
 

Wydawanie międzynarodowych praw jazdy 
 

 

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy 

 

Osoba ubiegająca się o wydanie międzynarodowego prawa jazdy przedkłada: 

- wniosek, 

-  posiadane prawo jazdy (do wglądu) celem wykonania jego kopii, 

- kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 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 wyraźnie 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 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 

721, z późn. zm.; 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 Rzeczypospolitej Polskiej;  

- dokument tożsamości (do wglądu - dowód osobisty lub paszport), 

- dowód uiszczenia opłaty uiszczonej w kasie urzędu lub potwierdzenie przelewu 

bankowego. 
 

Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane przez każdego starostę, na wniosek osoby 

zainteresowanej, za opłatą, na podstawie krajowego prawa jazdy. 

Międzynarodowe prawo jazdy zgodne ze wzorem określonym w: 

1) Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r. (Dz. U. 

z 1959 r. poz. 321 i 324) jest wydawane na okres roku, nie dłużej jednak niż na okres 

ważności krajowego prawa jazdy; 

2) Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. 

z 1988 r. poz. 40 i 41) jest wydawane na okres 3 lat, nie dłużej jednak niż na okres 

ważności krajowego prawa jazdy. 

 

1. Opłaty 

 

za wydanie międzynarodowego prawa jazdy – 35 zł 
w/w opłatę można uiścić: 

- w kasie tutejszego Starostwa (Brzozów, ul. 3 Maja 51, I piętro, pokój nr 22) 

lub 

- przelewem na konto bankowe nr 

Starostwo Powiatowe w Brzozowie 



72 1240 2324 1111 0010 4331 0666 
tytułem: za wydanie międzynarodowego prawa jazdy, imię, nazwisko, adres 

 

dowód wpłaty lub potwierdzenie należy przedłożyć wraz z wnioskiem w tutejszym 

Wydziale Komunikacji (na stanowisku 7 lub 8). 
  

Potwierdzenie przelewu (PDF) 
potwierdzające uiszczenie opłaty  

można przesłać pocztą elektroniczną  na adres: 

prawajazdy@powiatbrzozow.pl 

 

3. Miejsce złożenia dokumentów 

 

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, Starostwa Powiatowego w Brzozowie, 

Brzozów, budynek przy ul. 3 Maja 51, I piętro sala nr 12, stanowiska nr 7, 8. 

 

 

 


