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Wstêp

Odzie¿ ostrzegawcza jest powszechnie stosowana wszêdzie tam, gdzie istnieje ryzyko, ¿e
Z\KMYaXSUWYŜOLcëZY^\éMYXcZ\dOd\_MRYWOZYTKdNcWK]dcXcV_LSXXOYLSOU^c-RYMSKŜ
XSOQaK\KX^_TOYXKZOĥXOQYLOdZSOMdOħ]^aK^YYZ^cWKVSd_TOZYdSYWaSNdSKVXYļMSSdXKMdXSO
zmniejsza ryzyko wypadku.
9NdSOŜY]^\dOQKaMdKXKVOŜéMKNYļ\YNU¸aYMR\YXcSXNcaSN_KVXOTZYaSXXK]ZOĥXSKëacWKgania dyrektywy 89/686/EWG i zharmonizowanej z ni¹ normy przedstawiaj¹cej wymagania
wobec tego typu odzie¿y. W artykule przedstawiono najwa¿niejsze zmiany, które zosta³y
wprowadzone w nowej normie zharmonizowanej PN-EN ISO 20471:2013, zastêpuj¹cej PN-EN
471:2003+A1:2007. Dotycz¹ one g³ównie konstrukcji odzie¿y, wymagañ wobec materia³ów
fluorescencyjnych, materia³ów odblaskowych, sposobu znakowania i instrukcji u¿ytkowania
oraz doboru odzie¿y ostrzegawczej.
=ĥYaKUV_MdYaO$ļ\YNUSYMR\YXcSXNcaSN_KVXOTYNdSOŜYMR\YXXKYNdSOŜY]^\dOQKaMdK

8Oa \O[_S\OWOX^] PY\ RSQR `S]SLSVS^c Z\Y^OM^S`O MVY^RSXQ SX^\YN_MON SX /_\YZOX =^KXNK\N
EN 20471:2013
High visibility clothing is common when a worker is at risk of being hit by moving vehicles, machines or
other objects. Even though this clothing does not provide full safety, the level of visibility is optimized
and the risk of an accident is significantly reduced. Since high visibility clothing is a type of personal
protective equipment, it should comply with the requirements of Directive 89/686/EEC and the harmonised standard on the requirements for this type of clothing. This article presents the main changes
introduced in the new harmonised standard PN-EN ISO 20471:2013, which replaces standard PN-EN
471:2003+A1:2007. The differences mostly consist in the construction of clothing, requirements for
fluorescent materials and high visibility materials, marking, information supplied by the manufacturer
and the selection of protective clothing.
5OcaY\N]$ZO\]YXKVZ\Y^OM^S`OO[_SZWOX^Z\Y^OM^S`OMVY^RSXQRSQR`S]SLSVS^cMVY^RSXQ
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Ka¿dego roku wielu pracowników ulega wyZKNUYWMdý]^YXSO]^O^cļWSO\^OVXcWd_NdSKĥOW
pojazdów lub maszyn, poruszaj¹cych po terenie
zak³adu pracy. Jedn¹ z przyczyn tych wypadków
TO]^ L\KU YNZYaSONXSOT aSNdSKVXYļMS ZSO]dcMR :Yziom bezpieczeñstwa osób, które s¹ nara¿one na ryzyko uderzenia przez ruchome pojazdy i przedmioty
WYŜXK daSýU]dcë ]^Y]_TéM YNdSOŜ Y]^\dOQKaMdé
YdaSýU]dYXcW]^YZXS_aSNdSKVXYļMS:YaSXXKYXK
LcëYNZYaSONXSYNYL\KXKacUYXKXKdWK^O\SKĥ¸a
YaĥKļMSaYļMSKMRPV_Y\O]MOXMcTXcMRSYNLVK]UYacMR
NdSýUS MdOW_ YLOMXYļë Z\KMYaXSU¸a WYŜO Lcë
ac\KŚXSOdK]cQXKVSdYaKXKaWSOT]MKMRS]c^_KMTKMR
U^¸\OWYQéZYaYNYaKëZY^OXMTKVXOdKQ\YŜOXSONVK
zdrowia lub nawet ¿ycia. Takie zasygnalizowanie
YLOMXYļMSZYaSXXYLcë]U_^OMdXOdK\¸aXYaNdSOħ
TKUSaXYMcpaļaSO^VOVKWZS\OPVOU^Y\¸aZYTKdN¸a
Y\KdYļaSO^VOXS__VSMXZXKN\YQKMRWSOT]USMR
Odzie¿ ostrzegawcza jest powszechnie stosowana przez pracuj¹cych przy budowie dróg, autostrad,
na torowiskach kolejowych, lotniskach, nabrze¿ach, w dokach itp., a wiêc wszêdzie tam, gdzie
S]^XSOTO\cdcUYŜOZ\KMYaXSUWYŜOLcëZY^\éMYXc
przez ruchome maszyny lub inne obiekty. Ryzyko
potr¹cenia przez przeje¿d¿aj¹ce pojazdy ponosz¹
równie¿ kierowcy, na przyk³ad, gdy na skutek awarii
w³asnego pojazdu s¹ zmuszeni do naprawiania
pojazdu na drodze, a poza tym podczas za³adunku
i roz³adunku pojazdów. Odzie¿ ostrzegawcza lub
z elementami odblaskowymi jest równie¿ wykorzystywana przez zespo³y ratownictwa medycznego,
chemicznego i stra¿y po¿arnej. Nale¿y jednak podU\OļVSë ŜO aO a]dc]^USMR ]c^_KMTKMR dKQ\YŜOXSK
chocia¿ odzie¿ nie gwarantuje pe³nego bezpieczeñ]^aK^YYZ^cWKVSd_TOZYdSYWaSNdSKVXYļMSSdXKMdXSO
zmniejsza ryzyko wypadku.
9NdSOŜ Y]^\dOQKaMdK KLc ]ZOĥXSë ]aYTé ZYN]^KaYaé P_XUMTý K aSýM ]cQXKVSdYaKë YLOMXYļë
jej u¿ytkownika, zarówno w ci¹gu dnia, jak
SaXYMcZYaSXXKLcëacUYXKXKdNa¸MR\YNdKT¸a WK^O\SKĥ¸a$ WK^O\SKĥ_ ^ĥK Y aĥKļMSaYļMSKMR
fluorescencyjnych, o barwie czerwonej, pomarañczowo-czerwonej lub ¿ó³tej, który zapewnia
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Rys. 2. Odzie¿ okrywaj¹ca tu³ów i ramiona, m.in. wyroby odzie¿owe z krótkimi rêkawami, np. koszulki typu T-shirt
Fig. 2. Garments covering torso and arms, e.g., garments with short sleeves (T-shirt)






Rys. 3. Odzie¿ okrywaj¹ca nogi – tzw. spodnie ogrodniczki
0SQ1K\WOX^]MY`O\SXQVOQ]$LSLKXNL\KMOY`O\KVV]



=dMdOQ¸ĥYaO acWKQKXSK NY^cMdéMO aSOVUYļMS
powierzchni i miejsca usytuowania materia³ów t³a
i materia³ów odblaskowych na poszczególnych
MdýļMSKMRZYTONcXMdOQYac\YL_YNdSOŜYaOQY^T
na tu³owiu, rêkawach i nogawkach), zosta³y zunifikowane niezale¿nie od rodzaju wyrobu. Wynikaj¹
z tego nastêpuj¹ce konkluzje:
Ų8SOdKVOŜXSOYN\YNdKT_ac\YL_YNdSOŜYaOQY
U^¸\OQY MKĥYļë V_L Mdýļë YU\caK ^_ĥ¸a ]cVaO^US
WK^O\SKĥ^ĥKZYaSXSOXYZK]caKëQYXKMKĥcWYLaYNdSOXK]dO\YUYļMSMYXKTWXSOTWW:YdK^cW
na powierzchni materia³u t³a powinien siê znajdoaKëZ\dcXKTWXSOTTONOXdKV^O\XK^caXcMR_UĥKN¸a
^KļWdWK^O\SKĥ_YNLVK]UYaOQY$
pNaSOZYdSYWO^KļWcdWK^O\SKĥ_YNLVK]UYaOgo opasuj¹ce tu³ów na ca³ym obwodzie
p NaSO ZYdSYWO ^KļWc d WK^O\SKĥ_ YNLVK]UYwego opasuj¹ce tu³ów na ca³ym obwodzie i dwie
^KļWcWK^O\SKĥ_YNLVK]UYaOQYĥéMdéMOZ\dOdLK\US
Q¸\Xé^KļWýZYdSYWéd^cĥ_WYQéLcë_]c^_YaKXO
równolegle lub prostopadle)
pTONXKZYdSYWK^KļWKdWK^O\SKĥ_YNLVK]UYaOQYSNaSO^KļWcWK^O\SKĥ_YNLVK]UYaOQYĥéMdéMO
Z\dOdLK\USQ¸\Xé^KļWýZYdSYWéd^cĥ_WYQéLcë
usytuowane równolegle lub prostopadle).
Pojedyncze przerwy w materia³ach odblaskowych, powstaj¹ce wskutek krzy¿owania siê
z pionowo poprowadzonymi szwami, zapiêciami,
listewkami lub plisami przykrywaj¹cymi zapiêcia, lub
Z\dO\aKWSaMSéQĥYļMS^cMRWK^O\SKĥ¸adaSédKXO
d XZ \OQ_VKMTé YLaYN_ a ZK]SO XSO WYQé Lcë
aSýU]dOXSŜWWDUYVOSĥéMdXKNĥ_QYļëa]dc]^USMR Z\dO\a a ^KļWKMR WK^O\SKĥ_ YNLVK]UYaOQY
XKMKĥcWYLaYNdSO^_ĥYaSKXSOWYŜOZ\dOU\KMdKë
100 mm.
Ų8SOdKVOŜXSOYN\YNdKT_ac\YL_YNdSOŜYaOQY
d\ýUKaKWSWK^O\SKĥ^ĥKZYaSXSOXTOYZK]caKëaYU¸ĥMKĥOQYYLaYN_XK]dO\YUYļMSMYXKTWXSOTWW
– zarówno na d³ugich, jak i na krótkich rêkawach.
W ka¿dym przypadku na d³ugich rêkawach odzie¿y

Rys. 4. Odzie¿ okrywaj¹ca nogi i tu³ów – np. kombinezony
bez rêkawów
0SQ  1K\WOX^] MY`O\SXQ ^Y\]Y KXN VOQ]$ ]VOO`OVO]]
LYSVO\]_S^]



W PN-EN ISO 20471:2013 po³o¿ono du¿y nacisk
na wymagania zwi¹zane z konstrukcj¹ odzie¿y –
to jest sposób rozmieszczenia materia³u odblaskoaOQYSaSOVUYļMSYL]dK\¸aWK^O\SKĥ_^ĥKaYNdSOŜc
tak, aby wyró¿nia³a ona u¿ytkownika z otaczaj¹cego
ļ\YNYaS]UK^aY\déMUYX^\K]^aaK\_XUKMR]^K^cMdnych oraz w ruchu.
Wyodrêbniono 5 grup odzie¿y ostrzegawczej:
– okrywaj¹cej tu³ów: kamizelki i narzutki ostrzegawcze (rys. 1.)
– okrywaj¹cej tu³ów i ramiona: bluzy, kurtki,
koszule – z d³ugimi rêkawami oraz, niewyodrêbXSYXOaOaMdOļXSOT]dcMRONcMTKMRXY\Wcac\YLc
okrywaj¹ce tu³ów i ramiona z krótkimi rêkawami,
np. koszulki typu T-shirt, koszule (rys. 2.)
– okrywaj¹cej nogi: spodnie do pasa i tzw.
spodnie ogrodniczki (rys. 3.)
– okrywaj¹cej nogi i tu³ów: kombinezony bez
rêkawów (rys. 4.)
– okrywaj¹cej tors, rêce i nogi: kombinezony
(rys. 5.).
Taki sposób podzia³u odzie¿y ostrzegawczej
umo¿liwia proste i jednoznaczne przyporz¹dko-

Rozmieszczenie materia³u t³a
SWK^O\SKĥ_YNLVK]UYaOQY



Konstrukcja odzie¿y ostrzegawczej

aKXSONKXOQYac\YL_YNdSOŜYaOQYNYYU\OļVYXOT
grupy. U³atwia to identyfikacjê wymagañ sposobu
rozmieszczenia, zarówno materia³u t³a, jak i mate\SKĥ_ YNLVK]UYaOQY XK ZY]dMdOQ¸VXcMR MdýļMSKMR
odzie¿y (rêkawach, nogawkach, obszarze tu³owia).
W nowo przyjêtym podziale wprowadzono dwie
zasadnicze zmiany:
– uwzglêdniono wyroby odzie¿owe z krótkimi
rêkawami
– usuniêto z zakresu normy uprzê¿e ostrzegawcze.



aSNdSKVXYļë a NdSOħ% S WK^O\SKĥ_ YNLVK]UYaOQY
U^¸\OQYdKNKXSOWTO]^YNLSTKXSOļaSK^ĥKaUSO\_XU_
TOQYŚ\¸NĥKY\KddKZOaXSOXSOaSNdSKVXYļMSYNdSOŜc
a ļaSO^VO \OPVOU^Y\¸a S VKWZ ZYTKdN¸a S WK]dcX
EG8KTMdýļMSOT]ZY^cUKXéYNdSOŜY]^\dOQKaMdé
stanowi¹ kamizelki i ubrania (skompletowane bluza
i spodnie), a tak¿e kurtki, kombinezony i narzutki.
9NdSOŜ Y]^\dOQKaMdK XKVOŜéMK NY ļ\YNU¸a
YMR\YXc SXNcaSN_KVXOT ZYaSXXK ]ZOĥXSKë acWKgania dyrektywy 89/686/EWG i zharmonizowanej
z ni¹ normy przedstawiaj¹cej wymagania wobec
tego typu odzie¿y.
W artykule przedstawiono najwa¿niejsze
zmiany, które zosta³y wprowadzone w nowej
normie zharmonizowanej PN-EN ISO 20471:2013
[4], zastêpuj¹cej PN-EN 471:2003+A1:2007 [5].
Dotycz¹ one g³ównie konstrukcji odzie¿y, wymagañ
wobec materia³ów fluorescencyjnych, materia³ów
odblaskowych, sposobu znakowania i instrukcji
u¿ytkowania oraz doboru odzie¿y ostrzegawczej.
3XPY\WKMTO^OWYQéLcë]dMdOQ¸VXSOZ\dcNK^XO
dla producentów odzie¿y ostrzegawczej na etapie
jej projektowania. Natomiast u¿ytkownicy odzie¿y
Y]^\dOQKaMdOT ZYaSXXS dKZYdXKë ]Sý d XYacW
za³¹cznikiem informacyjnym (A) normy, wprowadzaj¹cym przyk³ad trójstopniowego podzia³u
\cdcUKadKVOŜXYļMSYNZ\ýNUYļMSZYTKdN_SNYboru odzie¿y ostrzegawczej dla uczestników ruchu
drogowego.



Rys. 1. Odzie¿ ostrzegawcza przykrywaj¹ca tu³ów
– przyk³ady kamizelek ostrzegawczych
0SQ  2SQR `S]SLSVS^c MVY^RSXQ MY`O\SXQ ^RO ^Y\]Y$
sample warning vests

Rys. 5. Odzie¿ okrywaj¹ca tors, rêce i nogi – kombinezony
0SQ1K\WOX^]MY`O\SXQ^Y\]YK\W]KXNVOQ]$LYSVO\]_S^]
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Materia³ (wymiary w m2)
Materia³ t³a
Materia³ odblaskowy
Materia³ w wykonaniu po³¹czonym







>KLOVK5VK]cPSUKMTKYNdSOŜcY]^\dOQKaMdOTadKVOŜXYļMSYNacWKQKXcMRWSXSWKVXcMR
ZYaSO\dMRXSWK^O\SKĥ¸adKZOaXSKTéMcMRSX^OX]caXéaSNdSKVXYļë
>KLVO-VK]]SPSMK^SYXYPRSQR`S]SLSVS^cZ\Y^OM^S`OMVY^RSXQLc^RO\O[_S\ONWSXSWKVK\OKYP
^ROWK^O\SKVZ\Y`SNSXQSX^OX]S`O`S]SLSVS^c



<c] :\dcUĥKN]UYļXOQYUé^XKMRcVOXSK^KļWd 20o\YdWSO]dMdOXSK^KļWdWK^O\SKĥ_
odblaskowego na rêkawach, torsie i spodniach ubrania ostrzegawczego
0SQ /bKWZVOYPNSKQYXKVd 20oZVKMOWOX^YPRSQR`S]SLSVS^c^KZO]YX^RO]VOO`O]^Y\]Y
KXN^\Y_]O\]YPZ\Y^OM^S`OMVY^RSXQ

22

6/2015

5VK]KYNdSOŜc
5VK]K
0,50
0,13
–

5VK]K
0,14
0,10
0,20

>KLOVK7SXSWKVXOaK\^YļMSQý]^YļMSZYaSO\dMRXSYaOTa]Z¸ĥMdcXXSUKYNLVK]U_aMNVb W2)
>KLVO7SXSW_WMYOPPSMSOX^YP\O^\Y\OPVOM^SYXSXMNVb W2)
5é^YL]O\aKMTS

Y]^\dOQKaMdOT ZYaSXXc Lcë _WSO]dMdYXO NaK
równoleg³e poziome pasy materia³u odblaskowego.
Je¿eli obserwacja odzie¿y podczas wykonywania
przez u¿ytkownika ró¿nych ruchów ramionami wyka¿e, ¿e d³ugie rêkawy przes³aniaj¹ na boku tu³owia
TONXé V_L NaSO ^KļWc YNLVK]UYaO _WSO]dMdYXO
XKMdýļMSYNdSOŜcY]ĥKXSKTéMOT^_ĥ¸a^YXK\ýUKaKMR
ZYaSXXcLcë_WSO]dMdYXOXK^OT]KWOTac]YUYļMS
dwa pasy materia³u odblaskowego. Na krótkich
rêkawach koszulek dopuszcza siê umieszczenie
jednego pasa materia³u odblaskowego. Pojedyncze
przerwy w materia³ach odblaskowym na rêkawach
XSOWYQéLcëaSýU]dOXSŜWW
Ų8KXYQKaUKMRdK\¸aXY]ZYNXSTKUSUYWLSXOdYX¸aWK^O\SKĥ^ĥKZYaSXSOXYZK]caKëaYU¸ĥMKĥc
YLa¸NXK]dO\YUYļMSMYXKTWXSOTWWAUKŜNcW
Z\dcZKNU_XKXYQKaUKMRZYaSXXcLcë^OŜ_WSO]dczone co najmniej dwa poziome, równoleg³e pasy
materia³u odblaskowego. Analogicznie do rêkawów,
pojedyncze przerwy w materia³ach odblaskowym
XKXYQKaUKMRXSOWYQéLcëaSýU]dOXSŜWW
We wszystkich wymienionych rozwi¹zaniach
konstrukcyjnych odzie¿y ostrzegawczej obowi¹zuj¹
_XSaO\]KVXO dK]KNc NY^cMdéMO ^KļWc d WK^O\SKĥ_
YNLVK]UYaOQY 3MR ]dO\YUYļë WSXSWKVXK acXY]S
50 mm, podobnie jak dystans miêdzy s¹siaduj¹McWS ^KļWKWS WSO\dYXc a USO\_XU_ ZSYXYacW
9NVOQĥYļëXKTXSŜOTXKYNdSOŜcdKWYMYaKXOT^KļWc
YNLVK]UYaOTYNNYVXOQYL\dOQ_MdýļMSYU\caKTécej tu³ów (w kamizelkach, narzutkach, kurtkach,
p³aszczach, koszulkach) oraz od dolnych brzegów
\ýUKa¸a S XYQKaOU XSO WYŜO \¸aXSOŜ acXY]Së
mniej ni¿ 50 mm (rys. 1.-5.). Poziomo umieszczone
^KļWcWK^O\SKĥ_YNLVK]UYaOQYWYQéLcëYNMRclone od tego kierunku o k¹t do ± 20° w dowoln¹
stronê, symetrycznie lub niesymetrycznie na wyroLSO YNdSOŜYacW V_L TOQY MdýļMS :\dcUĥKN ^KUSOQY
\YdWSO]dMdOXSK^KļWYNLVK]UYacMRZ\dON]^KaSYXY
na rys. 6.
Norma PN-EN ISO 20471:2013 wprowadza
równie¿ nowe zagadnienia i wymagania w zakresie
projektowania odzie¿y ostrzegawczej. Jak ju¿ wspoWXSKXY ZYTKaSĥK ]Sý WYŜVSaYļë UYX]^\_YaKXSK
wyrobów z krótkimi rêkawami, usuniêto z zakresu
normy uprzê¿e ostrzegawcze i zniesiono wymóg
zastosowania w konstrukcji spodni typu „ogrod-

5VK]K
0,80
0,20
–

12’
20’
1°
1°30’

niczki” poziomego pasa materia³u odblaskowego
XKac]YUYļMS^KVSS
Norma wprowadza za to wymaganie, aby, niezale¿nie od wyrobu, materia³ t³a opasuj¹cy tu³ów,
\ýUKacSXYQKaUSWSKĥdKa]dOWSXSWKVXé]dO\YUYļë
50 mm (mierzon¹ w kierunku pionowym). Do tego
YL]dK\_XSOWYŜOLcëaVSMdKXKZYaSO\dMRXSKU^¸\é
przykrywa materia³ odblaskowy. Doprecyzowano
równie¿ pojêcie tu³owia.
W przypadku, gdy rêkaw ogranicza widok jednej
V_LaSýMOTZYdSYWOT^KļWcYNLVK]UYaOTXK^Y\]SO
ZYaSXSOXYX\¸aXSOŜLcëYZK]KXcKXKVYQSMdXéVSMdLé
^KļWYNLVK]UYacMRZ\dcMdcWXKNĥ_QSW\ýUKaSO
ZYaSXXc ^Y Lcë NaSO ^KļWc YNLVK]UYaO YNNKVYXOYN]SOLSOYMYXKTWXSOTWW:YNU\OļVYXY
\¸aXSOŜŜO_LS¸\W_]SLcëacUYXKXcdWK^O\SKĥ_
dKZOaXSKTéMOQYZYNacŜ]dYXéaSNdSKVXYļëa^KUS
sposób, aby by³ widzialny z ka¿dej strony, poniewa¿
XSONK]SýZ\dOaSNdSOëdTKUSOQYUSO\_XU__Ŝc^UYaXSU
odzie¿y bêdzie obserwowany jako uczestnik ruchu.
Wed³ug nowych wymagañ klasa odzie¿y
WYŜO Lcë YU\OļVKXK XK ZYN]^KaSO WSXSWKVXcMR
powierzchni materia³ów – t³a i odblaskowych
(tabela 1.) w obrêbie pojedynczego wyrobu odzie¿owego (np. kurtki lub spodni) lub na wyrobach
tworz¹cych komplet (np. ubrania sk³adaj¹cego
siê z bluzy i spodni z zaleceniem noszenia ³¹cznie).
W takim przypadku komplet dobranych pojedynMdcMR ac\YL¸a YNdSOŜYacMR WYŜO WSOë acŜ]dé
UVK]ýaSNdSKVXYļMS0KU^^OXZYaSXSOXLcëYZS]KXc
w instrukcji u¿ytkowania.
W normie sprecyzowano nowy, bardzo wa¿ny
warunek, dotycz¹cy konstrukcji odzie¿y ostrzegawczej klasy 3., a wiêc zapewniaj¹cej najwy¿szy
poziom ochrony (zgodnie z kwalifikacj¹ wg tabeVSATOT]UĥKNW_]déaMRYNdSëZ\dcXKTWXSOTMdýļë
okrywaj¹ca tu³ów (wokó³ ca³ego obwodu) i d³ugie
\ýUKac V_L Mdýļë YU\caKTéMK ^_ĥ¸a S XYQKaUS
YZOĥXOTNĥ_QYļMSdKa]dOd^KļWKWSYNLVK]UYacWS
YZK]_TéMcWS^OMdýļMSMKĥUYaSMSOdQYNXSOdZYNKXcWSaMdOļXSOT\OQ_ĥKWS
Pomiary powierzchni materia³ów zapewniaj¹McMRZYNacŜ]dYXéaSNdSKVXYļëYNdSOŜcY]^\dOQKaczej, na podstawie których przyporz¹dkowuje siê
TéNYYNZYaSONXSOTUVK]cZYaSXXcLcëacUYXcaKXO
na p³asko roz³o¿onych wyrobach w najmniejszym
zaprojektowanym rozmiarze.
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Wymagania wobec materia³ów
^ĥKSYNLVK]UYacMRaYNdSOŜc
ostrzegawczej
AĥKļMSaYļMSWOMRKXSMdXO
W PN-EN ISO 20471:2013 wprowadzono nowe
aK\^YļMSZK\KWO^\¸aac^\dcWKĥYļMSaYLOMWK^Oria³ów t³a i niefluorescencyjnych z tkanin i dzianin.
W stosunku do PN-EN 471+A1:2008 zmniejszone
zosta³y minimalne wymaganie w odniesieniu
do si³y zrywaj¹cej tkaniny (badana wg EN ISO
13934-1:2013, [6]) i uniezale¿niono je od masy
powierzchniowej materia³u. Zgodnie z now¹ norm¹
]SĥKd\caKTéMK^UKXSXýZYaSXXKacXY]SëMYXKTWXSOT
100 N (w PN-EN 471+A1:2008 t 400 N).
Zmienione zosta³y równie¿ wymagania wytrzyWKĥYļMSYaOaYLOMNdSKXSX9LOMXSOac^\dcWKĥYļë
na wypychanie dzianiny (badana wg EN 139381:2004 [7] lub EN 13938-2:2004 [8]) powinna
acXY]SëMYXKTWXSOTU:Kpa]^Y]_XU_NYZ\¸LOU
o powierzchni 50 cm2 lub 200 kPa – w odniesieniu
do próbek o powierzchni 73 cm2.

AĥKļMSaYļMSYNLVK]UYaO
W nowej normie ustalono tylko jedn¹ klasê
materia³u odblaskowego, odpowiadaj¹c¹ 2. klasie
wg PN-EN 471+A1:2008. Obecnie wymagania
fotometryczne dotycz¹ce materia³u odblaskowego
i materia³u w wykonaniu po³¹czonym po ekspozycji
XKMdcXXSUSPSdcMdXOXKVOŜcUVK]cPSUYaKëacĥéMdXSO
w oparciu o dane tabelaryczne, przedstawiaj¹ce
WSXSWKVXO aK\^YļMS Qý]^YļMS ZYaSO\dMRXSYaOT
wspó³czynnika odblasku w cd/(lx · m2) w odniesieniu do materia³u w wykonaniu wyodrêbnionym,
co przedstawiono w tabeli 2.

AĥKļMSaYļMSLSYPSdcMdXO
W PN-EN ISO 20471:2013 znalaz³y siê równie¿
acWKQKXSK d dKU\O]_ aĥKļMSaYļMS LSYPSdcMdXcMR
materia³ów stosowanych do wytwarzania odzie¿y
ostrzegawczej (za wyj¹tkiem narzutek i kamizelek),
tj. oporu pary wodnej i oporu cieplnego.
Zgodnie z nimi materia³y w postaci laminatów,
powleczonych tkanin lub dzianin, wykorzystywane w konstrukcjach odzie¿y ostrzegawczej
STONXYMdOļXSOMR\YXSéMOTZ\dONNO]dMdOWXKVOŜc

ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

dWSO\dcë YZ¸\ MSOZVXc ^OT YNdSOŜc dQYNXSO d 3=9
#$ S acdXKMdcë SXNOU] Z\dOXSUKXSK ZK\c
aYNXOTU^¸\cZYaSXSOXLcët 0,15 [10].

Tabela 3. Klasyfikacja oporu pary wodnej
>KLVO-VK]]SPSMK^SYXYPaK^O\`KZY_\\O]S]^KXMO
Opór pary wodnej Ret

5VK]KWK^O\SKĥ_
2
20 < Ret d 40

1
Ret powy¿ej 40

3
Ret d 20

Tabela 4. Zalecany maksymalny czas ci¹g³ego noszenia kompletnego ubioru sk³adaj¹cego siê z kurtki i spodni z materia³u
klasy 1 bez podszewki izoluj¹cej cieplnie
>KLVO<OMYWWOXNONWKbSW_W^SWOYPMYX]^KX^aOK\SXQPY\KMYWZVO^OQK\WOX^MYX]S]^SXQYPKTKMUO^KXN^\Y_]O\]
WKNOYPMVK]]WK^O\SKVaS^RY_^S]YVK^SYXVSXSXQ
>OWZO\K^_\Kļ\YNYaS]UKZ\KMc
[C 0]
25
20
15
10
5

UVK]KWK^O\SKĥ_p<O^ZYacŜOT
[min]
60
75
100
240
bez limitu czasu noszenia

Tabela 5. Klasyfikacja ryzyka dla uczestników ruchu drogowego
>KLVO-VK]]SPSMK^SYXYP\S]UPY\\YKN_]O\]

Du¿e ryzyko
Klasa 3. odzie¿y
Du¿e ryzyko
Klasa 2. odzie¿y
Du¿e ryzyko
Klasa 1. odzie¿y
Odzie¿ klasy 1.
WYŜOLcë]^Y]Ywana w po³¹czeniu
z odzie¿¹ klasy 2.
lub 3.
Ļ\ONXSO\cdcUY

d 60 km/h

pasywny

d 30 km/h

pasywny

d 60 km/h

aktywny

Charakterystyka produktu

p
p
p
–
–

Ac]YUKaSNdSKVXYļë

Poziom ryzyka

:\ýNUYļëZYTKdN_
i typ uczestnika ruchu
drogowego jako czynniki
daSédKXOdZYdSYWOW
ryzyka
Typ
:\ýNUYļë
uczestnika
pojazdu
ruchu
drogowego
> 60 km/h
pasywny

p
p
p
–
–
p
p
p

d 15 km/h

pasywny

d 60 km/h

aktywny

DaSýU]dYXKaSNdSKVXYļë

–
–
p
p
p
–
–

Normalna
aSNdSKVXYļë

–
Ma³e ryzyko

dLKNKëS]UVK]cPSUYaKëaQ:8/8+$"
[9]. Wyró¿niono trzy klasy materia³ów wymienione
w tabeli 3.
W stosunku do odzie¿y z materia³u klasy 1.
wystêpuje ograniczony czas noszenia. Zalecany
maksymalny czas ci¹g³ego noszenia w odniesieniu
do kompletnego ubioru, sk³adaj¹cego siê z kurtki

aSNdSKVXYļëaNdSOħSaXYMc
aSNdSKVXYļëdUKŜNOT]^\YXc 
dKZ\YTOU^YaKXc^KUKLc\YdZYdXKaKë]cVaO^Uý
okrywaj¹cy tu³ów
barwa materia³u t³a, zapewniaj¹ca podwy¿szoXéaSNdSKVXYļëaNdSOħSaXYMcaQ:8/83=9
20471:2013)
aSNdSKVXYļëaNdSOħSaXYMc
aSNdSKVXYļëdUKŜNOT]^\YXc 
dKZ\YTOU^YaKXc^KUKLc\YdZYdXKaKë]cVaO^Uý
okrywaj¹cy tu³ów
barwa materia³u t³a, zapewniaj¹ca podwy¿szoXéaSNdSKVXYļëaNdSOħSaXYMcaQ:8/83=9
20471:2013)
aSNdSKVXYļëaNdSOħSaXYMc
aSNdSKVXYļëdUKŜNOT]^\YXc 
dKZ\YTOU^YaKXc^KUKLc\YdZYdXKaKë]cVaO^Uý
(niekoniecznie opasanie torsu)
barwa materia³u t³a, zapewniaj¹ca podwy¿szon¹
aSNdSKVXYļëaNdSOħSaXYMcXSOUYXSOMdXSOaQ
EN -ISO 20471)
szersza gama barw materia³ów i bogatsze wzornictwo
aSNdSKVXYļëaXYMc
aSNdSKVXYļëdUKŜNOT]^\YXc 
dKZ\YTOU^YaKXc^KUKLc\YdZYdXKaKë]cVaO^Uý
(niekoniecznie opasanie torsu)
barwa materia³u t³a, zapewniaj¹ca podwy¿szon¹
aSNdSKVXYļëaNdSOħSaXYMcXSOUYXSOMdXSOaQ
EN ISO 20471)
szersza gama barw materia³ów i bogatsze wzornictwo
brak elementów odblaskowych

– jasne kolory
– wstawki, lamówki z materia³u odblaskowego
p NYaYVXKSVYļëSTKUYļë

i spodni bez podszewki izoluj¹cej cieplnie przedstawiono w tabeli 4.
Wobec wyrobów odzie¿owych innych ni¿
acWSOXSYXO aMdOļXSOT ]UĥKNKTéMcMR ]Sý d TONXOT
lub wielu warstw materia³ów przepuszczaj¹cych
ZYaSO^\dO YZ¸\ ZK\c aYNXOT ZYaSXSOX acXY]Së
d 5 m2Pa/W. Je¿eli jest jednak wy¿szy, nale¿y

Ergonomia
Coraz wiêksze znaczenie przywi¹zuje siê do erQYXYWSS ļ\YNU¸a YMR\YXc SXNcaSN_KVXOT+]ZOU^
ten jest mocno zasygnalizowany w odniesieniu
do odzie¿y ochronnej w PN-EN ISO 13688:2013
Odzie¿ ochronna. Wymagania ogólne i znajduje
równie¿ odniesienie w wymaganiach dotycz¹cych
odzie¿y ostrzegawczej [11].
Badania eksploatacyjne sprawdzaj¹ce ergoXYWSMdXYļë YNdSOŜc YMR\YXXOT ZYdK ]^aSO\NdOniem takich cech, jak komfort, brak szkodliwego
YNNdSKĥcaKXSK XK _Ŝc^UYaXSUK ĥK^aYļë XKUĥKNKXSK S dNOTWYaKXSK WYŜVSaYļë ]aYLYNXOQY
acUYXcaKXSK\_MR¸aZ\KaSNĥYaONdSKĥKXSOdKZSýë
i ich regulacji w przypadku odzie¿y ostrzegawczej,
ZYaSXXca]dMdOQ¸VXYļMSYLOTWYaKë]Z\KaNdOXSO
UYWZK^cLSVXYļMSdSXXcWSļ\YNUKWSYMR\YXcSXNcwidualnej lub wyposa¿eniem noszonym w czasie
Z\KMc4O]^dK^OWaKŜXOKLc_adQVýNXSëTKUWYŜO
^YaZĥcaKëXKdKMRYaKXSOacWKQKXOTWSXSWKVXOT
powierzchni materia³ów zapewniaj¹cych podwy¿]dYXéaSNdSKVXYļëaZ\dcZKNU_QNcWYQéLcëYXO
MdýļMSYaYZ\dO]ĥKXSKXO
Odzie¿ w czasie eksploatacji nie powinna
XZ _^\_NXSKë acUYXcaKXSK MdcXXYļMS dKaYNYacMR ZYaYNYaKë XKNWSO\XOQY Nc]UYWPY\^_
MSOZVXOQYKLcXSOZ\YaYUYaKë]c^_KMTSaU^¸\cMR
pracownik intuicyjnie sam bêdzie j¹ zdejmowa³ lub
NOUYWZVO^YaKĥ dWXSOT]dKTéM ]U_^OMdXYļë dK]KNniczej funkcji ochronnej. W skrajnym przypadku,
gdy np. odzie¿ ostrzegawcza ma za zadanie jedXYMdOļXSOMR\YXSëZ\dONNO]dMdOWSTO]^acUYXKXK
z materia³u praktycznie nieprzepuszczaj¹cego pary
wodnej (jak ma to miejsce w klasie 1.), zaleca siê
Z\dO\acaZ\KMcKLcXSONYZ_ļMSëNYZ\dOQ\dOaKXSK
organizmu.

Dobór odzie¿y ostrzegawczej
Dobór odzie¿y ochronnej, podobnie jak doL¸\ ļ\YNU¸a YMR\YXc SXNcaSN_KVXOT XK]^\ýMdK
aZ\KU^cMOaSOVO^\_NXYļMS=éYXO^cWaSýU]dOSW
bardziej ocena ryzyka na stanowisku pracy bazuje
na odczuciach subiektywnych lub niemierzalnych
aK\^YļMSKMRMdcXXSU¸adKQ\YŜOXSK:YNacŜ]dYXK
aSNdSKVXYļëTKUéWKdKZOaXSëYNdSOŜY]^\dOQKaMdK
jest nastêpstwem m.in. zastosowania materia³ów
Y ļMSļVO YU\OļVYXcMR LK\aKMR 3MR ZY]^\dOQKXSO
TO]^ TONXKU _dKVOŜXSYXO ļMSļVO YN SXNcaSN_KVXcMR
cech cz³owieka i jego kondycji psychofizycznej
a NKXcW MdK]SO 5V_MdYaO dXKMdOXSO WYŜO WSOë
np. czas reakcji kierowcy pojazdu na pojawienie siê
na drodze uczestnika ruchu drogowego, ubranego
w odzie¿ ostrzegawcz¹. Ten czas, jak wiadomo, zaVOŜOëWYŜOYNaSOU_dWýMdOXSKY]^\YļMSaSNdOXSK
kierowcy itd. (odczucia subiektywne). Z kolei skutki
kolizji pojazdu z przeszkod¹ s¹ w znacznym stopniu
dKVOŜXO YN TOQY Z\ýNUYļMS ZK\KWO^\ WSO\dKVXc
8K ZYdSYW \cdcUK YZ\¸Md Z\ýNUYļMS WYQé WSOë
aZĥcaKëSXXOMdcXXSUS^KUSOTKUaK\_XUSZYQYNYaO
kontrastuj¹ce t³o otoczenia, natê¿enie ruchu. Nale¿y
TO_adQVýNXSëa]dKMYaKXS_\cdcUK
,K\NdY Z\dcNK^Xc WYŜO Lcë ^_ dKWSO]dMdYXc
w PN-EN ISO 20471:2013 nowy za³¹cznik informa-
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Rys. 7. Piktogram „odzie¿ ostrzegawcza” wg PN-EN 471+A1:2008 i PN-EN
340:2006
0SQ!+mRSQR`S]SLSVS^cZ\Y^OM^S`OMVY^RSXQn ZSM^YQ\KW KMMY\NSXQ ^Y :8/8
!+$"KXN:8/8$

cyjny (A), wprowadzaj¹cy przyk³ad trójstopniowego
ZYNdSKĥ_\cdcUKadKVOŜXYļMSYNZ\ýNUYļMSZYTKdN_
i dobór odzie¿y ostrzegawczej dla uczestnika ruchu
drogowego (tabela 5.). Specjalnie do tego celu
w normie zdefiniowano nowe pojêcia, takie jak:
– aktywny uczestnik ruchu drogowego – osoba
znajduj¹ca siê na drodze, uczestnicz¹ca w ruchu
drogowym, np. rowerzysta, pieszy poruszaj¹cy siê
na drodze
– pasywny uczestnika ruchu drogowego – bierny
u¿ytkownik drogi, osoba niebior¹ca udzia³u w ruchu
drogowym, przebywaj¹ca na drodze w innym celu
ni¿ przemieszczanie siê z ruchem drogowym, np. robotnik drogowy lub osoba przebywaj¹ca na drodze
z powodu nag³ego wypadku
– droga – teren, przeznaczony do ruchu poTKdN¸a XZ ļMSOŜUK \YaO\YaK ZY\^ VY^XS]UY ^Y\
kolejowy i parking.
Wymagania dotycz¹ce informacji dostarczonych
przez producenta odzie¿y ostrzegawczej powinny
LcëdQYNXOd:8/83=9!$Y\Kdd:8/8
ISO 13688:2013, która przedstawia wymagania
ogólne wobec odzie¿y ochronnej. W przypadku
odzie¿y ostrzegawczej wa¿nym aspektem jest podanie maksymalnej liczby cykli konserwacyjnych,
po których nie wystêpuj¹ zmiany barwy materia³ów
^ĥK a dKU\O]SO a]Z¸ĥ\dýNXcMR MR\YWK^cMdXYļMS
SWSXSWKVXcMRaK\^YļMSa]Z¸ĥMdcXXSU¸aV_WSXKXMTS
ļaSO^VXOTY\KdadKU\O]SOWSXSWKVXOTQý]^YļMSZYwierzchniowej wspó³czynnika odblasku materia³ów
odblaskowych.
W informacji dostarczonej przez producenta
UYXSOMdXOTO]^ZYNKXSOUVK]cYNdSOŜcAdKVOŜXYļMS
YNaSOVUYļMSZYaSO\dMRXSWK^O\SKĥ_^ĥKSWK^O\SKĥ_
YNLVK]UYaOQYWYŜOLcëYXKYU\OļVKXKXKZYN]^Kwie spe³nienia wymagañ w zakresie minimalnych
powierzchni materia³ów: t³a i odblaskowych na pojedynczym wyrobie odzie¿owym (np. na kurtce
lub spodniach) lub wyrobach skompletowanych
(np. kurtce i spodniach). W takim przypadku
komplet dobranych pojedynczych wyrobów odzieŜYacMRWYŜOWSOëacŜ]déUVK]ýaSNdSKVXYļMS0KU^
^OXZYaSXSOXLcëYZS]KXcaSX]^\_UMTS_Ŝc^UYaKXSK
i zaznaczony w oznakowaniu z podaniem osobno
klas pojedynczych wyrobów odzie¿owych i klasy
kompletu tych wyrobów. U¿ytkownik odzie¿y
ZYaSXSOXWSOëļaSKNYWYļëŜOXY]déM^cVUYTONXé
MdýļëdUYWZVO^_YNdSOŜcYLXSŜKTOTUVK]ýYMR\YXc

Znakowanie odzie¿y ostrzegawczej
Zmiany w oznakowaniu s¹ konsekwencj¹ zmiany wymagañ dotycz¹cych materia³u odblaskowego.
W PN-EN 471+A1:2008 obowi¹zywa³o oznaczenie
piktogramem obrazuj¹cym kamizelkê ostrzegawcz¹
z podaniem z prawej strony symbolu klas (rys. 7.):
• X – klasa odzie¿y, zgodnie z jedn¹ z trzech
dXY\WKVSdYaKXcMRaSOVUYļMSZYaSO\dMRXSWK^O\SKĥ_
t³a i materia³u odblaskowego (tabela 1.)
• Y – klasa materia³u odblaskowego.
W zwi¹zku z wprowadzeniem zmiany w nowej
normie dotycz¹cej wymagania w zakresie miniWKVXOT Qý]^YļMS ZYaSO\dMRXSYaOT a]Z¸ĥMdcXXSUK
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Rys. 8. Piktogram „odzie¿ ostrzegawcza” wg PN-EN ISO 20471:2013 i PN-EN
ISO 13688:2013
0SQ "+ mRSQR `S]SLSVS^c Z\Y^OM^S`O MVY^RSXQn ZSM^YQ\KW KMMY\NSXQ ^Y /8
:8/83=9!$KXN:8/83=9
 ""$

odblasku materia³u odblaskowego i materia³u
w wykonaniu po³¹czonym (barwny – odblaskowy)
dopuszczone do stosowania s¹ tylko materia³y klasy
2. wg PN-EN 471+A1:2008. Dlatego z prawej strony
ZSU^YQ\KW_ XKVOŜc dKdXKMdcë ^cVUY UVK]ý YNdSOŜc
\c]"4ONXYMdOļXSOadaSédU_ddK]^éZSOXSOW
PN-EN 340:2006 przez PN-EN ISO 13688:2013
zmianie uleg³ piktogram „Odzie¿ ostrzegawcza”,
zgodnie z tabel¹ E2 tej normy. Nie wystêpuje on
ju¿ w kwadratowej ramce, a na szkicu kamizelki
wprowadzono dodatkowe dwa symetryczne psy
pionowe.
Je¿eli w instrukcji u¿ytkowania (informacji
producenta) podano szczególne wymagania,
dotycz¹ce znakowania maksymalnej, zalecanej
liczby procesów konserwacyjnych, np. z uwagi
XKYQ\KXSMdYXéYNZY\XYļëacLK\aSOXSKWK^O\SKĥ_
^ĥKa^ONcVSMdLK^KZYaSXXKLcëZYNKXKZY]U\¸MSO
„max”, tu¿ obok oznaczenia sposobu konserwacji,
np. max 25 x (rys. 9.). W przypadku, gdy w odzie¿y
ostrzegawczej zastosowany jest materia³ inny ni¿
fluorescencyjny i odblaskowy, liczba procesów
UYX]O\aKMTSZYdY]^KTéMKLOdaZĥca_XKaĥKļMSaYļMS
YMR\YXXOYNdSOŜcY]^\dOQKaMdOTZYaSXXKYNXY]Së
siê do materia³ów t³a i materia³ów odblaskowych.

Podsumowanie
W ostatnim czasie nast¹pi³y liczne zmiany
w normalizacji w zakresie odzie¿y ochronnej, czego przyk³adem jest wprowadzenie nowych norm
zharmonizowanych z dyrektyw¹ 89/686/EWG
[11], dotycz¹cych odzie¿y ostrzegawczej i wymagañ ogólnych wobec odzie¿y ochronnej jest tego
przyk³adem.
Zmiany ujête w aktualnie wprowadzonej normie
PN-EN ISO 20471:2013, obejmuj¹ g³ównie aspekty
konstrukcji, wymagania wobec materia³ów t³a
i odblaskowych oraz doboru odzie¿y ostrzegawczej
pozwol¹ przede wszystkim jej producentom projek^YaKëSac^aK\dKëac\YLcU^¸\OaMY\KdaSýU]dcW
stopniu bêd¹ zaspokaja³y potrzebê bezpieczeñstwa
w pracy. Do tego celu wykorzystywane bêd¹ nowe
materia³y i technologie.
Nowe informacje w zakresie szacowania ryzyka
wynikaj¹cego z pasywnego lub aktywnego uczestniczenia w ruchu drogowym w czasie wykonywania
ró¿nego rodzaju prac niew¹tpliwie bêd¹ bardzo
przydatne przy doborze odzie¿y ostrzegawczej
przez jej u¿ytkowników. Ci¹g³y wzrost ruchu pojazdów, maszyn, urz¹dzeñ zarówno w miastach,
jak i poza nimi, w obiektach przemys³owych,
na lotniskach, dworcach jest ju¿ nie tylko uci¹¿liwy,
ale powoduje równie¿ kolejne zagro¿enia. W zapobieganiu ich skutkom odzie¿ ostrzegawcza odgrywa
szczególn¹ rolê.
Nowelizacja lub wprowadzenie nowej normy
ma równie¿ praktyczne znaczenie w aspekcie cer^cPSUKMTS XYacMR ļ\YNU¸a YMR\YXc SXNcaSN_KVXOT
Y\KdaKŜXYļMSMO\^cPSUK^¸aacNKXcMRNVKac\YL¸a
wprowadzonych ju¿ na rynek, zgodnie z wymagaXSKWSaMdOļXSOT]dcMRONcMTSXY\W

max 25 x

Rys. 9. Piktogram prania wodnego
z podaniem dopuszczalnej liczby prañ
Fig. 9. A washing pictogram with the
WKbSW_WX_WLO\YPaK]RMcMVO]

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej
w tym zakresie certyfikaty oceny typu WE, wydane bezterminowo zgodnie z postanowieniami
aMdOļXSOT]dcMR ONcMTS XY\W dRK\WYXSdYaKXcMR
pozostaj¹ wa¿ne [13]. Dotyczy to równie¿ odzie¿y
ostrzegawczej i zagadnieñ omawianych w tym
artykule. Zmiany, wynikaj¹ce z wprowadzenia
PN-EN ISO 20471:2013 (jak równie¿ PN-EN ISO
13688:2013) nie maj¹ wp³ywu na spe³nienie tzw.
zasadniczych wymagañ bezpieczeñstwa i ochrony
zdrowia, zawartych w dyrektywie 89/686/EWG.
8KVOŜcTONXKUZYNU\OļVSëŜOZ\YN_MOXMSļ\YNków ochrony indywidualnej s¹ zobowi¹zani
NYļVONdOXSKdWSKXaXY\WKVSdKMTSYNXY]déMOT]Sý
do produkowanych wyrobów, dostosowywania
ich do aktualnego stanu wiedzy i wprowadzania
na rynek wyrobów zgodnych z wymaganiami szczegó³owymi, zawartymi w najnowszych dokumentach
normatywnych.
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