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Wymagania prawne dotycz¹ce
akcesoriów odblaskowych
stosowanych przez pieszych

Corocznie w Polsce w wypadkach drogowych ginie ponad 800 pieszych. Jedn¹ z g³ównych przyczyn
^cMRacZKNU¸aTO]^SMRXSONY]^K^OMdXKaSNdSKVXYļë]dMdOQ¸VXSOaaK\_XUKMRXYMXcMR=U_^OMdXé
WO^YNéZYZ\KacaSNdSKVXYļMSZ\KMYaXSU¸aacUYX_TéMcMRWSX\OWYX^cN\¸QY\KdZSO]dcMRTO]^
dK]^Y]YaKXSOZ\dOdXSMRKUMO]Y\S¸aYNLVK]UYacMRYNLSTKTéMcMRļaSK^ĥK\OPVOU^Y\¸a]KWYMRYNYacMRaUSO\_XU_Ś\¸NĥK
W artykule omówiono wymagania prawne dotycz¹ce wprowadzania do obrotu akcesoriów odLVK]UYacMR SMR UYX]^\_UMTý YQ\KXSMdOXSK a ]^Y]YaKXS_ Y\Kd acWKQKXSK ^OMRXSMdXO YU\OļVYXO
w normie europejskiej.
=ĥYaKUV_MdYaO$KUMO]Y\SKYac]YUSOTaSNdSKVXYļMSacZKNUSa\_MR_N\YQYacWacWKQKXSKZ\KaXO

6OQKV\O[_S\OWOX^]PY\\OPVOM^S`OQOK\PY\ZONO]^\SKX]
9`O\"ZONO]^\SKX]K\OUSVVONSX\YKNKMMSNOX^]SX:YVKXNO`O\ccOK\3XKNO[_K^O`S]SLSVS^cO]ZOMSKVVc
K^XSQR^S]KWKSXMK_]OYP^RO]OKMMSNOX^]<O^\Y\OPVOM^S`OKMMO]]Y\SO]aRSMR\OPVOM^^ROVSQR^YPMK\
ROKNVSQR^]^YaK\N]^ROS\]Y_\MOK\OOPPOM^S`OSXSWZ\Y`SXQ\YKNaY\UO\]oKXNZONO]^\SKX]o`S]SLSVS^c
>RS] K\^SMVO NS]M_]]O] ^RO VOQKV \O[_S\OWOX^] PY\ WK\UO^SXQ \O^\Y\OPVOM^S`O KMMO]]Y\SO] PY\ ^ROS\
construction, limitations in use and technical requirements set out in a European standard.
5OcaY\N]$RSQR`S]SLSVS^cKMMO]]Y\SO]\YKNKMMSNOX^]VOQKV\O[_S\OWOX^]

A]^ýZ
=U_^OMdXéWO^YNéZYZ\KacaSNdSKVXYļMSZ\Kcowników, wykonuj¹cych m.in. remonty dróg, oraz
pieszych poruszaj¹cych siê po terenie niezabudowanym po zmroku jest stosowanie przez nich odzie¿y
Y]^\dOQKaMdOTV_LdKZOaXSKTéMcMRaSNdSKVXYļëKUcesoriów, wyposa¿onych w materia³y odblaskowe.
Zasada dzia³ania materia³ów odblaskowych polega
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XKYNLSTKXS_ZKNKTéMOQYXKXSOļaSK^ĥKXZ\OPVOU^Yrów samochodowych), w w¹skim k¹cie w kierunku
Ś\¸NĥKAc\YLc^O]éYLOMXSOUVK]cPSUYaKXOTKUY
ļ\YNUSYMR\YXcSXNcaSN_KVXOTSZYNVOQKTéacWKganiom rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/425 [1].
Jedn¹ z g³ównych przyczyn wypadków drogowych jest najechanie na pieszego. Wed³ug danych
Komendy G³ównej Policji w 2016 r. w Polsce za-

notowano 8255 takich zdarzeñ [2]. W ich wyniku
zginê³o 859 osób, a 7838 zosta³o rannych.Wypadki
^OLcĥc]ZYaYNYaKXOXKTMdýļMSOTXSONY]^K^OMdXé
aSNdSKVXYļMSéZSO]dcMRZ\dOdSXXcMR_Ŝc^UYaXSU¸a
dróg, szczególnie w nocy.
A MOV_ ZYZ\Kac aSNdSKVXYļMS ZSO]dcMR
od 31 sierpnia 2014 r. wprowadzono obowi¹zek
stosowania przez nich elementów odblaskowych,
je¿eli znajduj¹ siê na drodze po zmierzchu poza
YL]dK\OW dKL_NYaKXcWA WcļV Z\dOZS]¸a
Prawa o ruchu drogowym, pieszy jest wtedy
YLYaSédKXc_ŜcaKëOVOWOX^¸aYNLVK]UYacMR
w sposób widoczny dla innych uczestników
ruchu, chyba ¿e porusza siê po drodze przeznaczonej wy³¹cznie dla pieszych lub po chodniku
(z wy³¹czeniem strefy zamieszkania), [3]. Natomiast obowi¹zek stosowania przez pracowników
odzie¿y ostrzegawczej podczas wykonywania
prac na drodze wynika z Kodeksu pracy.
Oprócz zmian w prawie przeprowadzono
wiele kampanii edukacyjnych, promuj¹cych
stosowanie odblasków, m.in. przez instytucje
pañstwowe, fundacje oraz firmy ubezpieczeXSYaO .dSKĥKXSK ^O Z\dcMdcXSĥc ]Sý ZYļ\ONXSY
do zmniejszenia w 2016 r. w porównaniu z 2015 r.
liczby wypadków o 170 oraz zmniejszenia liczby
zabitych o 51 oraz rannych o 245.
Mimo wspomnianej dobrej tendencji, w wypadkach komunikacyjnych ginie lub odnosi rany
ci¹gle bardzo wiele osób. Jedn¹ z przyczyn tego
stanu jest fakt, ¿e du¿a liczba dostêpnych na rynku akcesoriów odblaskowych nie zapewnia odpoaSONXSOTaSNdSKVXYļMSSMR_Ŝc^UYaXSU¸aAcXSUS
kontroli przeprowadzonej w 2015 roku przez
Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów
?95S5acUKdKĥcŜOZYXKN#YPO\YaKXcMR
na rynku, kontrolowanych akcesoriów odblaskowych, nie spe³nia³o wymagañ zasadniczych [3,4].
Z kontroli UOKiK wynika ponadto, ¿e producenci
i importerzy nie maj¹ wystarczaj¹cej wiedzy w zakresie podstawowych wymagañ bezpieczeñstwa
i ochrony zdrowia oraz procedur oceny typu WE

ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Rys. 1. i rys. 2. oprac. autora

• typ 2 – akcesoria do zdejmowania (wyroby
^cWMdK]YaYZ\dcMdOZSYXONYYNdSOŜcV_LMdýļMS
cia³a i odczepiane bez u¿ycia narzêdzi)
• typ 3 – akcesoria przytwierdzane na sta³e
do odzie¿y [5].
AdKVOŜXYļMSYN]ZY]YL_WYMYaKXSKKUMO]Yria odblaskowe dziel¹ siê równie¿ na elastyczne
WYŜXKTOYaSXéëaYU¸ĥaKVMKYļ\ONXSMcWW
bez widocznej deformacji) oraz sztywne, które
ulegaj¹ deformacji pod wp³ywem zaginania.
Rys. 1. Zasada dzia³ania materia³ów odblaskowych
0SQ>ROZ\SXMSZVOYPYZO\K^SYXYP\OPVOM^S`OWK^O\SKV]

YU\OļVYXcMRa\YdZY\déNdOXS_:K\VKWOX^_/_\Ypejskiego i Rady UE, wymaganych przed wprowadzaniem do u¿ytkowania tych wyrobów [1].
W artykule omówiono wymagania prawne
i normê zharmonizowan¹ zawieraj¹c¹ wymagania techniczne dla akcesoriów odblaskowych
PN-EN 13356:2004 [5].

5YX]^\_UMTKKUMO]Y\S¸aYNLVK]UYacMR
Zasada dzia³ania akcesoriów odblaskowych
ZYVOQK XK YNLSTKXS_ ļaSK^ĥK a aé]USW UéMSO
USO\_XU_Ś\¸NĥKpXZ\OPVOU^Y\¸a]KWYMRYNYwych (rys. 1.).
Akcesoria odblaskowe wytwarzane s¹ z
zastosowaniem dwóch alternatywnych technologii, ró¿ni¹cych siê wykorzystaniem elementów
odbiciowych. Do konstrukcji akcesoriów odbla]UYacMR WYQé Lcë ]^Y]YaKXO WSU\Y]YMdOaUS
lub mikropryzmaty, naniesione na metaliczn¹
warstwê odbijaj¹c¹ [6,7]. Schematy konstrukcji
materia³ów przedstawiono na rys. 2.
Technologia wytwarzania materia³ów odblaskowych z wykorzystaniem soczewek (A)
_WYŜVSaSK_dc]UKXSOYNLSMSKļaSK^ĥKa]dO\]dcW
k¹cie w stosunku do materia³ów zawieraj¹cych
mikropryzmaty (B). W przypadku zastosowania
mikropryzmatów uzyskuje siê odbicie kierunkowe
ļaSK^ĥKYaSýU]dcWXK^ýŜOXS_aaé]USW]^YŜU_
aUSO\_XU_ZKNKTéMOQYļaSK^ĥK

A

Do zalet materia³ów zawieraj¹cych soczewki
WYŜXKdKVSMdcë$
– ni¿sz¹ masê powierzchniow¹ w stosunku
do materia³ów zawieraj¹cych mikropryzmaty
pWXSOT]dédKVOŜXYļëSX^OX]caXYļMS]^\_WSOXSKļaSK^ĥKYNLS^OQYYNUé^K_]^KaSOXSKWK^O\SKĥ_adQVýNOWŚ\¸NĥKļaSK^ĥKXZ\OPVOU^Y\¸a
samochodowych).
Materia³y odblaskowe zawieraj¹ce mikrosoMdOaUSNdSýUSaSýU]dOW_\YdZ\Y]dOXS_ļaSK^ĥK
odbitego, zapewniaj¹ lepsz¹ – w porównaniu
z materia³ami zawieraj¹cymi mikropryzmaty – wiNdSKVXYļëZ\dc_]^KaSOXS_SXXcWXSŜZ\Y]^YZKNĥO
NYUSO\_XU_ZKNKTéMcMRaSédOUļaSK^ĥK
Zalet¹ materia³ów zawieraj¹cych mikroprydWK^c TO]^ aSýU]dK Qý]^Yļë ZYaSO\dMRXSYaK
a]Z¸ĥMdcXXSUK YNLVK]U_ NVK aSédUS ļaSK^ĥK
padaj¹cej prostopadle. Dziêki temu materia³y te
]éaSNYMdXOdaSýU]dOTYNVOQĥYļMSa]^Y]_XU_
NYWK^O\SKĥ¸adWSU\Y]YMdOaUKWSaļaSK^ĥKMR
nadje¿d¿aj¹cego pojazdu ustawionych prostopadle do ich powierzchni. Drug¹ z zalet jest mniejsza
_^\K^K aĥK]XYļMS YNLSMSYacMR WK^O\SKĥ_ ZYN
wp³ywem opadów atmosferycznych, w stosunku
do materia³u zawieraj¹cego mikrosoczewki.
Wed³ug PN-EN 13356:2004 akcesoria odblaskowe pod wzglêdem konstrukcji dziel¹ siê na:
• typ 1 – akcesoria swobodnie wisz¹ce (przedWSY^c]aYLYNXSOdaS]KTéMOdYNdSOŜcV_LMdýļMS
cia³a, mo¿liwe do usuniêcia przez u¿ytkownika)

AcWKQKXSKZ\KaXONY^cMdéMO
aZ\YaKNdKXSKNYYL\Y^_S]^Y]YaKXSK
KUMO]Y\S¸aYNLVK]UYacMR
Akcesoria odblaskowe, podobnie jak odzie¿
ostrzegawcza do u¿ytku zawodowego i pozazawodowego, zgodnie z rozporz¹dzeniem
2016/425 [4] zosta³y zakwalifikowane do II
UK^OQY\SSļ\YNU¸aYMR\YXcSXNcaSN_KVXOT
AdaSédU_d^cWac\YLc^OW_]dé]ZOĥXSKë
odnosz¹ce siê do nich zasadnicze wymagania, m.in.
NY^cMdéMOaĥKļMSaYļMSPY^YWO^\cMdXcMRNVKWK^Oria³ów przeznaczonych do u¿ywania w warunkach,
aU^¸\cMRYLOMXYļëUKŜNOQY_Ŝc^UYaXSUKZYaSXXK
LcëaSd_KVXSO]cQXKVSdYaKXK:\YN_MOX^V_LSWZY\ter tego typu wyrobów, przed ich wprowadzeniem
do obrotu zobowi¹zany jest do przeprowadzenia
odpowiedniej procedury oceny typu UE, z udzia³em jednostki notyfikowanej, w tym przeprowadzenia badañ laboratoryjnych wyrobów. Celem
TO]^ZY^aSO\NdOXSOSMRaĥKļMSaYļMSPY^YWO^\cMdXcMR
i u¿ytkowych oraz uzyskanie certyfikatu oceny typu
WE. Ponadto producenci zobowi¹zani s¹ do oznakowania swoich wyrobów oznaczeniem „CE”,
]ZY\déNdOXSKNOUVK\KMTSdQYNXYļMSY\KdNYĥéMdOXSK
do wyrobów odpowiedniej instrukcji u¿ytkowania.

AcWKQKXSK^OMRXSMdXO
NVKWK^O\SKĥ¸aYNLVK]UYacMR
Szczegó³owe wymagania u¿ytkowe oraz fotometryczne akcesoriów odblaskowych zawarte
s¹ w PN-EN 13356:2004 [5]. Dotycz¹ one wiel-

B

Rys. 2. Schemat konstrukcji materia³ów odblaskowych: A – materia³ zawieraj¹cy mikrosoczewki, B – materia³ zawieraj¹cy mikropryzmaty
0SQ=MROWOYP^ROMYX]^\_M^SYXYP\OPVOM^S`OWK^O\SKV]$+pWK^O\SKVaS^RWSM\YVOX]O],pWK^O\SKVaS^RWSM\YZ\S]W]
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UYļMSZYaSO\dMRXSYNLVK]UYaOTY\KdaĥKļMSaYļMS
odblaskowych:
• powierzchnia wyrobu typu 1 (swobodnie
daS]KTéMOQYZYaSXXKacXY]SëYNNYMW2
XK]^\YXý4OļVSac\¸LYNLVK]UYac^cZ_WKZYwierzchniê odblaskow¹ z dwóch stron, to jego
Q\_LYļëZYaSXXKacXY]SëWKU]SW_WWW
Éac\YLc^cZ_SZYaSXXcWSOëZYaSO\dMRniê przekraczaj¹c¹ 15 cm2.
Akcesoria odblaskowe powinny równie¿
]ZOĥXSKë acWKQKXSK PY^YWO^\cMdXO NY^cMdéMO
retrorefleksji w stanie nowym (suche oraz poddane ekspozycji na deszcz) oraz po poddaniu
SMR ]d^_MdXOW_ ]^K\dOXS_ WSX ļMSO\KXS_ Y\Kd
zginaniu w niskich temperaturach).
W wymaganiach technicznych nie uwzglêdniono sposobu rozmieszczenia akcesoriów odblaskowych przez u¿ytkownika, w celu zapewniania
TOQYYNZYaSONXSOTaSNdSKVXYļMSXKN\YNdOY\Kd
ograniczeñ w stosowaniu dotycz¹cych w¹skiego
Ué^KYNLSMSKY\KdL\KU_]U_^OMdXYļMSKUMO]Y\S¸a
YNLVK]UYacMRaaK\_XUKMR]ĥKLOQYYļaSO^VKXSK
(np. o zmierzchu).

AcWKQKXSKPY^YWO^\cMdXO
.Y YMOXc ]U_^OMdXYļMS YNLSTKXSK ļaSK^ĥK
przez akcesoria odblaskowe konieczne jest wydXKMdOXSO aK\^YļMS a]Z¸ĥMdcXXSU¸a YNLVK]U_
aZ\dcZKNU_KUMO]Y\S¸a^cZ_Y\KdQý]^YļMS
powierzchniowej wspó³czynnika odblasku (w odniesieniu do akcesoriów typu 2 i 3). Parametry
te wyznaczane s¹ dla bardzo ma³ych k¹tów
obserwacji (maksymalnie do 1,5 o) oraz k¹tów
YļaSO^VOXSK MRK\KU^O\cd_TéMcMR _]^KaSOXSO
Z\¸LUSadQVýNOWZKNKTéMOQYļaSK^ĥK
Do wyznaczania wy¿ej wymienionych parametrów stosowany jest uk³ad optyczny sk³aNKTéMc ]Sý d$ Ś\¸NĥK ļaSK^ĥK Y MRK\KU^O\c]^cMO
zbli¿onej do reflektorów samochodowych),
NO^OU^Y\K]UKVSL\YaKXOQYNYU\dcaOTMd_ĥYļMS
oka ludzkiego oraz goniometru umo¿liwiaj¹cego
precyzyjne ustawienie badanych materia³ów
adQVýNOWŚ\¸NĥKļaSK^ĥKSNO^OU^Y\K
Wymagania dotycz¹ce minimalnych parametrów fotometrycznych akcesoriów odblaskoacMRYU\OļVYXOa:8/8 $ZYNKXY
w tab. 1. i 2. [5].
Ponadto minimalna powierzchnia odblaskowa
KUMO]Y\S¸a^cZ_S^cZ_ZYaSXXK]ZOĥXSKëacWKQKXSKadKU\O]SOaK\^YļMSa]Z¸ĥMdcXXSUKYNLVK]U_<
(CIL) 400 mcd/lx we wszystkich kierunkach wokó³
osoby, przy k¹tach D = 0,33 o i E1 = 5 o.

AcWKQKXSK_Ŝc^UYaO
AMOV_ZY^aSO\NdOXSKYNZY\XYļMSKUMO]Y\S¸a
odblaskowych na warunki wystêpuj¹ce podczas ich codziennego u¿ytkowania, w normie
dRK\WYXSdYaKXOT :8/8   EG YU\OļVYXY
wymagania oraz metody badañ laboratoryjnych,
które dotycz¹:
pYNZY\XYļMSXKļMSO\KXSOLKNKXSOZ\dOZ\Ywadza siê z u¿yciem poliamidowej szczotki)
p YNZY\XYļMS XK Z\KXSO S Mdc]dMdOXSO MROmiczne
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>KLOVK7SXSWKVXOaK\^YļMSa]Z¸ĥMdcXXSUKYNLVK]U_<-36KUMO]Y\S¸a^cZ_pdaS]KTéMcMR]aYLYNXSO
>KLVO>ROWSXSW_W`KV_O]YP^ROMYOPPSMSOX^YPV_WSXY_]SX^OX]S^c-36PY\^cZOKMMO]]Y\SO]pP\OOVcRKXQSXQ
5é^YL]O\aKMTSD

5é^YļaSO^VOXSKE
E1=0o
E 2 = ±5 o

E 1 = 10 o
E2=0o

E 1 = 0o
E 2 = ±20o

0,2 o

560

350

280

0,33 o

400

250

200

1,5

20

10

10

o

Wspó³czynnik odblasku R [mcd/lx]
>KLOVK7SXSWKVXKQý]^YļëZYaSO\dMRXSYaKa]Z¸ĥMdcXXSUKYNLVK]U_<oaYNXSO]SOXS_NYKUMO]Y\S¸a^cZ_S^cZ_
(montowanych do odzie¿y)
>KLVO>ROWSXSW_W`KV_O]YP^ROMYOPPSMSOX^YP\O^\Y\OPVOM^SYX<oPY\^cZOKXN^cZOKMMO]]Y\SO]pK^^KMRON^YMVY^RSXQ
5é^YL]O\aKMTSD

5é^YļaSO^VOXSKE
E1=0o
E 2 = ±5 o

E 1 = 10 o
E2=0o

E1=0o
E 2 = ±20 o

0,2 o

560

350

280

0,33

400

250

200

20

10

10

o

1,5 o

AK\^YļëQý]^YļMSZYaSO\dMRXSYaOTa]Z¸ĥMdcXXSUKYNLVK]U_a]Z¸ĥMdcXXSUYNLVK]U_<oaEMNVbW2]

p ac^\dcWKĥYļMS XK ac]YUé ^OWZO\K^_\ý
YNLVK]U ZYaSXSOX ac^\dcWKë ^OWZO\K^_\ý
do 65 oC ± 2 oC)
pac^\dcWKĥYļMSXKXS]Ué^OWZO\K^_\ýoC
± 5 oC i -30 oC ± 5 oC)
pYNZY\XYļMSXK]UĥKNKXSOY\Kd_]dUYNdOXSK
ZYNMdK]]aYLYNXOQY]ZKNU_dac]YUYļMSW
na stalow¹ p³ytê po kondycjonowaniu w niskiej
temperaturze
– dzia³ania wody (zanurzenie w wodzie)
– wp³ywu deszczu.

Podsumowanie
Wed³ug obowi¹zuj¹cego w Unii Europejskiej
prawa producenci i importerzy akcesoriów odblaskowych s¹ zobowi¹zani przed ich wprowadzeniem
do obrotu do przeprowadzenia badañ wyrobów
oraz uzyskania certyfikatu oceny typu WE, w wybranej przez siebie jednostce notyfikowanej [4].
+UMO]Y\SKYNLVK]UYaOZYaSXXcdKMRYacaKë]aYTO
ZK\KWO^\cYMR\YXXOadKU\O]SOYNLSMSKļaSK^ĥK
w trakcie u¿ytkowania. Natomiast u¿ytkownicy
tych akcesoriów, poruszaj¹cy siê pieszo poza terenem zabudowanym, s¹ zobowi¹zani do u¿ywania
elementów odblaskowych w sposób widoczny dla
SXXcMR_MdO]^XSU¸a\_MR_EG:YaSXXSacLSO\Kë
akcesoria odblaskowe oznaczone znakiem CE.
8KVOŜcZKWSý^KëŜOdK]^Y]YaKXSOZYTONcXczych akcesoriów odblaskowych nie zagwarantuje pieszym ca³kowitego bezpieczeñstwa,
ZYXSOaKŜYNLSTKTéYXOļaSK^ĥYaaé]USWUéMSO
(oko³o 2 oaUSO\_XU_TOQYŚ\¸NĥKDOadQVýN_
XK aĥKļMSaYļë USO\_XUYaOQY YNLSTKXSK ļaSK^ĥK
przez akcesoria odblaskowe, w przypadku
poruszania siê u¿ytkownika w kierunku innym
ni¿ równoleg³y do poruszaj¹cego siê pojazdu,
SMR]U_^OMdXYļëTO]^dXSUYWKAZ\KU^cMOaMOV_
dKZOaXSOXSK NYL\OT aSNdSKVXYļMS _Ŝc^UYaXSUK
konieczne jest wyposa¿enie go w kilka elementów odblaskowych rozmieszczonych najlepiej
równomiernie wokó³ cia³a, tak jak w przypadku
odzie¿y ostrzegawczej.

=U_^OMdXYļëKUMO]Y\S¸aYNLVK]UYacMRdKVOŜc
\¸aXSOŜYNXK^ýŜOXSKYļaSO^VOXSK^ĥKAaK\_XUKMRYQ\KXSMdYXOQYYļaSO^VOXSKXZYdWSO\dMR_
V_LaļaSO^VOVK^K\XS_VSMdXcMRZ\YWSOXSYaKXSO^ĥK
dXKMdXSOdWXSOT]dKZY]^\dOQKXSOļaSK^ĥKYNLS^OQY
od akcesoriów odblaskowych. Relatywnie niewielUKSVYļëļaSK^ĥKYNLS^OQYYN^cMRKUMO]Y\S¸aQSXSO
a Y^KMdKTéMcW XK] dKVOaSO ļaSK^ĥK YN \OUVKW
VK^K\XS _VSMdXcMR ļaSK^Oĥ SXXcMR ]KWYMRYN¸a
D^OQYadQVýN_XKYļaSO^VYXcMRWSOT]USMRN\YQKMR
OPOU^NYL\OTaSNYMdXYļMSdKZOaXSëWYŜOYNdSOŜ
ostrzegawcza, odpowiadaj¹ca normom PN-EN
ISO 20471:2013-07 [8] lub PN-EN 1150:2001 [9].
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