
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) 
nr 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ 

osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)

(2018/C 21/03)

Publikacja kwot referencyjnych wymaganych przy przekraczaniu granic zewnętrznych, o których mowa w art. 6 ust. 4 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 
przekazanych Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 39 kodeksu granicznego Schengen (tekst jednolity).

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

REPUBLIKA CZESKA

Zmiana informacji opublikowanych w Dz.U. C 247 z 13.10.2006.

Kwoty referencyjne są określone w § 13 ustawy nr 326/1999 Coll. w sprawie pobytu cudzoziemców na terytorium 
Republiki Czeskiej, z późniejszymi zmianami, w związku z § 5 ustawy nr 110/2006 Coll. w sprawie płacy minimalnej 
i minimum socjalnego, z późniejszymi zmianami. Zależą one od poziomu minimum socjalnego w danym czasie i są 
zależne od przewidywanego czasu trwania krótkotrwałego pobytu na terytorium Republiki Czeskiej:

— w przypadku pobytu nieprzekraczającego 30 dni – 0,5-krotność minimum socjalnego (które obecnie, tj. w listopa
dzie 2017 r., wynosi 2 200 CZK) na każdy dzień pobytu, tj. 1 100 CZK na dzień,

— w przypadku pobytu przekraczającego 30 dni – 15-krotność minimum socjalnego (które obecnie, tj. w listopa
dzie 2017 r., wynosi 2 200 CZK), tj. 33 000 CZK; kwotę tę powiększa się o dwukrotność minimum socjalnego na 
każdy pełny miesiąc przewidywanego pobytu na terytorium państwa, tj. dodatkowo 4 400 CZK za każdy miesiąc,

— obywatel państwa trzeciego w wieku poniżej 18 lat jest zobowiązany udowodnić zapewnienie połowy wyżej okre
ślonych kwot.

Podstawą oceny, czy zapewnione są wystarczające środki utrzymania, może być: gotówka, karty kredytowe lub czeki 
podróżne będące w posiadaniu obywatela państwa trzeciego bądź dokument potwierdzający, że usługi związane z poby
tem na terytorium państwa zostały opłacone lub będą świadczone nieodpłatnie. Dowód na zapewnienie wystarczających 
środków utrzymania mogą również stanowić oświadczenia o pokryciu kosztów pobytu przez inną osobę lub listy gwa
rancyjne od osób przyjmujących (w formie „zaproszenia” poświadczonego przez Policję Republiki Czeskiej – zob. 
załącznik 33 do podręcznika Schengen).

Obywatel państwa trzeciego zamierzający studiować na terytorium Republiki Czeskiej może jako dowód zapewnienia 
wystarczających środków finansowych na pobyt przedłożyć zobowiązanie organu państwowego lub osoby prawnej do 
pokrycia kosztów jego pobytu w wysokości odpowiadającej minimum socjalnemu (które obecnie, tj. w listopadzie 2017 r., 
wynosi 2 200 CZK) na 1 miesiąc przewidywanego pobytu lub dokument potwierdzający, że wszelkie koszty związane 
z jego studiami i pobytem pokrywa organizacja przyjmująca (uczelnia). Jeżeli suma określona w takim zobowiązaniu nie 
pokrywa wspomnianej kwoty, obywatel państwa trzeciego musi przedłożyć dokument potwierdzający posiadanie przez 
niego środków finansowych w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy minimum socjalnym (które obecnie, tj. w listo
padzie 2017 r., wynosi 2 200 CZK) a kwotą wynikającą ze zobowiązania w odniesieniu do całego okresu przewidywanego 
pobytu, jednak nie wyższej niż 6-krotność minimum socjalnego (obecnie 13 200 CZK). Dokument potwierdzający zapew
nienie środków na pobyt danej osoby można zastąpić decyzją lub umową o przyznanie grantu lub dotacji, uzyskaną zgod
nie z traktatem międzynarodowym, którego stroną jest Republika Czeska.
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