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W sprawie:
Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

1. Od czego zacząć?
Należy złożyć wniosek.
Do wniosku załączyć:
1. Kserokopię posiadanego krajowego prawa jazdy.
2. Kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle,
mającą
dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą
wizerunek
od wierzchołka głowy do górnej
części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźne oczy,
zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i
okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi
włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być
wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; 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 się 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 z
dnia 27 sierpnia 1997r. 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 się
zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w
Rzeczpospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową
zapisanego na zewnętrznym nośniku danych.
3. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy.
4. Aktualny dowód osobisty do wglądu przy odbiorze prawa jazdy.
2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy?
opłata za dokument:
− 35 zł – za wydanie międzynarodowego prawa jazdy
opłata skarbowa:
− 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury
oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)
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Opłaty należy uiścić na konto:
1. Opłata za dokument:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Nr rachunku: 46 8876 0009 0036 4161 2000 0078
2. Opłata skarbowa:
Urząd Miejski w Kluczborku
Nr rachunku: 55 1240 1662 1111 0000 2655 9410

3. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Wydział Komunikacji i Transportu
(tel. 77 418-52-18 wew. 135 – 136)
4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy?
Zgodnie z art. 35 kpa załatwienie sprawy następuje niezwłocznie. W przypadku sprawy
wymagającej postępowania wyjaśniającego załatwienie następuje nie później niż w ciągu
miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od
dnia wszczęcia postępowania.
5. W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę?
Odbioru dokumentów
pełnomocnictwo.

dokonuje

osobiście

wnioskodawca

lub

osoba

posiadająca

6. Przepisy prawne obowiązujące przy postępowaniu w danej sprawie:
1.
2.
3.
4.

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania
pojazdami
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r.
w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11
stycznia
2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia
do kierowania pojazdami
7. O czym wnioskodawca wiedzieć powinien?

1. Cudzoziemiec dołącza ponadto do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub
innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.
2. Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane na podstawie krajowego prawa jazdy na
okres 3 lat. Okres jego ważności nie może przekraczać terminu ważności krajowego prawa
jazdy.
8. Co przysługuje wnioskodawcy?
§
§

Skarga,
Na podstawie art. 127 § 2 i art. 129 kpa stronie służy prawo wniesienia odwołania
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty
Kluczborskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

2
•

9. Wzór wniosku do pobrania:
W Wydziale Komunikacji i Transportu, pokój nr 04 oraz na stronie internetowej powiatu
kluczborskiego pod adresem: www.powiatkluczborski.pl.
DODATKOWE UWAGI:
Wymaganych opłat można dokonać w Punkcie Kasowym zlokalizowanym na parterze obok
Wydziału Komunikacji i Transportu.
Godziny otwarcia Punktu Kasowego:
Poniedziałek: 8.00 – 15.30
Wtorek – Piątek: 7.30 – 14.30

Godziny przyjmowania Interesantów
w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek – Piątek
godz. 8.00 – 15.00

Opracowała: Kornelia Krakowiak

Zatwierdził: Norbert Barcz
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