
INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Aktualizacja kwot referencyjnych wymaganych przy przekraczaniu granic zewnętrznych, 
o których mowa w art. 6 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 
w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny 

Schengen)

(2016/C 248/07)

Publikacja kwot referencyjnych wymaganych przy przekraczaniu granic zewnętrznych, o których mowa w art. 6 ust. 4 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu 
zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (1), opiera się na informacjach przekaza
nych Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 39 kodeksu granicznego Schengen.

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

CHORWACJA

Zmiana informacji opublikowanych w Dz.U. C 269 z 18.9.2013.

Obywatel państwa trzeciego zobowiązany jest wykazać, że posiada wystarczające środki finansowe, aby pokryć koszty 
swojego utrzymania w czasie pobytu w Republice Chorwacji oraz koszty powrotu do kraju pochodzenia lub przejazdu 
do państwa trzeciego.

Organ uprawniony do kontroli osób przekraczających granicę państwową ma prawo żądać od obywatela państwa trze
ciego wjeżdżającego na terytorium Republiki Chorwacji, by przedstawił środki finansowe na pokrycie kosztów utrzyma
nia podczas pobytu w Republice Chorwacji oraz kosztów powrotu do kraju pochodzenia lub przejazdu do państwa 
trzeciego.

Wymaganą kwotę środków finansowych ustala się jako równowartość 70 EUR (słownie: siedemdziesiąt euro) na każdy 
dzień planowanego pobytu w Republice Chorwacji.

Jeśli obywatel państwa trzeciego posiada poświadczone poręczenie od osoby fizycznej lub prawnej z Republiki Chorwa
cji, dowód rezerwacji turystycznej lub podobny dokument, zobowiązany jest przedstawić dowód posiadania środków 
w kwocie stanowiącej równowartość 30 EUR (słownie: trzydzieści euro) na każdy dzień planowanego pobytu 
w Republice Chorwacji.

W drodze wyjątku obywatel państwa trzeciego, który posiada poświadczone poręczenie od osoby fizycznej lub prawnej 
z Republiki Chorwacji, z którego jasno wynika, że poręczyciel w pełni przejmuje wszystkie koszty związane z pobytem 
na terytorium Republiki Chorwacji oraz opuszczeniem tego terytorium, jest zwolniony z obowiązku wykazania, że 
posiada środki, o których mowa w ust. 1 tego artykułu
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