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Opinia do ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium  

(druk nr 582) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium 

jest ochrona zdrowia przed szkodliwym działaniem sztucznego promieniowania 

ultrafioletowego (UV), wydzielanego przez urządzenia wykorzystywane do naświetlania 

skóry, wywołujące efekt opalenizny. 

Ustawa wprowadza przepisy zobowiązujące organy administracji publicznej 

do podejmowania działań mających na celu ochronę zdrowia społeczeństwa przed 

następstwami korzystania z solarium oraz szczególne regulacje dotyczące prowadzenia 

działalności w zakresie udostępniania solariów. 

Działania, do których ustawa zobowiązuje organy administracji publicznej mają obejmować 

w szczególności: 

1) upowszechnianie wiedzy na temat szkodliwości korzystania z solarium wśród 

różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży; 

2) minimalizowanie negatywnych następstw korzystania z solarium; 

3) leczenie osób uzależnionych od solarium; 

4) profilaktykę nowotworów skóry, w szczególności czerniaka złośliwego. 

Szczególne regulacje dotyczące świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium, 

polegają na: 

1) całkowitym zakazie korzystania z solariów przez osoby, które nie ukończyły 

18 roku życia. W tym celu ustawa wprowadza dla osoby udostępniającej solarium 
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uprawnienie do żądania okazania przez osobę korzystającą z solarium dokumentu 

potwierdzającego wiek; 

2) obowiązku zamieszczania w miejscach udostępniania solariów informacji 

o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium; 

3) całkowitym zakazie promocji i reklamy usług w zakresie udostępniania 

solariów. 

Kontrolę w zakresie świadczenia usług udostępniania solarium będą dokonywały organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz inne organy w zakresie posiadanych kompetencji. 

Organy te będą mogły nakładać kary pieniężne do 50.000 zł. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę w dniu 15 września 2017 r. Projekt ustawy stanowił inicjatywę 

Prezydenta (druk sejmowy nr 1651). Prace nad ustawą prowadziła Komisja Zdrowia, która 

wprowadziła zmiany redakcyjne (sprawozdanie w druku sejmowym nr 1770).  

W drugim czytaniu zgłoszono trzy poprawki. W poprawce nr 1 zaproponowano dodanie 

przepisu wyłączającego spod zakresu ustawy korzystanie z urządzeń elektrycznych 

wyposażonych w lampy UV przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. W poprawce nr 2 

zaproponowano zmianę brzmienia art. 7 projektu ustawy w celu dookreślenia przepisu, 

że chodzi o kompetencje organów określone w poszczególnych ustawach regulujących 

funkcjonowanie tych organów oraz nadanie tym organom uprawnienia do żądania okazania 

dokumentu potwierdzającego wiek przez osoby korzystające z solarium, w przypadku 

powstania wątpliwości w tym zakresie. Poprawka nr 3 ma charakter doprecyzowujący 

i dostosowujący do treści art. 7. 

Sejm uchwalił ustawę ze wszystkimi poprawkami. 

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

Aldona Figura 

Starszy legislator 


