
Poradnik KANADA 
 
Informacje podstawowe 
Stolica: Ottawa  
Waluta: dolar kanadyjski (CAD); 1 CAD = 100 centów 
Języki urzędowe: angielski, francuski  
 
Migracja do Kanady 
Kanada to kraj, który posiada jeden z najwyższych współczynników poziomu życia na świecie. Rząd 
Kanady kilka lat temu uprościł procedury emigracji niezależnej - punktowej i przyśpieszył czas 
rozpatrywania spraw aplikacji połączonych z ofertami pracy od kanadyjskich pracodawców. Warto 
odnotować, że posiadanie oferty pracy w Kanadzie może umożliwić emigrację na stałe, a na pewno 
znacznie przyśpiesza proces otrzymania pozwolenia na stały pobyt. Programy emigracji do Kanady: 
 

a) emigracja punktowa: 
Kanadyjczycy doceniają wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe przyszłych 
imigrantów. Wymagania dotyczą m.in. wykonywanego zawodu, minimalnych kwalifikacji, ilości 
posiadanych pieniędzy na start w zależności od wielkości rodziny. Można poddać się internetowemu 
testowi, który szybko pozwoli wstępnie określić czy spełnia się minimalne kryteria na otrzymanie 
wizy. Test znajduje się tutaj: http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/skilled/assess/index.asp 
Maksymalnie można uzyskać 100 punktów, wymagane minimum to 67 punktów. 
Pod uwagę branych jest sześć czynników: 
wykształcenie (maksimum 25 punktów), 
znajomość dwóch oficjalnych języków Kanady (angielski i francuski) (maksimum 24 punkty), 
ilość lat pracy w jednym z zawodów z oficjalnej listy zawodów (National Occupation Classification 
(maksimum 21 punktów), 
wiek (maksimum 10 punktów), 
posiadanie oferty pracy w Kanadzie (maksimum 10 punktów), 
szanse na szybkie przystosowanie do życia w Kanadzie (posiadanie rodziny w Kanadzie, dobry zawód 
współmałżonka, wykształcenie w Kanadzie, itp.) (maksimum 10 punktów). 
UWAGA: Francuskojęzyczna prowincja Quebec ustanowiła odrębne wymagania dla imigrantów. 
Można się z nimi zapoznać na stronie http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/index.html. 
 

b) program Canadian Experience Class: 
Jeśli jesteś tymczasowym pracownikiem w Kanadzie lub ukończyłeś/łaś studia w tym kraju możesz 
posiadać kwalifikacje żeby zamienić status tymczasowego rezydenta na stałą rezydencję. Jesteś już 
bowiem częścią kanadyjskiego społeczeństwa i możesz wnieść dużo do jego gospodarki. Musisz 
jednak znać język angielski i/lub francuski oraz wykazać się odpowiednim zawodowym 
doświadczeniem. Aplikowanie o stały pobyt w Kanadzie w tym wypadku jest stosunkowo proste. 
Więcej na ten temat znajdziecie tutaj: http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/cec/index.asp 
 

c) emigracja biznesowa: 
Business Immigration Program przeznaczony jest dla doświadczonych przedsiębiorców, którzy będą 
w stanie przyczynić się do dalszego rozwoju kanadyjskiej ekonomii. Od imigrantów biznesowych 
wymaga się zainwestowania w Kanadzie sumy C$800,000 lub posiadania albo prowadzenia w tym 
kraju firmy oraz spełnienia kilku dodatkowych kryteriów. Więcej informacji na ten temat na stronie: 
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/business/index.asp 
 

d) sponsorowanie rodzinne: 
Jeśli jesteś obywatelem Kanady lub posiadasz prawo stałego pobytu w tym kraju możesz 
sponsorować swoją żonę (męża), partnerkę (partnera), dzieci pozostające pod twoją opieką (również 
pochodzące z adopcji) oraz innych spełniających kwalifikacje krewnych takich jak rodzice czy 
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dziadkowie. Mogą oni zostać stałymi rezydentami w Kanadzie. Jako sponsor zobowiązany jesteś do 
finansowego wspierania sprowadzonych członków rodziny. Pamiętać jednak należy o tym, że mogą to 
być jedynie bardzo bliscy krewni. Na przykład wyłączone ze sponsoringu są dzieci pełnoletnie oraz 
rodzeństwo.  
Więcej informacji na ten temat można uzyskać: 
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/sponsor/index.asp oraz w języku polskim: 
http://www.emigracjakanada.net/sponsorstwo-rodzina 
 

e) programy Emigracyjne poszczególnych prowincji: 
Aby wystąpić o stały pobyt w ramach Provincial Nominee Program, aplikant musi spełniać kryteria 
wybranej prowincji lub regionu. Osoba taka musi posiadać kwalifikacje i umiejętności oraz 
wykształcenie i doświadczenie zawodowe, które zagwarantują wniesienie natychmiastowego wkładu 
w lokalną ekonomię. Od takich osób wymaga się gotowości szybkiego przystosowania do życia i pracy 
w danej prowincji. 
 

f) program dla osób do opieki nad dziećmi i starszymi: 
Istnieje również możliwość sponsorowania przez rodzinę kanadyjską osoby zajmującej się opieką nad 
dziećmi lub osobami starszymi. 
 
Wiza, przepisy wjazdowe 
Z dniem 1 marca 2008 r. Kanada zniosła obowiązek wizowy dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. 
Od 1 stycznia 2009 r. bezwizowy wjazd możliwy jest jedynie dla posiadaczy paszportów 
biometrycznych tj. wydawanych w Polsce od 28 sierpnia 2006 r. Od osób legitymujących się 
paszportami bez cech biometrycznych nadal wymagane jest posiadanie wizy. Zniesienie obowiązku 
wizowego nie daje automatycznej gwarancji wjazdu na terytorium Kanady. Decyzję tą podejmuje 
urzędnik imigracyjny na przejściu granicznym. Niektóre kategorie osób - w szczególności osoby, które 
były w przeszłości deportowane z Kanady lub które były karane - mogą być pozbawione prawa 
wjazdu. Decyzję co do długości pobytu w Kanadzie podejmuje urzędnik imigracyjny na granicy 
kanadyjskiej. Okres bezwizowego pobytu wynosi maksymalnie 6 miesięcy, o ile przy wjeździe nie 
zostanie określony krótszy czas pobytu. Praca bez zezwolenia jest nielegalna. Dokładne informacje na 
temat wjazdu do Kanady można uzyskać na stronie internetowej ambasady tego kraju w Warszawie: 
www.canada.pl 
 
Przepisy celne 
Odwiedzający Kanadę mogą przywieźć bez opłat celnych: rzeczy osobiste, 1,14 l wina lub innego 
alkoholu albo 24 x 355 ml piwa (jeżeli podróżujący ukończył 19 lat), 200 szt. papierosów lub 50 szt. 
cygar lub 200 g tytoniu (jeżeli podróżujący ukończył 19 lat), prezenty dla mieszkańców Kanady o 
jednostkowej wartości nie przekraczającej 60 CAD (z wyjątkiem alkoholu, papierosów i próbek 
reklamowych). Wwożone zwierzęta domowe i rośliny podlegają ścisłej kontroli sanitarnej i celnej. Nie 
wolno wwozić zwierząt chronionych i wykonanych z nich rzeczy. 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 (nie ma ograniczeń we wwozie i 
wywozie walut, ale można spotkać się z żądaniem przedstawienia dokumentów potwierdzających 
źródło ich pochodzenia - dokument bankowy). Bagaże mogą być prześwietlane i kontrolowane. 
Kanadyjskie służby celne są bardzo restrykcyjne. 
 
W Kanadzie do prawie wszystkich towarów (z wyjątkiem żywności) i usług doliczany jest podatek 
federalny GST w wysokości 6% oraz (z wyjątkiem Alberty) podatek prowincjonalny PST, którego 
wysokość jest różna w poszczególnych prowincjach. Zachowanie rachunków za dokonane w Kanadzie 
zakupy (z wyjątkiem posiłków i drobnych sprawunków do 50 CAD) i za hotele, upoważnia do 
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ubiegania się o zwrot podatku w urzędzie podatkowym (Canada Revenue Agency). W tym celu przy 
wyjeździe z Kanady należy wypełnić odpowiedni formularz i załączyć oryginały rachunków. Stosowne 
informatory i formularze dostępne są na lotniskach i w agendach urzędów federalnych a także na 
stronie internetowej: www.cra-arc.gc.ca 
 
Przepisy prawne 
W Kanadzie za przemyt narkotyków grożą surowe kary - do dożywocia włącznie. Za handel 
narkotykami i ich posiadanie, jak również za posiadanie instrukcji i urządzeń do produkcji narkotyków 
grozi kara pozbawienia wolności. 
 
Meldunek 
Nie istnieje obowiązek meldunkowy. 
 
Ubezpieczenie 
Ubezpieczenia osobowe nie są obowiązkowe, zaleca się jednak ze względu na wysokie ceny usług 
medycznych wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia obejmującego koszty leczenia w wysokości 
minimum 100 tys. CAD. Zdarzały się przypadki, że brak ubezpieczenia medycznego był powodem 
odnowy wjazdu na teren Kanady. Niezbędnym warunkiem poruszania się samochodem są ważne 
ubezpieczenia OC i NW. Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych są honorowane, jeżeli 
obejmują terytorium Kanady. 
 
Szczepienia, służba zdrowia 
W Kanadzie nie ma zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych. Dostęp do opieki medycznej nie 
nastręcza trudności, aczkolwiek wymaga długiego oczekiwania, zwłaszcza na wizytę u specjalisty. 
Opłaty za standardową wizytę u lekarza wynoszą od 40 do 100 CAD. Wizyta u stomatologa: założenie 
plomby, usunięcie zęba kosztuje od 100 do 170 CAD; leczenie kanałowe i inne - od 500 CAD. Średni 
koszt doby w szpitalu obejmujący opiekę medyczną wynosi ok. 1500-2000 CAD (bez kosztów operacji 
i innych zabiegów). Przewiezienie chorego karetką pogotowia i zabieg na pogotowiu może kosztować 
ok. 500 CAD. 
 
Informacje dla kierowców 
Na podstawie polskiego prawa jazdy można prowadzić samochód przez 3 pierwsze miesiące pobytu. 
Po tym okresie wymagane jest międzynarodowe prawo jazdy lub miejscowy dokument. Przepisy 
ruchu drogowego różnią się w poszczególnych prowincjach. Bardzo surowe kary i wysokie mandaty 
grożą za jazdę pod wpływem alkoholu i za przekraczanie dozwolonej prędkości. 
Podróżowanie po kraju 
Nie ma ograniczeń. Należy jednak liczyć się z tym, że do pewnych obszarów (w tym skupisk ludzkich) 
dotrzeć można wyłącznie samolotem lub pociągiem, które kursują co kilka dni (dotyczy to zwłaszcza 
obszarów północnej Kanady). Zagrożenie dla życia i zdrowia turystów, którzy udają się na wycieczki w 
plener (zwłaszcza w Kolumbii Brytyjskiej, Jukonie i na innych obszarach o niewielkim zaludnieniu), 
może stanowić przyroda. Często nawet tereny tuż za miastem (góry i lasy) bywają niebezpieczne ze 
względu na brak dróg i słabo zagospodarowane szlaki turystyczne, na których łatwo zabłądzić. Żyjące 
tu, często blisko siedzib ludzkich, dzikie zwierzęta (niedźwiedzie, pumy, wilki, kojoty, skunksy itp.), w 
sytuacji zagrożenia mogą zaatakować. Na wybrzeżu Pacyfiku niebezpieczne są niespodziewane 
wysokie fale (zdarzają się nieszczęśliwe wypadki, gdy fale zmywają turystów ze skał do oceanu). 
 
Bezpieczeństwo 
W Kanadzie na ogół nie występują poważniejsze zagrożenia przestępczością, aczkolwiek w wielkich 
miastach są mniej bezpieczne dzielnice, których nie należy zwiedzać po zmroku. 
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Przydatne informacje: 
a) mniejszości 

Na temat mniejszości seksualnych i etnicznych należy wypowiadać się bardzo oględnie; określenia 
&bdquo;Indianie&rdquo; i &bdquo;Eskimosi&rdquo; uchodzą za obraźliwe (Indian nazywa się 
&bdquo;członkami pierwszych narodów&rdquo;, Eskimosów - &bdquo;Inuitami&rdquo;). 
Niedopuszczalne jest używanie określeń wskazujących na dyskryminowanie z powodu pochodzenia 
lub przynależności. Kanada jest krajem szanującym swą wieloetniczność i wielokulturowość, gdzie 
bardzo zwraca się uwagę na tzw. poprawność polityczną. 
 

b) polonia 
Polonia kanadyjska liczy ok. 800 tysięcy osób i stanowi jedną z większych grup etnicznych; skupiona 
jest głównie w aglomeracji Toronto  Mississauga, w Montrealu i Vancouver. 
 

c) alkohol 
Wyroby alkoholowe i tytoniowe sprzedawane są osobom, które ukończyły 19 lat (w prowincji Quebec 
- 18 lat). Wstęp do lokali, w których podawane są napoje alkoholowe, dozwolony jest również od 19. 
roku życia (w Quebecu - od 18 lat). Nie wolno spożywać alkoholu w miejscach publicznych innych niż 
bary ani na otwartej przestrzeni, z wyjątkiem posesji prywatnych. Niedozwolone jest posiadanie w 
kabinie pasażerskiej samochodu otwartych lub napoczętych napojów alkoholowych. W większości 
prowincji obowiązuje zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych. 
W prowincji Quebec poza dużymi miastami, zwłaszcza w części północnej, turysta może mieć 
trudności z porozumiewaniem się w języku angielskim, gdyż większość mieszkańców posługuje się 
wyłącznie językiem francuskim. Napisy przy drogach i na tablicach informacyjnych często są 
wyłącznie po francusku.  
 

d) wynajem mieszkania 
Jak w każdym miejscu na świecie cena mieszkania/domu zależy od lokalizacji, standardu i wielkości. 
W Kanadzie najpopularniejsze jest mieszkanie w domach, aczkolwiek dobrym rozwiązaniem w 
początkowym okresie jest wynajęcie tańszego lokum, np. bliźniaka (duplex), szeregowca 
(townhouse), basementu lub mieszkania (condo, appartment). 
Ceny najmu kształtują się na poziomie: od ok. 1.600 CAD za dom; 1.200 – 1.500 CAD duplex, 
szeregowiec, 1.000 – 1.200 CAD mieszkanie z 2 sypialniami, ok. 800 CAD basement. Warto pamiętać, 
że basement ma tu zazwyczaj pełnowymiarowe okna, jest suchy, duży, wygodny z osobnym wejściem 
i często z dostępem do ogródka. Często należy uiścić kaucję w wysokości 1 miesięcznego czynszu. 
 

e) samochód 
Kupno używanego Chevroleta Blazer (10 letni, zarejestrowany) to wydatek ok. 5.000 CAD. Nowsze 
samochody można łatwo kupić od dealera na kredyt. Litr benzyny kosztuje ok. 1 CAD. A 
ubezpieczenie samochodu jest stosunkowo drogie. Wysokość zależy od wartości auta, a także od 
doświadczenia kierowcy. Warto mieć ze sobą i przedstawić wyciąg/zaświadczenie o bezwypadkowej 
jeździe od poprzedniego ubezpieczyciela. 
 

f) telefon 
Usługi telefonii komórkowej nie są tak dobrze rozwinięte i tak tanie jak w Europie. Zakup telefonu na 
kartę nie opłaca się wcale – płaci się z rozmowy wychodzące i przychodzące. Warto rozważyć zakup 
telefonu bez kontraktu. Kontrakty są zazwyczaj 3-letnie. Warto kupić telefon z pakietem minut, np. 
na nieograniczoną ilość smsów w cenie, 10 kontaktów bez limitu w cenie, pakiet internetowy. Trzeba 
także pamiętać, że roaming funkcjonuje tutaj nawet pomiędzy miastami w obrębie jednej prowincji 
(np. Edmonton i Calgary), dlatego warto po opuszczeniu swojego miasta zamieszkania wyłączać 
telefon lub korzystać wyłącznie z smsów. Główni dostawcy telefonii komórkowej to: 
http://www.bell.ca/ , http://www.rogers.com/web/Rogers.portal ,http://www.fido.ca, 
http://www.telus.com/  
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g) przedszkole, szkoła, studia 
Do 5 roku życia dzieci nie są objęte opieką lub edukacją publiczną. Później edukacja jest bezpłatna. 
Dzieci osób posiadających rezydenturę (Permanent Residents) ponoszą takie same opłaty za studia, 
jak obywatele Kanady (ok. 5.000 CAD), dostępne są także pożyczki studenckie. Pozostali płacą jako 
„international Students“ i te koszty są zdecydowanie wyższe, a każda uczelnia prowadzi własną 
politykę w tym zakresie. 
 

h) Na jakie benefity zwracać uwagę przy podejmowaniu pracy 
Tzw. benefity pozapłacowe są niezmiernie ważne: ilość dni płatnego urlopu, Vision Care, Dental Care, 
czy dodatkowy plan emerytalny powodują, że często oferta pracy z wynagrodzeniem niższym w 
porównaniu do innych, dzięki benefitom pozapłacowym staje się dużo bardziej atrakcyjna.  
 

i) Kanadyjska karta kredytowa  
Karta kredytowa jest niezwykle przydatna do budowania zdolności kredytowej (pierwszy krok do 
uzyskania hipoteki), płacenia rachunków, np. za komórkę, a bez niej niemożliwe jest wypożyczenie 
samochodu. Wiele banków oferuje nowoprzybyłym imigrantom taką kartę po wpłaceniu (czasowo) 
kaucji w wysokości 600 CAD. Warto w bankach pytać także o specjalne pożyczki „na start“ dla 
pracujących imigrantów. Często honorowane są także polskie karty kredytowe, np. z mbanku. 
 
Warto przywieźć do Kanady historię kredytową, historię rachunku, zwłaszcza jeśli miało się konto w 
banku znanym w Kanadzie, np. HSBC. Często wystarcza to do zbudowania szybciej wiarygodności 
kredytowej w Kanadzie. 
 

j) programy wspierające „świeżych“ emigrantów 
Funkcjonuje wiele programów rządowych i pozarządowych, których celem jest wsparcie nowych 
rezydentów i obywateli. Niektóre z tych programów to: 
- ogólne: http://www.immigrantservicescalgary.ca/ 
- skierowane do kobiet: CIWA-online.com 
- skierowane do młodzieży: http://www.calgarybridgefoundation.com/ ; http://cacy.org/iyop.php ; 
http://news.gc.ca/web/article-eng.do?nid=621309 
 

k) można doliczyć pracę w Kanadzie, ubiegając się o emeryturę w ZUS 
Okresy ubezpieczenia w Polsce, Kanadzie, które są niezbędne do nabycia prawa do emerytury, będą 
sumowane. Takie rozwiązanie przewiduje umowa o zabezpieczeniu społecznym między Polską a 
Kanadą. 
 
ZUS w porozumieniu z kanadyjskim organem rentowym opracował formularze dla Polaków 
zamieszkałych w kraju, którzy pracowali w Kanadzie i mogą ubiegać się o tamtejsze świadczenia. 
Osoby te będą mogły posługiwać się trzema formularzami wniosków: o kanadyjską emeryturę, rentę 
dla osób pozostałych przy życiu, świadczenie z tytułu śmierci, rentę z tytułu niezdolności do pracy 
oraz kanadyjskie świadczenie na dziecko. Formularze są dostępne w oddziałach i inspektoratach ZUS.  
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