ul. Siedmiogrodzka 5 lok. 51
01-204 Warszawa
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e-mail: biuro@interwencjaprawna.pl
www.interwencjaprawna.pl

CENNIK USŁUG DLA PRACODAWCÓW

Konsultacja prawna

Legalizacja zatrudnienia

Konsultacja
stacjonarna

Konsultacja
mailowa

Oświadczenie o
powierzeniu pracy
cudzoziemcowi

300 pln/h

250 pln

600 pln

•
•
•
•

Zezwolenie
na pracę

1 000 pln*

Pisma procesowe

Jednolite
zezwolenie
na pobyt i
pracę

UE Blue Card
(praca w
zawodzie
wysokich
kwalifikacji)

Zezwolenie na
pobyt na
podstawie
działalności
gospodarczej

2 000 pln*

2 200 pln

2 600 pln

Ponaglenie

Odwołanie

Skarga

300 pln

700 pln

950 pln

Opinia
prawna

200 pln/h

Podane kwoty są kwotami brutto
*Jeśli nie ma konieczności wyrabiania informacji starosty cena usługi niższa o 20%
W przypadku kiedy zatrudniasz większą liczbę pracowników jesteśmy otwarci na negocjację ceny
Ceny nie obejmują opłat skarbowych za udzielenie zezwolenia, które pracodawca wpłaca bezpośrednio na konto urzędu (zezwolenie na pobyt i pracę: 440 PLN,
zezwolenie na pracę: 100 PLN, oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi: 30 PLN)
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SZKOLENIA
Szkolenia i warsztaty prowadzimy w językach polskim, angielskim i rosyjskim, zarówno w trybie zdalnym, jak i stacjonarnym.
Najczęstsze obszary szkoleń to:
1. Szkolenia z zakresu prawa:
· Procedury legalizacyjne cudzoziemców w Polsce (zezwolenia na pobyt krótko i długoterminowy, wizy)
· Droga cudzoziemca do polskiego obywatelstwa
· Cudzoziemcy na polskim rynku pracy (zezwolenia, oświadczenia, zwolnienie z obowiązku ich posiadania)
· Uchodźcy w Polsce (procedura uchodźcza, prawa i obowiązki uchodźców)
· Przestępstwa motywowane uprzedzeniami (jak reagować/jak wspierać pokrzywdzonych)
· Prawo antydyskryminacyjne
· Małoletni cudzoziemcy bez opieki - szkolenia dla przyszłych rodziców zastępczych
2. Warsztaty uwrażliwiające/uświadamiające:
· Warsztaty antydyskryminacyjne m.in dla zespołów pracowników, kadry zarządzającej
· Cudzoziemcy w Polsce - czy jest się czego bać?
· Zarządzanie różnorodnością w firmie.
Możemy przygotować zindywidualizowaną ofertę szkoleniową z zakresu funkcjonowania cudzoziemców w Polsce, praw człowieka, różnorodności oraz przeciwdziałaniu
dyskryminacji. Aby otrzymać konkretną ofertę prosimy o kontakt.
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O STOWARZYSZENIU INTERWENCJI PRAWNEJ
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej to organizacja pozarządowa, która od 15 lat udziela porad prawnych w obszarze prawa azylowego i migracyjnego.
Pomogliśmy ponad 20 000 klientom w ok. 40 000 sprawach.
Przeszkoliliśmy z zakresu prawa migracyjnego 2500 przedstawicieli administracji publicznej oraz ponad 250 pracodawców.
Współpracujemy z urzędami wojewódzkimi, samorządami, Państwową Inspekcją Pracy.
Powierzenie wykonania usługi Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej to wybór społecznie odpowiedzialny.
Dochód z odpłatnej działalności przeznaczamy w całości na działalność statutową Stowarzyszenia, czyli: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i
dyskryminacji, świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej osobom z grup wrażliwych oraz działania na rzecz przestrzegania praw człowieka i zapewnienia równości wobec
prawa.

KONTAKT
Tel.: +48 736 287 630
dlapracodawcow@interwencjaprawna.pl
Konsultacje odbywają się w siedzibie klienta lub w naszym biurze przy ul. Siedmiogrodzkiej 5 lok. 51 w Warszawie.
Współpraca krok po kroku:
• Jeżeli masz dodatkowe pytania lub nie jesteś pewien jak rozwiązać sytuację swoją lub swojego pracownika napisz do naszego doradcy klienta.
• Przedstaw swoje potrzeby a doradca zaproponuje Ci możliwe kroki i rozwiązania, przedstawi ofertę cenową, umówi z prawnikiem lub prawniczką na wizytę osobistą
lub zdalną (telefoniczną albo mailową).
• Kontakt z doradcą klienta jest bezpłatny. Jeżeli zdecydujesz się na współpracę z nami – podpiszemy umowę, otrzymasz też kontakt do prawnika lub prawniczki,
który/a zajmie się kompleksowo Twoją sprawą.
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