
Was uns auszeichnet? 

*„Beauftragen Sie getsix® als Outsourcing-Dienstleister mit Ihrer 
polnischen Personalabrechnung. Dies erlaubt es uns, unser 
hervorragendes Fachwissen und unsere Erfahrung einzusetzen, um 
Sie beim Thema Lohn- und Gehaltsabrechnung zu unterstützen. 
Infolgedessen können Sie sich ganz auf das Tagesgeschäft Ihres 
Unternehmens konzentrieren.“

Co nas wyróżnia?

*„Powierzając getsix®, świadczącemu usługi z zakresu 
outsourcingu, prowadzenie usług kadrowych i płacowych  
w Polsce, pozwalają nam Państwo wykorzystać naszą wiedzę  
i doświadczenie w trosce o finanse Państwa firmy. Dzięki naszemu 
wsparciu mogą się Państwo w pełni skoncentrować na Państwa 
codziennej działalności biznesowej.”

Anna Urban-Kicka

Leiterin der HR & Payroll 
Abteilung // Kierownik 
działu Kadry i Płace

Als erfahrene Fachfrau koordiniert, 
steuert und verwaltet Anna 
in Zusammenarbeit mit ihren 
Mitarbeitern den gesamten 
Prozess der Lohn- und 
Gehaltsabrechnung sowie des 
Personalwesens für unsere 
Mandanten. Dabei sind sie und 
ihr Team dafür verantwortlich, 
die vom Mandanten erhaltenen 
Informationen zu kontrollieren und 
zu prüfen, um sicherzustellen, dass 
gesetzliche Bestimmungen und 
Richtlinien eingehalten werden.

// Będąc doświadczoną 
specjalistką, pani Anna wraz 
ze swoimi współpracownikami 
koordynuje i kontroluje cały proces 
płacowo-kadrowy personelu 
i zarządza nim dla naszych 
klientów. Do odpowiedzialności 
pani Anny i jej zespołu należą 
sprawdzanie i badanie informacji 
od klientów w celu zapewnienia 
zgodności z prawem, a także jego 
przestrzegania.

getsix® Kompetenzen  
// Specjalista getsix®
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Qualität • Flexibilität • Preisfairness • Effizienz

Unsere engagierten Mitarbeiter im German Desk gewährleisten Ihnen eine 
ausgezeichnete Kommunikation und den Austausch von Informationen und 
Daten in deutscher Sprache auf jeder Stufe der Auftragsabwicklung.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Umfassende Dienstleistungen bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung und 
im Personalwesen reduzieren Ihre Betriebskosten, wobei Sie ein 
qualifiziertes Reporting und Fachpersonal zur Verfügung gestellt 
bekommen. Mit unserem Komplettangebot aus einer Hand haben Sie bei 
getsix® einen ganz praktischen Nutzen

Bei der Erstellung, Anmeldung, Durchführung und Compliance aller nötigen 
und wichtigen Dokumentationen bezüglich Nettogehalt, 
Sozialversicherungsanmeldung und Lohnsteuerpflichten ist getsix® ihr 
bewährter Partner

Wir beraten Sie hinsichtlich der Anforderungen der Arbeitsgesetze sowie 
Ihrer Pflichten gegenüber Ihren Arbeitnehmern und stellen dadurch sicher, 
dass alle Vorschriften eingehalten werden

Jakość • Elastyczność • Koszty • Efektywność

Nasi wyspecjalizowani pracownicy German Desk zapewnią Państwu 
doskonałą komunikację oraz wymianę informacji i danych w języku 
niemieckim na każdym etapie realizacji zlecenia. 

Twój pakiet korzyści 

Kompleksowa usługa płacowo-kadrowa, zmniejszająca koszty operacyjne, 
przy jednoczesnym zapewnieniu Państwu profesjonalnej 
sprawozdawczości i wykwalifikowanego personelu, sprawiają, że getsix® 
zapewnia prawdziwe korzyści dzięki naszemu podejściu one-stop-shop

Przygotowanie, rejestracja, przetwarzanie i zgodność wszelkiej niezbędnej 
dokumentacji, tj. płac netto, odpowiednich deklaracji do ZUS i US, 
sprawiają, że getsix® będzie Państwa zaufanym partnerem

Dbanie o spełnienie wymagań i obowiązków wynikających z kodeksu pracy 
na rzecz Państwa pracowników i zapewnienie, że przepisy K.p. są 
przestrzegane
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