
  ZAREJESTROWANY W D.G.R.I. 

  Dekret Ministra  5113/  91  /BIS 

 

Dyrektor Generalny ds. Zasobów i Innowacji 
(O M I S S I S ) 

 

POSTANOWIENIE 

 

Pani Anna Grażyna Kaczmarczyk, Wicekonsul Honorowy w Lublinie (Polska), oprócz wypełniania 

ogólnych obowiązków obrony interesów narodowych i ochrony obywateli, wykonuje również 

funkcje konsularne w zakresie:           

a) przyjmowania i przekazywania do Ambasady Włoch w Warszawie aktów stanu cywilnego 

otrzymanych od władz lokalnych, obywateli włoskich lub dowódców krajowych lub zagranicznych 

jednostek pływających lub statków powietrznych;  

b) przyjmowania i przekazywania do Ambasady Włoch w Warszawie oświadczeń o stanie 

cywilnym od dowódców jednostek pływających i statków powietrznych ; 

c) przyjmowania i przekazywania do Ambasady Włoch w Warszawie testamentów sporządzonych 

na pokładzie jednostek pływających i statków powietrznych przez obywateli Włoch; 

d) przyjmowania i przekazywania do Ambasady Włoch w Warszawie dokumentów związanych z 

otwarciem spadku po obywatelach Włoch lub co do których obywatele włoscy moga być wezwani; 

e) wydawania aktów zabezpieczających, które nie oznaczają rozporządzania dobrami obywateli 

włoskich, w sprawach dziedziczenia, w przypadku zatonięcia statku lub wypadku lotniczego,  z 

obowiązkiem niezwłocznego poinformowania o tym Ambasady Włoch w Warszawie; 

f) pilnych wstępnych czynności wyjasniających w razie wypadku na morzu lub powietrzu albo 

nieszczęśliwych zdarzeń na pokładzie jednostek pływających lub statków powietrznych krajowych 

po uprzednim skonsultowaniu z Ambasadą Włoch w Warszawie każdego  przypadku z osobna; 

g) przyjmowania i przekazywania do Ambasady Włoch w Warszawie wniosków o wpis do rejestru 

ludności  i na listy wyborcze we Włoszech, złożonych przez obywateli zamieszkałych w okregu 

terytorialnym Biura Konsulatu honorowego;   

h) przyjmowania i przekazywania do Ambasady Włoch w Warszawie, włąsciwej do 

podejmowania wszelkich decyzji w tej sprawie, dokumentów dotyczących rent i emerytur; 

i) uwierzytelniania administracyjnego podpisów obywateli włoskich, w przypadkach 

przewidzianych prawem; 

j) dostarczania certyfikatów wydanych przez Ambasadę Włoch w Warszawie; 

k) przyjmowania i przekazywania do Ambasady Włoch w Warszawie  dokumentacji związanej z 

wydawaniem paszportów obywateli zamieszkałych w okręgu terytorialnym Biura Konsulatu 

honorowego; bezpośredniego dostarczenia właścicielom paszportów wydanych przez Ambasadę 

Włoch w Warszawie oraz zwrotu do Ambasady Włoch w Warszawie poświadczenia dokonanego 

doręczenia;  



l) przyjmowania i przekazywania do Ambasady Włoch w Warszawie  dokumentacji związanej z 

wnioskami o wydanie tymczasowgo dokumentu podróży – TDP – składanych przez obywateli 

Włoch i obywateli państw członkowskich UE, po otrzymaniu zgłoszenia kradzieży lub zgubienia 

paszportu lub innego dokumentu podróży i po przeprowadzeniu odpowiednich kontroli 

przewidzianych w art. 71 Dekretu Prezydenta Republiki z 28 grudnia 2000 r, n.445 o prawdziwości 

oświadczeń zastępczych, o których mowa w artykułach 46 e 47 wspomnianego Dekretu Prezydenta 

Republiki; dostarczenia TDP wydanych przez Ambasadę Włoch w Warszawie, ważnych na jedną 

podróż do Państwa członkowskiego , którego obywatelem jest wnioskodawca, do Państwa stałego 

pobytu lub wyjątkowo do innej destynacji;  

m) pomagania rodakom w potrzebie lub znajdujacym sie tymczasowo w trudnej sytuacji oraz 

wykonywanie czynności wstępnych w celu przyznania im zasiłku lub pożyczek z obietnicą zwrotu 

Skarbowi Państwa przez Ambasadę Włoch w Warszwie; 

n) prowadzenie rejestru podpisów Władz lokanych . 

Niniejszy dekret zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Republiki Włoskiej. 

Rzym, 17.02.2021 

                                               Dyrektor Generalny ds. Zasobów i Innowacji 

 

 Amb. Renato Varriale 

 

 


