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PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE USŁUGI PRZEZ NASZYCH KLIENTÓW 
Jeżeli nie znalazłeś tej, która cię interesuje – zadzwoń lub napisz do nas. 

Jesteśmy pewni, że możemy ci pomóc. 

RODZAJ USŁUGI opłaty urzędowe cena usługi netto cena usługi brutto 

• uzyskanie oświadczenia o powierzeniu pracy  30,00 zł 250,00 zł 307,50 zł 

• uzyskanie zezwolenia na pracę cudzoziemca  100,00 zł 750,00 zł 922,50 zł 

• uzyskanie opinii starosty 0,00 zł 150,00 zł 184,50 zł 

• uzyskanie przedłużenia zezwolenia na pracę 50,00 zł 750,00 zł 922,50 zł 

• uzyskanie zezwolenia na pracę sezonową 30,00 zł 750,00 zł 922,50 zł 

• pełnomocnik - zezwolenie na pobyt i pracę  457,00 zł 1300,00 zł 1599,00 zł 

• pełnomocnik - zezwolenie na pobyt i inne  357,00 zł 1300,00 zł 1599,00 zł 

• pełnomocnik - karta rezydenta długoterminowego 657,00 zł 1600,00 zł 1968,00 zł 

• pełnomocnik - karta stałego pobytu 657,00 zł 1600,00 zł 1968,00 zł 

• doradztwo w zakresie wypełniania wniosku    0,00 zł od 250,00 zł od 307,50 zł 

• odwołanie od decyzji odmownej 17,00 zł                           wycena indywidualna 

• uzyskanie numeru PESEL   17,00 zł 200,00 zł 246,00 zł 

•  uzyskanie zaświadczenia o „niezaleganiu w podatkach…”  21,00 zł + 17,00 zł 200,00 zł 246,00 zł 

• uzyskanie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia  17,00 zł 200,00 zł 246,00 zł 

 • podanie o zwrot wniesionych opłat urzędowych 17,00 zł 100,00 zł 123,00 zł 

• podanie o wydanie duplikatu karty pobytu 25,00/50,00/100,0 zł + 17,00 zł  100,00 zł 123,00 zł 

• odpowiedź na braki formalne 17,00 zł od 250,00 zł od 307,50 zł 

• ponaglenie 17,00 zł  od 250,00 zł od 307,50 zł 

• dodatkowe stawiennictwo w urzędzie 17,00 zł od 250,00 zł od 307,50 zł 

• sprawdzenie kompletu dokumentów do złożenia w urzędzie 17,00 zł od 250,00 zł od 307,50 zł 

• audyt prawidłowości zatrudnienia cudzoziemców                              wycena indywidualna 

• wsparcie podczas kontroli legalnego pobytu/pracy cudzoziemców   wycena indywidualna 

 
* PODANE WYŻEJ CENY SĄ CENAMI ORIENTACYJNYM I MOGĄ SIĘ RÓZNIĆ W ZALEŻNOŚCI OD KONRETNYCH PRZYPADKÓW/ILOŚCI ZLECONYCH SPRAW * 
 

DZIAŁAMY TAK ABY TWOJA SPRAWA ZOSTAŁA ROZPATRZONA PIORYTETOWO 
 JEŻELI JEST TAKA SZANSA - ZAWSZE KORZYSTAMY Z MOŻLIWOŚCI UMÓWIENIA WIZYTY W URZĘDZIE NIE POBIERAJĄC ZA TO DODATKOWYCH OPŁAT 
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