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SZWAJCARIASZWAJCARIA

•• papańństwo federacyjne stwo federacyjne 
•• 26 kanton26 kantonóów, 8 regionw, 8 regionóóww
•• stolica: Berno (siedziba wstolica: Berno (siedziba włładz adz 

federalnych)federalnych)
•• ludnoludnośćść: 7 mln 320 tys (20.1% : 7 mln 320 tys (20.1% 

cudzoziemcy)cudzoziemcy)



SZWAJCARIA SZWAJCARIA -- JJĘĘZYKIZYKI

4 strefy j4 strefy jęęzykowe: zykowe: 

�� niemiecka niemiecka –– 19 kanton19 kantonóów, 63,7%w, 63,7%
�� francuska francuska –– 4 kantony, 20,4%4 kantony, 20,4%
�� wwłłoska oska –– kanton Ticino, 6,5%kanton Ticino, 6,5%
�� retoromaretoromańńska ska –– czczęśćęść kantonu kantonu 

Gryzonia, 0,5%Gryzonia, 0,5%



SZWAJCARIASZWAJCARIA

�� WalutaWaluta: frank szwajcarski (3,50 z: frank szwajcarski (3,50 złł))
–– (1 frank=100 rap(1 frank=100 rapóów lub 100 centymw lub 100 centymóów)w)

�� Zurych, Genewa, Lugano Zurych, Genewa, Lugano -- najwinajwięększe ksze 
oośśrodki bankowe rodki bankowe 

�� Przez banki Szwajcarii przepPrzez banki Szwajcarii przepłływa ywa ok.. ok.. 38 % 38 % 
śświatowych wiatowych śśrodkrodkóów inwestycyjnychw inwestycyjnych

�� Produkcja zegarkProdukcja zegarkóów w –– Tolex, Omega, Tolex, Omega, 
Tissot, SwatchTissot, Swatch

�� W rolnictwie pracuje poniW rolnictwie pracuje poniŜŜej ej 4,5 %4,5 % ogogóółłu u 
zatrudnionych, wytwarzajzatrudnionych, wytwarzająąc niecac niecałłe e 3 %3 %
produktu krajowego bruttoproduktu krajowego brutto



ZAROBKI ZAROBKI 

ŚŚrednie wynagrodzenierednie wynagrodzenie
�� 65.000 CHF rocznie65.000 CHF rocznie
�� 5.416 CH miesi5.416 CH miesięęcznie (6.346 CHF Zurich)cznie (6.346 CHF Zurich)

–– Finanse Finanse –– 9.161 CHF9.161 CHF
–– NieruchomoNieruchomośści ci –– 7.669 CHF7.669 CHF
–– Transport Transport –– 6.229 CHF6.229 CHF
–– Budownictwo Budownictwo –– 5.767 CHF5.767 CHF
–– Restauracje i hotele Restauracje i hotele –– 4.139 CHF4.139 CHF

Minimalne wynagrodzenie Minimalne wynagrodzenie 
�� 3.000 3.000 –– 4.000 CHF4.000 CHF
�� SprzSprząątaczka taczka –– 3.180 CHF (18.90 CH/godz.)3.180 CHF (18.90 CH/godz.)



Sytuacja na rynku pracySytuacja na rynku pracy

�� Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia 
–– 2.9% (Listopad 2012, SECO)2.9% (Listopad 2012, SECO)
–– 3.4% (osoby do 25 r.3.4% (osoby do 25 r.ŜŜ))

�� AbsolwenciAbsolwenci nie snie sąą rejestrowanirejestrowani
w urzw urzęędach pracy (po 6 mdach pracy (po 6 m--cach)cach)

�� ZasiZasiłłki dla bezrobotnych ki dla bezrobotnych ––
ubezpieczenie od bezrobocia opubezpieczenie od bezrobocia opłłacane acane 
przez pracodawcprzez pracodawcęę i pracownika, 70i pracownika, 70--80% 80% 
ostatniego wynagrodzenia, zasiostatniego wynagrodzenia, zasiłłek do 2 latek do 2 lat



SSŁŁUUśśBY ZATRUDNIENIA BY ZATRUDNIENIA 



Wspierane ZatrudnienieWspierane Zatrudnienie

�� 12 miesi12 miesięęcy przygotowania zawodowego cy przygotowania zawodowego 
w miejscu pracy, wpieranego przez job w miejscu pracy, wpieranego przez job 
coacha coacha 

�� Job coach pracuje z osobJob coach pracuje z osobąą bezrobotnbezrobotnąą w w 
miejscu jej pracy oraz przekonuje miejscu jej pracy oraz przekonuje 
pracodawcpracodawcęę do jej zatrudnieniado jej zatrudnienia

�� Osoba bezrobotna pracuje min. 50% Osoba bezrobotna pracuje min. 50% 
regularnego czasu pracy (ok. 20 godzin)regularnego czasu pracy (ok. 20 godzin)



JobfactoryJobfactory



Gump und DrahteselGump und Drahtesel



Gump und DrahteselGump und Drahtesel



Gump und DrahteselGump und Drahtesel



Gewerbe und IndustrieGewerbe und Industrie



Gewerbe und IndustrieGewerbe und Industrie



Gewerbe und IndustrieGewerbe und Industrie



BlindekuhBlindekuh



LaufbahnzentrumLaufbahnzentrum



LaufbahnzentrumLaufbahnzentrum



System kształcenia 
w Szwajcarii



Uczestnicy wizyty studyjnejUczestnicy wizyty studyjnej



ZurichZurich



Przydatne strony wwwPrzydatne strony www

�� http://www.jobarea.ch http://www.jobarea.ch –– RAV, niem, fr RAV, niem, fr 
i iti it

�� http://www.seco.admin.ch http://www.seco.admin.ch –– SECOSECO
�� http://www.berufsberatung.ch http://www.berufsberatung.ch 
�� http://www.szwajcaria.net http://www.szwajcaria.net 
�� http://www.justlanded.com/english/Shttp://www.justlanded.com/english/S

witzerland/Switzerlandwitzerland/Switzerland--Guide Guide 


