
Pragnę wyrazić zdecydowany sprzeciw wobec proponowanych drukiem 510 zmian w ustawie 
Prawo Atomowe. Zmiany te, mające na celu legalizację procesu certyfikacji fizyków 
medycznych przez Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia (KCOR), 
zostały uprzednio wprowadzone do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. 
i uznane wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2013 roku za sprzeczne z Konstytucją.  
Mam na myśli przede wszystkim  niedocenienie wiedzy i kompetencji zawodu fizyka 
medycznego, który po odbyciu 3-letniej specjalizacji oraz uzyskaniu uprawnień na mocy 
egzaminu państwowego (PES) ma kwalifikacje i kompetencje do wykonywania wszystkich 
rodzajów testów urządzeń radiologicznych stosowanych w ochronie zdrowia. Z tego względu 
nie powinno się wprowadzać wymogu dodatkowego certyfikowania jego umiejętności, gdyż 
podważa to  jego kompetencje uzyskane na drodze egzaminu państwowego.  Fizyk medyczny 
zatrudniony  w placówce stosującej promieniowanie jonizujące w celach medycznych jest 
odpowiedzialny za kwestie ochrony radiologicznej, a przeprowadzanie testów 
eksploatacyjnych aparatury jest jednym z elementów ochrony radiologicznej pacjenta. Od 
przedstawicieli innych zawodów znajdujących zastosowanie w diagnostyce  z użyciem 
promieniowania jonizującego, takich jak np. lekarz ze specjalizacją z radiologii bądź 
medycyny nuklearnej czy radiofarmaceuta po specjalizacji,  nie wymaga się dodatkowego 
potwierdzania ich kompetencji za pomocą certyfikatów, chociaż ich odpowiedzialność za 
prawidłowe wykonanie procedury diagnostycznej lub terapeutycznej jest nie mniejsza, a 
można zaryzykować twierdzenie, że w niektórych sytuacjach większa niż fizyka. Ponadto, 
obecnie wprowadzane są dodatkowe procedury kontrolne, jak np. audyt kliniczny 
zewnętrzny, obejmujący swoim zakresem także sprawdzenie poprawności działania aparatury 
poprzez ocenę wyników testów podstawowych i specjalistycznych. 
Odrębnego potraktowania wymaga tu kwestia opłat pobieranych przez KCOR za wydanie 
stosownego certyfikatu. KCOR de facto nie  jest w stanie sprawdzić merytorycznych 
umiejętności osoby certyfikowanej, więc w mojej opinii brak jest jakichkolwiek podstaw do 
pobierania takich opłat. 
Uważam także, że nie do przyjęcia jest stosowany tu tryb wprowadzania zmiany w ustawie 
Prawo Atomowe, gdzie z powodu krótkiego terminu obejmującego okres świąteczny, tzw. 
dyskusja społeczna w środowisku fizyków medycznych zrzeszonych w Polskim 
Towarzystwie Fizyki Medycznej oraz pokrewnych stowarzyszeniach, takich jak Polskie 
Towarzystwo Medycyny Nuklearnej zostaje sprowadzona do fikcji.  
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