
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, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia 

wniosku, 

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


- musi być wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą 

naturalny kolor skóry, 

- musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz 

obejmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i 

przedstawiająca osobę w pozycji f r o n t a l n e j, 

- bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami 

nieprzesłoniętymi włosami, 

- naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta. 

 

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku 

fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami - w takim przypadku do wniosku 

załącza również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o 

stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej 

wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

 

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – może załączyć do 

wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni 

widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do 

wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej. 

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. 
 


