
Proponowana zmiana „Projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo Atomowe” 

Proponuję, żeby w Art. 1 Projektu zamienić sformułowanie: 

“3) fizycy medyczni posiadający certyfikat Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w 

Ochronie Zdrowia” 

na następujące: 

“3) fizycy medyczni będący pracownikami jednostki ochrony zdrowia” 

W konsekwencji należałoby zrezygnować z dodawania w ustawie Prawo Atomowe zapisów 

dotyczących certyfikatów wydawanych przez Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w 

Ochronie Zdrowia (KCOR). 

Proponowana zmiana pozwoli nie tylko na uzyskanie formalnej zgodności z orzeczeniem 

Trybunału Konstytucyjnego (TK), ale i na wyeliminowanie przyczyny, dla której do TK zostały 

złożone dwa niezależne wnioski zaskarżające te same zapisy prawne (wniosek Rzecznika Praw 

Obywatelskich oraz wniosek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Fizyków Medycznych). 

Przyczyną tą było uzależnienie prawa fizyka medycznego do wykonywania jego zawodu od 

uzyskania certyfikatu wydanego przez KCOR. 

Na kolejnych stronach postaram się wyjaśnić: 

– czym jest kontrola fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych; 

– dlaczego potwierdzanie kompetencji fizyków medycznych do prowadzenia kontroli aparatury 

jest zbędną formalnością; 

– co jest nie tak z certyfikatami wydawanymi przez KCOR; 

– dlaczego Projekt zmiany Prawa Atomowego w obecnym brzmieniu nie poprawia sytuacji. 

 

Czym jest kontrola fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych? 

Obowiązek prowadzenia kontroli fizycznych parametrów dotyczy wszystkich urządzeń 

radiologicznych wykorzystujących promieniowanie jonizujące, czyli między innymi aparatów 

rentgenowskich, tomografów i aparatów do radioterapii. Kontrola polega na regularnym 

wykonywaniu pewnych testów pozwalających wykryć np. pogorszenie jakości obrazu tworzonego 

przez aparat rentgenowski albo zmianę mocy dawki podawanej przez aparat do radioterapii. 

Kontrola ma na celu zapewnienie właściwej jakości badań i leczenia oraz zapobieganie wypadkom 

radiologicznym. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków 

bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji 

medycznej [Dz.U. 2011 nr 51 poz. 265] testy urządzeń radiologicznych dzielą się na różne 

kategorie: 



– testy odbiorcze są wykonywane po instalacji urządzenia przez przedstawicieli dostawcy i 

użytkownika; 

– testy eksploatacyjne są wykonywane podczas eksploatacji urządzenia: 

– w rentgenodiagnostyce, radiologii zabiegowej i medycynie nuklearnej testy eksploatacyjne 

dzielą się na: 

– testy specjalistyczne wykonywane raz na rok przez podmioty akredytowane lub przez 

fizyków medycznych z certyfikatem wydanym przez KCOR; 

– testy podstawowe wykonywane z większą częstotliwością (niektóre nawet codziennie) 

przez pracowników uprawnionych do obsługi urządzenia, czyli zwykle przez 

techników; 

– w radioterapii nie ma podziału na testy podstawowe i specjalistyczne, ale sytuacja jest 

podobna: codzienne testy eksploatacyjne są zazwyczaj wykonywane przez techników 

elektroradiologii, a testy mniej częste (i bardziej skomplikowane) są wykonywane przez 

podmioty akredytowane lub fizyków medycznych z certyfikatem wydanym przez KCOR. 

W uproszczeniu można powiedzieć, że proste i często powtarzane testy są wykonywane przez 

osobę obsługującą aparat, natomiast testy wymagające wyższych kwalifikacji i specjalistycznych 

przyrządów pomiarowych są wykonywane rzadziej przez podmioty akredytowane lub przez 

fizyków medycznych z certyfikatem z KCOR. W rentgenodiagnostyce najczęściej wykonawcą tych 

bardziej skomplikowanych testów jest podmiot akredytowany (wyspecjalizowana  firma 

posiadająca odpowiednie wyposażenie pomiarowe), w radioterapii fizyk medyczny. 

 

Fizycy medyczni mają kwalifikacje do prowadzenia kontroli fizycznych parametrów 

urządzeń radiologicznych, kwalifikacje te nie wymagają dodatkowego potwierdzenia 

Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie warunków 

bezpiecznego stosowania[…] przez „fizyka medycznego” należy rozumieć osobę posiadającą 

tytuł specjalisty w dziedzinie fizyki medycznej. W zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia 

programie specjalizacji w dziedzinie Fizyka Medyczna czytamy, że „absolwent studiów 

specjalizacyjnych w dziedzinie fizyki medycznej uzyskuje szczególne kwalifikacje umożliwiające 

[…] sprawdzanie fizycznych parametrów aparatury medycznej”
1
. Odpowiednie treści nauczania 

zawarte są w poszczególnych modułach programu specjalizacji (dotyczących m.in. diagnostyki 

obrazowej, teleradioterapii i brachyterapii). Nauka prowadzenia kontroli fizycznych parametrów 

urządzeń radiologicznych jest więc elementem procesu kształcenia fizyka medycznego. 

Dyplom specjalisty otrzymuje się, podobnie jak w przypadku specjalizacji lekarskich, po zdaniu 

Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PESoz), podczas którego oceniana jest wiedza i 
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umiejętności przyszłego specjalisty. Co ciekawe, dyplom ten jest uważany za wystarczające 

potwierdzenie kompetencji fizyka medycznego w… Wielkiej Brytanii (szkoda, że nie w Polsce). 

Warto zauważyć, że samo polskie prawo wymaga, aby w radioterapii testy urządzeń 

radiologicznych wykonywane były właśnie przez fizyków medycznych. Rozporządzenie 

Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania[…] stanowi, że „w jednostce 

prowadzącej radioterapię megawoltową działa zakład lub pracownia fizyki medycznej. Zakładem 

lub pracownią fizyki medycznej kieruje fizyk medyczny odpowiedzialny za […] kontrolę fizycznych 

parametrów aparatów terapeutycznych i symulatorów stosowanych w radioterapii” (§30 ust 1 i 2). 

Szczegółowy zakres i częstość wykonywania testów eksploatacyjnych jest określony w załączniku 

nr 6 do Rozporządzenia. W odniesieniu do radioterapii w przypadku niektórych testów mowa jest 

wprost o wykonywaniu ich przez fizyków medycznych. W świetle tych zapisów nie jest jasne, 

czemu miałby służyć obowiązek dodatkowej certyfikacji fizyków medycznych pracujących w 

radioterapii. 

Warto przypomnieć, że polscy fizycy medyczni wykonywali testy eksploatacyjne w radioterapii 

na wiele lat przed powstaniem KCOR i przed wprowadzeniem w Polsce odpowiednich 

wymagań prawnych. Odpowiednie zapisy Rozporządzenia były tworzone w oparciu o działania 

prowadzone przez fizyków medycznych, a nie odwrotnie. Na przykład znajdujący się w załączniku 

nr 6 do Rozporządzenia zakres testów dla akceleratora radioterapeutycznego jest bezpośrednio 

oparty na  publikacji p.t. „Krajowe zalecenia dotyczące kontroli aparatów stosowanych w 

teleradioterapii – Medyczny akcelerator liniowy”, wydanej w 2001 roku w Polish Journal of 

Medical Physics and Engineering, czyli oficjalnym czasopiśmie Polskiego Towarzystwa Fizyki 

Medycznej. 

Fizyk medyczny jest w naturalny sposób odpowiedzialny za wykonywanie testów aparatury 

także w medycynie nuklearnej, dlatego Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. 

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej [Dz.U. 

2011 nr 111 poz. 653] (jedno z tzw. rozporządzeń koszykowych) wymaga zatrudniania fizyka 

medycznego od świadczeniodawców realizujących badania diagnostyczne z zakresu medycyny 

nuklearnej (badania scyntygraficzne, SPECT, PET). 

 

Certyfikacja fizyków przez KCOR nie stanowi potwierdzenia kompetencji fizyków, a zasady 

wydawania certyfikatów są dość niecodzienne 

Naturalne jest, że każda grupa zawodowa sprzeciwia się nakładaniu na nią nowych obowiązków. 

Niechęć środowiska fizyków medycznych do poddania się certyfikacji przez KCOR nie wynika 

jednak z lenistwa lub z lęku przed weryfikacją kwalifikacji. Porównując listę fizyków medycznych, 



którzy otrzymali certyfikat z KCOR
2
, z listą osób, które nadesłały już uwagi do bieżącego Projektu 

ustawy o zmianie ustawy Prawo Atomowe
3
 łatwo dostrzec, że wiele nazwisk powtarza się na obu 

listach. Przeciwko certyfikacji przez KCOR protestują więc także i ci fizycy medyczni, którzy 

poddali się procedurze certyfikacji i bez problemu otrzymali certyfikaty ważne przez 4 lata. 

Stanowi to pewien paradoks, ponieważ teoretycznie fizykom medycznym posiadającym już 

certyfikat powinno zależeć na utrzymaniu wymogu jego posiadania. Fizyk medyczny posiadający 

certyfikat jest dla pracodawcy wart więcej, niż jego kolega, który certyfikat dopiero musi zdobyć. 

Trzeba jednak wyjaśnić, że posiadanie certyfikatu z KCOR nie jest w środowisku fizyków 

medycznych uważane za szczególny atut czy wyróżnik, ponieważ jego uzyskanie nie stanowi 

szczególnego wyzwania. Zgodnie ze sformułowanym przez KCOR „Programem certyfikacji 

fizyków medycznych w zakresie wykonywania testów urządzeń radiologicznych”
4
 podstawowym 

warunkiem otrzymania certyfikatu jest nadesłanie do KCOR wniosku zawierającego następujące 

dokumenty: 

 

Wbrew temu, czego można byłoby się spodziewać, KCOR nie przeprowadzało żadnych egzaminów 

weryfikujących umiejętności fizyków w zakresie prowadzenia kontroli aparatury. Certyfikaty 

wydawane były wyłącznie w oparciu o analizę nadesłanych dokumentów. KCOR potwierdzało 

więc kompetencje fizyka medycznego w zakresie prowadzenia kontroli aparatury w oparciu 

o… dokument potwierdzający posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie fizyka medyczna. 
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KCOR nie analizowało też metod wykonywania testów, skoro wymagane było nadesłanie jedynie 

samego wykazu procedur pomiarowych. Z analizy zakresu dokumentów wymaganych przez 

KCOR w procesie certyfikacji wynika, że głównym efektem certyfikacji było zagwarantowanie 

fizykom przez pracodawcę dostępu do „aparatury niezbędnej do wykonywania testów […] i 

posiadającej aktualne świadectwa wzorcowań”. Jeżeli tak, to w takim razie certyfikaty KCOR 

powinny dotyczyć nie fizyków, a… jednostek ochrony zdrowia, które powinny przedstawić 

dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej aparatury pomiarowej posiadającej aktualne 

świadectwa wzorcowania. W tym miejscu warto jednak przypomnieć, że w radioterapii 

„sprawdzenie ważności świadectw wzorcowania dawkomierzy” jest jednym z elementów 

klinicznych audytów wewnętrznych (§53 Rozporządzenia w sprawie warunków bezpiecznego 

stosowania[…]). Uruchamianie machiny certyfikacji w celu zdublowania jednego z elementów 

audytów wewnętrznych wydaje się nie mieć uzasadnienia. Podczas klinicznych audytów 

wewnętrznych jest też sprawdzane wykonywanie testów eksploatacyjnych dla wszystkich rodzajów 

urządzeń radiologicznych (nie tylko w radioterapii, ale i w rentgenodiagnostyce i medycynie 

nuklearnej). 

Zgodnie z Projektem nowelizacji Prawa Atomowego certyfikaty KCOR miałyby być wydawane 

fizykom medycznym wyłącznie na wniosek kierownika jednostki ochrony zdrowia, w której są 

zatrudnieni. Podobny zapis znajduje się w Rozporządzeniu w sprawie warunków bezpiecznego 

stosowania[…]. Dodatkowo zgodnie z par. 9 Rozporządzenia „w odniesieniu do jednego fizyka 

medycznego może być wydany w tym samym czasie tylko jeden ważny certyfikat” (ust. 19), a „fizycy 

medyczni […] mogą wykonywać testy eksploatacyjne jedynie w jednostce ochrony zdrowia, w której 

są zatrudnieni i na wniosek której uzyskają certyfikat”. Wydawanie imiennych certyfikatów 

potwierdzających kompetencje konkretnych osób mogłoby mieć sens, ale dlaczego certyfikat 

taki miałby być wydawany wyłącznie na wniosek pracodawcy zatrudniającego tą osobę, a nie 

na wniosek samego zainteresowanego? Ograniczenie ważności imiennego certyfikatu do 

terenu jednej jednostki ochrony zdrowia jest natomiast kuriozalne. Zasady te, jeżeli pozostaną 

niezmienione, powinny zostać poddane ocenie Trybunału Konstytucyjnego lub Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów. 

W kontekście zagadnień, którymi zajmuje się ta ostatnia instytucja, warto nadmienić, że KCOR 

uzyskał akredytację na wykonywanie badań urządzeń radiologicznych i oferuje wykonywanie 

takich testów
5
. KCOR jest instytucją mogącą wykonywać kontrole urządzeń radiologicznych 

na rzecz jednostek ochrony zdrowia, a jednocześnie jest instytucją odpowiedzialną za 

nadawanie uprawnień do wykonywania tych samych kontroli fizykom medycznym 

zatrudnionym w tych jednostkach zdrowia (przy czym zakres ważności tych uprawnień jest 
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restrykcyjnie ograniczony tylko do jednego ośrodka dla jednego fizyka medycznego). Nie należy 

oczywiście podejrzewać złej woli ze strony kierownictwa i personelu KCOR. Trudno jednak nie 

zauważyć, że opisana sytuacja stwarza konflikt interesów. 

Trzeba także przypomnieć, że obowiązek certyfikacji fizyków medycznych pojawił się w 

rozporządzeniu, którego projekt trafił do Ministerstwa Zdrowia z… KCOR. Rolę KCOR w 

przygotowywaniu projektu rozporządzenia wyjaśnia poniższy wpis pochodzący ze strony 

internetowej tej właśnie instytucji
6
: 

 

 

Przygotowany przez Komisję Ustawodawczą projekt nowelizacji Prawa Atomowego nie 

rozwiązuje problemu 

Jeżeli projekt wejdzie w życie w kształcie, w jakim został on przedstawiony do konsultacji 

społecznych, nadal będziemy mieli do czynienia z następującymi problemami: 

– KCOR będzie wydawało fizykom medycznym imienne certyfikaty na podstawie tego, że są 

fizykami medycznymi, a wydany certyfikat nie będzie miał nic wspólnego z potwierdzeniem 

kompetencji; 

– KCOR będzie wydawało certyfikaty uprawniające fizyków medycznych do wykonywania 

czynności, które to samo KCOR może wykonywać jako usługę świadczoną na rzecz jednostek 

zatrudniających tych samych fizyków medycznych; 

– imienne certyfikaty dla osób będą wydawane wyłącznie na wniosek instytucji zatrudniającej te 

osoby, i tylko na terenie tych instytucji będą obowiązywać, co może być interpretowane jako 

ograniczenie wolności wykonywania zawodu*; 
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– certyfikaty będą wydawane niezgodnie z zapisami Prawa Atomowego, ponieważ  certyfikacja 

osób nie jest jednym z zadań KCOR wymienionych w art. 33j Prawa Atomowego*; 

– opłata za wydanie certyfikatu będzie sprzeczna z regułami ustanawiania danin publicznych*; 

– środowisko fizyków medycznych może poszukiwać kolejnych możliwości oprotestowania 

przepisów. 

W kontekście ostatniego punktu należy zauważyć, że problemy oznaczone gwiazdką* nie są 

wymysłem fizyka szukającego dziury w całym, tylko uwagami sformułowanymi przez Prokuratora 

Generalnego podczas opiniowania wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału 

Konstytucyjnego. Sformułowanie kolejnego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego i 

uzyskanie kolejnego wyroku orzekającego o niezgodności zapisów nie jest więc zadaniem 

nierealnym. Proponowana przeze mnie zmiana oddali to zagrożenie, nie powodując jednocześnie 

rewolucji na rynku usług testów urządzeń radiologicznych. Zwolnienie fizyków medycznych 

zatrudnionych w jednostkach opieki zdrowotnej z obowiązku uzyskiwania certyfikatu KCOR 

będzie miało znaczenie głównie dla kilkudziesięciu jednostek ochrony zdrowia, które realizują 

świadczenia z zakresu radioterapii lub medycyny nuklearnej. Te właśnie jednostki zatrudniają 

fizyków medycznych, którzy są odpowiedzialni m.in. właśnie za wykonywanie testów. Testy 

specjalistyczne kilkunastu tysięcy działających w Polsce aparatów rentgenowskich nadal będą 

wykonywane przede wszystkim przez wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadające 

akredytację. 

 

Na końcu pragnę wyjaśnić, że jestem zatrudniony jako fizyk medyczny w jednostce ochrony 

zdrowia, której kierownictwo podjęło decyzję o uzyskaniu uprawnień do wykonywania kontroli 

własnych urządzeń radiologicznych poprzez akredytację (akredytacja jest alternatywą dla uzyskania 

certyfikatu z KCOR). Obowiązek uzyskania certyfikatu lub jego brak nie zmienia więc mojej 

sytuacji zawodowej. Mimo to uważam, że projekt zmiany ustawy powinien zostać zmodyfikowany 

tak, aby certyfikacja fizyków medycznych przez KCOR nie była wymagana. 

 

 

Z poważaniem, 

 

Witold Skrzyński 


