
Przeprowadzka – porady dotyczące planowania, 
pakowania i wyposażenia mieszkania 
Dobre planowanie i odpowiednio wczesne przygotowania zapewnią ci bezproblemową i bezstresową 
przeprowadzkę.

Przygotowania do przeprowadzki 

1 do 3 miesięcy przed:
Ustal termin przeprowadzki (zorganizuj i powiadom pomocników).

Sprawdź w pracy czy nie przysługuje ci z tego tytułu dzień wolny.

Zaplanuj prace remontowe zależnie od potrzeby w nowym i starym mieszkaniu.

Zastanów się czy potrzebujesz firmy specjalizującej się w przeprowadzkach.

Jeśli nie, to pomyśl o transporcie: Wystarczy ci transporter, czy potrzebujesz ciężarówki?

Na jak długo będziesz potrzebować transportu? Jeden dzień, weekend, czy dłużej?

Zajmij się odgracaniem mieszkania i porządkami w szafie:

Sprzedaj rzeczy wartościowe (Pchli targ, w Internecie)

Oddaj ubrania na cele charytatywne

Inne niepotrzebne rzeczy odwieź do punktu zbierania odpadów wielkogabarytowych i 
elektronicznych.

Rozejrzyj się za kartonami do przeprowadzki, foliami bąbelkowymi lub gazetami do zabezpie-
czenia twoich rzeczy.

Pamiętaj by przerejestrować takie usługi jak Internet i telewizja.

Uaktualnij lub zawrzyj umowę o ubezpieczenie mieszkania.

Zaplanuj ewentualny zakup nowych mebli. 

1 do 2 tygodni przed: 
Zaplanuj dzień zdania mieszkania.

Poinformuj przyszłych sąsiadów o terminie przeprowadzki.

W razie potrzeby zatroszcz się o miejsce do parkowania w obu miejscach.

Wymierz dokładnie wszystkie meble i przejścia, zaplanuj ustawienie mebli.

Spakuj kartony.

Postaraj się zużyć pozostałe produkty spożywcze. 

Dzień przed przeprowadzką: 
Zorganizuj przekąski dla pomocników.

Miej przygotowane wszystkie klucze.

Zabezpiecz delikatne powierzchnie.

Udokumentuj stan klatki schodowej.

Podlej rośliny i spakuj je jako ostatnie.

Spakuj swoją torbę z rzeczami pierwszej potrzeby.

Pamiętaj o oświetleniu – miej w pogotowiu latarkę.

Naklej na drzwiach plan ustawienia mebli i poinformuj o planach swoich pomocników.

Najpierw wyładowuj meble, a później kartony.























































Odgracanie przed przeprowadzką
Gruntowne porządki sprawią, że zostanie więcej miejsca w transporterze i twoje nowe mieszkanie 
będzie miało wiele wolnej przestrzeni. Wyrzuć rzeczy, które są:

Zepsute

Nieużywane

Masz w podwójnych ilościach

Nie pasują do nowego mieszkania

Nie sprawiają ci radości

Przeterminowane.

Zawartość torby z niezbędnymi rzeczami i potrzebne narzędzia
Zanim rozpakujesz wszystkie kartony w nowym miejscu minie trochę czasu. Dlatego też najważniejsze 
rzeczy powinnaś mieć w zasięgu ręki w specjalnej torbie. Dobrze jest również przygotować niezbędne 
narzędzia.





















Torba Narzędzia

Umowa najmu, dowód osobisty, prawo 
jazdy, karty i gotówka
Ubranie robocze, piżama, bielizna, skar-
petki
Ręcznik papierowy, papier toaletowy, ręcz-
nik i mydło
Ściereczki, środek do czyszczenia, miotła, 
worki na śmieci
Poszewki na pościel
Szczoteczka do zębów i pasta, żel pod 
prysznic, dezodorant, kremy, szczotka do 
twarzy,  w zależności od potrzeb: przybory 
do golenia i makijażu
Ładowarka do telefonu i laptopa
Domowa apteczka.

Latarka
Przedłużacz i rozgałęźnik
Młotek
Śrubokręty lub wiertarka automatyczna
Obcęgi, gwoździe, śruby, kołki rozporowe
Miarka
Nóż do tapet
Taśma naprawcza - srebrna
Nożyczki
Miernik napięcia
Poziomica.





















 









 







Właściwe pakowanie kartonów 

Systematyczna praca podczas pakowania kartonów ułatwi ich późniejszy transport i rozpakowanie:

Zacznij od pakowania tego, co wiesz, że na pewno nie przyda ci się podczas przeprowadzki i 
w pierwszych dniach w nowym miejscu (rzadko używane sprzęty kuchenne, książki, ubrania 
nieodpowiadające porze roku).

Pakując książki pomieszaj je z ubraniami, żeby karton nie był zbyt ciężki.

Dobrze zabezpiecz wszystkie delikatne przedmioty i upewnij się, że nie mają miejsca, żeby się 
przemieszczać.

Rozkręcając szafki pozbieraj śrubki do małej torebeczki i przyklej je do wewnętrznych ścianek.



Lista przedmiotów niezbędnych w każdym mieszkaniu
Wyprowadzka do pierwszego własnego mieszkania przynosi ze sobą wiele wyzwań. Na szczycie tej 
listy stoi zakup nowych mebli. Na początku twoje własne cztery kąty nie będą najlepiej wyposażone, 
ale powinno się w nich znajdować kilka podstawowych przedmiotów. Oto lista rzeczy niezbędnych w 
każdym mieszkaniu, plus kilka innych dodatkowych – polepszających komfort mieszkania:

Salon i sypialnia Kuchnia

Przedmioty niezbędne:
Kanapa
Półki i regały na książki i inne przedmioty
Szafa na ubrania
Łóżko i pościel
Biurko i krzesło
Lampy.

Rzeczy dodatkowe:
Telewizor
Dywany
Dekoracje i rośliny.

Przedmioty niezbędne:
Wyposażenie AGD (jeśli jeszcze nie ma 
w mieszkaniu) – zlew, płyta grzewcza, 
piekarnik, lodówka
Czajnik, mikrofalówka
Co najmniej 2 garnki, patelnie, miski
Deska do krojenia i ostry nóż
Otwieracz do puszek i butelek
Talerze, kubki, szklanki, sztućce
Chochla do zupy i łopatka do przewraca-
nia potraw
Ściereczki
Rękawice kuchenne
Kosz na śmieci
Ociekacz na naczynia
Miejsce do jedzenia z siedziskiem
Szafki na wszystkie akcesoria.

Rzeczy dodatkowe:
Toster lub opiekacz
Okap
Zmywarka
Ekspres do kawy

Oto kilka wskazówek na temat pakowania wartościowych przedmiotów:

Książki pakuj grzbietami do siebie, w ten sposób zapobiegniesz nachodzeniu na siebie stron.

Ubrania spakuj do czystych worków lub walizek. Delikatną odzież transportuj na wieszakach, w 
razie potrzeby użyj kartonów z drążkiem.

Naczynia i szklane rzeczy opakuj w gazety lub ściereczki, w razie potrzeby użyj folii bąbelko-
wej i zabezpiecz je w kartonie przed przemieszczaniem się.

Sprzęty elektroniczne zawiń w koce lub folię bąbelkową, pamiętając przy tym, żeby do każde-
go dołączyć torebeczkę z okablowaniem i pilotami.











Pozostałe wskazówki na temat przygotowań do przeprowadzki i odgracania mieszkania znajdziesz w 
naszym specjalnym artykule. Natomiast informacje na temat spraw organizacyjnych znajdziesz w tekście 
pod tytułem „ Jak zorganizować przeprowadzkę “.

Łazienka Środki czystości i inne przedmioty

Przedmioty niezbędne:
Szafka pod umywalką
Lustro
Zasłona prysznicowa
Ręczniki i wieszaki
Szczotka do toalety

Rzeczy dodatkowe:
Stojak na papier toaletowy
Szafka z lustrem nad umywalką
Mata łazienkowa

Przedmioty niezbędne:
Odkurzacz
Miotła, mop
Wiaderko i środki czystości
Kosz na brudną bieliznę i suszarka 
Żelazko i deska do prasowania
Walizka z narzędziami

https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/pakowanie-wskazowki
https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/jak-zorganizowac-przeprowadzke

