
Legenda              tytuł trybu 

          etap sprawy załatwiany w Urzędzie Miasta Szczecin 

          etap sprawy załatwiany poza Urzędem Miasta Szczecin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Szczegóły 1 

Załatw sprawę w Urzędzie Stanu Cywilnego 
Jeżeli osoba urodziła się lub/i zawarła związek małżeński (i ewentualnie nastąpiły późniejsze zdarzenia - rozwód, 
zgon współmałżonka) poza granicami RP jest zobowiązana dokonać transkrypcji zagranicznych aktów stanu 
cywilnego (przepisanie aktów do polskich ksiąg stanu cywilnego). W przypadku zmiany danych osobowych za 
granicą na podstawie innych dokumentów (np. decyzje, wyroki) należy ten fakt zgłosić w polskim urzędzie stanu 
cywilnego (jeśli osoba urodziła się na terenie RP) lub we właściwym zagranicznym urzędzie (jeśli osoba urodziła 
się poza RP).  
 
Załatw sprawę w Urzędzie Wojewódzkim  
W celu nadania numeru PESEL niezbędne jest ustalenie obywatelstwa. Organ gminy z urzędu ustala  
obywatelstwo. Wnioskodawca może okazać potwierdzenie posiadania obywatelstwa w chwili składania wniosku 
(co przyspieszy proces wydania dowodu osobistego).e 
 

Szczegóły 2 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w sali 62 lub Filii UM.  
Przed podejściem do stanowiska należy pobrać bilet z literą H. 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.  
Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć również w wersji elektronicznej. Procedura znajduje się na 
stronie  
 
Szczegóły 3 

Informację o tym, czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru, można uzyskać na stronie internetowej Urzędu 
Miasta  
 
Odbiór dowodu osobistego odbywa się w Wydziale Spraw Obywatelskich w pok. 27 lub Filii UM.  
Przed podejściem do pokoju/stanowiska należy pobrać bilet z literą I. 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.  

UZYSKANIE DOWODU OSOBISTEGO 

URZĄD MIASTA SZCZECIN 

1. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego  
Zobacz karty informacyjne: 

 Wydawanie dowodów osobistych WSO-XVI  

 Składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego WSO-
XVII  

Szczegóły 2 (patrz poniżej) 
2.    Odbiór dowodu osobistego 

Szczegóły 3 (patrz poniżej) 

DODATKOWE WYMOGI DLA OSÓB KTÓRE: 

- urodziły się poza granicami kraju, 
- zmieniły dane poza granicami kraju - URZĄD STANU CYWILNEGO 
 
- nie posiadają numeru PESEL   - URZĄD WOJEWÓDZKI 
 

Szczegóły 1 (patrz poniżej) 
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https://eurzad.szczecin.pl/chapter_51199.asp?soid=62A4F082D99040E782E582272844DFB4
https://eurzad.szczecin.pl/chapter_51199.asp?soid=895CCB6596724113BD5C48A88C2AFC13
https://eurzad.szczecin.pl/chapter_51199.asp?soid=895CCB6596724113BD5C48A88C2AFC13

