
Mienie przesiedleńcze (mienie osobiste) to rzeczy używane przeznaczone na własny użytek 

osób zainteresowanych (które przebywały w USA przez okres min. 12 miesięcy do 

zaspokojenia potrzeb ich gospodarstw domowych w kraju UE po przesiedleniu się). 

Mogą przesiedlać się do Polski zarówno Polacy (polonia amerykańska) jak i obywatele 

amerykańscy. 

Od dnia 1 stycznia 2010 r. obowiązuje rozporządzenie Rady (WE) Nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 

2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych, które reguluje zwolnienie z 

należności celnych mienia przesiedlenia. Każdy z klientów może zweryfikować przed wysyłką czy 

jest w stanie udokumentować tę formę wysyłki i czy sprosta wymogom jakie umiejscowione są w 

przepisach prawnych. 

Przydatne linki: 

https://www.finanse.mf.gov.pl/clo/informacje-dla-osob-fizycznych/mienie-przesiedlenia 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:324:0023:0057:PL:PDF 

MIENIA PRZESIEDLENIA DOTYCZĄ ART.3-11 POWYŻSZEGO ROZPORZĄDZENIA RADY 
(WE) NR 1186/2009 

 

Wprowadzając towary na obszar celny Unii Europejskiej osoba zainteresowana sama decyduje, w 

którym z państw członkowskich Unii Europejskiej chce dokonać zgłoszenia celnego tych towarów 

do procedury dopuszczenia do obrotu. Jednakże zwolnienia z należności celnych przywozowych 

towarów ze względu na przeznaczenie można dokonać tylko w tym państwie członkowskim, w 

którym towary te będą wykorzystywane. 

W świetle powyższego, aby przywożone do wykorzystania w Polsce mienie osobiste (tzw. mienie 

przesiedlenia) mogło być zwolnione z należności celnych przywozowych, musi być zgłoszone do 

procedury dopuszczenia do obrotu w urzędzie celnym na terenie Polski, ponieważ w omawianym 

przypadku tylko polskie organy celne mogą udzielić takiego zwolnienia. 

WAŻNE !!! REASUMUJĄC MIENIA PRZESIEDLENIA PRZEZNACZONE DLA OSÓB 

PRZESIEDLAJĄCYCH SIĘ DO POLSKI ODPRAWIAMY OSTATECZNIE W POLSCE, 

NATOMIAST MIENIA PRZESIEDLENIA DO INNYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH 

LUB KRAJÓW POZA UNI EUROPEJSKIEJ NALEŻY PO PRZYJŚCIU DO 

CZĘSTOCHOWY OBJĄĆ TRANZYTEM T1, CO ZAWSZE WIĄŻE SIĘ ZE ZŁOŻENIEM 

ZABEZPIECZENIA GOTÓWKOWEGO NA TRANZYT PRZEZ OSOBĘ 

PRZESIEDLAJĄCĄ SIĘ. JEŚLI OSOBA ODPRAWI TOWAR W SWOIM KRAJU 

UZYSKUJE ZWOT ZABEZPIECZENIA OD POLSKICH ORGANÓW CELNYCH. 

 

Do mienia osobistego zalicza się m.in. rzeczy używane przez co najmniej 6. miesięcy przed 

wysyłką i zakończeniem pobytu: 

• majątek ruchomy gospodarstwa domowego (np. rzeczy osobiste, odzież, obuwie, 

elektronika, umeblowanie i wyposażenie przeznaczone na własny użytek danych osób lub 

do zaspokojenia potrzeb ich gospodarstw domowych), 

• rowery i motocykle, prywatne pojazdy mechaniczne i przyczepy do nich, przyczepy 

campingowe, łodzie wycieczkowe i prywatne samoloty, zwierzęta domowe i zwierzęta 

wierzchowe, przenośne instrumenty do wykonywania rzemiosła lub zawodu. 

• dobytek gospodarstwa domowego właściwy dla zwykłych potrzeb rodziny, 

 

 

 



Zwolnienia z należności nie stosuje się do: 

- napojów alkoholowych; 

- tytoniu i wyrobów tytoniowych; 

- handlowych środków transportu; 

- przedmiotów wykorzystywanych do wykonywania rzemiosła lub zawodu, innych niż przenośne 

instrumenty i sprzęt potrzebny do wykonywania tych zajęć 

- artykułów spożywczych, leków, przypraw, kosmetyków i innych artykułów pierwszej potrzeby 

W LISTACH MIENIA PRZESIEDLENIA WYPEŁNIANYCH PRZEZ KLIENTÓW NIE 

MOGĄ BYĆ UJMOWANE: 

- ALKOHOL, 

- TYTOŃ, PAPIEROSY, CYGARA ETC. 

- HANDLOWE ŚRODKI TRANSPORTU - TAKIE, KTÓRYCH ILOŚĆ WSKAZUJE NA 

PRZEZNACZENIE HANDLOWE, NP. OSOBA PRZESIEDLEJĄCA SIĘ SPROWADZA 10 

SAMOCHODÓW OSOBOWYCH (ILOŚĆ MOŻE WZBUDZIĆ ZAINTERESOWANIE UC) 

LUB CIĘŻARÓWKI, POJAZDY PICK-UP, KTÓRE MOGŁY SŁUŻYĆ DO 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W USA 

- ŻYWNOŚĆ I ARTYKUŁY SPOŻYWCZE, PRZYPRAWY KUCHENNE ETC. 

- KOSMETYKI 

- LEKI 

- SUPLEMENTY DIETY 

- INNE ART. PIERWSZEJ POTRZEBY 

 

WYMAGANE DOKUMENTY DO ODPRAWY CELNEJ W POLSCE 

1. LISTA MIENIA PRZESIEDLENIA- W UJĘCIU ILOŚCIOWYM I WARTOŚCIOWYM. KAŻDA Z 

WYMIENIONYCH POZYCJI MUSI POSIADAĆ WARTOŚĆ ORAZ ILOŚĆ, POJAZDY MUSZĄ 

MIEĆ WPISANY NR VIN. WZÓR LISTY MIENIA NA NASZEJ STRONIE WWW 

Przykład wypełnienia listy (ilości, wartości, nr VIN pojazdu podano dla celów poglądowych): 

1.odzież używana – 400 szt. wartość 100,00 USD 

2. samochód KIA nr VIN KNDJC733345260931wartość 1000,00 USD 

3. komputer - 1szt. wartość 200,00 USD 

4. obuwie -150 szt. wartość 50,00 USD 

itd. 

 

2. DOKUMENTY Z POBYTU W USA Z OSTATNICH 12. MIESIĘCY PRZED ZAKOŃCZENIEM 

POBYTU (np. jeśli osoba zakończyła pobyt w sierpniu 2018 - musi przedstawić dokumenty z okresu 

sierpień 2017 do sierpień 2018) MOGĄ BYĆ TO: 

1. rachunki za telefon, prąd, gaz, TV, internet (najlepiej co miesiąc) 

2. rozliczenia podatkowe 

3. bilet powrotny do UE lub booking biletu, karta pokładowa 

4. wynajem mieszkania w USA 

5. wyciągi bankowe  

6. paszport US, prawo jazdy US 

7. ubezpieczenie, 

8. w przypadku pojazdów: 

-dowód rejestracyjny wystawiony na nazwisko osoby przesiedlającej się min 6 miesięcy przed 



zakończeniem pobytu (celnicy sprawdzają wtedy datę w dowodzie rejestracyjnym kiedy pojazd 

został zarejestrowany na daną osobę w USA - jeśli jest to świeży dowód, dobrze byłoby załączyć 

chociaż kopię poprzedniego dowodu) sprawdzają datę wysyłki na deklaracji celnej - nie może być 

ona krótsza niż 6 miesięcy przed zakończeniem pobytu. Sprawdzają również liczniki pojazdów, 

muszą mieć przejechane w miarę proporcjonalnie kilometry. Pojazd, który ma na liczniku 0 nie 

będzie mógł być zwolniony z należności, ponieważ w mniemaniu UC nie był on użytkowany. 

Prosimy aby klienci nie wyliczali tych terminów co do dnia, ponieważ przysparza to dodatkowych 

trudności przy odprawie celnej, lepiej poczekać 2 miesiące na wysyłkę i mieć mniej kłopotów, 

ponieważ celnicy sprawdzają wtedy użytkowanie pojazdu bardzo szczegółowo. Pozostałe 

dokumenty do samochodów, które będą wymagane to: 

• dokument transakcyjny (faktura, umowa kupna-sprzedaży), 

• akt własności Certificate of title /oryginał/, 

• inne dokumenty związane z nabyciem pojazdu będące w posiadaniu importera, które 

świadczą o użytkowaniu samochodu do celów osobistych przez okres co najmniej 6 

miesięcy przed przeprowadzką do Polski 

3. POŚWIADCZENIE AKTUALNEGO ZAMELDOWANIA W POLSCE. TRZEBA PO POWROCIE 

UZYSKAĆ DRUK AKTUALNEGO ZAMELDOWANIA W URZĘDZIE MIASTA LUB GMINY. 

 

Wielu klientów nie wymeldowuje się wyjeżdżając do USA lub dokonują meldunku wcześniej przed 

zakończeniem pobytu, np. będąc w Polsce w trakcie wakacji czy wyjazdu. Jest to nieprawidłowe. 

Wielu też przebywa jeszcze w USA, gdy mienie dotrze do Polski. Poświadczenie zameldowania 

musi być uzyskane po zakończeniu pobytu w myśl zasady KONIEC POBYTU - WYLOT DO 

POLSKI - UZYSKANIE ZAMELDOWANIA. 

 

Mienie przesiedleńcze przywożone do Polski z USA 

Żeby skorzystać ze zwolnienia z należności celnych, należy złożyć w urzędzie celnym 

w Polsce zgłoszenie celne o dopuszczenie towarów do obrotu ze zwolnieniem z należności. 

Wykonujemy tę usługę dla naszych klientów odpłatnie wg cennika. Na podstawie uzyskanych 

upoważnień i dokumentów zgłaszamy towary do odprawy celnej wnioskując o zwolnienie z 

należności przywozowych /oczywiście jeżeli dostarczą nam prawidłowe i wymagane prawem 

dokumenty/. 

Decyzję w sprawie zwolnienia towarów z cła każdorazowo podejmuje organ celny, któremu zostaje 

przedstawiony towar wraz z odpowiednimi dokumentami, uwzględniając stan faktyczny i prawny 

dotyczący konkretnej sprawy. 

Zwolnienie z cła jest ograniczone do mienia osobistego, które: 

• pozostawało w posiadaniu i było używane przez osobę zainteresowaną w jej poprzednim 

miejscu zamieszkania przez co najmniej 6 miesięcy przed datą, po której osoba przestała 

mieszkać w państwie trzecim, które opuściła; 

• należy do osoby, której miejsce zamieszkania znajdowało się w państwie trzecim przez co 

najmniej 12 miesięcy (dla ustalenia miejsca zamieszkania nie jest wystarczające samo 

zamieszkiwanie w sensie fizycznym, ale bez zamiaru stałego pobytu, ani też sam zamiar 

stałego pobytu w danej miejscowości niepołączony z przebywaniem w tej miejscowości); 

• jest przeznaczone do użytku w takim samym celu w nowym miejscu zamieszkania. 

Jak udowodnić wymagany okres używania przywożonych rzeczy? 

Co najmniej 6 miesięczny okres używania przywożonych rzeczy można udowodnić, przedstawiając 

np. dowód ich zakupu w określonym czasie.  

W odniesieniu do pojazdu samochodowego dowodem jest dowód rejestracyjny wystawiony na 

http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/clo/informacje-dla-osob-fizycznych/towary-przywozone-przez-podroznych-zwolnione-od-oplat/przywoz-z-krajow-trzecich/-/asset_publisher/w5Rz/content/zgloszenie-celne-informacje-dla-podroznych?_101_INSTANCE_w5Rz_redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpl%2Fclo%2Finformacje-dla-osob-fizycznych%2Ftowary-przywozone-przez-podroznych-zwolnione-od-oplat%2Fprzywoz-z-krajow-trzecich%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_w5Rz%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1&_101_INSTANCE_w5Rz_cur=0&page=1


nazwisko osoby zmieniającej swoje miejsce zamieszkania co najmniej sześć miesięcy przed 

przesiedleniem się. Osoba zainteresowana powinna bowiem przedłożyć organowi celnemu dowód 

potwierdzający przez właściwe organy państwa trzeciego, że pojazd, o zwolnienie z należności 

celnych przywozowych którego wnosi, był dopuszczony do ruchu w tym państwie. 

Ciężar dowodu spoczywa więc na osobie przesiedlającej się, zaś do organu celnego należy ocena, 

czy przedłożone przez osobę zainteresowaną dowody potwierdzają spełnienie przesłanek do 

zastosowania zwolnienia z należności celnych przywozowych. 

 

Czy rzeczy wchodzące w skład mienia przesiedleńczego można odstępować? 

Jednym z warunków zwolnienia pojazdu z cła ramach mienia przesiedleńczego jest zakaz 

odstępowania pojazdu przez 12 miesięcy od dnia dopuszczenia go do obrotu w Polsce. Zatem nie 

można sprzedawać np. samochodów sprowadzonych na mienie przesiedlenia przez rok od odprawy 

celnej. Jeśli osoba sprzeda pojazd musi liczyć się z naliczeniem cła, akcyzy i podatku VAT. 

Prawo celne celowo korzysta z pojemnego terminu "odstępowanie", które obejmuje wszelkie 

postacie przekazania przez właściciela władztwa nad rzeczą, niezależnie od tytułu prawnego, jakim 

ma się legitymować osoba, której rzecz "odstąpiono". Takie przekazanie niweczy bowiem użytek 

osobisty lub domowy przywiezionej rzeczy, co jest warunkiem utrzymania zwolnienia z cła 

przywozowego. 

Przez odstąpienie rzeczy należy rozumieć każde faktyczne przeniesienie władztwa, a więc zakaz 

nieodstępowania obejmuje też zakaz przeniesienia posiadania czy oddania rzeczy do 

krótkotrwałego użytku. 

W przeciwnym razie, w momencie odstąpienia pojazdu powstaje obowiązek uiszczenia należności 

celnych przywozowych za auto według stawek obowiązujących w dniu tego odstąpienia oraz 

według rodzaju towaru i jego wartości celnej obowiązującej w tym dniu. Dyrektor właściwego 

urzędu celnego może wszcząć postępowanie celne, a następnie stwierdzić powstanie długu celnego. 

Czy mienie przesiedleńcze można przywozić w oddzielnych partiach? 

Mienie przesiedleńcze możemy przywozić w kilku oddzielnych partiach w ciągu 12 miesięcy od 

daty ustalenia nowego miejsca zamieszkania. 

 

 


