
Szanowni Państwo Jako aktywny zawodowo fizyk medyczny wyrażam zdecydowany 
sprzeciw wobec proponowanych drukiem 510 zmian w ustawie Prawo atomowe. Zmiany te, 
mają na celu wprowadzenie procesu certyfikacji fizyków medycznych przez Krajowe 
Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia (KCOR). W lipcu 2013 roku Trybunał 
Konstytucyjny orzekł (wyrok 88/6/A/2013 Sygn. akt. U 5/12) iż wprowadzenie certyfikacji 
fizyków medycznych przez Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia 
wprowadzone uprzednio do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. jest 
sprzeczne z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Uważam, że bezwzględnie konieczne jest 
poddanie analizie prawnej przez Rządowe Centrum Legislacji (RCL) proponowanych 
zapisów poprzez porównanie ich z wykładnią Trybunału, ponieważ proponowane zapisy w 
ustawie Prawo Atomowe nie zmieniają podstawy, na której Trybunał Konstytucyjny uznał je 
za sprzeczne z Ustawą Zasadniczą. Proponowane obecnie zmiany w ustawie Prawo Atomowe 
mogą więc, podobnie jak wcześniejsze próby ograniczenia swobody wykonywania zawodu 
fizyka medycznego, zostać uznane przez Trybunał Konstytucyjny za sprzeczne z ustawą 
zasadniczą. Paradoksem jest, iż KCOR nie posiadając ani kompetencji w dziedzinie fizyki 
medycznej, ani podstawy prawnej do certyfikowania osób fizycznych, ma w myśl 
wprowadzanych zmian dokonać certyfikacji przedstawicieli zawodu, którzy uzyskali już 
uprawnienia na mocy egzaminu państwowego. Fizyk medyczny, legitymując się zdanym 
egzaminem państwowym PESoz, przeprowadzanym przez Centrum Egzaminów Medycznych 
(CEM), posiada bowiem niezbędne kwalifikacje i kompetencje do wykonywania wszystkich 
rodzajów testów urządzeń radiologicznych stosowanych w ochronie zdrowia, a w zakresie 
swoich obowiązków odpowiada ponadto za bezpieczeństwo radiologiczne pacjenta. 
Niekonstytucyjność rozwiązań proponowanych i lobbowanych przez KCOR była 
wielokrotnie uwypuklana przez środowisko fizyków medycznych w trakcie procesu 
tworzenia rozporządzenia Ministra Zdrowia. Zwracaliśmy wielokrotnie uwagę na zaistniałe 
sprzeczności. Obecnie proponowane uprzednio regulacje planuje się przenieść do poziomu 
ustawy. Nie zmieni to jednak moim zdaniem ich oceny prawnej. Tryb konsultacji 
proponowanych w ustawie Prawo Atomowe zmian, jest nie do przyjęcia. Jest wielce 
prawdopodobnym, iż celowo zaproponowano tak krótki termin obejmujący ten szczególny 
moment roku, okres świąteczny, żeby przedstawiciele środowiska nie zdążyli wypowiedzieć 
się w wymaganym czasie. Świadczy to o budzącej zainteresowanie determinacji autorów. 
Usilnie wnoszę o analizę prawną zgodności proponowanych zmian w ustawie Prawo 
atomowe z ustawa zasadnicza, w oparciu o analizę wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 
lipca 2013 roku. Zbigniew Żurawski


