezonowy wzrost popytu oraz czas 

trwania procedur. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy 
jesteśmy w stanie zaproponować Państwu 

najlepsze i najbardziej korzystne 
rozwiązanie.  

Kompleksowo podchodzimy do kwestii 
legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców 

w Twojej firmie. Zdobyte wieloletnie 
doświadczenie w zakresie legalizacji 

pobytu i pracy pozwala nam na 
przeprowadzenie całego procesu 

legalizacji pracownika szybko 
i profesjonalnie.

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. Chętnie dzielimy się 
naszą wiedzą, która pozwala na 
samodzielne, bezproblemowe 

zatrudnienie cudzoziemców
w przyszłości.



Audyt zatrudnionych cudzoziemców  

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

Przykładowa kalkulacja cenowa

audyt zatrudnienia cudzoziemców

Liczba pracowników Cena per osoba Kwota maksymalnie

99 - 51 120,00 zł 11 880,00 zł

50 - 26 150,00 zł 7 500,00 zł

25 - 6 175,00 zł 4 375,00 zł

5 - 1 190,00 zł 950,00 zł

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



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 Opis
Czas 

trwania
Cena netto

Jedno spotkanie

Zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami
dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców. Szkolenie
przeznaczone dla pracodawców, pracowników działu
kadr i płac oraz młodszych specjalistów tej dziedziny.

5h 4500,00

Cykl spotkań x 3

Zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami
dotyczącymi zatrudnienia cudzoziemców,
wskazywanie w praktyce na najczęstsze błędy
popełniane przez pracodawców, rozwiązywanie
sytuacji nietypowych. Szkolenie przeznaczone dla
specjalistów bądź osób, które chcą poszerzyć swoją
wiedzę na temat zatrudniania i legalnego pobytu
cudzoziemców.

15 h 9600,00



Usługi legalizacyjne

Nazwa Usługi Cena 

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi 299 zł netto + 100 zł opłata skarbowa

Informacja Starosty 400 zł netto 

Wniosek o podjęciu/zakończeniu/nie podjęciu pracy 50 zł netto 

Powiadomienie o zatrudnieniu obywatela Ukrainy 200 zł netto 

Zezwolenie na pracę typ A 700 zł netto + 100 zł opłata skarbowa

Uchylenie bądź umorzenie zezwolenia na pracę typ A 100 zł netto 

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 1500 zł netto + 557 zł opłata skarbowa

Zmiana już udzielonej decyzji na pobyt czasowy 750 zł netto + 220 zł opłata skarbowa

Załącznik nr 1 150 zł netto 

Zezwolenie na pobyt członka rodziny 1700 zł netto + 357 zł opłata skarbowa

Zezwolenie na pobyt stały 2500 zł netto + 617 zł opłata skarbowa

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE 2500 zł netto  + 657 zł opłata skarbowa 



Abonament miesięczny. Co zawiera?

Abonament miesięczny zawiera: Wymagany wolumen pracowników 15 os. 

Doradztwo z zakresu legalizacji pobytu i pracy pracowników

Analiza dokumentów potwierdzających możliwość legalizacji pracy cudzoziemca

Zastępstwo przed organem administracji publicznej zgodnie z pisemnym 

pełnomocnictwem(wizyta z cudzoziemcem do wydziału ds. cudzoziemców)

Pozyskiwanie dokumentów legalizujących pracę cudzoziemców

Pilnowanie terminów dokumentów

Wsparcie pracowników w języku zrozumiałym

* Cena abonamentu jest ustalana indywidualnie i zależy od ilości osób podlegających abonamentowi. 



CO ZYSKUJESZ PODCZAS STAŁEJ 
WSPÓŁPRACY ABONAMENTOWEJ? 

Raporty 
o statusie cudzoziemców

Informowanie
o ustawowych zmianach



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%20691230408
mailto:patrycja.machajska@grupaprogres.pl

