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Zaznajomiwszy się z powyższą umową oraz protokołem końcowym uznaliśmy je i uzna
jemy za słuszne zarówno w całości, jak i w każdym z postanowień w nich zawartych; oświad
ctItmy, że są przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone i przyrzekamy, że będą niezmiennie zacho
wywańe. 

Na dowód czego, wydaliśmy Akt niniejszy, opatrżony pieczęcią Rzeczypospolitej. 

~ Warszawie, dnia 13 czerwca 1938 r. 

f-) l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów 

f-) Sławoj Składkowski 
'. 

Minister Spraw Zagranicznych 

f-) Beck 
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OśWIADCZENIE RZĄDOWE • 
z dnia 28 czerwca 1938 r. 

w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy między ~zecząpospolitą Polską a.Re
publiką Litewską o komunikacji kolejowe;, podpisanej w ,Warszawie dnia 25 maja 1938 r. 

Podilje się niniejszym do wiadomości, że w wykonaniu art. 44 umowy między Rzecżąt)o
spolitą Polską a Republiką Litewską o komunika~ji kolejowej podpisanej wraz z protokołem 
:końcowym w ,Warszawie dnia 25 maja 1938 r., wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyż
szej umowy nastąpiła w Kownie dnia 28 czerwca 1938 r . . 

Minister Spraw Zagranicznych: Becli 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW KOMUNIKACJI I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 27 n.aja 1938 r. 
I 

wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznycn o służbie 
zdrowia lotnictwa cywilnego. 

Na podstawie art. 8 ust. (2) lit. a) i, ust. (3), 
art. 2'0 i art. S2: ust. (1) rozporządzenia Prezy
'd e rit a Rzeczypospolitej z dnia 14 marca 1928 r. 
o prawie lotniczym (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 69, 
poz. 437) oraz art. 2 ustawy z dnia 2 marca 
1935 r. w sprawie ratyfikacji międzynarodowej 
konwencji sanitarnej, dotyczącej .żeglugi po
wietrzneL podpisanej w Hadze dnia 12 kwietnia 
1933 r. (Dz. U. R. P. Nr 23, poz. 139) zarządza 
się co następuje: 

I. ORGANIZACJA SŁUZBY ZDROWIA 
LOTNICTWA CYWILNEGO. 

§ 1. Prowadzenie spraw służby zdrowia 
lotnictwa cywilnego, zgodnie z przepisami roz-

porządzenia niniejszego powierza się Instytu
towi Badań Lekarskich Lotnictwa, w dalszym 
ciągu rozporządzenia niniejszego oznaczonemu 
skrótem I. B. L. L. 

§ 2. Do zakresu działania L B. L. L. 
w dziedzinie służby zdrowia lotnictwa cywil
nego należą: 

1) studia w zakresie służby zdrowia lotni
ctwa cywilnego, 

2) opracowywanie projektów przepisów, 
dotyczących organizacji i pełnienia służby 
zdrowia lotnictwa cywilnego, 

3) selekcja kandydatów na członków załogi 
statków powietrznych. 
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4) kontrolne badania lotniczo - lekarskie 
cdonków załogi statków powietrznych, 

5) organizowanie pogotowi lotniczo-lekar
skich w portach i ośrodkach lotnictwa cywil
nego oraz przychodni lotniczo-lekarskich przy 
poradniach sportowo-lekarskich Państwowego 
Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposo
bienia ,Wojskowego (P. U. W. F. i P. W.), jak 
również nadzór nad działalnością tych przy
chodni i pogotowi, 

6} wydawanie żarządzeń w ramach kompe
tencji I. B. L. L., określonych w rozporządzeniu 
niniejszym, . 

7) 'organizowanie kursów . szkolenia dla le
karzy, personelu latającego i portowego w za
kresie służby zdrowia lotnictwa 'cywilnego, 

, 8) organizowanie leczenia uzdrowiskowego 
personelu latającego lotnictwa cywilnego, 

9) prowadzenie spraw lotnictwa sanitarne
go cywilnego, 

10) reprezentowanie służby zdrowia lotni
ctwa cywilnego na terenie międzynarodowym, 

11) spełnianie innych zadań służby zdrowia 
lotnictwa cywilnego, zleconych specjalnie przez 
Ministerstwo Komunikacji. 

§ 3. (1) Kierownikiem służby zdrowia lot
nictwa cywilnego jest kierownik I. B. L. L. pod
władny · Ministrowi Komunikacji w zakresie tej 
służby. 

(2) Pod względem prowadzenia spraw gos
podarczych i rachunkowości służby zdrowia 
lotnictwa cywilnego kierownik tej służby pod
lega bezpośredniemu , nadzorowi i kontroli wła
ściwych władz przełożonych i organów kontrol
nych wojskowych. 

(3) Za fachowe spełnianie służby zdrowia 
lotnictwa cywilnego w szczególności w zakr~
sie wykonywania mię.dzynarodowych przepl
sów sanitarnych, dotyczących żeglugi po
wietrznej kierow:nik tej służby odpowiada przed 
Ministrem Opieki Społecznej. 

(4) Kierownik służby zdrowia lotnictwa cy
wilnego jest w zakresie działania I. B. L. L. 
ustalonym niniejszym rozporządzeniem: 

a) zwierzchnikiem służbowym personelu 
przychodni i pogotowi lotniczo-lekar
skich, wyznaczonego do · pełnienia służ
by zdrowia lotnictwa cywilnego spośród 
personelu lekarsko - sanitarnego pań
stwowej służby lub też zatrudnioneg0 
na podstawie umowy o pracę z I. B. 
L. L., 

h) organem nadzorczym w zakresie wyko
nywania przepisów służby zdrowia lot
nictwa cywilnego przez polskie przed
siębiorstwa komunikacji lotniczej oraz 
stowarzyszenia i org~nizacje lotnicze. 

(5) Kierownik służby zdrowia lotnictwa 
.c:ywilnego ma prawo w ramach wyznaczonych 

mu kredytów zatrudniać personel lekarski i po
mocniczy tej służby na warunkach zatwierdzo
nych przez Ministerstwo Komunikacji. 

{6} Kierownik służby zdrowia lotnictwa cy
wilnego przedstawia Ministerstwu Komunikacji 
roczne i okresowe preliminarze budżetowe oraz 
składa corocznie sprawozdania z działalności 
i sprawozdania rachunkowo-kasowe ze sposobu 
zużyCia funduszów, przekazanych mu na cele 
służby zdrowia lotnictwa cywilnego. Sposób 
sporządzania i termin składania sprawozdań 
ustala Ministerstwo Komunikacji. 

§ 4. Koszty prowadzenia służby zdrowia 
lotnictwa cywilnego pokrywa I. B. L. L. z fun
duszów, przekazywanych mu na ten cel przez 
Ministerstwo 1K0munikacji z budżetu lotnictwa 
cywilnego lub przez inne instytucje intereso
wane w prowadzeniu dla nich służby zdrowia 
lotnictwa cywilnego przez I. B. L. L. z upoważ
nienia i na rachunek tych instytucyj. 

§ 5. (1) Kierownik służby zdrowia lotni
ctwa cywilrtego wykonywa swoje funkcje poza 
miejscem stałego urzędowania za pośredni
ctwem wyznaczonych przez siebie, za zgodą 
Ministerstwa Komunikacji, lekarzy podległei 
służby zdrowia lotnictwa cywilnego. 

(21
) Lekarze, o których mowa w ust. (1) 

sprawują fachowy nadzór nad przychodniami 
i pogotowiami lotniczo-lekarskimi służby zdro
wia lotnictwa cywilnego oraz załatwiająspra
wy przekazane im przez kierownika tej służby. 
Szczegółowy ich zakres działania określa in
strukcja, wydana przez Ministerstwo Komuni
kaGji na wniosek Kierownika I. B. L. L. 

§ 6. (1) Bezpośrednimi miejscowymi orga
nami I. B. L. L. są: 

aj przychodnie lotniczo-lekarskie przy po
radniach sportowo-lekarskich P. U. W. 
F. i P. W., 

b) pogotowia lotniczo-lekarskie w portach 
lub ośrodkach lotnictwa cywilnego, 
utworzone zgodnie z przepisem § 20. 

(2) Skład osobowy _ przychodni i pogotowi 
lotniczo-lekarskich oraz zakres czynności ich 
personelu określa instrukcja Ministerstwa Ko
munikacji, wydana na wniosek ;Kierownika I. B. 
L. L. 

§ 7. Do zakresu działania przychodni lot
niczo-lekarskich przy okręgowych poradniach 
sportowo-lekarskich P. U. W. F. i P. W. należy 
załatwianie tych spraw z dziedziny badania 
i kwalifikowania kandydatów na członków za
łogi i członków załogi statków powietrznych, 
które są przekazane tym przychodniom w ni
niejszym rozporządzeniu lub które zostaną im 
przekazane przez I. B. L L. za zgodą Minister
stwa Komunikacji ... 
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§ 8. iDo zakresu działania pogotowi lotni
'czo-Iekarskich na obszarze portu lotniczego 
lub ośrodka należy: 

1) czuwanie nad bezpieczeństwem i porząd
kiem sanitarnym, 

2) zapobieganie szerzeniu się chorób za
kaźnych, 

3) roztaczanie opieki lotniczo - lekarskiej 
nad personelem latającym, 

4) niesienie pierwszej pomocy lekarskiej 
w wypadkach nagłych i w wypadkach lotni
czych, 

5) zasięganie informacyj u lekarzy leczą
cych członków załogi statków powietrznych 
w czasie posiadania przez nich odpowiednich 
licencyj co do ich stanu zdrowia oraz rodzaju, 
przebiegu i skutków przechodzonych przez nich 
chorób (§ 15 ust. (2) lit. b), 

6) zasięganie informacyj. i roztaczanie opie
ki nad znajdującymi się na kuracji w klinikach 
i szpitalach ofiarami wypadków lotniczych, 

7) pełnienie służby ochrony bezpieczeństwa 
' lekarsko-sanitarnego w ruchu lotniczym we
wnętrznym i międzynarodowym. 

§ 9. Sposób zaopatrywania przychodni 
i pogotowi lotniczo-lekarskich ' w potrzebne 
przyrządy i instrumenty oraz inne materiały 
i ' inwentarz określa instrukcja wydana przez 
M-inisterstwo Komunikacji na wniosek Kierow
nika I. B. ' L. L. 

§ 10. Dla skoordynowania zainteresowań 
poszczególnych ministerstw w sprawach , służby 
zdrowia lotnictwa cywilnego powołuje się przy 
Ministerstwie Komunikacji stałą Komisję służby 
zdrowia lotnictwa cywilnego, jako organ do
radczy i opiniodawczy Ministrów Komunikacji 
i Opieki Społecznej w sprawa,ch tej służby. 

§ 11. Rozważaniu i opiniowaniu tej Ko
misji podlegają w szczególności: 

a) projekty wszelkich przepisów organiza
cyjnych i wykonawczych w dziedzinie 
służby zdrowia lotnictwa cywilnego, 

h) projekty preliminarzy budżetowych tej 
służby oraz sprawozdania z działalności 
i zamknięcia rachunkowo-kasowe, 

c) wyniki studiów z dziedziny służby zdro
wia lotnictwa cywilnego, 

d) projekty wniosków i referatów na kon
ferencje i kongresy międzynarodowe 
lotniczej służby zdrowia i lotnictwa sa
nitarnego oraz wyniki i sprawozdania 
z tych kongresów, , 

e) projekty obsady personalnej lekarsko
sanitarnej i zaopatrywania w urządze
nia, przyrządy i środki lecznicze urzę
dów i jednostek służby zdrowia lotni
ctwa cywilnego, 

fJ programy kursów szkolenia lotniczo
sanitarnego lekarzy, instruktorów oraz 
personelu latającego i portowego lotni
ctwa cywilnego, 

g) wreszcie programy i warunki organi
zacji leczenia uzdrowiskowego stałego 
personelu latającego lotnictwa cywil
nego. 

§ 12. (1) Przewodniczącym Komisji służby 
zdrowia lotnictwa cywilnego jest Dyrektor De
partamentu Lotnictwa Cywilnego Ministerstwa 
Komunikacji. 

(2) Do składu Komisji jako członkowie 
wchodzą: 

a) Kierownik I. B. L. L., 
b) delegat Ministra Opieki Społecznej, 
c) delegat Dowódcy Lotnictwa, 
dJ delegat Szefa Departamentu Zdrowia 

Ministerstwa Spraw Wojskowych, 
ej delegat Dyrektora Państwowego Urzę

du Wychowania Fizycznego iPrzyspo
sobienia Wojskowego, 

f) delegat Biura Sanitarnego Ministerstwa 
Komunikacji, 

a w przypadkach, gdy sprawy będące przed
miotem obrad dotyczą: 

g) służby zdrowia komunikacji lotnićzej -
I)yrektor Polskich Linij Lotniczych 
"Lot", 

hl służby zdrowia w lotnictwie sportowym 
i turystycznym oraz w szybownictwie -
Sekretarz Generalny Aeroklubu Rze
czypospolitej Polskiej, a w stosunku do 
ośrodków lotniczych prowadzonych 
przez Ligę Obrony Powietrznej i Prze
ciwgazowej, również i przedstawiciel 
Zarządu Głównego L. O. P. P., 

i) ,lotnictwa cywilnego sanitarnego 
przedstawiciele Zarządu Głównego Ligi 
Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej 
oraz Zarządu Głównego Polskiego Czer
wonego Krzyża. 

(3) Szczegóły, dotyczące: zwoływania ze
brań, porządku obrad, głosowania i przebiegu 
prac Komisji określa uchwalony , przez nią re
gulamin zatwierdzony przez Ministra Komuni
kacji. 

(4) no badania, oceny i przygotowania 
spraw podlegających kompetencji Komisji, 
przewodniczący Komisji może zapraszać osoby 
kompetentne spoza grona członków Komisji. 

II. ZASADY SŁUZBY ZDROWIA ' 
LOTNICTWA CYWILNEGO. 

1. Sposób bad'ania i wymagane warooki stanu 
zdrowia kandyda,Łów na członków załogi oraz 

członków załogi statków po,wietrznych. 

§ 13. (1) Każda osoba ubiegająca się o 
prawa i dokumenty niezbędne dopełnienia 
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. czynności na statkach powietrznych , podczas 
lotu musi poddać się badaniu lotniczo -lekar
skiemu, przewidzianemu w niniejszym rozdzia-

, le, w celu oceny zdolności fizycznej i · psychicz
nej(badanie kwalifikacyjne) do pełnienia tych 
czynności. Obowiązek ten dotyczy również 
osób ubiegających się o prawo dokonywania 
skoków , spadochronowych z ,. ' pokładu statków 
powietrznych podczas lotu. 

, (2) Każda osoba ' zgłaszająca się do badań 
lotniczo-lekarskich powinna złożyć podpisane 
przez siebie oświadczenie, czy podlegała już 
takim badaniom i z jakim wynikiem. 

§ 14. (1) Badania lotniczo-lekarskie od
bywają się 'komisyjnie na oddziałach L B. L. L. 
W skład komisji wchodzą: Kierownik I. B. L. L., 
jako przewodniczący, oraz dwaj wyznaczeni 
przez niego lekarze specjaliści I. B. L. L., jako 
członkowie, nadto delegat Departamentu Lot
nictwa Cywilnego Ministerstwa Komunikacji. 
Tryb urzędowania Komisji odbywa się zgodnie 
z ' obowiązującym w I. B. L. L. . regulaminem 
urzędowania wojskowych komisyj lotniczo-le
karskich. 

(2) Na podstawie protokołu badania , lotni
czo - lekarskiego sporządza się orzeczenie le
karskie, według wzoru Nr l do niniejszego roz
potządzenia, i wysyła się je do instytucji zain
te:resowanej w wyniku badania. 

: (3) Protokoły badań przechowuje 'instytu-, 
cja przeprowadzająca badania. 

§ 15. (1) iNa dowód dodatniego wyniku ba
dania wydaje się osobie badanej, na podstawie 
orzeczenia lekarskiego, książkę zdrowia spo
rządzoną według wzoru Nr 2 do niniejszego 
rozporządzenia. 

(2) Osoba, która otrzymuje książkę zdro
wia, powinna: 

a) złożyć zobowiązanie pisemne, że przez 
cały czas posiadania dokumentów upo
ważniających do pełnienia , czynności 
członka załogi na statkach powIetrz
nych , będzie zawiadamiać właściwe co 
do miejsca przychodnie lotniczo - le
karskie o każdej swej chorobie lub wy
padku, które mogą wpłynąć na stan 
zdrowia, 

b) podpisać upoważnienie do udzielania, 
na wniosek I. B. L. L. przez wszystkich 
lekarzy, których rad będzie zasięgała, 
informacyj co do jej stanu zdrowia oraz 
do wydawania przez zarządy szpitali 
odpisów historii choroby i protokołów 
operacyjnych. 

§ 16. Członkowie załogi statków powietrz
nych służących do komunikacji użytku publicz
nego obowiązani są zgłaszać się do badań lotni
czo-lekarskich co 6 miesięcy, inni zaś członko-

wie załogi co 12 miesięcy, w celu sprawdzenia, 
czy w stanie ich zdrowia nie zaszły zmiany, 
uniemoż,liwiające im dalsze pełnienie czynności 
na statkach powietrznych w zakresie ich dzia
łania (badanie okresowe). 

§ 17. Po każdej przebytej chorobie luli 
wypadku, który by mógł spowodować zmiąny 
w organizmie i wpłynąć na z.dolność . pełnienia 
czynności na statkach powietrznych podcza.s. 
lotu, członkowie załogi nie mogą być dopusz~: 
czeni do pełnienia tych czynności w zakresie 
ich działania bez uprzedniego poddania się ba,
danitr lotniczo - lekarskiemu (badania okolicz
nościowe). O 'potrzebie takiego badania decY· 
duje właściwa co do miejsca przychodnia lotni· 
czo - lekarska. . 

§ 18. Osoby, o których mowa w§ 13 ust. (1), 
powinny odpowiadać następującym ogólnym 
warun:kom zdolności fizycznej i psychicin'ej: ", 

. 1) wiek i płeć kandydatów na członków 
załogi: ' 

a) na statkach powietrznvch, ' służących do 
komunikacji użytku publicznego 
mężczyzna, który ukończył 21 lat, 

h) na innych statkach powietrznych, z wy
jątkiem szybowców - kandydat (męż
czyzna lub kobieta), który ukończył 
19 lat, , ' 

- " " -" 

c) na szybowcach oraz kandydatów na 
skoczków spadochronowych ze stat
ków powietrznych - kandydat (męż~ 
czyzna lub kobieta), który ' ukończył 

. 16 lati 

2) budowa ciała oraz sprawnosc fizyczna 
i psychiczna, odpowiadające wymaganiom nie
zbędnym do obsługiwania odpowiednich typów 
statków powietrznych lub wykonywania odpo
wiednich czynności na pokładzie tych statków. 

", '§ ·19. '-- (1) Szczegółowe warunki zdolności 
fizycznej i psychicznej kandydatów na człon
ków i członków z,ałogi statków powietrznych 
(z' wyjątkiem osób szkolonych i doskonalonych 
w ramach programów i rygorów przysposobie
nia wojskowego lotniczego) oraz sposoby bada
nia lekarskiego 'i oceny tej zdolności określają 
postanowienia załącznika E do konwencji urzą
dzającej żeglugę powietrzną, podpisanej w Pa
ryżu dnia 13 października 1919 r. (Dz. U. R. P. 
z 1929 r. Nr 6, poz. 54 ze zmianami i uzupełnie
niami wprowadzonymi ' do zał. E w czasie ko
lejnych obrad Międzynarodowej Komisji Ze glu
gi Powietrznej - CINA), uzupełnione w miarę 
.potrzeby odpowiednimi przepisami i zarządze
niami, zatwierdzonymi przez Ministra Komuni
kacji, na wniosek Kierownika I. B. L. L. 

(2) Osoby ' szkolone i doskonalone " w , .. ra
mach programów ,i ,rygorów przysposobienia 
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wojskowego lotniczego obowiąz\1ją . warunki 
zdolności oraz sposoby badania i oceny, ustalo
ne w odpowiednich przepisach lotniczo - lekar
.kich wojskowych • . 

2. Bezpieczeństwo i porządek sanitarny w por
tach ł ośrodkach lotniczych. . 

. I . . 

§ 20. (1) Na każdym lo~nisku komunika
cYjnym oraz na innych lotniskach użytku publi
cznego lub szybowiskach, na których odbywa 
się stale szkolenie lotnicze albo ciągły ruch lot
niczy, powinny się znajdowaćpogotąwia lotni
czo - lekarskie, przystosowane w odpowied
nim zakresie: 

al do czuwania nad bezpieczeństwem i po
rządkiem sanitarnym w obrębie lotniska 
oraZ do zapobiegania szerzeniu się cho
rób' zakaźnych, . 

bl do roztaczania opieki lotniczo - lekar
skiej nad personelem latającym, nale
iącym do danego lotniska lub szybowi
ska, 

c) do' niesienia pierwszej pomocy lekar
sko - sanitarnej w razie nieszczęśliwych 
wypadków lotniczych w obrębie do 50 
kilometrów od granic lotniska, 

d) do roztaczania opieki nad znajdującymi 
. się w klinikach i szpitalach ofiarami wy
padków lotni~zych, które zdarzyły się 
na obszarze działania wyżnaczonym 
dla danego pogotowia lekarsko - lotni
,czego. 

(2) Pogotowia lotniczo- lekarskie na lot
niskach paszportowo - celnych powinny nadto 
być przystosowane do wykonywania zadań, 
wynikających z międzynarodowych postano
wień sanitarnych, dotyczących żeglugi po-
wietrznej. . 

(3) W ośrodkach lotniczych, tj. szkołach i 
obozach szkolnych i treningowych przejścio
wych, tak w pilotażu silnikowym, jak i szybow
cowym, powinny się znajdować tymczasowe 
pogotowia lotniczo - lekarskie, przystosowane 
do wykonywania zadań, o których mowa .w ust. 
(1), w zakresie ograniczonym do potrze'b tym
czasowych. 

§ 21. Pogotowie lotniczo - lekarskie po
winno posiadać, stosownie 'do zakresu spełnia
nych zadań: 

a} odpowiednie pomieszczenia i urządze
nia, umożliwiające tymczasowe umie
szczanie chorych lub poszkodowanych, 

b) apteczkę podręczną typu zatwierdzo
nego przez I. B. L. L., 

c) urządzenia i przyrządy, umożliwiające 
udzielanie pierwszej (doraźnej) pomocy 
lekarskiej, f 

d) środki do przenoszenia. a na większych 
lobliskach do przewożenia osób, które 
uległy nieszczęśliwemu ' wypadkowi lub 
zapadły w czasie lotu na ciężkącho
robę, 

ponaqto 
e) na lotniskach, o których mowa w § 20 

. ust. (2) - środki i aparaty umożliwiają
ce . wykonanie międzynarodowych po
stanowień sanitarnych, dotyczących że
glugi powietrznej. 

§ 22. Personel techniczny i porządkowy 
portów i ośrodków lotniczych powinien . być do
statecznie wyćwiczony w udzielaniu tymczaso
wej (doraźnej) pomocy w nieszczęśliwych wy
padkach. 

3. Ochroaa lekarsko - s_lama ruchu 
lotniczego. 

§ 23. (1) Każdy statek powietrzny, używa
ny do regularnej komunikacji lotniczej, powi
nien posiadać apteczkę _pokładową ' typu Z8-

twierdzonego przez 1. ' B. L. L. 
(2) . Inne statki powietrzne powinny posia

dać .najniezbędniejsze środki opatrunkowo - le
cznicze w rozmiarach · określonych przez I. B. 
L. L. 

§ 24. (1) Programy wszelkich kursów teo
retycznych dla kandydatów na członków zało
gi statków powietrznych powinny zawierać 
naukę ratownictwa w zakresie określonym 
przez Ministerstwo Komunikacji na wniosek 
kierownika l. B. L. L. . 

(2) Nabyte umiejętności w dziedzinie rato
wnictwa sprawdza się w czasie . egzaminów teo
retycznych przy ubieganiu się o świadectwo 
uzdolnienia i upoważnienie (licencję) członka 
załogi. 

§ 25. (1) Statki powietrzne powinny być 
utrzymywane w czystości i mieć dobrą wenty
lację. 

(2) Każdy statek powietrzny komunikacji 
lotniczej powinien być zaopatrzony na wypa
dek choroby morskiej u załogi lub podróżnych 
w odpowiednią ilość pudełek tekturowych lub . 
toreb~k z papieru nieprzemakalnego. 

(3) Wzbroniony jest dostęp i przewóz na 
pokładzie statków powietrznych osób, dotknię
tych chorobami zakaźnymi oraz przewlekłymi 
chorobami zakaźnymi, niebezpiecznymi dla ' 
otoczenia, jak również osób w stanie nietrzeź
wym. 

(4) Sprawę przewozu chorych na pokładzie 
statków powietrznych lotnictwa sanitarnego 
normują osobne przepisy. 

§ 26. (1) Statki powietrzne regularnej ko
munikacji lotniczej powinny być zaopatrzone: 
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a) w wodę bieżącą, zdatną do picia, 
b) w ustęp ze · szczelnie zamykanym ku

błem z metalu, twardego kauczuku 
lub innego odpowiedniego materiału, 

c) w odpowiednie urządzenia toaletowe. 
(2) Statki te w okresie zimowym należy 

tak ogrzewać, by ciepłota wewn4trz statku wy
nosiła co najmniej 14°C. 

(3) Na statkach, posiadających urządzenia 
do spania, powinno się wydawać dla każdego 
podróżnego świeżą bieliznę pościelową. 

§ 27. (1) Dowódcy statków powietrznych 
obowiązani są zgłaszać wszelkie wypadki za

, chorowania na pokładzie statków powietrz
nych. 

(2) Zgłoszenia ustne lub pisemne albo też 
w drodze telekomunikacyjnej powinny być kie
rowane do pogotowia lotniczo - lekarskiego 
portu najbHższego lotniska, na którym wylądu
je statek powietrzny. 

(3) W razie stwierdzenia przez pogotowie 
lotniczo - lekarskie choroby zakaźnej lub po
dejrzenia o nią powinno ono niezwłocznie ' dro
gą naj krótszą zawiadomić o tym właściwą dla 
danego portu powiatową władzę administracji 
ogólnej, oraz wydać odpowiednie zarządzenia. 

§ 28. Dowódcy statków powietrznych w 
ruchu lotniczym międzynarodowymobowiąza
ni są prowadzić zapiski sanitarne w dzienniku 
podróży, w rubryce "Uwagi". 

III. PRZEPISY KOŃCOWE. 

§29. IW' każdym porcie lotniczym w miej
scach łatwo dostępnych powinny być, w sposób 
zwracający uwagę osób zainteresowanych, po-

dane do wiadomości regulaminy i wskazówki 
co do porządku sanitarnegó w -obrębie portu, 
higieny osobistej personelu latającego oraz co 
do zachowania się podróżnych w czasie lotów 

. i przeciwwskazań lekarskich względem odby· 
cia lotu (choroby serca, naczyń krwionośnych, 
gruźlica płuc, niektóre cierpienia nerwowe itp.). 

§ 30. (1) Rozporządzenie niniejsze wchodzi 
w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia. 

(2) Z dniem wejścia w życie tracą moc obo
wiązującą: 

a) rozporządzenie Ministra Spraw We
wnętrznych z dnia 30 października 
1928 r. w sprawie przepisów sanitar
nych, higienicznych i ratowniczych; do
tyczących żeglugi powietrznej (Dz. U. 
R. P. Nr 95, poz. 842), 

bl przepisy rozdziału II (§§ 18 - 29) 
rozporządzenia Ministra Komunikacji 
z dnia 8 lutego 1929 r. o sposobie bada
nia i wymaganych warunkach stanu 
zdrowia kandydatów na członków za- · 
ło~i oraz członków załogi statków po
wIetrznych, o zakresie egzaminów teo
retycznych i praktycznych, o składzie 
komisji egzaminacyjnej i zakresie upra-
. wnień wypływających ze świadectwa 
uzdo'lnienia i upowaznienia (licencji) 
oraz o warunkach udzielania tudzież 
cofnięcia i terminach ważności upoważ
nień (licencyj) (Dz. U. R. P. Nr 35. 
poz. 323). 

Minister KomuniKacji: Ulrych 

Minister Opieki Społecznej: 
Marian Zyndram-Kościalkowskl 



Poz. 365 Dziennik Ustaw Nr 44 Str. 802 

Wymiar 9ix 14; cm. 

(St,. 1). 

Wzór Nr 1 
do § 14 

INSTYTUT BADArI1 LEKARSKICH 
LOTNICTWA 

L'INSTITUT D'EXAMENS ET D'ETUDES 
MEDICALES DEL'AERONAUTIQUE PO-

LONAISE i 

ORZECZENIE LEKARSKIE 

CERTIFICAT DE VISITE ' 

Nr·· .. ········ ... ·(· .. T./.·.·········f 11) ..••••. _ 

(St,.2). 

. ZaI'lczDiki do rozp. Min. Komunikaćjl 
i Opieki Społ. z dnia 27 maja 1938 r. (poz. 3~5}. 

(St,. 4). 

(St,.3). 

ORZECZENIE LEKARSKIE 
CERTIFICAT DE VISITE 

Nr·····.········ .. ··················./ .. ···_····f 19............ ·Wai:ne do dnia ... ~ .... _ .. __ ................... __ 19 ......... ... . 
Valable jusqu'au ----INSTYTUT BADAN LEKARSKICH LOTNICTW A RZECZYPOSPOLITEJ POLSK,IEJ 

L'lNSTITUT D'EXAMENS ET D'ETUDES MEDICALES DE L'AERONAUTIQUE POLONAISE 

zaświadcza że P ... : ........................................................................................................................................................................... . 
certifie que M. 
ur. w ............................................... dn .................................... 19 ............ zamieszkał w ............................ _ ....... · ... ··········. 
ne ...... a le 
poddał. . . . .. się w dn .................................................................. 19 ........... . 
a subi ............ le 

domicilie .. ... . 

badaniom lekarskim lotnictwa 
les epreu ves de l' examen d' aptitude 
physique 

i zostal...... uznan...... jako .. , ............................................. _.............................................................................................. 1) , 
~~~--~------~---
et qu' ...... a ete reconnu ..... . 

/ Al do wykonywania czynności pilota............................... ... .. .. .. ......... ... ................... ... ..... ............................... 2) 
a remplir les fonctions de pilote d .. ..... .. .. . 

Bl 
do służby w powietrzu w charakterze .................................................................................................. . 
a servir dans le personnel de conduite comme 

3) 

. Kierownik I. B. L. L. ._ •............................................................. : .... Directeur de l'InstituŁ 
dn .............................. 19 ........... . 
le . . _ .................................................................. _ .......... -
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Wymiar 9 % X 14% cm. 

(Str. 1). 

Instytut Badań Lekarskich-Lotnictwa 
w Warszawie 

KSIĄŻKA ZDROWIA Nr .................. - .. . 

członka załogi statku powietrzne~o. 

Założona .......... _........ dnia........... mies . ........... :..... roku. 

1) Nazwisko .......................... _ ............ ~ ......... ........................ .. 

2) Imię ................................... ·· ... ·· .... ··· ... ·.· ................................ . 

3) Data urodzenia ............................................................ : 

4) Rodzaj służby w powietrzu ................................. _ 

(Str. 2). 

Część I. 

Wstępne BadaDia Lotniczo-Lekarskie 
w I. B. L. L. 

(Str . 3). 

Wzór Nr 2 

do § 15. 

6) Badanie narządu wzroku ..................... .................. . 

. -- ......... -- .. ------.. ...... . .. . . . . . . . ....... . __ . __ . . .. _0 . . ..... _ . .. . _- _ ............ . ........ .. 

7) Badanie górnych dróg oddechowych, narządu 
, słuc'hu i równowagi ... .. .. .. ........................................ .. 

•••• • u •• •••••••• • •• •••••••••• •••• ••• •• • • •• • • • • • • • • ••• • • • ••• • • •• ••• • ••••• • ••• •• ••• •••• •• • •• • •••• 

...................... _ ... ~ ....... _-............................................................ -

S) Badanie psychotechnłczne _ ............................... _ 

• _ _ _ 00 ••• _ .0 • • •• • ••••••••••• 0 •••• • ••••• _ .0 . . ...... ~ •••• • •••• • • •• •••• • • ••• ••••••• • •••••• ~~~ ••••• 

a) SpoŁrzeżenia i uwagi: .................................. _ ....... _ 

b) 

_ .............................................................................................. . 

Wynik badania i określenie stopnia zdolno
ści do służby wojskowej w powietrzu ......... _ 
"' ................................................................................... ......... , 
•....... _ ................................................................................... . 

Kierownik I. B. L. L. 

(Str. 4-16). 

Część II. 

Badania Kontrolne w I. B. L. L. 

W aga_ .. __ .... ~g, wzrosL_ ..... cm,' ogólna budowa Rodzaj badania .... :.. .. _ .... _ .... _ .. _ ....... ___ . __ ... _ .... _ .... _ .. _ 

ciała ............. ~ywiady dótyczące zdrowia idżie-

dziczności ._ .............. _ .... --..... -...................... --..... _ ..... _ ...... .. 

1) Badanie wewnętrzne ........... -.......... -..... _ .... ,.- __ 

2) Badanie laboratoryjne ................... ........................... . 

3) Badanie rentgenologiczne .... ........................... _ ._ .. . 

41 Badanie chirurgiczne . ...... - ....... --.. -........ ---_ .• 

5) Badanie układu necwowego ..... __ .. __ .... _ 

Dala badania .. _._ •... _ ,. ____ ._._ .... _ ... __ ..... _ ..... 

a) Spostrze.żenia i uwagi: ... _ó ... _ ... __ • __ · _· _ _ 

._ ....................................... _ .................. _._ .......... _-....... _._ ....... __ .-
•········ .. ······ .. ··· .... .. ·_· .. ·· .. ···t· .. · .. ~ .. · .. • .. · .. ········ ....... ..... - .....•••. --..... - - . 

hl Wynik badania i określenie s~opnia zdolno

ści do służby. wojskowej w powietrzu: 

. ----_ .. - - ----_ ............... ................ .. _ ••••• _ ..... __ .! .... -

Kierowuik I. B. L. L 
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(Str. 17 i 18). 

Choroby, którym lotnik podlegał w czasie 
. pełnienia służbt- w powietrzu') 

'l Uwaga: Wymienić dokładnie . czas trwania cho
roby. rodzaj i skutki. Jeżeli lotnik przebywał w zakładzie 
leczniczym. wymienić nazwę zakładu oraz datę przybycia 
i odejścia z zakładu. . 

(Str. 19 i 20) . . 

Część IV. 

Wypadki lotnicze w czasie pełnienia służby 
w powietrzu i powstał~ uszkodzenia') 

.) . Uwaga: Podać kr6tki opis wypadku z ewen
tualnym powołaniem się na protok6ł . komisyjny- oraz opis 
uszkodzenia wraz z je~o przebiegiem. 

(Str. 21....:.24). 

(Kartki czyste) 

388 

OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

> z dnia 31 maja 1938 r. 

w Siprawie złożenia przez Meksyk .dokume~lłu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencJi 
Z dnia 11 listopada 19~1 r. o obowi~owy,ch oględZlinuh le/karskich dzieci i młodocianych, 

zatrudnionych na statkach. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, zgod
nie z komunikatem Sekretarza Generalnego 
Ligi Narodów, że w wykonaniu postanowień 
art. 5 międzynarodowej konwencji o obowiąz
kowych oględzinach lekarskich dzieci i młodo~ 
cianych, zatrudnionych na statkach, przyjętej 
jako projekt dnia 11 listopada 1921 r. w Gene-

wie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej 
Organizacji Pracy (Dz. U. R. P. z 1925 r. Nr 54, 
poz. 388), złożenie w imieniu Rządu- Meksykań~ 
skiego dokumentu ratyfikacyjnego powyższej 
konwencji zostało zarejestrowane w Sekreta
riaCie Ligi Narodów dnia 9 marca 1938 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: Beck 

I 
Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwo'ci w Drukarni Państwowej w Warszawie. 99516 

Cena I zl 20 lir 

Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi w kraju 8 zł kwartalnie (32 zł rocznie). Wła.dze, urzędy i instytucje państwo
we oraz władze samorządu teryto.rialnego opłacają 6 zł kwartalnie (24 zł rocznie). Do prenumeraty zagranicz
nej dolicza się 4 zł kwartalnie 116 zł rocznie) tytułem porta . pocztowego. Prenumeratę wpłacać należy z góry 

przed początkiem każdego kwartału, p6łrocza lub roku. . 
Zamówienia na prenumeratę jak również na numery pojedyncze wykonywa się · je:dynie po wpłaceniu należno§ci. 
ReklamaCje z: powodu nieotrzymania poszczególnych numerów wllosić należy do właściwych urzędów poczto
wych niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. Reklamacji spóźnionych lub wniesionych llie-

właściwie nie uwzględnia się . 

Wszelkie wp"t, aa Dz. U, R. P. waoua aalei, za po'redai~twe. P. K. O •. lla koalo ~zekowe Dz. Ustaw 30-130. 


