
MIENIE PRZESIEDLENIA (KANADA)
Informujemy o nadejściu przesyłki/łek na mienie przesiedleńcze.

Dokumenty potrzebne do odprawy mienia przesiedlenia:

1. Dowód osobisty lub Paszport Polski

2. Zaświadczenie z Urzędu miasta lub Gminy, że osoba przesiedlająca zameldowana jest

na pobyt stały

3.Dokumenty potwierdzające pobyt w KANADZIE:

a. rozliczenia podatkowe za miniony rok
b. faktury z ostatnich 13 miesięcy za gaz, energię elektryczną, telefon, wynajem mieszkania,

wyciągi z kart kredytowych; inne, z których wynika, że osoba przebywała w Kanadzie
Z każdego miesiąca przynajmniej po 3 szt.

c.  dokumenty kanadyjskie: paszport kanadyjski, wiza, dokument o prawie pobytu, prawo jazdy
d. umowa o pracę z której wynika okres, w którym osoba pracowała
e. emeryci/renciści: dokument potwierdzający prawo do nabycia emerytury/renty
f. bilet powrotny do Polski/odcinek biletu
g. dokument, który nie jest konieczny, ale jego posiadanie zwalnia osobę przesiedlającą się

z konieczności przedstawiana rachunków jest Zaświadczenie o pobycie wydane przez
Konsulat RP

h. dokumenty  świadczące  o  zakończeniu  pobytu,  na  przykład:  rozwiązanie  umowy  najmu
domu/mieszkania, umowa sprzedaży domu/mieszkania, rozwiązanie umowy z elektrownią,
gazownią, telefonią, pracodawcą itp.

4.Dokumenty samochodu:

a. oryginał  aktu własności  (jeśli  w stanie,  w którym samochód był  rejestrowany,  istnieje  taki
dokument)

b.  tłumaczenie aktu własności dokonane przez tłumacza przysięgłego
c. oryginał dowodu rejestracyjnego (ma z niego wynikać półroczny okres użytkowania), w

przypadku samochodów starszych proszę dołączyć wcześniejsze dowody
d. dokument potwierdzający ubezpieczenie samochodu

5.Dokumenty potwierdzające rozpoczęcie zamieszkania w Polsce:

Mogą być to umowy za telefon, gaz, elektryczność, rachunki, umowa o pracę, decyzja o przyznaniu
emerytury,  legitymacja  emeryta  rencisty.  Dokumenty  muszą  być  wydane  po  przyjeździe  do
Polski.

Według przepisów samochód powinien być użytkowany przez osobę przesiedlającą się 
przez co najmniej 6 miesięcy.

Czas ten liczy się od momentu zakupu i rejestracji samochodu do momentu złożenia
go do wysyłki.  Okres w którym samochód czeka w firmie wysyłkowej i czas transportu nie wlicza
się do okresu użytkowania.

6. Lista mienia przesiedlenia w/g załącznika, który znajduje się na stronie 

internetowej: www.polamer.pl/agencja-celna-polamer

Na liście muszą się znaleźć wszystkie rzeczy, jakie osoba ma zabrać ze sobą z USA w ciągu
12 miesięcy od zakończenia pobytu.

Nie wolno na niej umieszczać alkoholu, papierosów, kosmetyków, art. spożywczych, 
części samochodowych, olejów samochodowych i innych rzeczy które nie są przedmiotami 
trwałego użytku.

http://www.polamer.pl/agencja-celna-polamer


Przed przyjazdem do Warszawy prosimy o kontakt z Agencją Celną (dane teleadresowe w
stopce). Pozwoli nam ustalić korzystny dla Państwa termin odprawy oraz upewnić się czy mają 
Państwo wszystkie wymagane dokumenty.

Osoby przesiedlające się muszą stawić się między godz. 8-10.

Agencja Celna Polamer, Zaplecze CH Auchan, Puławska 427, 02-801 Warszawa Tel +48228556022, 
agencjacelna@polamer.pl


