
INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

Aktualizacja kwot referencyjnych wymaganych przy przekraczaniu granic zewnętrznych, 
o których mowa w art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego 
i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice 
(kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. C 247 z 13.10.2006, s. 19; Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 22; 
Dz.U. C 182 z 4.8.2007, s. 18; Dz.U. C 57 z 1.3.2008, s. 38; Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 19; Dz.U. 

C 37 z 14.2.2009, s. 8; Dz.U. C 35 z 12.2.2010, s. 7.) 

(2010/C 304/06) 

Publikacja kwot referencyjnych wymaganych 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) opiera się na informacjach przekazanych Komisji przez państwa członkowskie zgodnie 
z art. 34 kodeksu granicznego Schengen. 

Oprócz niniejszej publikacji w Dzienniku Urzędowym, aktualizowane co miesiąc informacje dostępne są na 
stronie internetowej Dyrekcji Generalnej do Spraw Wewnętrznych. 

FRANCJA 

Informacje zastępujące informacje opublikowane w Dz.U. C 153 z 6.7.2007. 

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 gwaranto
wanej minimalnej płacy dziennej we Francji (SMIC), obliczanej na podstawie stawki ustalanej dnia 1 stycznia 
danego roku. 

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

— automatycznie, jeżeli wskaźnik cen wzrośnie o więcej niż 2 %, 

— decyzją rządu, po konsultacji z krajową komisją ds. negocjacji układów zbiorowych, zezwalającą na 
podwyższenie przekraczające poziom wzrostu wskaźnika cen. 

Na dzień 1 stycznia 2010 r. dzienna stawka płacy minimalnej (SMIC) wynosi 62,00 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 
31,00 EUR.
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