
Kwoty referencyjne wymagane przy przekraczaniu granic zewnętrznych, o których mowa w art. 5
ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r.
ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks

graniczny Schengen)

(2006/C 247/03)

BELGIA

Belgijskie prawo stanowi, że cudzoziemiec wjeżdżający na tery-
torium Belgii powinien wykazać, że dysponuje odpowiednimi
środkami utrzymania.

Praktyka administracyjna jest następująca:

a) Cudzoziemcy zakwaterowani u osoby prywatnej

Dokumentem potwierdzającym posiadanie środków utrzy-
mania może być poręczenie podpisane przez osobę zapew-
niającą cudzoziemcowi zakwaterowanie w Belgii, poświad-
czone przez lokalny organ administracyjny w miejscu
pobytu.

Oświadczenie o przejęciu odpowiedzialności obejmuje
koszty pobytu, leczenia, zakwaterowania oraz koszty
powrotu cudzoziemca do kraju w przypadku, gdy on sam
nie jest w stanie ich pokryć, co ma zapobiec konieczności
pokrycia tych kosztów przez organy publiczne. Oświad-
czenie musi być podpisane przez osobę wypłacalną; jeżeli
osoba ta jest cudzoziemcem, musi ona posiadać dokument
pobytowy lub pozwolenie na osiedlenie się.

W razie potrzeby wymaga się od cudzoziemca udokumen-
towania posiadania własnych środków.

W przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada żadnej linii
kredytowej, musi dysponować co najmniej kwotą ok.
38 EUR na każdy planowany dzień pobytu.

b) Cudzoziemcy zamieszkujący w hotelach

W przypadku gdy cudzoziemiec nie może udokumentować
posiadania żadnej linii kredytowej, musi dysponować co
najmniej kwotą ok. 50 EUR na każdy planowany dzień
pobytu.

W większości przypadków zainteresowany musi przedłożyć
dodatkowo bilet powrotny (bilet lotniczy) na powrót do
kraju pochodzenia lub pobytu.

REPUBLIKA CZESKA

Kwoty referencyjne zostały ustalone Ustawą nr 326/1999 Sb.
o pobycie cudzoziemców na terytorium Republiki Czeskiej
oraz zmianami do niektórych ustaw.

Zgodnie z sekcją 5 Ustawy o pobycie cudzoziemców na teryto-
rium Republiki Czeskiej, cudzoziemiec zobowiązany jest na
żądanie policji przedstawić dokument potwierdzający, że
dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi na okres
pobytu na terytorium Czech (sekcja 13), lub przedstawić

poświadczone zaproszenie nie później niż 90 dni od daty
poświadczenia go przez policję (sekcje 15 i 180),

Sekcja 13 stanowi, co następuje:

„Środki finansowe na pokrycie kosztów pobytu na teryto-
rium Czech

1) O ile nie przewidziano inaczej, poświadczeniem posia-
dania wystarczających środków finansowych na pobyt
na terytorium Czech mogą być:

a) środki finansowe wynoszące przynajmniej:

— połowę minimalnych kosztów utrzymania okreś-
lonych specjalnym aktem prawnym, stosownych
do pokrycia kosztów utrzymania i innych podsta-
wowych potrzeb osobistych (zwane dalej »mini-
malnymi kosztami zaspokojenia potrzeb osobis-
tych«) na każdy dzień pobytu, jeżeli całkowity
czas pobytu nie przekracza 30 dni,

— piętnastokrotność minimalnych kosztów zaspo-
kojenia potrzeb osobistych, jeśli czas pobytu na
terytorium Czech jest dłuższy niż 30 dni, przy
czym kwota ta zostanie podwyższona do
podwójnej wartości minimalnych kosztów zaspo-
kojenia potrzeb osobistych na każdy cały miesiąc
przewidywanego pobytu na terytorium Czech,

— w przypadku pobytu w celu prowadzenia działal-
ności gospodarczej przez okres przekraczający
90 dni, kwotę minimalnych kosztów zaspoko-
jenia potrzeb osobistych pomnożoną przez 50,
lub

— dokument potwierdzający uiszczenie płatności za
usługi związane z pobytem cudzoziemca na tery-
torium Czech lub dokument potwierdzający, że
usługi te zostaną wykonane bezpłatnie.

2) Zamiast środków finansowych, o których mowa
w podsekcji 1, w celu udowodnienia dostępności odpo-
wiednich środków na pobyt na terytorium Czech
można przedłożyć:

a) wyciąg z rachunku bankowego na nazwisko cudzo-
ziemca potwierdzający, że może on bez przeszkód
korzystać ze zgromadzonych tam środków
w wysokości określonej w podsekcji 1 podczas
swojego pobytu na terytorium Czech; lub

b) inny dokument potwierdzający dostępność takich
środków finansowych, np. ważna, międzynarodowo
uznana karta kredytowa.
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3) Cudzoziemiec zamierzający studiować na terytorium
Czech może przedłożyć jako dowód na dysponowanie
odpowiednimi środkami finansowymi na pobyt zobo-
wiązanie organów władz państwowych lub osoby
prawnej do pokrycia kosztów pobytu poprzez zapew-
nienie środków finansowych odpowiadających mini-
malnym kosztom zaspokojenia potrzeb osobistych
przez 1 miesiąc przewidywanego pobytu, lub też doku-
ment potwierdzający, że wszelkie koszty związane ze
studiami i pobytem cudzoziemca zostaną pokryte przez
organizację przyjmującą (szkołę). Jeśli kwota określona
w takim zobowiązaniu jest niższa niż wymagana kwota,
cudzoziemiec zobowiązany będzie przedłożyć doku-
ment potwierdzający posiadanie środków w wysokości
odpowiadającej różnicy pomiędzy minimalnymi kosz-
tami zaspokojenia potrzeb osobistych a kwotą
określoną w zobowiązaniu na okres przewidywanego
pobytu, jednakże kwota ta nie może przekraczać sześ-
ciokrotności minimalnych kosztów zaspokojenia
potrzeb osobistych. Dokument poświadczający zapew-
nienie środków na pobyt można zastąpić decyzją lub
zgodą na przyznanie stypendium uzyskanego zgodnie
z traktatem międzynarodowym wiążącym dla Czech.

4) Cudzoziemiec, który nie ukończył 18 roku życia, zobo-
wiązany jest przedłożyć dowód dostępności środków
finansowych na swój pobyt w wysokości połowy kwoty
określonej w podsekcji 1”,

a sekcja 15 stanowi, co następuje:

„Zaproszenie

W zaproszeniu osoba zapraszająca cudzoziemca podejmuje
się pokrycia kosztów:

a) związanych z utrzymaniem cudzoziemca przez cały
okres jego pobytu na terytorium Republiki Czeskiej i do
momentu opuszczenia przez niego terytorium;

b) związanych z zakwaterowaniem cudzoziemca przez
cały okres jego pobytu na terytorium Republiki Czeskiej,
do momentu opuszczenia przez niego terytorium;

c) związanych z zapewnieniem cudzoziemcowi opieki
medycznej przez cały okres jego pobytu na terytorium
Republiki Czeskiej, do momentu opuszczenia przez
niego terytorium, oraz związanych z transportem
cudzoziemca w przypadku choroby lub transportu
zwłok w przypadku zgonu;

d) poniesionych przez policję w związku z pobytem
cudzoziemca na terytorium Republiki Czeskiej
i opuszczeniem przez niego terytorium w przypadku
wydalenia.”.

DANIA

Na mocy duńskiej Ustawy o cudzoziemcach cudzoziemiec
wjeżdżający na terytorium Danii musi posiadać środki wystar-
czające na pokrycie kosztów utrzymania i powrotu.

Służby kontroli granicznej oceniają każdy przypadek w punkcie
przekroczenia granicy poprzez szczegółową ocenę sytuacji

ekonomicznej cudzoziemca, biorąc pod uwagę informacje
dotyczące możliwości pokrycia przez niego kosztów zakwate-
rowania i powrotu.

W celu określenia, czy cudzoziemiec posiada odpowiednie
środki, administracja państwowa ustaliła kwotę środków
wystarczających na utrzymanie w wysokości 350 DKK na
każdy dzień pobytu (24 h). Jest to kwota, jaką cudzoziemiec
musi dysponować.

Ponadto cudzoziemiec musi być w stanie udowodnić, że
posiada środki wystarczające na podróż powrotną, np. w formie
biletu powrotnego.

NIEMCY

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o pobycie z dnia 30 lipca
2004 r. cudzoziemcowi można odmówić wjazdu na granicy,
jeżeli nie spełnia on warunków wjazdu na terytorium państw
członkowskich zgodnie z art. 5 Konwencji z Schengen. Dzieje
się tak w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada lub nie jest
w stanie legalnie nabyć niezbędnych środków finansowych na
pokrycie kosztów pobytu, w tym na powrót do kraju pocho-
dzenia lub państwa trzeciego, którego dokument pobytowy
uprawniający go do powrotu posiada.

Nie określono obowiązkowej dziennej kwoty referencyjnej.
Funkcjonariusze kontroli granicznej muszą więc rozpatrywać
każdy przypadek indywidualnie. Należy uwzględnić sytuację
osobistą cudzoziemca, tj. charakter i cel podróży, długość
pobytu, zakwaterowanie u krewnych lub przyjaciół oraz koszty
utrzymania.

Jeżeli obywatel państwa trzeciego nie jest w stanie przedstawić
odpowiednich dowodów na potwierdzenie swojej sytuacji lub
przynajmniej złożyć wiarygodnych oświadczeń, powinien
dysponować kwotą 45 EUR na każdy dzień planowanego
pobytu. Konieczne jest również upewnienie się, czy możliwy
jest powrót obywatela państwa trzeciego do miejsca wyjazdu
lub jego dalsza podróż. Jako dowód może służyć np. bilet
uprawniający do dalszej podróży lub powrotny.

Dowodem posiadania środków finansowych może być przed-
stawienie gotówki, kart kredytowych i czeków, a także:

— gwarancja bankowa instytucji kredytowej upoważnionej do
prowadzenia działalności na terenie Republiki Federalnej
Niemiec,

— poręczenie ze strony osoby przyjmującej jako współdłuż-
nika solidarnego,

— przekaz pieniężny drogą telegraficzną,

— złożenie przez osobę przyjmującą lub stronę trzecią zabez-
pieczenia we właściwym dla miejsca pobytu urzędzie imig-
racyjnym,

— deklaracja pokrycia kosztów związanych z pobytem.

Jeżeli istnieją powody do wątpliwości w odniesieniu do wypła-
calności cudzoziemca posiadającego środki bezgotówkowe,
przypadek taki należy zbadać przed wjazdem cudzoziemca.
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ESTONIA

Na mocy prawa estońskiego cudzoziemcy przybywający do
Estonii bez zaproszenia są zobowiązani, na żądanie pracownika
straży granicznej w momencie przekraczania granicy,
przedłożyć dowód posiadania wystarczających środków
pieniężnych na pokrycie kosztów swojego utrzymania oraz
wyjazdu z Estonii. Wystarczające środki pieniężne na każdy
przewidywany dzień pobytu to 0,2 miesięcznej płacy mini-
malnej określonej przez rząd Estonii, tj. 600 EEK.

W przeciwnym przypadku osoba zapraszająca przejmuje odpo-
wiedzialność za pokrycie kosztów pobytu cudzoziemca i jego
wyjazdu z Estonii.

GRECJA

W zarządzeniu ministerialnym nr 3011/2/1f z dnia 11 stycznia
1992 r. wyznaczono kwotę środków utrzymania, którą muszą
dysponować cudzoziemcy — z wyjątkiem obywateli państw
członkowskich Wspólnoty Europejskiej — aby wjechać na tery-
torium Grecji.

Na podstawie tego zarządzenia obywatele państw niebędących
członkami Wspólnoty Europejskiej powinni posiadać przy
wjeździe do Grecji równowartość 20 EUR na każdy dzień
pobytu na osobę w walucie obcej, przy czym minimalna kwota
wynosi 100 EUR.

Kwota waluty obcej wymaganej na dzień ulega zmniejszeniu
o 50 % w przypadku osób nieletnich będących członkami
rodziny cudzoziemca.

Obywatele państw niebędących członkami Wspólnoty Europej-
skiej, których przepisy prawne nakładają na obywateli greckich
obowiązek wymiany waluty na granicy, podlegają takiemu
samemu obowiązkowi na zasadzie wzajemności.

HISZPANIA

Cudzoziemcy muszą udowodnić, że posiadają odpowiednie
środki utrzymania. Kwota minimalna wynosi:

a) odnośnie do kosztów pobytu w Hiszpanii: 30 EUR lub
równowartość tej kwoty w walucie obcej, przemnożona
przez liczbę planowanych dni pobytu w Hiszpanii i liczbę
podróżujących wspólnie z zainteresowanym członków
rodziny. W każdym przypadku — niezależnie od przewidy-
wanego okresu pobytu, minimalna kwota, dysponowanie
którą należy udowodnić, wynosi 300 EUR na osobę;

b) odnośnie do powrotu do państwa pochodzenia lub do tran-
zytu przez państwa trzecie: bilet(-y) na odpowiedni środek
transportu z informacją o dacie podróży wystawiony(-e) na
nazwisko podróżnego i niepodlegający(-e) przeniesieniu.

W celu udowodnienia posiadania środków wystarczających do
utrzymania cudzoziemiec musi je okazać — o ile rozporządza
takimi środkami w gotówce — lub przedstawić czeki potwier-
dzone, czeki podróżne, pokwitowania lub akredytywy, albo też
odpowiednie poświadczenie z banku. Jeżeli dokumenty takie
nie mogą zostać przedstawione, można przedstawić wszelkie

inne dokumenty uzupełniające, uznawane przez organy hisz-
pańskiej policji granicznej.

FRANCJA

Kwota referencyjna środków utrzymania w okresie pobytu
planowanego przez cudzoziemca we Francji lub podczas jego
tranzytu przez Francję, jeżeli podróżuje do państwa trzeciego,
odpowiada kwocie gwarantowanej płacy minimalnej we Francji
(SMIC) na dzień, obliczanej na podstawie stawki ustalanej dnia
1 stycznia danego roku.

Kwota ta jest rewaloryzowana okresowo odpowiednio do
zmiany wskaźnika kosztów utrzymania we Francji:

— automatycznie, za każdym razem, kiedy wskaźnik cen deta-
licznych wzrasta o ponad 2 %,

— na mocy decyzji rządowej — po uzgodnieniach z krajową
komisją ds. sporów zbiorowych — w celu przyznania
podwyżki wyższej niż wzrost wskaźnika cen detalicznych.

Na dzień 1 lipca 2005 r. dzienna stawka płacy minimalnej
(SMIC) wynosi 56,20 EUR.

Posiadacze zaświadczenia o zakwaterowaniu („attestation
d'accueil”), aby móc przebywać we Francji, muszą dysponować
kwotą minimalną odpowiadającą połowie stawki dziennej
SMIC. Kwota ta wynosi więc 28,10 EUR dziennie.

WŁOCHY

Artykuł 4 ust. 3 „Jednolitego tekstu postanowień dotyczących
imigracji i statusu cudzoziemców” nr 286 z dnia 28 lipca
1998 r. stanowi, że Włochy, zgodnie ze zobowiązaniami
podjętymi w związku z przystąpieniem do określonych poro-
zumień międzynarodowych, pozwalają na wjazd na swoje tery-
torium cudzoziemcom, którzy udowodnią posiadanie odpo-
wiednich dokumentów potwierdzających cel i warunki ich
pobytu oraz dostateczne środki utrzymania na okres ich
pobytu, jak również, poza przypadkami dokumentów pobyto-
wych zezwalających na pobyt w celu wykonywania pracy, na
powrót do kraju, z którego przybyli do Włoch. Środki utrzy-
mania są definiowane w odpowiednich wytycznych wydanych
przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Cudzoziemcy, którzy nie
spełniają tych wymogów lub którzy uważani są za stanowią-
cych zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego lub porządku
publicznego państwa lub jednego z państw, z którymi Włochy
podpisały porozumienia o zniesieniu kontroli na granicach
wewnętrznych i swobodnym przepływie osób, nie mogą
wjechać na teren Włoch, z uwzględnieniem ograniczeń
i odstępstw określonych w tych porozumieniach.

Rzeczona dyrektywa, wydana 1 marca 2000 r. i zatytułowana
„Definicja środków utrzymania dla wjazdu i pobytu cudzo-
ziemców na terytorium kraju”, stanowi, że:

— dostępność środków utrzymania można wykazać, przedsta-
wiając walutę lub odpowiadające jej weksle lub gwarancje
bankowe lub polisy ubezpieczeniowe gwarantujące
płatność, za pomocą dokumentów potwierdzających przed-
płatę za usługi lub dokumentów potwierdzających dostęp-
ność źródeł dochodu na terytorium Włoch,
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— kwoty pieniężne ustanowione w wytycznych podlegają
corocznemu przeglądowi, po zastosowaniu parametrów
dotyczących średniej różnicy rocznej ogłoszonej przez
ISTAT i obliczonej na podstawie ogólnego wskaźnika cen
konsumpcyjnych dla środków spożywczych, napojów,
transportu i usług hotelarskich,

— cudzoziemiec musi wykazać dostępność odpowiedniego
zakwaterowania na terenie Włoch oraz posiadanie kwoty
potrzebnej na repatriację; może także okazać bilet
powrotny,

— minimalne środki utrzymania wymagane dla jednej osoby
dla celów wydania wizy i wjazdu na teren Włoch w celach
turystycznych definiowane są zgodnie z tabelą A poniżej.

TABELA A

Tabela określająca środki utrzymania wymagane przy wjeździe na
terytorium Włoch w celach turystycznych

Czas trwania wycieczki

Liczba uczestników wycieczki

Jeden uczestnik
Dwóch lub

więcej
uczestników

EUR EUR

1 do 5 dni
Ustalona kwota ogółem 269,60 212,81

6 do 10 dni
Kwota dzienna na osobę 44,93 26,33

11 do 20 dni
Kwota ustalona 51,64 25,82

+
kwota dzienna na osobę 36,67 22,21

Ponad 20 dni
Kwota ustalona 206,58 118,79

+
kwota dzienna na osobę 27,89 17,04

CYPR

Zgodnie z rozporządzeniem o cudzoziemcach i imigracji
(rozporządzenie (9(2)(B)) wjazd cudzoziemców na terytorium
Cypru z zamiarem pobytu tymczasowego zależy od decyzji
uznaniowej funkcjonariuszy służb imigracyjnych na granicy,
którzy korzystają ze swoich uprawnień w tym zakresie na
podstawie ogólnych lub szczególnych wytycznych Ministra
Spraw Wewnętrznych lub zgodnie z przepisami wspomnianego
rozporządzenia. Funkcjonariusze służb imigracyjnych na grani-
cach podejmują decyzję o wjeździe na zasadzie indywidualnej,
przy uwzględnieniu celu i długości pobytu, ewentualnych
rezerwacji hotelowych lub zakwaterowania zapewnionego
przez osobę stale zamieszkującą na Cyprze.

ŁOTWA

Zgodnie z Ustawą o imigracji, aby móc wjechać i pozostawać
na terytorium Republiki Łotewskiej, cudzoziemiec musi
dowieść, że posiada niezbędne środki utrzymania.

Wymagane są następujące kwoty:

— wymagana kwota dzienna w wysokości 10 LVL, jeśli zapra-
szający zapewnia cudzoziemcowi zakwaterowanie i nie
istnieje potrzeba posiadania dodatkowych środków na
zakwaterowanie,

— jeśli cudzoziemiec posiada rezerwację w hotelu, środki
utrzymania oblicza się na bazie opłaty hotelowej, przy
czym minimalna łączna kwota na dzień (diety oraz opłata
za zakwaterowanie) wynosi 30 LVL.

Jeśli elektroniczny system informacyjny — baza danych zapro-
szeń — zawiera informacje, że osoba przyjmująca lub inna
osoba pokryje wydatki związane z wjazdem i pobytem cudzo-
ziemca na terytorium Republiki Łotewskiej, tacy cudzoziemcy
ubiegający się o wizę nie muszą przedstawiać dokumentów
potwierdzających posiadanie środków utrzymania wymaganych
do wjazdu i pobytu na terytorium Republiki Łotewskiej.

LITWA

Na mocy litewskiej Ustawy o statusie prawnym cudzoziemców
cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Republiki Litewskiej
musi w razie potrzeby udowodnić, że posiada dostateczne
środki utrzymania lub źródła takich środków na pobyt
w Republice Litewskiej, na podróż powrotną do swojego kraju
lub na przejazd do innego kraju, do którego jest uprawniony
wjechać.

W celu ustalenia, czy cudzoziemiec posiada wystarczające
środki utrzymania, Ministerstwo Ubezpieczeń Społecznych
i Pracy określiło odpowiednie kwoty środków finansowych na
dobę, jakimi musi dysponować cudzoziemiec: 550 LTL
w przypadku cudzoziemca, który ubiega się o dokument poby-
towy w Republice Litewskiej, oraz 275 LTL w przypadku
członków jego rodziny w wieku poniżej 18 lat.

W zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Spraw
Zagranicznych nr 1V-280/V-109 z dnia 2 września 2004 r.
minimalną kwotę środków utrzymania, jaką musi dysponować
cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Litwy, ustalono na 40
EUR/dzień.

LUKSEMBURG

Prawo luksemburskie nie określa żadnych kwot referencyjnych
dla kontroli granicznych. Funkcjonariusze przeprowadzający
kontrolę na granicy oceniają indywidualnie dla każdego przy-
padku, czy dany cudzoziemiec posiada dostateczne środki
utrzymania na czas pobytu. Funkcjonariusz bierze pod uwagę
cel pobytu oraz rodzaj zakwaterowania.

WĘGRY

Kwota referencyjna określona jest w przepisach dotyczących
polityki w stosunku do cudzoziemców: zgodnie z dekretem
nr 25/2001 (XI. 21.) Ministra Spraw Wewnętrznych, obecnie
w momencie każdorazowego wjazdu wymagana jest kwota co
najmniej 1 000 HUF.
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Na mocy art. 5 Ustawy o cudzoziemcach (Ustawa XXXIX
z 2001 r. w sprawie wjazdu i pobytu cudzoziemców) środki
utrzymania wymagane dla wjazdu i pobytu można udokumen-
tować poprzez okazanie:

— waluty węgierskiej lub waluty obcej lub bezgotówkowych
środków płatniczych (np. czeków, karty kredytowej itp.),

— ważnego pisemnego zaproszenia wydanego przez obywa-
tela węgierskiego, cudzoziemca posiadającego dokument
pobytowy lub pozwolenie na osiedlenie się lub przez osobę
prawną, jeśli osoba zapraszająca cudzoziemca zobowiązuje
się do pokrycia kosztów zakwaterowania, wyżywienia,
opieki zdrowotnej i powrotu (repatriacji). Do zaproszenia
powinno być załączona oficjalna zgoda władz zajmujących
się polityką imigracyjną,

— potwierdzenia zarezerwowanego zakwaterowania
z wyżywieniem, zapłaconego z góry za pośrednictwem
biura podróży (voucher),

— jakiegokolwiek innego wiarygodnego dowodu.

MALTA

Osoby wjeżdżające na Maltę muszą posiadać minimalną kwotę
20 MTL/dzień na okres swojego pobytu.

NIDERLANDY

Kwota, jaką funkcjonariusze kontroli granicznej przyjmują za
podstawę przy sprawdzaniu środków utrzymania, wynosi
obecnie 34 EUR na osobę na dzień.

Kryterium to jest stosowane elastycznie, jako że wymagana
kwota środków utrzymania określana jest na podstawie plano-
wanej długości pobytu, powodów wizyty i sytuacji osobistej
zainteresowanej osoby.

AUSTRIA

Na mocy art. 41 ust. 2 Ustawy o cudzoziemcach, cudzo-
ziemcom odmawia się na granicy wjazdu do kraju, jeśli nie
posiadają miejsca pobytu w Austrii i nie posiadają dostatecz-
nych środków utrzymania na pokrycie kosztów pobytu
i powrotu.

Dla powyższych ustaleń nie istnieją jednak żadne kwoty refe-
rencyjne. Decyzje podejmowane są indywidualnie, w zależności
od celu, typu i długości pobytu. Jako dowód można przedłożyć
gotówkę oraz — w zależności od indywidualnych okoliczności
— czeki podróżne, karty kredytowe, gwarancje bankowe lub
pisemne poręczenia od wypłacalnych osób mieszkających
w Austrii.

POLSKA

Kwoty wymagane dla przekroczenia granicy określa rozporzą-
dzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
29 września 2003 r. w sprawie wysokości środków finanso-
wych, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i dokumentów, które
mogą potwierdzić posiadanie tych środków oraz cel przekro-
czenia granicy (Dz.U. 2003, Nr 178, poz. 1748 i Nr 232, poz.
2341).

W powyższym rozporządzeniu określone są następujące
kwoty:

— kwotę 100 PLN na każdy dzień pobytu w przypadku osób,
które ukończyły 16 lat, jednak nie mniej niż 500 PLN albo
równowartość w walutach obcych,

— kwotę 50 PLN na każdy dzień pobytu w przypadku osób,
które nie ukończyły 16 lat, jednak nie mniej niż 300 PLN
albo równowartość w walutach obcych,

— kwotę 20 PLN na każdy dzień pobytu, jednak nie mniej niż
100 PLN, albo równowartość w walutach obcych
w przypadku uczestników wycieczek turystycznych,
obozów młodzieżowych, zawodów sportowych lub osób
mających opłacone koszty pobytu w Polsce albo osób przy-
jeżdżających do Polski do placówek leczniczo-sanatoryj-
nych,

— kwotę 300 PLN albo jej równowartość w walutach obcych,
w przypadku osób, które ukończyły 16 lat, na pobyt
nieprzekraczający 3 dni (łącznie z przejazdem),

— kwotę 150 PLN albo jej równowartość w walutach obcych,
w przypadku osób, które nie ukończyły 16 lat, na pobyt
nieprzekraczający 3 dni (łącznie z przejazdem),

Cudzoziemiec musi udowodnić, że dysponuje wyżej wymienio-
nymi kwotami środków utrzymania, przedstawiając gotówkę
lub:

— czeki podróżne lub kartę kredytową,

— zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku
mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

— poręczenie od osoby przyjmującej,

— bilet uprawniający do podróży do kraju pochodzenia lub
innego kraju,

— dokument uprawniający do korzystania z posiadanego
środka transportu.

Ponadto cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypos-
politej Polskiej powinien dysponować kwotą 300 PLN na każdy
dzień pobytu w celu umożliwienia mu pokrycia kosztów
leczenia albo równowartością tej kwoty w walutach obcych.
Dokumentami, które mogą potwierdzić posiadanie przez
cudzoziemca środków finansowych niezbędnych do pokrycia
kosztów leczenia, są:

— oryginał zaproszenia,

— polisa ubezpieczeniowa ważna na terytorium Polski.

Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w celu podjęcia lub kontynuowania studiów, uczestni-
czenia w badaniach naukowych lub szkoleniach powinien
posiadać:

— kwotę 1 600 PLN albo jej równowartość w walutach
obcych na pokrycie kosztów zakwaterowania i utrzymania
w okresie pierwszych 2 miesięcy pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,

— kwotę 300 PLN albo jej równowartość w walutach obcych
na pokrycie kosztów leczenia, na każdy dzień pobytu
w pierwszym miesiącu od dnia wjazdu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
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PORTUGALIA

Cudzoziemcy pragnący wjechać i przebywać w Portugalii
muszą posiadać następujące kwoty:

— 75 EUR — dla każdorazowego wjazdu,

— 40 EUR — na każdy dzień pobytu na terytorium Portugalii

Cudzoziemcy będący w stanie udokumentować zagwaranto-
wane zakwaterowanie z wyżywieniem na czas ich pobytu
mogą zostać zwolnieni z posiadania powyższych kwot.

SŁOWENIA

Zgodnie z art. 7 Instrukcji w sprawie odmowy wjazdu cudzo-
ziemcom, warunków wydawania wiz na przejściach granicz-
nych, warunków wydawania wiz z powodów humanitarnych
oraz procedury uchylania wiz (Dziennik Urzędowy Republiki
Słowenii nr 2/01 — zwanych dalej „instrukcjami”), cudzozie-
miec przed wjazdem na terytorium państwa i na żądanie funk-
cjonariusza policji musi przedstawić informacje dotyczące
sposobu, w jaki na czas pobytu cudzoziemca w Republice
Słowenii zostaną zapewnione środki na jego utrzymanie oraz
powrót do kraju rodzinnego lub dalszą podróż do państwa
trzeciego.

By odpowiednio dowieść posiadania wymaganych środków
utrzymania, cudzoziemiec musi przedstawić określoną kwotę
w gotówce, czekach podróżnych lub na uznawanych na całym
świecie kartach debetowych lub kredytowych, czy też w formie
akredytyw, lub jakiegokolwiek innego potwierdzonego dowodu
istnienia takich środków w Republice Słowenii.

Jako dowód pozwalający stwierdzić, że cudzoziemiec może
wrócić do swojego kraju lub może podróżować do państwa
trzeciego, musi on przedstawić opłacone bilety powrotne lub
środki finansowe wystarczające na pokrycie kosztów takiej
podróży.

Wystarczającą kwotę w gotówce oblicza się przez pomnożenie
dziennej kwoty środków utrzymania przez liczbę dni pobytu
cudzoziemca w Republice Słowenii. Jeśli cudzoziemiec nie
posiada zabezpieczonych środków utrzymania (rodzina,
opłacone zakwaterowanie w ramach pakietu turystycznego
itp.), wysokość dziennych środków utrzymania ustala się na 70
EUR, przeliczone na SIT zgodnie z obowiązującym w danym
dniu kursem wymiany walut.

W przypadku osób nieletnich towarzyszących rodzicom lub
opiekunom prawnym wymagana kwota wynosi 50 % kwoty
określonej w poprzednim ustępie.

SŁOWACJA

Na mocy art. 4 ust. 2 lit. c) ustawy nr 48/2002 Z. z. w sprawie
pobytu cudzoziemców, cudzoziemiec jest zobowiązany
wykazać na żądanie, że posiada środki finansowe na pobyt
w walucie wymienialnej, w kwocie będącej równowartością
przynajmniej połowy minimalnej płacy na Słowacji, określonej
w ustawie nr 90/1996 Z. z. w sprawie minimalnej płacy ze

zmianami, na każdy dzień pobytu; cudzoziemcy poniżej 16
roku życia zobowiązani są udokumentować posiadanie
środków finansowych na pobyt w wysokości połowy tej kwoty.

Obecnie wysokość minimalnej płacy na Słowacji wynosi 6 900
SKK.

FINLANDIA

Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach (301/2004, ust. 11) cudzo-
ziemiec w chwili wjazdu wykazuje posiadanie wystarczających
środków utrzymania, stosownie do długości planowego pobytu
oraz powrotu do kraju, z którego przybył, lub tranzytu do
państwa trzeciego, do którego ma zagwarantowany wjazd, lub
też możliwość legalnego uzyskania tych środków. Decyzja
dotycząca tego, czy środki są wystarczające, jest podejmowana
dla każdego przypadku indywidualnie. Oprócz środków lub
biletów na wyjazd oraz środków na zakwaterowanie podczas
pobytu za konieczne uznaje się posiadanie ok. 30 EUR na
dzień w zależności od uzgodnień związanych
z zakwaterowaniem oraz możliwości zapewnienia cudzoziem-
cowi utrzymania przez sponsora.

SZWECJA

Od dnia 1 października 2006 r. przewidziana w szwedzkim
prawie kwota referencyjna niezbędna cudzoziemcowi
w przypadku wjazdu na terytorium Szwecji wynosi 370 SEK
na każdy dzień pobytu.

ISLANDIA

Na mocy prawa islandzkiego cudzoziemcy zobowiązani są
udowodnić, że posiadają dostateczną ilość pieniędzy na
pokrycie swoich potrzeb w Islandii oraz na odbycie podróży
powrotnej. W praktyce ustalona kwota referencyjna wynosi
4 000 ISK na osobę. Jeżeli wydatki związane z pobytem
pokrywa strona trzecia, kwota ta zostaje zmniejszona o połowę.
Ogólna kwota minimalna wynosi 20 000 ISK dla każdego
wjazdu.

NORWEGIA

Na mocy art. 27 lit. d) norweskiej Ustawy imigracyjnej każdy
cudzoziemiec niezdolny do udokumentowania posiadania
dostatecznych środków na pobyt w Królestwie Norwegii i na
podróż powrotną lub udowodnienia, że może liczyć na takie
środki, może nie uzyskać na granicy pozwolenia na wjazd.

Kwoty uznane za konieczne określane są indywidualnie,
a decyzje podejmowane są dla danego przypadku. Przy okreś-
laniu wysokości kwot uwzględnia się długość pobytu, zakwate-
rowanie cudzoziemca u rodziny lub przyjaciół, posiadanie
biletu na podróż powrotną i posiadanie gwarancji pobytu
(orientacyjnie, kwotę 500 NOK na dzień uważa się za wystar-
czającą w przypadku gości, którzy nie mieszkają z rodziną lub
przyjaciółmi).
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