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§ 1 

1. Szczegółowy regulamin usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych przez słuchaczy 

zwany dalej „regulaminem”, określa termin i formę usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Krakowie w ramach 

prowadzonego procesu kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego. 

2. Niniejszy regulamin zostaje wydany na podstawie art. 99 pkt 2) ustawy prawo oświatowe oraz 

w związku z § 43 ust. 1 pkt. 14) Statutu Szkoły. 

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o Szkole, pracowniku Szkoły, słuchaczu, kadecie, wykładowcy, 

wychowawcy, kształceniu, nauczaniu, szkoleniu, doskonaleniu zawodowym, JRG SA PSP – należy 

przez to rozumieć odpowiednio Szkołę, pracownika Szkoły, słuchacza, kadeta, wykładowcę, 

wychowawcę, kształcenie, nauczanie, szkolenie, doskonalenie zawodowe, JRG SA PSP w rozumieniu 

Statutu Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. 

4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o urlopie okolicznościowym, krótkoterminowym – należy przez to 

rozumieć odpowiednio urlop okolicznościowy, krótkoterminowy w rozumieniu przepisów wydanych 

na podstawie art. 112 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. 

5. Ilekroć w regulaminie jest mowa o przepustce – należy przez to rozumieć odpowiednio przepustkę 

w rozumieniu zarządzenia Komendanta Szkoły w sprawie udzielania przepustek kadetom. 

§ 2 

1. Do powodów nieobecności na zajęciach edukacyjnych usprawiedliwianych przez wychowawcę bez 

wnioskowania ze strony słuchacza należy: 

1) pełnienie służby przez słuchacza kształcenia dziennego albo słuchacza szkolenia 

podstawowego w zawodzie strażak zgodnie z rozkazem dziennym naczelnika wydziału 

właściwego ds. pododdziałów szkolnych albo rozkazem dowódcy JRG SA PSP, 

w szczególności: 

a) służba wewnętrzna, 

b) służba wartownicza, 

c) służba w JRG SA PSP, w tym służba pełniona w punkcie alarmowym; 

1a) wykonywanie zadań związanych z tokiem służby w pozostałych jednostkach organizacyjnych 

PSP, o których mowa w § 35 ust. 9 Statutu Szkoły; 

2) przebywanie słuchacza na zwolnieniu z zajęć, wystawionym w formie zaświadczenia przez 

lekarza bądź pracownika wyznaczonego do prowadzenia spraw z zakresu opieki medycznej 

oraz organizowania leczenia ambulatoryjnego słuchaczy, mającym charakter zwolnienia typu: 

a) „P” – obejmuje nieobecność na: 

− zajęciach edukacyjnych praktycznej nauki zawodu, 

− zajęciach wychowania fizycznego, 

− służbie w JRG SA PSP, 

− służbie wewnętrznej, 

− służbie wartowniczej, 

− zaprawie porannej, 

b) „T” – obejmuje nieobecność na zajęciach edukacyjnych teoretycznych; 

c) „P+T” – obejmuje aktywności o których mowa w lit. a) i b); 

2a)  wizyta u lekarza specjalisty na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza; 
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3) wykonywanie zadań w ramach działalności statutowej Szkoły po uzyskaniu zgody 

Komendanta Szkoły, w tym udział słuchacza w szczególności w: 

a) uroczystościach państwowych, patriotycznych, patriotyczno-religijnych oraz religijnych, 

b) zabezpieczeniu imprez sportowych, charytatywnych, pokazów, 

c) pokazie, prelekcji przeprowadzanej w innej instytucji, 

d) akcji charytatywnej, 

e) zawodach sportowych; 

4) udział w prowadzonym działaniu ratowniczym realizowanym przez pododdział szkolny 

centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (coo ksrg); 

5) przebywanie na urlopie okolicznościowym oraz krótkoterminowym udzielonym w drodze 

wyróżnienia przez Komendanta Szkoły; 

6) osobiste stawienie się na imienne wezwanie, wystosowane przez organ właściwy w sprawach 

powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu 

terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach 

o wykroczenia – w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi 

organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się słuchacza na to wezwanie; 

7) odosobnienie słuchacza w razie decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego, 

wydanej zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych – z przyczyn przewidzianych 

tymi przepisami; 

8) realizacja przez słuchacza szkolenia podstawowego w zawodzie strażak zadań określonych we 

wniosku przełożonego uprawionego do mianowania opatrzonym pozytywnym stanowiskiem 

Komendanta Szkoły. 

2. Każdorazowo pracownik Szkoły przed podjęciem się przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 

pkt 3), z zaangażowaniem w jego realizację słuchacza jest obowiązany poinformować wychowawcę 

o planowanej nieobecności słuchacza. 

3. Nieobecności słuchacza na zajęciach edukacyjnych ewidencjonowane w dokumentacji przebiegu 

nauczania należy usprawiedliwiać w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację przyczyny 

nieobecności z opisem urlop, służba, chory, itp. 

4. Pracownik wyznaczony do prowadzenia spraw z zakresu opieki medycznej oraz organizowania 

leczenia ambulatoryjnego słuchaczy, informuje niezwłocznie wychowawcę o wystawionym 

zaświadczeniu o którym mowa w ust. 1 pkt 2). 

§ 3 

1. Nieobecność słuchacza na zajęciach edukacyjnych z powodu innego niż te o których mowa w § 2 

ust. 1 (np.: przebywanie słuchacza na zwolnieniu lekarskim wystawionym przez innego lekarza, niż 

ten o którym mowa § 2 ust. 1 pkt 2), wizyta u lekarza specjalisty podczas przebywania na przepustce 

lub urlopie, krwiodawstwo) jest usprawiedliwiana przez słuchacza w terminie do 5 dni od dnia 

stawienia się w Szkole. 

2. Celem usprawiedliwienia nieobecności o której mowa w ust. 1 słuchacz przedkłada wychowawcy 

zwolnienie lub zaświadczenie o wizycie wystawione przez lekarza. 

3. Po przekroczeniu terminu, o którym mowa w ust. 1, nieobecność słuchacza, o której mowa w ust. 

1 pozostaje nieusprawiedliwiona. 
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§ 4 

1. O nieobecności na zajęciach edukacyjnych ujawnionej przez wychowawcę, innej niż ta, o której 

mowa w § 2 i § 3, słuchacz zostaje powiadomiony niezwłocznie. 

2. Słuchacz ma prawo usprawiedliwić nieobecność, o której mowa w ust. 1 w terminie wskazanym 

przez wychowawcę, jednak nie przekraczającym więcej niż 14 dni od dnia, w którym miało miejsce 

powiadomienie słuchacza. 

3. Po upływie czasu o którym mowa w ust. 2 nieobecność na zajęciach edukacyjnych traktuje się jako 

nieusprawiedliwioną. 

§ 5 

Wywiązywanie się przez słuchacza z obowiązku usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych, należy uwzględnić przy sporządzaniu opinii służbowej, a także przy wnioskowaniu 

o nagrody i wyróżnienia. 

§ 6 

Udzielanie przepustek w czasie trwania zajęć dydaktycznych jest niedopuszczalne. 

§ 7 

1. Słuchacz ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych realizowanych zgodnie 

z tygodniowym planem zajęć zatwierdzonym przez Komendanta Szkoły dla plutonu do którego jest 

przypisany. 

2. Dopuszczalna jest obecność na zajęciach edukacyjnych realizowanych dla innego plutonu po 

uzyskaniu zgody wychowawcy i poinformowaniu wykładowcy zajęć edukacyjnych. 

§ 8 

1. Słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego może być zwolniony z zajęć edukacyjnych: 

1) na wniosek przełożonego uprawnionego do mianowania skierowany do Komendanta Szkoły; 

2) na podstawie zwolnienia lekarskiego okazanego wychowawcy. 

2. Usprawiedliwienie nieobecności słuchacza kkz dokonuje wychowawca na podstawie: 

1) wniosku przełożonego uprawnionego do mianowania opatrzonego pozytywnym 

stanowiskiem Komendanta Szkoły; 

2) zwolnienia lekarskiego, o którym mowa w art. 105c ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 

o Państwowej Straży Pożarnej. 

3. Po zakończeniu każdego zjazdu, wychowawca weryfikuje nieobecności poszczególnych słuchaczy 

i w przypadku stwierdzenia nieobecności nieusprawiedliwionych, informuje Komendanta Szkoły. 

Informację w tym zakresie Szkoła przesyła do przełożonego uprawnionego do mianowania słuchacza. 

4. Dopuszczalny limit godzin absencji słuchacza kkz określony został w Załączniku nr 2 z dnia 

28 sierpnia 2018 r. do Statutu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie 

stanowiącym „Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego słuchaczy w Szkole 

Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie”. 

§ 9 

Do wszelkich spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowanie 

przepisy powszechnie obowiązujące w systemie oświaty. 


