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Informacje konsularne Kanada zniosła w 2008 r. obowiązek wizowy dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej

Informacje konsularne
Kanada zniosła w 2008 r. obowiązek wizowy dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym
informujemy, iż:
- Od 1 stycznia 2009 bezwizowy wjazd do Kanady możliwy jest jedynie dla posiadaczy paszportów
biometrycznych (wydawanych od 28 sierpnia 2006). Posiadacze innych paszportów obowiązani są do
wnioskowania o wizę na czas określony.
- Okres bezwizowego pobytu wynosi 6 miesięcy, o ile przy wjeździe nie zostanie określony krótszy czas pobytu ostateczną decyzję odnośnie okresu dozwolonego pobytu w Kanadzie podejmuje urzędnik imigracyjny na granicy
kanadyjskiej (na lotnisku lub lądowym przejściu granicznym). Jeżeli urzędnik imigracyjny nie umieści żadnej
adnotacji pod stemplem wjazdowym w paszporcie, dozwolony okres pobytu wynosi sześć miesięcy od daty
wjazdu do Kanady.
- Zniesienie obowiązku wizowego nie daje osobom podróżującym do Kanady automatycznej gwarancji wjazdu na
teren kraju. Osoby odwiedzające Kanadę są w dalszym ciągu zobowiązane do spełniania wymogów związanych z
wjazdem na teren kraju. Niektóre kategorie osób, w szczególności osoby, które były w przeszłości deportowane z
Kanady lub osoby, które były karane mogą być pozbawione prawa wjazdu do Kanady.
- Praca w Kanadzie bez uzyskania zezwolenia na pracę jest nielegalna.
Dokładne informacje na temat wjazdu do Kanady można uzyskać na stronie internetowej Ambasady w
Warszawie: http://geo.international.gc.ca/canada-europa/poland/menu-pl.asp.
Waluta i zakładanie konta w banku
Waluta: dolar kanadyjski – bankiem emisyjnym jest Bank of Canada.Kanada stosuje dziesiętny system
monetarny; 100 centów równa się jednemu dolarowi. W obiegu są monety o nominale jednego dolara, nazywane
„loonie” od nazwy ptaka (dzika kaczka - loon), którego wizerunek na niej ﬁguruje, 25 centów (quarter), 10
centów (dime), 5 centów (nickel), 1 cent (penny). Od lutego 1996 r. w obiegu jest też moneta dwudolarowa
„doubloonie” albo „toonie” („niedżwiadek”). Banknoty emitowane są w nominałach: 5$, 10$, 20$, 50$ i 100$.
Obcokrajowcy mogą wymieniać waluty w dowolnym banku lub w kantorach, znajdujących się również na
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lotniskach i na głównych przejściach granicznych. Informacje o seriach i zabezpieczeniach przed fałszerstwem
znaleźć można na stronie Bank of Canada: http://www.bankofcanada.ca/banknotes/
Godziny pracy urzędów i banków
Tydzień roboczy trwa w Kanadzie od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00/9.00 do 17.00/18.00. Godziny
otwarcia sklepów detalicznych różnią się nieco w zależności od prowincji, ale większość sklepów otwarta jest
przez cały tydzień (zwykle także w niedziele) oraz do późniejszych godzin wieczornych w czwartki i piątki.
Warto podkreślić, że Kanadyjczycy celebrują przerwę na lunch i w godzinach 12.00 – 14.00 nie jest możliwe
załatwienie sprawy w jakiejkolwiek instytucji lub ﬁrmie.
Jednostki miar i wag
W Kanadzie obowiązuje system metryczny Ustawa „White Paper on Metric Conversion” w sprawie przejścia na
system metryczny została przyjęta w 1970 r. Zwyczajowo w odniesieniu do niektórych towarów spożywczych,
drewna, pomiaru budynków – używa się miar angielskich. Ze strony urzędu Measurement Canada nie ma nacisku
na doprowadzenie do końca przejścia na system metryczny.
Święta narodowe:

Nowy Rok (New Year’s Day) – 1 stycznia
Wielki Piątek (Good Friday)
Dzień Królowej Wiktorii (Victoria Day) – obchodzony w poniedziałek przypadający przed dniem 25 maja
Dzień Kanady (Canada Day) – 1 lipca
Święto Cywilne (Civic Holiday) – pierwszy poniedziałek sierpnia
Dzień Pracy (Labour Day) – pierwszy poniedziałek września
Święto Dziękczynienia (Thanksgiving Day) – drugi poniedziałek października
Dzień Pamięci (Remembrance Day) – 11 listopada
Boże Narodzenie (Christmas) – 25 grudnia

oraz najważniejsze święta prowincjonalne:

- Quebec – St.Jean-Baptiste Day – 24 czerwca
- British Columbia – British Columbia Day – pierwszy poniedziałek sierpnia
- Alberta – Alberta Family Day – trzeci poniedziałek lutego.

Hotele i gastronomia
Wachlarz hoteli jest bardzo szeroki, a najlepsze ceny można uzyskać przez poszukiwanie ofert w internecie.
Dobrze rozwinięta jest też sieć moteli przy głównych drogach. Rezerwacja moteli nie jest konieczna, ale jest
wskazana, żeby uniknąć ryzyka braku miejsc.
W restauracjach obowiązuje zwyczajowy napiwek w wysokości 15% rachunku. Trzeba jednak sprawdzać
rachunki, gdyż czasami napiwek jest już wliczony.
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Transport
Ze względu na obszar, Kanada ma rozbudowany system transportu, obejmujący m.in. 10 międzynarodowych
lotnisk, 24 porty (łącznie z
wewnętrzną drogą wodną – szlakiem Wielkich Jezior – użytkowaną wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi), gęstą
sieć autostrad oraz sieć kolejową.
Towary z zagranicy mogą zostać przewiezione drogą morską do jednego z kanadyjskich portów morskich lub do
portu amerykańskiego a stamtąd drogą lądową do Kanady.
Główne porty Kanady to Vancouver na Wybrzeżu Zachodnim, Montreal, Toronto i Thunder Bay nad rzeką
Św.Wawrzyńca i szlkaiem Wielkich Jezior, Halifax (Nova Scotia) i Saint John (New Brunswick) na Wybrzeżu
Wschodnim.
Większość przyjeżdżających z zagranicy korzysta z międzynarodowych portów lotniczych w Toronto, Montrealu
lub Vancouver. Kanada ma rozbudowaną lokalną sieć lotniczych połączeń z miastami amerykańskimi. Podróż
lotnicza wschód-zachód w Kanadzie trwa 8 godzin (bez brania pod uwagę różnicy czasu), podróż z Kanady
Centralnej (Toronto) na Zachodnie Wybrzeże (Vancouver) trwa około 5 godzin. Przelot z Toronto do Montrealu
zajmuje około 1 godziny. Jedyne bezpośrednie połączenie lotnicze pomiędzy Polską i Kanadą to przelot na trasie
Warszawa – Toronto, obsługiwany przez Polskie Linie Lotnicze LOT (klika razy w tygodniu).
Telekomunikacja
System telekomunikacyjny w Kanadzie jest bardzo rozwinięty. Działa tu wiele ﬁrm, będących własnością
publiczną lub prywatną. Nie ma żadnych problemów z połączeniem się lub otwarciem nowego konta abonenta
telefonicznego. System ten w pełni współdziała z sieciami telefonicznymi USA. W Kanadzie można także używać
niektórych polskich telefonów sieci GSM (pod warunkiem odpowiedniej aktywacji u polskiego dostawcy).
W Kanadzie działa ogólnokrajowy system alarmowy oparty na numerze telefonu: 911.
Serwis pocztowy jest zabezpieczony przez publiczną instytucję Canada Post oraz wiele prywatnych ﬁrm
kurierskich.
Dwa dzienniki „Globe and Mail” oraz „National Post” są dostępne w całej Kanadzie, ale warto jest śledzić prasę
prowincjonalną i regionalną (ponad 100 tytułów).
Opieka medyczna
Od osób przyjeżdżających do Kanady z Polski nie są wymagane szczepienia ochronne. Opieka medyczna jest
dostępna, ale kosztowna.
Koszt wizyty u lekarza ogólnego kształtuje się w granicach 100 CAD, a doba w szpitalu od 600 do kilku tysięcy
CAD, nie licząc zabiegów.
Dlatego też wskazane jest posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia medycznego.
Przepisy prawne
Na obszarze Kanady za przemyt narkotyków przewiduje się karę do dożywocia włącznie. Za handel narkotykami,
ich posiadanie, jak również za posiadanie publikacji i urządzeń do produkcji narkotyków grozi kara pozbawienia
wolności.
Przepisy celne
Nie ma ograniczeń we wwozie i wymianie waluty. W przypadku wwozu lub wywozu znacznej ilości gotówki należy
mieć dokumenty potwierdzające źródło jej pochodzenia (dokument bankowy). Odwiedzający Kanadę mogą
przywieźć bez opłat celnych: rzeczy osobiste (pod warunkiem że nie będą one pozostawione w Kanadzie), 1,14 l
wina lub alkoholu albo 24 x 355 ml piwa (jeżeli podróżujący ukończył 19 lat), 200 szt. papierosów lub 50 szt.
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cygar lub 200 g tytoniu (jeżeli podróżujący ukończył 19 lat), prezenty dla mieszkańców Kanady, których
jednostkowa wartość nie przekracza 60 CAD (z wyjątkiem alkoholu, papierosów i próbek reklamowych).
Wwożone zwierzęta domowe i rośliny podlegają ścisłej kontroli celnej i opłacie z tego tytułu. Wwożenie żywności
podlega dużym ograniczeniom (dotyczy to np. wędlin) lub jest wręcz zakazane (np. świeże owoce). Produkty te
należy zgłosić do kontroli celnej. Za zatajenie przewozu produktów żywnościowych grozi kara grzywny lub
skierowanie sprawy do sądu kryminalnego.
Przed wjazdem do Kanady wypełnia się deklarację celną, w której należy zgłosić walutę powyżej 10 tys. CAD,
wartość prezentów oraz ilość przewożonego alkoholu i tytoniu (bagaże mogą być prześwietlane i kontrolowane
przez władze celne na lotnisku).
Podatki
W Kanadzie do prawie wszystkich cen towarów i usług w poszczególnych prowincjach dodatkowo doliczany jest
podatek federalny GST w wysokości 5% oraz podatek prowincjonalny PST, którego wysokość jest różna dla
poszczególnych prowincji.
Podatki nie są natomiast doliczane przy zakupie podstawowych produktów żywnościowych.
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