
Oferta przygotowana dla Pani Anny Kowalskiej z KUM YOUNG ENG

LEGALIZACJA ZATRUDNIENIA



Szanowny Panie Prezesie,

W nawiązani do rozmowy. Przedstawiam ofertę propozycji współpracy. 
Niniejsza  oferta zawiera podstawowe informację o Grupie Progres oraz 

propozycję współpracy przy legalizacji zatrudnienia cudzoziemców.

Zapraszam do kontaktu 
Patrycja Machajska



GRUPA PROGRES W LICZBACH



29
Oddziałów w Polsce

300 000
Zrekrutowanych pracowników

250
Partnerów zagranicznych

1600
Klientów

6000
Osób zatrudnionych 

miesięcznie

3400
Zatrudnionych

obcokrajowców miesięcznie



20222022

NASZE NAGRODY



praca tymczasowa -zatrudnienie 
pracowników 

z Polski i obcokrajowców

doradztwo organizacyjne 
i strategiczne, consulting, mentoring

szkolenia i coaching, 
modele kompetencji ,

audyt HR

rekrutacje stałe na stanowiska 
wykwalifikowanych specjalistów i 

managerów
Średniego i wyższego szczebla

usługi legalizacji zatrudnienia, 
logistyczne oraz usługi 

zakwaterowania dla pracowników 
tymczasowych

outsourcing procesów 
biznesowych

W ciągu 20 lat na rynku uruchomiliśmy 5 
linii biznesowych, które realizują pełen 

zakres usług HR. Każdą z linii reprezentuje 
wykwalifikowany zespół pracowników.



USŁUGI



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 

zatrudnienia 

cudzoziemców 

Opracowanie 

strategii

Zatrudnianie 

cudzoziemców
Szkolenia



POLITYKA CENOWA



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

99 - 51 120,00 zł 11 880,00zł

50 - 26 150,00 zł 7 500,00 zł

25 - 6 175,00 zł 4 375,00zł

5 - 1 190,00 zł 950,00 zł

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

*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

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 4 500zł

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.

15h 9 600 zł



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.



Patrycja Machajska 
Specjalista ds. Legalizacji Zatrudnienia 
+48 697818383
patrycja.machajska@grupaprogres.pl 

Zapraszamy do kontaktu

odpowiada za współpracę w zakresie ustaleń negocjacyjnych
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