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W odpowiedzi na interpelację Pana Krzysztof Soboń - Radnego Rady Powiatu w Kielcach 
przedmiocie uzyskiwania PKZ - Profilu Kierowcy Zawodowego w Wydziale Komunikacji i Transportu, 
wyjaśniam co następuje: 

- kwestia uzyskania Profili Kierowcy Zawodowego (PKZ) uregulowana jest w art. 2 pkt 4 i art. 15a ustawy 
z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 z późn. zm.) oraz art. 39du 
ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm.), 
- ustawodawca określił, że warunkiem przystąpienia przez kierowcę do szkolenia okresowego jest 
uzyskanie PKZ, który wydaje Starosta właściwy dla miejsca zamieszkania kierowcy, na jego pisemny 
wniosek wraz z załączonymi wymaganymi dokumentami, m.in. badanie lekarskie, badanie psychologiczne, 
fotografie. 

Zgodnie z pkt 32 Regulaminu umawiania wizyt, kalendarz rezerwacji internetowych ustawiony jest 
j 5 dni do przodu i zwalnia terminy codziennie na kolejny dzień roboczy, a nie 2 razy w tygodniu jak 

sugeruje Pan Radny. Regulamin ten jest ogólnie dostępny na stronach Starostwa Powiatowego w Kielcach. 
Ponadto z dnia na dzień można również umówić się telefonicznie pod wskazanym numerem telefonu tj. 
(41) 200-15-42. 
Przyjmowane są również osoby, które zgłaszają się bez wcześniejszego umówienia, jeżeli np. osoby które 
się umówiły, nie zgłosiły się, bądź któraś z umówionych osób nie ma kompletu dokumentów, co daje 
możliwość obsługi osoby nieumówionej. 

Należy równocześnie zauważyć, że pracownicy Referatu praw jazdy zajmują się wszystkimi 
sprawami z zakresu uprawnień do kierowania pojazdami, wymianami praw jazdy, wydawaniem wtórników 
oraz wydawaniem również PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę), a więc dla osób, które ubiegają się 



o pierwsze prawo jazdy lub rozszerzenie uprawnień. Od dnia 28.04.2022 r. do 24.06.2022 r. Referat praw 

jazdy rozpatrzył: 

-wnioski o PKZ-374 
-wnioski o PKK-721 
- inne sprawy z zakresu uprawnień do kierowania pojazdami (z wyłączeniem zatrzymanych praw jazdy) -

Co łącznie daje 1882 rozpoznanych spraw. 
Należy również dodać, że w dniu 02 czerwca 2022 r. Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu, 

zorganizował spotkanie z ośrodkami szkolenia kierowców, które prowadzą szkolenia kierowców 
zawodowych. Na spotkaniu obecni byli m.in. Szkoła Jazdy Piekoszów z Piekoszowa, Szkoła Jazdy „TOM", 
Szkoła Jazdy „Krzysztof" czy Szkoła Jazdy „Pilot" wszystkie z Kielc oraz Szkoła Jazdy „U Sławka", która 
prowadzi szkolenia zarówno w Kielcach jak i w Jędrzejowie. Na niniejszym spotkaniu ustalono, że 

przedstawiciele szkół jazdy mogą telefonicznie u Kierownika Referatu i osoby zastępującej Kierownik; 
umówić np. kilku kierowców, którzy planują rozpoczęcie szkolenia w ich szkołach jazdy. Mogą również 
osobiście zgłosić się z kompletem dokumentów oraz upoważnieniem od kierowcy i po uiszczeniu opłaty 
skarbowej za upoważnienie złożyć wniosek o PKZ. 

Stwierdzić należy, iż zainteresowanie ze strony szkół jazdy jest znikome, co świadczy o tym, że 
kierowcy bez większych problemów umawiają się na uzyskanie PKZ. 
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