
Szanowni Państwo, jestem aktywnym zawodowo fizykiem medycznym, dlatego wyrażam 
zdecydowany sprzeciw wobec proponowanych, drukiem 510, zmian w ustawie Prawo 
atomowe. Zmiany te, mające na celu wprowadzenie 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. 
Obecnie proponowane zapisy w ustawie Prawo atomowe nie zmieniają podstawy, na której 
Trybunał Konstytucyjny uznał je za sprzeczne z Ustawą Zasadniczą. Proponowane zmiany: - 
ograniczają swobodę wykonywania zawodu fizyka medycznego, który po uzyskaniu 
uprawnień na mocy egzaminu państwowego ma kwalifikacje i kompetencje do wykonywania 
wszystkich rodzajów testów urządzeń radiologicznych stosowanych w ochronie zdrowia, - 
deprecjonują rolę specjalizacji z dziedziny fizyki medycznej, marnotrawiąc wysiłki i nakłady 
poniesione na zorganizowanie specjalizacji, - są wyrazem lekceważenia dla środowiska 
zawodowego fizyków medycznych poprzez ignorowanie potwierdzonych przez Trybunał 
Konstytucyjny, a zgłoszonych przez to środowisko zastrzeżeń do rozwiązań proponowanych 
przez KCOR w procesie tworzenia rozporządzenia MZ w sprawie ekspozycji medycznych. 
Sprzeczności i niekonstytucyjność proponowanych przez KCOR rozwiązań, przeniesienie ich 
do poziomu ustawy – jak to jest obecnie proponowane – nie zmieni ich oceny prawnej: 
Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej nie posiada ani kompetencji w dziedzinie fizyki 
medycznej, ani podstawy prawnej do certyfikowania osób fizycznych – nie uzyska też tej 
podstawy w wyniku proponowanej zmiany tekstu ustawy. Uwagi zgłaszane przez środowisko 
fizyków medycznych dot. rozporządzenia MZ z 18 lutego, zakończone wyrokiem Trybunału 
Konstytucyjnego w pełni potwierdzającym zasadność zgłaszanych zastrzeżeń, doprowadziły 
do sytuacji, która zagraża bezpieczeństwu radiologicznemu, radiacyjnemu pacjentów i 
stwarza równocześnie „próżnię prawną”, którą w trybie interwencji senackiej Komisji 
Ustawodawczej, usiłuje się naprawić wobec zbliżania się wyznaczonego przez Trybunał 
Konstytucyjny terminu. Usilnie wnoszę o analizę prawną zgodności z Ustawą Zasadniczą 
zmian proponowanych w ustawie Prawo atomowe, w oparciu o analizę wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z lipca 2013 roku. Uważam także, że nie do przyjęcia jest tryb 
wprowadzenia zmiany w ustawie Prawo atomowe, pomijający konsultacje ze środowiskiem 
fizyków medycznych. Z poważaniem Prof. dr hab. Krzysztof Ślosarek, 


