
Ważne zmiany w obsłudze interesantów w Konsulacie RP w Montrealu

W związku ze sprzedażą siedziby byłego Konsulatu Generalnego RP w Montrealu, począwszy od dnia 
12 czerwca 2015 r. obsługa konsularna wykonywana będzie przez konsula z Ambasady RP w Ottawie 
przyjeżdżającego  do  Montrealu  na  jednodniowe  dyżury.  Do  30  czerwca  br.  utrzymana  zostaje 
częstotliwość  dyżurów  (1  raz  na  tydzień),  od  dnia  1  lipca  dyżury  odbywać  się  będą  raz  na  dwa  
tygodnie. Bez zmian pozostają godziny przyjęć, tzn. 11:00 – 17:00 oraz dzień tygodnia wyznaczony na  
dyżur, tj. czwartek. 

Harmonogram dyżurów:

1) 18 i 25 czerwca – w budynku przy 1500 avenue des Pins w godzinach 11:00 – 17:00

2) poczynając od 9 lipca – wszystkie dyżury odbywać się będą co dwa tygodnie pod nowym 
adresem - w budynku pod nr 3501 avenue du Musee (kolejne dyżury przewidziane są na  
23.07, 6.08, 20.08, 3.09, 17.09, 1.10, 15.10, 29.10, 12.11, 26.11, 10.12).

Począwszy od dnia 18 czerwca opłaty przyjmowane będą wyłącznie czekiem potwierdzonym (certified  
cheque) lub Money Order, dokładną wysokość opłaty należy wcześniej uzyskać od konsula. 

Pomoc konsularna w przypadkach losowych świadczona będzie na dotychczasowych zasadach, które 
nie ulegają zmianie (numer tel dyżurnego 514-236-8763 nie ulega zmianie).

UWAGA:

Od  dnia  9  lipca  dyżury  w  Montrealu  będą  poświęcone  głównie  przyjmowaniu  wniosków 
paszportowych. W przypadku legalizacji,  poświadczeń podpisów, kwestii  notarialnych, wniosków o 
transkrypcję  itp.  będzie  przyjmowany wniosek wraz z  załącznikami  i  stosowną opłatą,  nie  będzie  
natomiast możliwości otrzymania od razu poświadczonych dokumentów. Dokumenty będą mogły być 
odebrane osobiście podczas kolejnego dyżuru w Montrealu lub zwrócone wnioskodawcy pocztą (pod 
warunkiem  dołączenia  zaadresowanej  i  opłaconej  koperty  zwrotnej).  Będzie  również  istniała 
możliwość osobistego odbioru dokumentów w Ambasadzie RP w Ottawie.  

We  wszystkich  sprawach  konsularnych  możliwa  jest  osobista  wizyta  w  Referacie  Konsularnym 
Ambasady RP w Ottawie (godziny przyjęć interesantów poniedziałek – piątek [oprócz wtorków] 10:00  
– 13:00, we wtorki – od 13:00 do 16:00), 443 Daly Avenue, Ottawa, Ontario K1N 6H3.

Na spotkanie z konsulem w Montrealu należy się zapisać na stronie www.e-konsulat.gov.pl 

W  przypadku  jakichkolwiek  pytań  dotyczących  nowej  procedury  załatwiania  spraw  lub  wszelkich 
innych informacji  konsularnych proszę kontaktować się z Referatem Konsularnym Ambasady RP w 
Ottawie – tel. +1 613 789 0468 wew. 450 lub 424, mail: ottawa.amb.wk@msz.gov.pl. 

Wszystkie sprawy rozpoczęte wnioskiem przyjętym w Montrealu do dnia 11 czerwca 2015 przekazane 
zostały do dalszego załatwienia do Referatu Konsularnego Ambasady RP w Ottawie. 
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