
WYDANIE MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA JAZDY

Podstawa prawna:
 
• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r., poz. 155). 
• Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 2012 r. w 
sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 1005 z późn. zm.).
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w 
sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami 
(tekst jednolity Dz.U. Nr 83 z 2013r.).
•Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. 
poz. 267)
•rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty
ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2015
r. poz. 681)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1.Wniosek o wydanie prawa jazdy 
Załączniki:
• jedna fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm,
• kserokopia prawa jazdy,
• dowód uiszczenia opłaty.

2.Do wglądu: 
• dokument tożsamości właściciela.

II. OPŁATY:
1.Opłata administracyjna:
• opłata za wydanie prawa jazdy międzynarodowego – 35zł
2.Opłata ewidencyjna za wydanie:
• prawa jazdy – 0,50zł

Opłaty można uiścić gotówką w trakcie załatwiania sprawy w kasie Urzędu , III  piętro, pokój 307 lub
przelewem na  konto  nr  82  8717  0009  2001  0000  0055  0001  Bank  Spółdzielczy  Ziemi  Kraśnickiej  w
Kraśniku (dotyczy opłaty za wydanie prawa jazdy międzynarodowego).

3.Opłata skarbowa: 
• za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł.
na rachunek  bankowy  Urzędu Miasta Kraśnik:
nr 43 1240 5497 1111 0010 4019 6993

http://www.powiatkrasnicki.pl/uploader/sprawy/1382344194_WNIOSEK3.pdf


III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Prawo jazdy wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej.
Termin załatwiania sprawy - wydania prawa jazdy międzynarodowego - wynosi 3 dni od dnia otrzymania 
kompletu dokumentów.

IV.WAŻNOŚĆ DECYZJI

Ważność międzynarodowego prawa jazdy określa się na podstawie krajowego prawa jazdy, przy czym 
okres ten:

• nie może być dłuższy niż 3 lata, lub

• okres ten nie może przekraczać okresu ważności krajowego prawa jazdy.

V.  TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem organu, 
który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie


