
Na podstawie art. 109 ust. 8 ustawy z dnia 3 lipca
2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Zak∏ad opieki zdrowotnej ubiegajàcy si´
o wpis na list´ centrów medycyny lotniczej, zwany da-
lej „zainteresowanym podmiotem”, sk∏ada do Prezesa
Urz´du Lotnictwa Cywilnego, zwanego dalej „Preze-
sem Urz´du”, za poÊrednictwem Naczelnego Lekarza
Lotnictwa Cywilnego, zwanego dalej „Naczelnym Le-
karzem”, wniosek o wpisanie zak∏adu opieki zdrowot-
nej na list´ centrów medycyny lotniczej, sporzàdzony
wed∏ug wzoru okreÊlonego w za∏àczniku nr 1 do rozpo-
rzàdzenia.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do∏àcza si´:

1) wypis z w∏aÊciwego rejestru zak∏adów opieki zdro-
wotnej;

2) statut zak∏adu opieki zdrowotnej albo wypis ze sta-
tutu w cz´Êci potwierdzajàcej wymagania okreÊlo-
ne w art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r.
— Prawo lotnicze, zwanej dalej „ustawà”;

3) odpisy dokumentów poÊwiadczajàcych zatrudnie-
nie w zak∏adzie opieki zdrowotnej lekarzy orzeczni-
ków oraz specjalistów z zakresu medycyny lotni-
czej lub medycyny transportu.

§ 2. Naczelny Lekarz weryfikuje pod wzgl´dem for-
malnym wniosek oraz za∏àczone do wniosku doku-
menty i po stwierdzeniu, ˝e zak∏ad opieki zdrowotnej:

1) spe∏nia wymagania okreÊlone w art. 109 ust. 1
ustawy,

2) zapewnia wykonywanie badaƒ lotniczo-lekarskich
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 112 ust. 1 ustawy oraz przepisami mi´dzynaro-
dowymi, o których mowa w art. 3 ust. 5 ustawy 

— przekazuje ca∏oÊç dokumentacji Prezesowi Urz´du
wraz z wnioskiem o wpisanie zak∏adu opieki zdrowot-
nej na list´ centrów medycyny lotniczej.

§ 3. 1. Wpis zak∏adu opieki zdrowotnej na list´ cen-
trów medycyny lotniczej nast´puje z urz´du, z chwilà

wydania przez Prezesa Urz´du decyzji o wpisie tego za-
k∏adu na list´ centrów medycyny lotniczej.

2. Lista centrów medycyny lotniczej prowadzona
jest w formie ksi´gi rejestrowej wed∏ug wzoru okreÊlo-
nego w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia.

3. B∏´dy pisarskie oraz inne oczywiste omy∏ki we
wpisach przekreÊla si´ linià w sposób umo˝liwiajàcy
odczytanie pierwotnego tekstu.

4. Osoba dokonujàca wpisu na list´, zmiany we
wpisie lub skreÊlenia z listy zamieszcza dat´ wpisu
i sk∏ada swój podpis.

5. Ponownego wpisu na list´ centrów medycyny
lotniczej zak∏adu opieki zdrowotnej, który zosta∏
uprzednio skreÊlony z tej listy, dokonuje si´ pod no-
wym numerem.

§ 4. Zainteresowany podmiot jest obowiàzany po-
informowaç Prezesa Urz´du, za poÊrednictwem Na-
czelnego Lekarza, o zaistnieniu wszelkich sytuacji ma-
jàcych wp∏yw na spe∏nienie przez zak∏ad opieki zdro-
wotnej wymagaƒ, o których mowa w art. 109 ust. 1
ustawy, lub uniemo˝liwiajàcych przeprowadzanie ba-
daƒ lotniczo-lekarskich zgodnie z przepisami wydany-
mi na podstawie art. 112 ust. 1 ustawy lub przepisami
mi´dzynarodowymi, o których mowa w art. 3 ust. 5
ustawy, oraz o zmianach w zakresie danych obj´tych li-
stà centrów medycyny lotniczej, w terminie 14 dni od
dnia ich zaistnienia.

§ 5. 1. SkreÊlenia zak∏adu opieki zdrowotnej z listy
centrów medycyny lotniczej dokonuje si´ na wniosek
zainteresowanego podmiotu z∏o˝ony do Prezesa Urz´-
du, za poÊrednictwem Naczelnego Lekarza lub na
wniosek Naczelnego Lekarza w przypadkach okreÊlo-
nych w art. 109 ustawy.

2. W przypadku z∏o˝enia wniosku, o którym mowa
w ust. 1, przez Naczelnego Lekarza powiadamia on na
piÊmie zainteresowany podmiot oraz informuje o przy-
czynie z∏o˝enia wniosku.

§ 6. SkreÊlenie z listy centrów medycyny lotniczej
nast´puje z urz´du:

1) z chwilà wydania przez Prezesa Urz´du decyzji
o skreÊleniu z listy centrum medycyny lotniczej 
— w przypadkach, o których mowa w art. 109 ust. 6
pkt 2 i 3 ustawy;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 11 lipca 2003 r.

w sprawie trybu wpisywania zak∏adów opieki zdrowotnej na list´ centrów medycyny lotniczej
oraz skreÊlania z niej

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infra-
struktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19,
poz. 165).



2) z dniem okreÊlonym przez Prezesa Urz´du w decy-
zji o skreÊleniu z listy centrum medycyny lotniczej
— w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 6
pkt 1 ustawy;

3) z dniem wskazanym przez zainteresowany pod-
miot we wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 1 —
w przypadkach innych ni˝ okreÊlone w art. 109
ust. 6 ustawy.

§ 7. Ponownego wpisu na list´ centrów medycyny
lotniczej zak∏adu opieki zdrowotnej, który zosta∏
uprzednio skreÊlony z tej listy, dokonuje si´ w trybie
okreÊlonym w § 1—3.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.2)

Minister Infrastruktury: M. Pol
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2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Komunikacji z dnia 10 wrzeÊnia 1986 r.
w sprawie personelu lotniczego (Dz. U. Nr 41, poz. 199 oraz
z 2001 r. Nr 131, poz. 1476), które utraci∏o moc z dniem
17 listopada 2002 r. na podstawie art. 222 ustawy z dnia
3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112).

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 11 lipca 2003 r. (poz. 1332)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O WPIS ZAK¸ADU OPIEKI ZDROWOTNEJ NA LIST¢ CENTRÓW MEDYCYNY LOTNICZEJ 

.............................................., dnia ......................................
(miejscowoÊç)                                              (data)        

................................................
(nazwa wnioskodawcy)

PREZES
URZ¢DU LOTNICTWA CYWILNEGO
Za poÊrednictwem
NACZELNEGO LEKARZA
LOTNICTWA CYWILNEGO

WNIOSEK

o wpis zak∏adu opieki zdrowotnej na list´ centrów medycyny lotniczej

Po zapoznaniu si´ z wymaganiami, jakie muszà spe∏niaç centra medycyny lotniczej, okreÊlonymi w ustawie
z dnia 3 lipca — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112) oraz w przepisach mi´dzynarodowych, o których mowa
w art. 3 ust. 5 wy˝ej wymienionej ustawy, wnosz´ o wpis na list´ centrów medycyny lotniczej:

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................
(nazwa i adres centrum medycyny lotniczej)

JednoczeÊnie informuj´, ˝e wy˝ej wymieniony zak∏ad mo˝e rozpoczàç wykonywanie zadaƒ centrum

medycyny lotniczej z dniem..........................................................

...................................................................................................
(podpis i pieczàtka kierownika zak∏adu opieki zdrowotnej)

Za∏àczniki:

zgodne z § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie trybu wpisywania
zak∏adów opieki zdrowotnej na list´ centrów medycyny lotniczej oraz skreÊlania z niej (Dz. U. Nr 139, poz. 1332).
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR KARTY EWIDENCYJNEJ KSI¢GI REJESTROWEJ CENTRUM MEDYCYNY LOTNICZEJ

NAZWA CENTRUM MEDYCYNY LOTNICZEJ (CML)

Numer wpisu na list´ CML 00/....../rok

Pe∏na nazwa i adres siedziby zak∏adu 
opieki zdrowotnej

Data wpisu zak∏adu opieki zdrowotnej na list´

Nr i data decyzji o wpisie zak∏adu opieki zdrowotnej 
na list´ CML

Nr i data decyzji o skreÊleniu zak∏adu opieki 
zdrowotnej z listy

Data skreÊlenia zak∏adu opieki zdrowotnej z listy

Przyczyna skreÊlenia zak∏adu opieki zdrowotnej z listy

Miejsce wykonania badaƒ lotniczo-lekarskich

Uwagi

Data i podpis osoby dokonujàcej wpisu


