
Międzynarodowe prawo jazdy 

Międzynarodowe prawo jazdy wydaje się w zakresie posiadanych przez osobę uprawnień 

ujętych w prawie jazdy wydanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

Międzynarodowe Prawo Jazdy jest wydawane na podstawie krajowego prawa jazdy na 

okres trzech lat. Okres jego ważności nie może jednak przekraczać terminu ważności 

krajowego prawa jazdy. 

 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

 

1. wniosek* 

2. kserokopia posiadanego prawa jazdy 

3. fotografia /wymiar 3,5 na 4,5/ ** 

4. dowód uiszczenia opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy 

 

Przy składaniu dokumentów należy przedłożyć do wglądu: 

 

-dowód osobisty lub paszport 

 

-oryginał prawa jazdy 

 

* Formularz pobrany z Internetu musi być wydrukowany w całości na jednej kartce 

formatu A4 (dwustronnie!), bez zmniejszania, zwiększania czy zmiany proporcji, w 

normalnym, a nie oszczędnościowym trybie wydruku. Ze względu na niewielkie 

marginesy formularza, wydruk na niektórych drukarkach np. laserowych może być 

niemożliwy 

** kolorową fotografię o wymiarach 35 × 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.4)); 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; dopuszcza się załączanie  zdjęcia wykonanego techniką 

cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych 

Właściwość miejscowa 

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

zainteresowanej, za opłatą na podstawie krajowego prawa jazdy. Międzynarodowe prawo 

jazdy jest wydawane na okres 3 lat, nie dłużej jednak niż na okres ważności krajowego 

prawa jazdy. 

 

 

 



Druki:  

- wniosek o wydanie prawa jazdy 

 

Opłata za wydanie międzynarodowego prawa jazdy: 35 PLN 

Opłaty należy dokonać na konto Starostwa Powiatowego w Sejnach:  

Bank Spółdzielczy w Sejnach 

91935400070000000022350039 

 


