
Jako aktywny zawodowo fizyk medyczny, oraz wieloletni kierownik Zakładu Medycyny 
Nuklearnej z środkiem PET, wyrażam zdecydowany sprzeciw wobec proponowanych 
Drukiem 510 zmian w ustawie Prawo atomowe, mających na celu wprowadzenie procesu 
certyfikacji fizyków medycznych przez Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w 
Ochronie Zdrowia (KCOR). Proponowany proces certyfikacji został uprzednio wprowadzony 
do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. i uznany wyrokiem Trybunału 
Konstytucyjnego z lipca 2013 roku za sprzeczne z Konstytucją. Proponowane rozwiązanie w 
pełni deprecjonuje wartość specjalizacji z fizyki medycznej, powołanej, i realizowanej, na 
wzór specjalizacji lekarskich. W Polsce od roku 2005 prowadzone jest pod nadzorem 
Ministerstwa Zdrowia szkolenie specjalistyczne z zakresu fizyki medycznej. Po trzech latach 
szkolenia uzyskanie kompetencji w zakresie fizyki medycznej jest potwierdzane zdaniem 
państwowego egzaminu przed komisją powoływaną przez Centrum Egzaminów Medycznych. 
Niezrozumiałe jest więc w tym przypadku wymaganie uzyskania przez fizyków medycznych 
dodatkowego certyfikatu wydawanego przez Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej. 
Osoby, które przeszły kilkuletnie specjalistyczne szkolenie z zakresu fizyki medycznej i 
zgodnie z prawem uzyskały status mianowanego fizyka medycznego potwierdzony 
egzaminem i certyfikatem, posiadają kompetencje do wykonywania testów specjalistycznych. 
Wysoka ich jakość została potwierdzona poprzez nostryfikowanie tytułu specjalisty z zakresu 
fizyki medycznej w krajach Unii Europejskiej. Polscy specjaliści fizyki medycznej mogą w 
innych krajach Unii Europejskiej wykonywać kontrole parametrów urządzeń radiologicznych 
bez dodatkowych certyfikatów. Mówiąc wprost: dodatkowy certyfikat to jawna próba 
podważenia kompetencji specjalistów w dziedzinie fizyki medycznej jednocześnie stawiająca 
specjalistów z Polski w niekorzystnym świetle na forum międzynarodowym. Ponadto, 
proponowane zapisy w Ustawie Prawo Atomowe wykraczają poza zapisy Dyrektywy Unii 
Europejskiej Euroatom 47/93. W artykule 2 Dyrektywy stwierdza się, że specjalista fizyk 
medyczny jest uprawniony m.in. do prowadzenia wykonywania pomiarów w zakresie kontroli 
jakości, czyli do przeprowadzania kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych. 
Propozycje udzielania dodatkowego potwierdzenia kompetencji w postaci certyfikatu KCOR 
idą w kierunku przeciwnym do proponowanego przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, 
polegającego na deregulacji. Przyjęcie projektu zmiany ustawy proponowanej Drukiem 510 
będzie skutkowało dodatkowym rozrostem struktur (KCOR do obsługi) i procedur 
administracyjnych, a jedynym skutkiem bezpośrednim będzie marnotrawienie środków 
publicznych, tak na poziomie centralnym, jak i na najniższym poziomie poszczególnych 
jednostek służby zdrowia zobowiązanych do realizacji zapisów Ustawy. Dodatkowo obecnie 
wprowadzane są procedury kontrolne w ramach akredytacji jednostek służby ochrony 
zdrowia, jak np. audyty kliniczne, obejmujące swoim zakresem także sprawdzenie 
poprawności działania aparatury poprzez ocenę wyników testów podstawowych i 
specjalistycznych. W poczuciu odpowiedzialności wynikającej z wykonywania zawodu 
fizyka medycznego wnoszę o ponowne rozpatrzenie proponowanej zmiany ustawy, 
uwzględniające rzeczywiste potrzeby jednostek służby zdrowia wyrażane w wypracowanej 
przez środowisko propozycji. Prof. Janusz Braziewicz Kierownik Zakładu Medycyny 
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