
Legenda                   tytuł trybu 

            etap sprawy załatwiany w Urzędzie Miasta Szczecin 

            etap sprawy załatwiany poza Urzędem Miasta Szczecin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegóły 1 

Wniosek o wtórnik prawa jazdy składa się w Biurze Obsługi Interesantów w sali 62 lub Filii UM.  

Przed podejściem do stanowiska należy pobrać bilet z literą D. Po pojawieniu się na 

wyświetlaczu numeru z pobranego biletu, wyświetlone zostanie właściwe stanowisko obsługi. 

Istnieje również możliwość umówienia się przez Internet na wizytę na konkretny dzień i godzinę.  

Szczegóły 2 

Informację w sprawie możliwości odbioru prawa jazdy uzyskamy elektronicznie na stronie  

http://eurzad.szczecin.pl/eurzad/chapter_51035.asp 

 

Odbiór prawa jazdy odbywa się w Biurze Obsługi Interesantów w sali 62 lub Filii UM.  

Przed podejściem do stanowiska należy pobrać bilet z literą E. Po pojawieniu się na 

wyświetlaczu numeru z pobranego biletu, wyświetlone zostanie właściwe stanowisko obsługi. 

Istnieje również możliwość umówienia się przez Internet na wizytę na konkretny dzień i godzinę.  

Szczegóły 3 

Fotografia powinna być aktualna, wyraźna, przedstawiająca osobę: 

 bez nakrycia głowy, 

PRZYCHODNIA LEKARSKA 

 

Uzyskanie orzeczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza uprawnionego do badań 

kierowców 

WYMIANA PRAWA JAZDY Z POWODU UPŁYWU 

TERMINU WAŻNOŚCI BADAŃ LEKARSKICH 

URZĄD MIASTA SZCZECIN 

 

1. Złożenie wniosku  

UWAGA:  prosimy o drukowanie wniosku na jednej kartce (dwustronnie) 

Wniosek o wydanie prawa jazdy 

Patrz: karta informacyjna BOI-XLVI 

Szczegóły 1 

2. Odbiór prawa jazdy po okresie niezbędnym na jego wyrobienie  

Szczegóły 2 

 

 

 

http://eurzad.szczecin.pl/eurzad/chapter_51019.asp
http://eurzad.szczecin.pl/eurzad/chapter_51035.asp
http://eurzad.szczecin.pl/eurzad/chapter_51035.asp
http://eurzad.szczecin.pl/eurzad/chapter_51019.asp
http://eurzad.szczecin.pl/eurzad/chapter_51066.asp?soid=333320C7F94C4B05837C763375CC4EF7


 bez okularów z ciemnymi szkłami, 

 głowa w lewym półprofilu z widocznym całym lewym uchem, 

 równomiernie oświetlona twarz. 

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię 

przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy 

zgodnie  

z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod 

warunkiem, że fotografia taka zamieszczona jest w innym dokumencie potwierdzającym 

tożsamość tej osoby. 

Szczegóły 4 

Wniosek proszę drukować dwustronnie przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu na 

drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy zachowaniu pełnego nasycenia 

czerni.  

W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne jest 

ponowne jego złożenie na właściwym druku dostępnym w urzędzie. 
 


