Nowe zasady umawiania spotkań i obsługi interesantów przez
Kancelarię Konsularną Ambasady Włoch w Warszawie
Kancelaria Konsularna Ambasady Włoch w Warszawie przyjmuje interesantów od
godz. 9.00 do godz. 12.00, od poniedziałku do piątku, a począwszy od 1 września
2019r. będzie przyjmowała wyłącznie uprzednio umówionych interesantów.
Aby umówić się na spotkanie należy użyć serwisu “Prenotaonline”, dostępnego na
stronie www.ambvarsavia.esteri.it. Poprzez system online można umówić się na
spotkanie w następujących sprawach:
Paszporty i dowody tożsamości
Sprawy z zakresu stanu cywilnego (akty urodzenia, ślubu etc.)
Wniosek o uznanie obywatelstwa włoskiego “ius sanguinis”
Usługi notarialne
Dichiarazioni di valore i obsługa studentów zagranicznych
Wizy wjazdowe do Włoch
Przypominamy, że w sprawach z zakresu stanu cywilnego dostępny jest portal "Fast
It", dostępny na stronie https://serviziconsolarionline.esteri.it. Korzystanie z tego
portalu pozwoli, w przewidzianych przypadkach, uniknąć konieczności osobistej
wizyty
w
Ambasadzie.
Przed
umówieniem
spotkania
zapraszamy
na
naszą
stronę
www.ambvarsavia.esteri.it, zakładka Servizi consolari, w celu zapoznania się z
wszelkimi informacjami dotyczącymi procedur, formularzy i wymaganych

dokumentów.
Jedynie w przypadkach gdy nie znajdujemy odpowiedzi na swoje pytania, prosimy o
wysłanie e-maila na adres consolare.varsavia@esteri.it lub kontakt z Kancelarią
konsularną tel. 0048228263471 / 0048228263472.
Przypominamy, że nie będzie możliwe przyjęcie interesanta bez umówionego
spotkania. Wyłącznie w przypadku gdy nie będzie możliwe skorzystanie z usługi
“Prenotaonline”, prosimy o kontakt z Kancelarią Konsularną pisząc na adres mailowy
consolare.varsavia@esteri.it
lub
telefonicznie
na
numery
48228263471/0048228263472, podając zawsze: a) powód spotkania, o które się
występuje; b) dane umożliwiające kontakt zwrotny w celu ustalenia terminu
spotkania.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

New procedures regarding the reception of customers in the
Consular Section of the Embassy of Italy in Warsaw
The Consular Section of the Embassy of Italy in Warsaw is open to the public from
9am to 12am, Monday to Friday. Starting from September the 1st, 2019, our
customers will be received only through appointment.
To request an appointment, it is necessary to use the on-line booking system
“Prenotaonline”, accessible from the homepage of our website
www.ambvarsavia.esteri.it . The main consular services you can apply for are the
following ones:
Passports and ID cards
Registry office (birth, weddings, etc.)
Application for recognition of Italian citizenship “iure sanguinis”
Notary services
Declaration of value and services to foreign students

Entry Visas to Italy

We wish to remind that, for what concerns the services related to AIRE (Registry of
the Italians abroad), a dedicated web service is on-line (“Fast It”, accessible through
the link https://serviziconsolarionline.esteri.it).Through this system it will be
possible, in specific cases, to avoid coming in person to the Embassy.
Please note that, in general, before booking an appointment, you are invited to
carefully consult our website www.ambvarsavia.esteri.it - section Servizi consolari,
in order to receive all the necessary information regarding procedures, forms and
documents required to the applicant.
Only in case it is not possible to receive a proper answer to your questions, you can
contact us via e-mail at the address consolare.varsavia@esteri.it or via telephone at
the numbers +48 22 82 63471/+48 22 82 63472.
Finally, please note that it is not possible to be received without appointment.
Only in case of impossibility to use the on-line system “Prenota on-line”, you can
contact us via e-mail at the address consolare.varsavia@esteri.it or via telephone at
the numbers +48 22 82 63471/+48 22 82 63472. Please remember always to
indicate the reason why you are requesting an appointment and to provide us with a
contact to which we can contact you back.

