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Przebieg kontroli osobistej

Ważne w momencie podejmowania pracy

1. Sprawdzeniu podlegają personalia pracownika. Pracownik powinien przynieść ze sobą swój dowód osobisty (kopia). Jeżeli
pracownicy nie mogą wylegitymować się na miejscu, kierownik/kierowniczka zakładu musi przedłożyć inspektorowi
stosowne dowody tożsamości lub przynieść na pole.
2. Jeżeli nie ma możliwości sprawdzenia tożsamości lub jeśli
zatrudniani odmawiają udzielenia informacji, inspektor może
wezwać policję danego kantonu.
3. Po sprawdzeniu tożsamości inspektor nawiązuje kontakt z
kierownikiem zakładu, aby spisać warunki zatrudnienia:
a.
Pozwolenie
b.
Wynagrodzenie
c.
Czas pracy (Ewidencja godzinowa w zakładzie)
d.
Wakacje
e.
Potrącenia
f.
Zakwaterowanie
4. W przypadku przestrzegania warunków pracy zgodnie
z założeniami i przedłożeniu niezbędnych dokumentów
następuje szybkie zakończenie kontroli.
5. W razie zakwestionowania danych AMKBE zażąda kolejnych
dokumentów i przekaże je do beco (Berner Wirtschaft). W razie
potrzeby zostanie przeprowadzona dodatkowa kontrola.
6. Jeśli wytyczne są przestrzegane i nie występują żadne
nieprawidłowości, kontrole w zakładach przeprowadzane są z
reguły nie częściej niż co dwa lata.

Dla pracodawcy:
• Podpisanie umowy o pracę przez obie strony
• Zgłoszenie pobytu w lokalnym urzędzie meldunkowym (pozwolenie)
• Zgłoszenie dla celów podatku pobieranego u źródła
• Zgłoszenie do szwajcarskiego funduszu emerytalnego AHV
• Zgłoszenie dla celów dodatku rodzinnego i za dzieci
• Sporządzenie kopii paszportu lub dowodu osobistego
• Złożenie kopii dowodu osobistego pracownika w teczce (teczkę
można otrzymać gratis w BEBV)
Dla pracownika:
•
•
•
•

Paszport lub dowód osobisty
Akt ślubu (kopia)
Akt urodzenia każdego dziecka (kopia)
Prawo jazdy

Ważne podczas okresu zatrudnienia
Na polu zawsze należy mieć kopię dowodu tożsamości!

Berner Bauern Verband i Gemüseproduzenten-Vereinigung der
Kantone Bern und Freiburg (Związek producentów warzyw kantonu Bern i Fryburg – GVBF) proszą pracodawców i pracowników o
współpracę podczas kontroli AMKBE, aby zapewnić dalsze pozytywne i wzorowe funkcjonowanie gałęzi rolnictwa.
Pośrednictwo pracy BEBV: 0041 31 938 22 95
Biuro GVBF: 0041 32 313 79 79
Sekretariat AMKBE: 0041 31 381 57 20

