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Informacja 

z kontroli urządzeń opalających (solarium) 
 

 

 Zgodnie z programem własnym nr  PU.042.2.2016 z 20.04.2016 r. Wojewódzki Inspektorat 

Inspekcji Handlowej w  Łodzi przeprowadził w II kwartale 2016 r. kontrole u przedsiębiorców 

prowadzących usługi z użyciem urządzeń opalających (solariów) na terenie Łodzi i województwa 

łódzkiego.  

Kontrole przeprowadzono u 8 przedsiębiorców prowadzących salony solaryjne, salony kosmetyczne, 

salony fryzjerskie itp. placówki usługowe. 

 

Założenia kontroli: 

 

1. Kontrola legalności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. 

2. Kontrola oznakowania urządzeń opalających i wyposażenia solariów. 

3. Kontrola bezpieczeństwa usług świadczonych przy użyciu urządzeń opalających. 

 

 Ogółem w 8 placówkach usługowych sprawdzono 14 łóżek opalających i 1 Tubę  pod 

kątem poziomu wytwarzanego przez nie promieniowania UV. 

Nieprawidłowości wystąpiły u 6 przedsiębiorców. 

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych:  

 u 6 przedsiębiorców zakwestionowano 9 łóżek opalających z uwagi na przekroczony poziom 

promieniowania UV, 

 u 4 przedsiębiorców stwierdzono w 7 kabinach z łóżkami opalającymi brak ostrzeżeń 

wymaganych na podstawie pkt. 7.1 zharmonizowanej normy PN-EN 60335-2-27 „Elektryczny 

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

Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do naświetlania skóry promieniowaniem 

podczerwonym i nadfioletowym”. 
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USTALENIA KONTROLI 

1. Kontrola legalności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. 

 W toku kontroli u 8 przedsiębiorców świadczących usługi solarium sprawdzono legalność 

prowadzonej działalności. Ustalono, że wszyscy przedsiębiorcy prowadzili działalność gospodarczą 

na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.   

 

2. Kontrola oznakowania urządzeń opalających i wyposażenia solarium. 

 W 8 kontrolowanych solariach sprawdzono czy konsumenci korzystający z usług opalania 

mają możliwość zapoznania się z wymaganym na podstawie pkt. 7.1 zharmonizowanej normy  

PN-EN 60335-2-27 „Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo 

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

promieniowaniem podczerwonym i nadfioletowym” ostrzeżeniem o treści: „Promieniowanie UV 

może powodować uszkodzenia oczu i skóry, takie jak starzenie się skóry i w konsekwencji rak skóry. 

Czytaj uważnie instrukcje. Noś gogle ochronne. Niektóre leki i kosmetyki mogą zwiększać wrażliwość 

na opalanie.” oraz czy udostępniane im są gogle ochronne. 

 Stwierdzono, że 4 z 8 kontrolowanych przedsiębiorców nie umieściło w 7 ocenianych 

kabinach opalających ww. ostrzeżenia. Podczas kontroli przedsiębiorcy, u których stwierdzono brak 

ostrzeżeń uzupełnili brakujące ostrzeżenia. 

Stwierdzono także, że we wszystkich kontrolowanych obiektach (8) w kabinach na ścianach obok 

łóżek opalających uwidocznione były instrukcje mające wpływ na bezpieczeństwo świadczonych 

usług i określające zasady bezpiecznego opalania.  

 W zakresie udostępniania konsumentom gogli ochronnych nieprawidłowości nie 

stwierdzono. Wszystkie kabiny były wyposażone przynajmniej w jedną parę gogli ochronnych. 

 

3. Kontrola bezpieczeństwa usług świadczonych przy użyciu urządzeń opalających. 

 W toku kontroli u 8 przedsiębiorców świadczących usługi solarium, dokonano pomiaru  

z użyciem solarymetru poziomu promieniowania UV 14 łóżek i 1 tuby. W zharmonizowanej normie 

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” maksymalny dopuszczalny poziom efektywnej 

irradiancji  określono na poziomie 0,3 W/m
2
 lub 11 standardowych dawek erytemalnych (SED) na 

godzinę. 

 U sześciu (6) przedsiębiorców w  9  urządzeniach stwierdzono zawyżony poziom 

promieniowaniu UV, który mieścił się w przedziale od 0,37 W/m
2
 do 1,13 W/m

2
. 

Przedsiębiorców w toku prowadzonych kontroli poinformowano, że usługa opalania świadczona 

z wykorzystaniem kwestionowanego urządzenia opalającego stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa 
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konsumentów. Ponadto przedsiębiorców pouczono o możliwości podjęcia dobrowolnych działań 

naprawczych w wyznaczonym terminie oraz o tym, iż w przypadku nie podjęcia tych działań zostaną 

wydane decyzje zarządzające wstrzymanie świadczenia usług do czasu usunięcia zagrożenia dla 

bezpieczeństwa konsumentów. 

U trzech z 6 przedsiębiorców po upłynięciu ustalonego czasu na podjęcie dobrowolnych działań 

naprawczych przeprowadzono kontrole sprawdzające. Pozytywne wyniki pomiarów wykazały, iż 

przedsiębiorcy usunęli niezgodności stwierdzone w toku wcześniejszych kontroli.  

Pozostali trzej przedsiębiorcy, którzy nie zadeklarowali podjęcia dobrowolnych działań 

naprawczych, zostali wytypowani do kontroli sprawdzających w III kwartale 2016r.  
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