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Informacja 

z kontroli spełniania wymagań bezpieczeństwa przez urządzenia solaryjne 
 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi  zgodnie z założeniem planu pracy na III kwartał 2018 

roku w oparciu o program kontroli nr PU.042.6.2018 przeprowadził na terenie województwa łódzkiego 8 kontroli w 

placówkach świadczących usługi opalania. 

Celem przeprowadzonych kontroli była ocena spełnienia wymagań bezpieczeństwa przez urządzenia solaryjne 

w celu minimalizowanie negatywnych następstw korzystania z solarium. 
 

Zgodnie z programem własnym nr  PU.042.6.2018 z 12.07.2018 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej  

w  Łodzi przeprowadził w III kwartale 2018 r. kontrole u przedsiębiorców prowadzących usługi z użyciem urządzeń 

opalających (solariów) na terenie Łodzi i województwa łódzkiego. 

Po analizie rynku do kontroli wytypowano 8 jednostek prowadzących placówki usługowe w tym : 

3 salony fryzjerskie , 2 salony solaryjne:, 3 salony kosmetyczne 

W toku przeprowadzonych 8 kontroli sprawdzono 10 urządzeń opalających. W 4 jednostkach stwierdzono 

nieprawidłowości polegające na przekroczeniu dopuszczalnego poziomu promieniowania UV dla 5 urządzeń opalających. 
 

1. Kontrola bezpieczeństwa usług świadczonych przy użyciu urządzeń opalających,  

ze względu na wytwarzany przez nie poziom promieniowania UV 

W trakcie 8 kontroli oceniono 10 urządzeń do opalania. Przy ocenie posiłkowano się normą PN-EN 60335-2-27:2010 

„Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-27: Wymagania 

szczegółowe dotyczące urządzeń do naświetlania skóry promieniowaniem podczerwonym i nadfioletowym”, która określa 

maksymalny dopuszczalny poziom efektywnej irradiancji  na poziomie 0,3 W/m
2
 lub 11 standardowych dawek 

erytemalnych (SED) na godzinę. 

W wytypowanych placówkach, na podstawie art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców  

(Dz. U. z 2018 r., poz. 646 ze zm.) po doręczeniu przedsiębiorcom zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli,  

przed upływem terminu 7 dni od dnia doręczenia, przeprowadzono pomiary poziomu efektywnej irradiancji emitowanej 

przez urządzenia opalające. 
 

W 4 jednostkach stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu promieniowania UV, po zastosowaniu +/- 10%  

tolerancji, dla 5 urządzeń opalających. Wyniki pomiarów w zakwestionowanych łóżkach mieściły się w przedziale  

od 0,55 W/m
2
 do 0,92 W/m

2
. 

Kontrolowani przedsiębiorcy podjęli dobrowolne działania naprawcze przed dostarczeniem upoważnienia  

do przeprowadzenia kontroli, polegające na wymianie lamp UV na lampy spełniające wymagania (okazali faktury 

zakupu nowych lamp). 
 

2. Kontrola oznakowania urządzeń opalających, ostrzeżeń, instrukcji obsługi oraz dostępności gogli 

ochronnych dla użytkowników solariów. 

Posiłkując się normą  PN-EN 60335-2-27:2010 „Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - 

Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-27: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do naświetlania skóry 

promieniowaniem podczerwonym i nadfioletowym, u 8 przedsiębiorców dokonano oględzin 10 urządzeń opalających w 

zakresie oznakowania oraz dołączonych do nich ostrzeżeń i instrukcji wymaganych na podstawie pkt. 7.1 ww. normy. 

Stwierdzono, że na ocenianych urządzeniach znajdowały się tabliczki znamionowe zawierające podstawowe informacje 

warunkujące bezpieczeństwo podczas użytkowania tego sprzętu (nazwa urządzenia, model, numer fabryczny, nazwa  

i adres producenta, znak firmowy,  znak CE).  

W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono. 

Przy łóżkach  opalających w miejscu widocznym dla klienta umieszczone były ostrzeżenia informujące o tym,  

że : promieniowanie UV może powodować uszkodzenia oczu i skóry, takie jak starzenie się skóry i w konsekwencji rak 

skóry, należy czytać uważnie instrukcje, nosić gogle ochronne a także, że niektóre leki i kosmetyki mogą zwiększać 

wrażliwość na opalanie. 

Przy urządzeniach opalających dostępne były gogle ochronne. 

W zakresie oznakowania urządzeń do opalania, dostępności gogli ochronnych oraz uwidaczniania ostrzeżeń 

nieprawidłowości nie stwierdzono. 

 

3. Wykorzystanie ustaleń kontroli w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego poziomu 

promieniowania UV wytwarzanego przez urządzenia opalające. 

W związku z wynikami przeprowadzonych kontroli 4 kontrolowanych przedsiębiorców  podjęło  dobrowolne działania 

naprawcze polegające na wymianie lamp w urządzeniach opalających na spełniające wymagania bezpieczeństwa. 
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