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KARTA  USŁUGI 
REALIZOWANEJ W RAMACH PROCESU POSTĘPOWANIA 

ADMINISTRACYJNEGO. 
KTD – 30  Wydanie międzynarodowego prawa jazdy. 

KOMÓRKA  ODPOWIEDZIALNA 

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg – biuro SK4 godziny pracy 7:30 – 15:30,  
telefon kontaktowy (56) 682 16 88, fax. (56) 683 54 14 

PODSTAWA PRAWNA 

• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. 
zm.), 
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 
r. poz. 2096 z późn. zm.), 
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. 
zm.), 
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 
2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 83) w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów 
stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie 
wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. (Dz. U z 2016 
r.  poz. 231 z późn. zm.), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie 
wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 702). 

WYMAGANE  DOKUMENTY 

1. Wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy – formularz dostępny w Wydziale 
Komunikacji, Transportu i Dróg SP w Golubiu-Dobrzyniu lub w załączniku, 

2. Załączniki: 
 Jedna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca 

dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od 
wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% 
fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca 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;  



 Kserokopia posiadanego krajowego prawa jazdy wydanego przez polski organ; 
 Dowód uiszczenia opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy; 
 Pełnomocnictwo – w  przypadku gdy strona nie może osobiście stawić się w urzędzie.  

 
      3. Do wglądu: 

 Dowód osobisty lub paszport. 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA  SPRAWY 

Po pozytywnej weryfikacji wniosku - międzynarodowe prawo jazdy zostaje wydane  
w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia złożenia wniosku. 

OPŁATY 

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy - 35,00 zł  
Opłatę uiszcza się w punkcie kasowym Starostwa - Oddział Banku Spółdzielczego -  czynnym 
od poniedziałku do piątku w godzinach od: 8.00 do 14.30,  
na konto bankowe: 30 9551 0002 0105 2126 2000 0002  
 
- bądź za pomocą kart płatniczych w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg. 
 
Pełnomocnictwo* – 17 zł  
Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia czynnej w godzinach:  
Poniedziałek, środa, czwartek    7:30 – 14:00  
Wtorek                                        7:30 – 15:00   
Piątek                                          7:30 – 13:00 
 
*Pełnomocnictwo nie podlega opłacie jeżeli udzielone jest małżonkowi, rodzeństwu, wstępnemu lub zstępnemu. 

SPOSÓB DOSTARCZENIA  DOKUMENTÓW 

Wniosek wraz z załącznikami składa się osobiście lub przez pełnomocnika w Wydziale 
Komunikacji, Transportu i Dróg SP w Golubiu-Dobrzyniu; 
 
Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePuap, dołączając zamieszczone 
formularze do załatwienia danej sprawy, do formularza ogólnego (osoby posiadające podpis 
elektroniczny lub profil zaufany na platformie E-Puap). 

MIEJSCE  ZŁOŻENIA  DOKUMENTÓW 

Wniosek składa się w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym w 
Golubiu-Dobrzyniu - biuro uprawnień nr SK 4.  

TERMIN  ZAŁATWIENIA  SPRAWY 

Od momentu złożenia dokumentów oraz pozytywnej ich weryfikacji w  terminie - do 3 dni. 

TRYB  ODWOŁAWCZY 

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu,  
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, za pośrednictwem Starosty Golubsko-
Dobrzyńskiego. 

FORMULARZ  DO POBRANIA 



Wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy – KTD 30 
Wzór pełnomocnictwa  – KTD 30 
Klauzula informacyjna – KTD 30 

UWAGI 
Osoba ubiegająca się o wydanie międzynarodowego prawa jazdy określa we wniosku o jego 
wydanie, jaki druk międzynarodowego prawa jazdy ma być wydany: 
 
1.  zgodny z Konwencją o ruchu drogowym, podpisaną w Genewie dnia 19 września 1949 r.  
    (Dz. U. z 1959 r. Nr 54, poz. 321 i 322); 
2. zgodny z Konwencją o ruchu drogowym, sporządzoną w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.   
   (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44). 
 

REJESTR ZMIAN 
Zmianie uległy:  
1. Numer konta: z 57 9551 0002 0105 2126 2000 0001 na 30 9551 0002 0105 2126 2000 

0002, 
2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 627, z 

późn. zm.) zmienia się na ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. 
U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.),  

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 
2016 r. poz. 23, z późn. zm.) zmienia się na ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 
2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),  

 


