
Biuro Rachunkowe 
Katarzyna Ulita

Wizją Biura jest sprawianie, aby rachunkowość i przepisy podatkowe stały
się proste, dlatego też zapewniamy szereg potrzebnych usług.

Założyciel Biura posiada około 10 letnie doświadczenie zawodowe
w dziedzinie księgowości oraz kadr i płac. Ma odpowiednie wykształcenie

oraz licencję Ministra Finansów (nr 18968/2007) zezwalające na usługowe
prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Biuro ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość ksiąg i rozliczeń
klientów przez US i ZUS,  jest ubezpieczone w zakresie OC.

Biuro prowadzi kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych w dziedzinie:

 księgowości ( księgi handlowe, księga przychodów i rozchodów, ryczałt)
 kadry i płace (prowadzenie akt osobowych, obsługa płac, obsługa rozliczeń

z ZUS)
 obsługa administracyjna biura klienta

 Pomoc w założeniu własnej firmy
 wypełnianie wniosków do Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa

Dodatkowo oferujemy możliwość dojazdu do Klienta po odbiór dokumentów

Podstawowy adres służbowy:

Biuro Rachunkowe Katarzyna Ulita

ul. Zamkowa 14, I piętro, lok.4
21-500 Biała Podlaska

Osoba do kontaktu: Katarzyna Ulita – 609 816 599

Tel. 83 410 56 00

Kom. 609 816 599

email katarzyna.ulita@wp.pl

strona www – www.biuro-ulita.pl

mailto:katarzyna.ulita@wp.pl


Cennik ( w cenach netto)
- do cen doliczany jest podatek VAT 23%

Księgi handlowe
 do 20 dokumentów — 300,00 zł

 Od 21 do 50 dokumentów — 500,00 zł 

 Od 51 do 80 dokumentów — 800,00 zł

 Od 81 do 110 dokumentów — 1100,00 zł

 Od 111 do 150 dokumentów—1500,00 zł

 od 151 do 200 dokumentów – 2000,00 zł

 Za każdy następny wpis—2,00 zł

Księga przychodów i rozchodów oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 do 10 dokumentów—70,00 zł

 Od 11 do 20  dokumentów—100,00 zł

 Od 21 do 50 dokumentów—150,00 zł

 Od 51 do 80 dokumentów—250,00zł

 Od 81 do 100 dokumentów—350,00 zł

 Od 101 do 150 dokumentów—550,00 zł

 Za każdy następny wpis — 1,50 zł

Usługi kadrowo-płacowe
 obsługa kadrowo-płacowa 1 umowy o pracę—25,00 zl

  Obsługa kadrowo-płacowa 1 umowy cywilno prawnej—15,00 zł

 obsługa ZUS prowadzącego działalność—25,00 zł

Koszt innych usług biura będzie ustalany indywidualnie w zależności potrzeb klienta


