
 

 

 

 

 

 
Paryż – kultura  
i społeczeństwo 



Podstawowe informacje 

•   

 

• Ogólna powierzchnia kraju: 550 000 km2 

• Ludność: 65,8 mln obywateli 

• Stolica: Paryż 

• Język urzędowy: francuski 

 



Podstawowe dane geograficzne 

•  Francja położona jest w Europie 
Zachodniej. Graniczy z sześcioma 
państwami: na północy z Belgią  
i Luksemburgiem, na wschodzie  
z Niemcami i Szwajcarią, na 
południowym-wschodzie z Włochami, 
a na południowym-zachodzie z 
Hiszpanią. Od zachodu otaczają ją 
wody Oceanu Atlantyckiego, a od 
południa Morze Śródziemne.  

• Francja posiada 4 departamenty 
zamorskie (Gwadelupa, Gujana, 
Martynika, Reunion), 7 terytoriów 
zamorskich (Polinezja francuska, 
Wallis i Futuna, Mayotte, Saint-Pierre i 
Miquelon, ziemie na antypodach i na 
Antarktyce, Saint-Barthélémy, Saint-
Martin) oraz 1 terytorium sui generis: 
Nowa Kaledonia. 

 

 



Paryż 
    Paryż leży w sercu Francji i pełni kluczową rolę w administracji 

francuskiej, życiu politycznym, kulturalnym, uchodzi także za światową 
stolicę mody. Dlatego też jest tak nie podobny do reszty kraju. Paryż 
jest jednym z najpiękniejszych miast świata. Jest uwielbiany za 
niepowtarzalną atmosferę i niezliczone przyjemności. 



Paryż 
                                                         
Stolica i największa aglomeracja Francji, położona w centrum Basenu Paryskiego nad Sekwaną. 

Miasto stanowi centrum polityczne, ekonomiczne i kulturalne kraju. Znajdują się tu liczne zabytki  
i atrakcje turystyczne, co powoduje, że Paryż jest co roku odwiedzany przez ok. 30 milionów 
turystów. 

Ludność - w granicach administracyjnych Paryża 

 zamieszkuje ponad 2 mln osób, a  w całym zespole 

 miejskim ponad 12 mln. Miasto ma układ koncentryczny  

z rozchodzącymi się gwiaździście bulwarami.  

Jego oś stanowi wcięta dolina Sekwany,  która dzieli  

Paryż na  dwie części: prawobrzeżną (północną)  

Rive Droite oraz lewobrzeżną  (południową) Rive Gauche. 



        Historia powstania miasta 

 Historyczne centrum Paryża stanowi wyspa Île de la Cité na Sekwanie, na 
której położony jest m.in. Palais de Justice (Pałac Sprawiedliwości)  

      oraz katedra Notre-Dame de Paris. Jest ona 

      połączona z mniejszą wyspą Île Saint-Louis. 



              Historia powstania miasta 

                                                         

 

 

        W 52 r. p.n. przybyli tu 

Rzymianie. Miasto znane było 

wówczas pod nazwą Lutetia 

Parisiorum, gdzie Lutetia 

oznacza podmokłe miejsce.  

Niedługo później miasto zaczęło 

się rozwijać na lewym brzegu 

Sekwany (dzisiejsza Dzielnica 

Łacińska). Powoli coraz częściej 

używano jedynie nazwy Paris. 

Paryż był pierwotnie osadą celtycką, głównym ośrodkiem 

plemienia Paryzjów (łac. Parisii), którzy zasiedlili Île de la Cité w III 

w. p.n.e. 



Historia miasta 
W XI wieku Paryż został znacząco rozbudowany na prawym brzegu. W XII i XIII wieku,  

a zwłaszcza za rządów Filipa II nastąpił szybki rozwój miasta. Powstała pierwsza forteca 

Luwru oraz ważniejsze paryskie kościoły, w tym katedra Notre Dame.  

Paryż stał się też żywym ośrodkiem życia intelektualnego - powstał tu w XII w. 

Uniwersytet Paryski - jeden z pierwszych średniowiecznych uniwersytetów, nazywany 

później zwyczajowo Sorboną. Miasto przeżywało okres rozwoju jako ośrodek handlu  

oraz centrum naukowe, co zostało przerwane przez epidemię Czarnej Śmierci  

oraz wojnę stuletnią. 



    Rewolucja francuska 

 14 lipca 1789 wybuchła rewolucja francuska, którą 
zapoczątkowało zdobycie paryskiego więzienia Bastylii. W 
jej następstwie stracono króla Ludwika XVI i powołano 
republikę. Pozostał stolicą Francji w okresie rządów 
Napoleona Bonaparte i restauracji Burbonów.  
Za panowania Ludwika Filipa nastąpił gwałtowny rozwój 
miasta, jak i całej Francji, przeżywającej rewolucję 
przemysłową. Okres monarchii lipcowej był też czasem 
wielkiego rozkwitu kulturalnego – w Paryżu żyli i tworzyli 
wielcy poeci, pisarze i artyści okresu romantyzmu, nie 
tylko francuscy. 



Historia miasta 

• Mimo zawirowań politycznych pod koniec XIX wieku Paryż zaczął 
przeżywać okres rozkwitu. Podczas jednej z wystaw światowych, które w 
Paryżu gościły kilkukrotnie, powstał jeden z symboli miasta – wieża Eiffla 
(1889). W 1900 roku ruszyła pierwsza linia metra. Na przełomie XIX i XX 
wieku Paryż był uważany za artystyczną stolicę świata.  

• W czasie I wojny światowej wojska niemieckie zostały odparte, zanim 
podeszły pod Paryż.  

• Podczas II wojny światowej w 1940 roku Wehrmachtowi udało się 
praktycznie bez walki zająć miasto, które to weszło w skład terytoriów 
francuskich włączonych do III Rzeszy. Okupacja zakończyła się 
wyzwoleniem w roku 1944. 



Bazylika Sacré-Coeur 

 Położona na malowniczym wzgórzu 
Montmartre Bazylika Sacré-Coeur  
z zewnątrz błyszczy bielą granitu i przytłacza 
wielkim rozmiarem. Kiedy w 1870 roku 
wybuchła wojna francusko-pruska, dwaj 
francuscy przemysłowcy przysięgli sobie, że 
jeżeli po wojnie ujrzą Paryż takim samym, 
jak przed wojną, to wybudują bazylikę ku 
czci Serca Jezusowego. Gdy rok później po 
zakończeniu działań zbrojnych okazało się, 
że Paryż został nietknięty, przemysłowcy 
postanowili wypełnić swoją obietnicę. 



   Bazylika Sacré-Coeur 
 Na dzwonnicy o wysokości 84 m znajduje 

się jeden z największych dzwonów na 

świecie - ważący 19 ton. Wnętrze kościoła 

jest bardzo bogate w dekoracje malarskie  

i mozaikowe. Wielkie schody są miejscem 

odpoczynku zmęczonych wędrówką 

turystów. Bazylika stanowi dogodne 

miejsce do zadumy, obserwacji 

niesamowitej panoramy Paryża.  



Musee d’Orsay 

• Muzeum położone na lewym brzegu Sekwany. Zbiory zawierają głównie 
sztuk francuską z lat 1848-1918: malarstwo, rzeźbę i fotografię oraz meble. 
Dzieła te są młodsze od tych, które prezentowane są w Luwrze, a starsze 
od zbiorów Centre Georges Pompidou. Rocznie muzeum odwiedza ok. 4 
miliony zwiedzających.  



     Musee d’Orsay 
Wśród zbiorów malarstwa największym 

powodzeniem cieszą się dzieła 

impresjonistów i postimpresjonistów, np. 

Paul Cezanne, Edgar Degas, Auguste 

Renoir, Vincent van Gogh, Edouard Manet, 

Claude Monet.  



Wieża Eiffla 
 Najbardziej znany obiekt architektoniczny Paryża, 

rozpoznawany również jako symbol Francji. Jest 
najwyższą budowlą w Paryżu (324 m) i piątą co do 
wysokości we Francji. W momencie powstania była 
najwyższą wieżą na świecie. Wieżę zbudowano 
specjalnie na paryską wystawę światową w 1889 
roku. Miała upamiętnić setną rocznicę rewolucji 
francuskiej oraz zademonstrować poziom wiedzy 
inżynierskiej i możliwości techniczne epoki, być 
symbolem ówczesnej potęgi gospodarczej  
i naukowo-technicznej Francji. 



Luwr 
 Dawny pałac królewski w Paryżu, 

obecnie muzeum sztuki. Jedno  
z największych muzeów na świecie, 
najczęściej odwiedzana placówka tego 
typu na świecie. Stanowi jedno  
z ważniejszych punktów orientacyjnych 
stolicy Francji.  W kompleksie 
budynków o całkowitej powierzchni 
wynoszącej 60 600 m²  znajdują się 
zbiory liczące około 300 000 dzieł sztuki 
od czasów najdawniejszych po połowę 
wieku XIX, dzieła światowego 
dziedzictwa o największej sławie takie 
jak np. stela z kodeksem 
Hammurabiego, Nike z Samotraki, 
Mona Lisa pędzla Leonardo do Vinci. 

 



Dzieła znajdujące się w Luwrze 

Wenus z Milo Mona Lisa 
Kodeks 

Hammurabiego 



Katedra Notre-Dame  
      Gotycka katedra w Paryżu. Jedna  

z najbardziej znanych katedr na świecie. 

      Jej nazwa tłumaczy się jako Nasza Pani  
i odnosi się do Matki Boskiej. Wzniesiono ją 
na wyspie na Sekwanie, na śladach po 
dwóch kościołach powstałych jeszcze w IX 
wieku. Jej budowa trwała ponad 180 lat 
(1163-1345). 

      Jest to kościół pięcionawowy z krótką nawą 
krzyżową (z krótkim transeptem), dość 
długim prezbiterium i podwójnym 
obejściem na półkolu. Pierwotnie miało ono 
tylko trzy małe kapliczki. W drugiej połowie 
XIII wieku usunięto kapliczki i wybudowano 
pięć dużych kaplic. 



   Notre Dame 

Dwie wieże katedry nie są identyczne, taki 

przywilej przysługiwał w średniowieczu 

tylko arcybiskupstwom. Paryż został 

podniesiony do tej rangi dopiero w 1622. 

Całą szerokość fasady zajmują trzy 

portale, z czego środkowy jest najszerszy. 

Wyrzeźbiono na nim scenę Sądu 

Ostatecznego. 



Pola Elizejskie 

• Avenue des Champs-Élysées, potocznie nazywana les Champs Élysées 
(Pola Elizejskie) – reprezentacyjna aleja Paryża, łącząca plac Zgody (Place 
de la Concorde) z placem Charles'a De Gaulle'a, na którym znajduje się Łuk 
Triumfalny. Pola Elizejskie rozciągają się na odcinku 1910 metrów w VIII 
dzielnicy, w północno-zachodniej części centralnego Paryża. 

• Pola Elizejskie z licznymi teatrami, restauracjami, kinami i ekskluzywnymi 
sklepami są miejscem często odwiedzanym przez turystów.  



Łuk Triumfalny 
• Pomnik stojący na Place Charles-de-Gaule,  

na zachodnim skraju Pól Elizejskich. Jest to 
ważny element architektury Paryża, 
stanowiący zakończenie perspektywy Pól 
Elizejskich. Łuk został zbudowany dla 
uczczenia tych, którzy walczyli i polegli 
 za Francję w czasie wojen rewolucji 
francuskiej i wojen napoleońskich. 

• Budowę Łuku rozpoczęto w 1806 na zlecenie 
Napoleona i z przerwami prowadzono do 
ukończenia w 1836 za panowania  Ludwika 
Filipa I. Jest to budowla w formie 
jednoarkadowego rzymskiego łuku 
triumfalnego. 

• Wysokość: 51 m, Szerokość: 44,8 m 

• Liczba stopni prowadzących na platformę 
widokową: 284 



Łuk Triumfalny 
 

 

 

 

Fryz obiegający Łuk Triumfalny przedstawia wymarsz i powrót w chwale armii 

francuskiej. Przedstawiono także w mniejszej formie sceny z wielu znanych 

bitew. 

Na Łuku wyryto nazwiska 386 oficerów napoleońskich, w tym 7 Polaków 

Na pamiątkę napoleońskich zwycięstw wyryte są także nazwy pięciu polskich 

miast, są to:Gdańsk, Ostrołeka (bitwa – luty 1807), Pułtusk (bitwa – 26 grudnia 

1806), Heiselberg – Lidzbark Warmiński (bitwa – 10 czerwca 1807), Wrocław 

Pod Łukiem znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza, którego Płomień Pamięci 

jest symbolicznie rozpalany każdego wieczora oraz niewielkie muzeum 

poświęcone historii tego obiektu. 



  
Sorbona założona została w 1257 roku. Dzięki tej uczelni Paryż stał się 

centrum świata uniwersyteckiego. Co ciekawe, pierwszą kobietą 

wykładającą na tej uczelni była Polka, Maria Curie-Skłodowska. 

Historyczny kampus znajduje się w Dzielnicy Łacińskiej. Wejście od 

rue des Ecoles prowadzi w głąb korytarzy i galerii ozdobionych 

obrazami, ilustrującymi historię uniwersytetu. Jest tu też XVII-wieczna 

kaplica, wychodząca na główny dziedziniec. 
 

Sorbona 



        Paryż. Cmentarz Pere Lachaise 

 
 Jedna z najwspanialszych światowych nekropolii cmentarz Pere Lachaise. 

Na cmentarzu znajdują się groby wielu sławnych osób m.in.: Jima 
Morrisona z The Doors, pisarza Oskara Wilde'a, Fryderyka Chopina, Edith 
Piaf. Cmentarz Pere Lachaise to także jeden z najpiękniejszych terenów 
zielonych w mieście. Zajmuje łącznie ponad 48 hektarów powierzchni  
z ponad 5 tysiącami drzew, z których większość to pomniki przyrody. 



Światowa stolica mody 
Paryż  jest utożsamiany jako światowa stolica mody, 

oferuje produkty oraz wyroby odzieżowe najbardziej 

znanych projektantów mody. Można znaleźć 

tutaj  produkty znakomitych marek za wyjątkowo 

przystępną cenę na każdą kieszeń.  

 

 

 

 

Le Carrousel Du Louvre  

To centrum handlowe, mieszczące się pod 

ziemią obok słynnego muzeum, jest 

świetnym miejscem na zakup upominków, 

perfum oraz odzieży. 

Galeries Lafayette 

To unikatowe centrum handlowe posiadające 

największy w Europie asortyment produktów 

mody męskiej. 



 

Les Grands Boulevards  

Jedno z najbardziej popularnych centrów 

handlowych w Paryżu oferujących 

prestiżowe produkty w sklepach takich jak 

Printemps lub Galeries Lafayette. 

 

 

 

Les Halles and Marais  

Podobne jest do Londyńskiego Covent 

Garden zlokalizowane w samym centrum 

Paryża pomiędzy Louvre oraz Notre Dame.  

 

 

 

Marché aux Puces de Clignancourt  

Usytuowany jest w północnej części 

Paryża, podczas weekendu, odbywa się 

pchli targ, który co tydzień przyciąga ponad 

70 000 Paryżan.  



Centrum Pompidou 

Centre Georges Pompidou (zwany także 

Beaubourg, Rafineria) – budynek położony 

w paryskiej dzielnicy Beaubourg, w którym 

mieści się muzeum sztuki współczesnej 

(Musée National d’Art Moderne) oraz 

główna biblioteka publiczna stolicy Francji 

(Bibliothèque publique d’information). 



 
 
 

Moulin Rouge (Czerwony Młyn) – tradycyjny kabaret otwarty 5 października 

1889 przez Josepha Ollera. Położony w dzielnicy czerwonych latarni niedaleko 

Monmartre w Paryżu, jest znany z wielkiej czerwonej imitacji młyna na dachu. 

Kabaret od czasu powstania prezentuje przedstawienia taneczne, w których  

na scenie występują tancerze i tancerki ubrani w kolorowe, wymyślne stroje. 

Tancerki często prezentują się topless, ozdobione biżuterią lub barwnymi 

piórami. Na przestrzeni lat Moulin Rouge stało się słynne z wykonywanego tu 

kankana.  



Disneyland 

                                                         

Disneyland Resort Paris – czwarty otwarty 

na świecie park rozrywki Walta Disneya. 

Dzięki postaciom z kreskówek, 

tematycznym parkom, spektaklom i 

paradom i innym, niezliczonym atrakcjom 

każdy znajdzie coś dla siebie: dzieci, 

trochę starsi i całe rodziny. W Walt Disney 

Studios, tuż obok parku Disneyland, 

można odkryć magiczny świat kina i 

telewizji.  



 
We Francji spożywane są trzy główne posiłki w ciągu dnia: 
 
śniadanie - Le petit déjeuner  
Na francuskim śniadaniu nie może zabraknąć maślanego rogalika - croissant, 
ciepłej bułki z masłem - brioche, kawałka chrupiącej bagietki, kromki chleba 
posmarowanej masłem i dżemem, café au lait, czyli gorącej kawy z mlekiem 
albo małej czarnej kawy lub gorącej czekolady.  
 
obiad - spożywany między południem a godziną 14. Jest posiłkiem obfitym, 
kilkudaniowym: najpierw podawane są przystawki (entrée), potem danie 
główne, sery, deser i kawa. W przeciwieństwie do polskich zwyczajów, we 
Francji zupy nie stanowią nieodłącznego elementu obiadu i nie spożywa się ich 
zbyt często. Francuzi jedzą zazwyczaj lunch, w kawiarni bądź czasami w domu, 
w jego skład wchodzi kanapka, sałatka, omlet lub inny mały posiłek, który 
można zjeść szybko. Coraz częściej wiele restauracji, barów i winiarni 
proponuje specjalne menu na lunch, takie propozycje cieszą się ogólną 
aprobacją.  
 

Co jedzą Francuzi? 



Smaki Francji 
 
 

 bagietki- długie, cienkie pieczywo, nazywane często „bułką paryską lub 
francuską” 
rogalik croissant- pieczywo z ciasta francuskiego, zwyczajowo podawany 
bez nadzienia 
maślane bułeczki- zrobione z ciasta drożdżowego, z dużą ilością jajek  
i masła 
tarta- kruche, drożdżowe bądź francuskie ciasto z nadzieniem, podawana 
na słodko bądź słono 



Smaki Francji 
 
 

ślimaki- gotowane ślimaki podawane jako przystawka 
         żabie udka- smakują jak kurczak 

trufle- najdroższe i najbardziej poszukiwane grzyby 



Smaki Francji 
 
 

naleśniki bretońskie- słone naleśniki z mąki gryczanej z jajkiem lub z nadzieniem  
np. z warzyw, ryb, mięsa, jabłek 

 

 

 
bouillabaisse- prowansalska zupa z ryb  

       i owoców morza 

 

 

 

 
 

     ratatouille- bezmięsna potrawa  

     prowansalska na bazie duszonych warzyw 



Smaki Francji 
 
 

zupa cebulowa- bazą jest wywar mięsno-warzywny do 
którego dodaje się smażoną cebulę 

     krem z dyni- francuska zupa z dyni 



Obfita kolacja - Le diner  
Głównym posiłkiem dnia, dla typowego 
Francuza, jest obfita kolacja składająca się  
z co najmniej trzech potraw. Pierwszą są 
przystawki – „hors d'oeuvre” do których 
zaliczyć możemy: zupę, sałatkę, danie z jaj lub 
terrine. Następną potrawą jest danie główne 
– „le plat”, w którego skład wchodzą: ryba, 
mięso, drób, podawane zwyczajowo z sosem, 
z ziemniakami, makaronem lub ryżem  
i warzywami lub sałatką. Po zjedzeniu dania 
głównego, podaje się również sery i/lub 
deser.  



 
Sosy 

 
Francuska kuchnia jest pyszna nie tylko za sprawą doskonałych składników, ale również 
dzięki sosom. Francuzi poświęcają wiele czasu na tworzenie bądź udoskonalenie smaku 
sosów. Do tego stopnia, że stworzyli nawet osobny zawód „sosieur”, czyli kucharza którego 
zadaniem jest przyrządzanie tylko wysokiej jakości sosów. Cieszące się uznaniem smakoszy z 
całego świata: beszamel i winegret, pochodzą właśnie z Francji. 

 
 

 
 

Winegret –  zimny sos dodawany do sałatek. Głównymi 

składnikami jest oliwa, ocet, sól i pieprz. Wedle uznania 

można dodawać również musztardę, sok z cytryny, 

posiekaną cebulę, oraz różne przyprawy ziołowe.  

Beszamel (sos beszamelowy) – dodawany 

głownie do potraw mięsnych. Do przygotowania 

tego sosu potrzebne jest mleko, mąka, masło, 

oraz przyprawy: sól kuchenna, biały pieprz, 

gałka muszkatołowa oraz sok z cytryny. 



 
 
 
 
  
 
Musy czekoladowe- lekkie pianki czekoladowe 
 z dodatkiem bitej śmietany  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

Brest - Deser składa się z ciasta 

parzonego (jak na ptysie lub eklery), 

pieczonego z migdałami i wypełnionego 

maślanym kremem pralinowym 

Crème brûlée – deser przygotowywany 

 z kremu z jaj, śmietany i cukru, z warstwą 

 karmelizowanego cukru na wierzchu  

Desery 



 
 
 
 
 estragon - w kuchni francuskiej zajmuje czołowe 
 miejsce. dodaje się go do pieczenia białego mięsa 
 (kurczę w estragonie), do sosów, 
 do skorupiaków (homary, langusty, raki) 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
zioła prowansalskie- znana mieszanka 

przypraw na bazie świeżych lub 

suszonych ziół 

lawenda – uprawiana dla eterycznych 

olejków wykorzystywanych w kosmetyce, 

jako roślina lecznicza oraz odstraszająca 

swoim zapachem mole 

Aromaty Francji 



Sery francuskie 

 

 

 
Francja to nie tylko wina, bagietki ale również bogata gama serów. Można 
doliczyć się ich aż 500 gatunków. Do cieszących się największą 
popularnością zaliczamy: camembert, brie i roquefort.  



Wina  
 

Istotną rolę podczas spożywania posiłków pełnią napoje, a dokładnie wina.  
Nie chodzi tutaj o picie butelek drogich, markowych win. Na co dzień Francuzi 
piją mało znane marki win, inaczej jest w święta, kiedy to wyciągają ze swoich 
zapleczy lepsze, znane, a co za tym idzie - droższe wina. Do innych pospolitych 
napojów spożywanych przez Francuzów zaliczamy: koniak, armaniak, cydr - 
wino jabłkowe, czy calvados - jabłkowa wódka. Z Francji pochodzą także jedne  
z najsłynniejszych aperitifów ( ziołowy, korzenny napój alkoholowy, podawany 
we Francji przed posiłkiem dla pobudzenia apetytu). 

  
 
 

 



 
cydr- napój alkoholowy  
na bazie jabłek, bez cukru 
 
 
 
 
 
calvados- napój alkoholowy, 
 o jabłkowym smaku, wyrabiany poprzez destylacje cydru. 
 We Francji traktowany jako lekarstwo na trawienie 
 bądź pobudzenie apetytu. 
 
 
 
szampan- rodzaj wina musującego,  
nazwa pochodzi od Szampanii, 
 regionu w północno-wschodniej Francji 



 
Ceny jedzenia i artykułów spożywczych 

 
Mleko/1 litr: średnio 1,10€, ceny od 0,80 do 1,50€  

Bochenek chleba: średnio 1,61€, ceny od 1 do 2€ 

Ryż/1kg: średnio 1,80€, ceny od 1 do 2,10€ 

Jajka (12 sztuk): średnio 3,13€, ceny od 2,50 do 4€ 

Lokalny ser/1kg: średnio 15,20€, ceny od 10 do 20€ 

Pierś kurczaka/1kg: średnio 12,93€, ceny od 10 do 16€ 

Jabłka/1kg: średnio 2,82€, ceny od 2 do 4€ 

Pomarańcze/1kg: średnio 2,70€, ceny od 2 do 4€ 

Pomidory/1kg: średnio 3,01€, ceny od 1,20 do 3€ 

Woda/1,5l: średnio 1,06€, ceny od 0,70 do 1,50€ 

Butelka wina: średnio 6€, ceny od 5 do 100€ 

Piwo/0,5l: średnio 1,51€, ceny od 1 do 2€ 

Papierosy: średnio 6,60€, ceny od 6,40 do 7€ 

 

 

 



Koszty życia w Paryżu 
 

Bilet do kina: średnio 10€, ceny od 9 do 11€ 

 

Czynsz za apartament (1 sypialnia) w centrum: 

średnio 1140€, ceny od 900 do 1350€ 

 

Czynsz za apartament (1 sypialnia) poza 

centrum: średnio 820€, ceny od 650 do 950€ 

 

Karnet na siłownię: średnio 80€, ceny od 60 do 

100€ 



 
 

Emerytury we Francji  
 

Każda osoba, która pracowała we Francji 

 i odprowadzała składki na ubezpieczenie 

społeczne, ma prawo do emerytury. Wiek 

emerytalny we Francji wynosi obecnie 62 

lata - zarówno dla kobiet jak i mężczyzn.  

 

Najniższa emerytura podstawowa, czyli tak 

zwana emerytura Sécurité sociale, wynosi 

około 584 euro (2,4 tys.zł.), ale Francuzi 

otrzymują z tytułu emerytury średnio około 

1200 euro (5 tys. zł.).  

 

We Francji można także otrzymywać 

emeryturę dodatkową, o ile pracodawca 

odprowadzał składki na dodatkowy 

fundusz emerytalny. 

 

http://pl.tripadvisor.com/Attraction_Review-g187147-d188679-Reviews-Notre_Dame_Cathedral-Paris_Ile_de_France.html


Dziękuję za uwagę 
 
 

Dziękujemy za uwagę 

0Dz 

Zadanie dofinansowane ze środków 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych 


