
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 21 października 2016 r. 

Poz. 1736 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
1)

 

z dnia 11 października 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób  

ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji 

członka personelu lotniczego 

Na podstawie art. 95 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605, 904 i 1361) za-

rządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie 

wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka persone-

lu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego (Dz. U. z 2016 r. poz. 172) w § 1 

ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wymagania zdrowotne na świadectwo kwalifikacji dla specjalności, o których mowa w art. 95 ust. 2 pkt 8 i 9 

ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, uważa się za spełnione w przypadku, gdy osoba ubiegająca się 

o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadająca świadectwo kwalifikacji członka personelu lotni-

czego spełnia wymagania w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej, określone w Podczęści B Sekcja 2 załączni-

ka IV do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/340 z dnia 20 lutego 2015 r. ustanawiającego wymagania techniczne 

i procedury administracyjne dotyczące licencji i certyfikatów kontrolerów ruchu lotniczego zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008, zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 

nr 923/2012 i uchylającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 805/2011 (Dz. Urz. UE L 63 z 06.03.2015, str. 1).”. 

§ 2. Wymagania zdrowotne na świadectwo kwalifikacji dla specjalności, o których mowa w art. 95 ust. 2 pkt 8 i 9 

ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, uważa się za spełnione w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadec-

two kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadająca świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego speł-

nia wymagania w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej określone w Wymaganiach EUROCONTROL dotyczących 

europejskiego orzeczenia klasy 3 dla kontrolerów ruchu lotniczego
2)

 wprowadzonych do stosowania rozporządzeniem 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania 

Wymagań EUROCONTROL dotyczących europejskiego orzeczenia lekarskiego klasy 3 dla kontrolerów ruchu lotniczego 

(Dz. U. poz. 371), potwierdzone orzeczeniem o braku przeciwwskazań do wykonywania funkcji członka personelu lotni-

czego, do czasu upływu terminu ważności tych orzeczeń. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 

Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk 

                                                           
1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzą-

dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury  

i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).  
2) Wymagania EUROCONTROL dotyczące europejskiego orzeczenia lekarskiego klasy 3 dla kontrolerów ruchu lotniczego zostały 

ogłoszone w załączniku do obwieszczenia nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie Wymagań 

EUROCONTROL dotyczących europejskiego orzeczenia lekarskiego klasy 3 dla kontrolerów ruchu lotniczego (Dz. Urz. ULC poz. 32). 




