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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. 

LIECHTENSTEIN 

Informacje zastępujące informacje opublikowane w Dz.U. C 247 z 13.10.2006 

Praktyki krajowe dotyczące kwot referencyjnych wymaganych przy przekroczeniu granicy zewnętrznej 
według ustaleń organów krajowych są następujące: 

Obywatel państwa trzeciego, który osobiście ponosi koszty swojego pobytu w Liechtensteinie musi wyka
zać, że dysponuje kwotą około 100 CHF na dzień. Student (posiadający ważną legitymację studencką) musi 
dysponować kwotą około 30 CHF na dzień. 

Obywatel państwa trzeciego, który mieszka w lokalu prywatnym, może wykazać posiadanie wymaganych 
środków przedkładając formalne zobowiązanie („Verpflichtungserklärung”) podpisane przez stronę przyj
mującą w Liechtensteinie. Odpowiedni organ (urząd migracyjny i paszportowy) wydaje oświadczenie 
o wypłacalności strony przyjmującej. Formalne zobowiązanie dotyczy kosztów niepokrywanych przez 
gminę lub prywatnego świadczeniodawcę podczas pobytu obywatela kraju trzeciego, takich jak kosztów 
utrzymania, kosztów ponoszonych w razie wypadku i choroby lub kosztów związanych z powrotem, 
i oznacza ono zaakceptowanie nieodwołalnego zobowiązania w wysokości 30 000 CHF. Poręczycielem 
może być: 

— każdy pełnoletni obywatel Szwajcarii lub Liechtensteinu, który posiada miejsce stałego zamieszkania 
w jednym z tych dwóch państw oraz 

— osoba pełnoletnia posiadająca zezwolenie na pobyt długoterminowy („Aufenthaltsbewilligung”) lub 

— ważne zezwolenie na pobyt stały („Niederlassungsbewilligung”) lub 

— osoba prawna wpisana do w rejestru handlowego. 

RUMUNIA 

Informacje zastępujące informacje opublikowane w Dz.U. C 247 z 13.10.2006 

Ustawa o cudzoziemcach nr 194/2002 przewiduje jako warunek wjazdu na terytorium Rumunii posiadanie 
niezbędnych środków finansowych na utrzymanie podczas pobytu i na powrót do państwa pochodzenia 
lub przejazdu do innego kraju, który z pewnością zezwoli na wjazd na swoje terytorium. 

Jeżeli chodzi o kwoty referencyjne wymagane do przekroczenia granic zewnętrznych, uzyskanie krajowej 
wizy pobytowej krótkoterminowej w celach turystycznych, biznesowych, związanych z kulturą, oraz 
w celach naukowych humanitarnych i medycznych, jest możliwe pod warunkiem udowodnienia, że posiada 
się środki finansowe w wysokości 50 EUR/dzień, jednak nie mniej niż 500 EUR na cały okres pobytu, lub 
w ekwiwalencie tej kwoty.
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Uzyskanie krajowej wizy pobytowej krótkoterminowej w celach misyjnych, dla kierowców zawodowych lub 
w związku z działalnością sportową jest możliwe bez potrzeby udowodnienia posiadania środków finan
sowych na pokrycie wydatków. 

W przypadku obywateli państw trzecich zobowiązanych do posiadania wizy przy przekraczaniu granic 
zewnętrznych UE, które to państwa zostały wymienione w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 
539/2001, a w przypadku których stosuje się procedurę zapraszania (*), kwota niezbędnych środków na 
utrzymanie wynosi 30 EUR/dzień na cały okres pobytu; kwota ta jest udostępniana przez osobę fizyczną 
lub prawną, która wystosowała zaproszenie.
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(*) Państwa oraz podmioty/władze terytorialne, które nie zostały uznane za państwo przez przynajmniej jedno państwo 
członkowskie, w przypadku których stosuje się procedurę zapraszania, są wymienione w rozporządzeniu Ministra 
Spraw Zagranicznych nr 1743/2010: Afganistan, Algieria, Bangladesz, Chiny, Czad, Kongo, Korea Północna, Egipt, 
Indie, Indonezja, Jordania, Iran, Irak, Liban, Libia, Mali, Maroko, Mauretania, Nigeria, Pakistan, Syria, Somalia, Sri 
Lanka, Sudan, Tunezja, Uzbekistan, Jemen, Narodowa Władza Palestyńska.
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