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Centralny Instytut Ochrony Pracy 
– Pañstwowy Instytut Badawczy

Wymagania prawne dotycz¹ce 
akcesoriów odblaskowych 
stosowanych przez pieszych

Corocznie w Polsce w wypadkach drogowych ginie ponad 800 pieszych. Jedn¹ z g³ównych przyczyn 

-

W artykule omówiono wymagania prawne dotycz¹ce wprowadzania do obrotu akcesoriów od-

w normie  europejskiej.

construction, limitations in use and technical requirements set out in a European standard.

notowano 8255 takich zdarzeñ [2]. W ich wyniku 
zginê³o 859 osób, a 7838 zosta³o rannych. Wypadki 

dróg, szczególnie w nocy.

od 31 sierpnia 2014 r. wprowadzono obowi¹zek 
stosowania przez nich elementów odblaskowych, 
je¿eli znajduj¹ siê na drodze po zmierzchu poza 

Prawa o ruchu drogowym, pieszy jest wtedy 

w sposób widoczny dla innych uczestników 
ruchu, chyba ¿e porusza siê po drodze przezna-
czonej wy³¹cznie dla pieszych lub po chodniku 
(z wy³¹czeniem strefy zamieszkania), [3]. Nato-
miast 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 ubezpiecze-

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 wy-
padkach komunikacyjnych ginie lub odnosi rany 
ci¹gle bardzo wiele osób. Jedn¹ z przyczyn tego 
stanu jest fakt, ¿e du¿a liczba dostêpnych na ryn-
ku akcesoriów odblaskowych nie zapewnia odpo-

kontroli przeprowadzonej w 2015 roku przez 
Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

na rynku, kontrolowanych akcesoriów odblasko-
wych, nie spe³nia³o wymagañ zasadniczych [3,4]. 
Z kontroli UOKiK wynika ponadto, ¿e producenci 
i importerzy nie maj¹ wystarczaj¹cej wiedzy w za-
kresie podstawowych wymagañ bezpieczeñstwa 
i ochrony zdrowia oraz procedur oceny typu WE 

-
rów samochodowych), w w¹skim k¹cie w kierunku 

-
ganiom rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/425 [1].

Jedn¹ z g³ównych przyczyn wypadków drogo-
wych jest najechanie na pieszego. Wed³ug danych 
Komendy G³ównej Policji w 2016 r. w Polsce za-

-
cowników, wykonuj¹cych m.in. remonty dróg, oraz 
pieszych poruszaj¹cych siê po terenie niezabudowa-
nym po zmroku jest stosowanie przez nich odzie¿y 

-
cesoriów, wyposa¿onych w materia³y odblaskowe. 
Zasada dzia³ania materia³ów odblaskowych polega 
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-
pejskiego i Rady UE, wymaganych przed wpro-
wadzaniem do u¿ytkowania tych wyrobów [1].

W artykule omówiono wymagania prawne 
i normê zharmonizowan¹ zawieraj¹c¹ wyma-
gania techniczne dla akcesoriów odblaskowych 
PN-EN 13356:2004 [5].

Zasada dzia³ania akcesoriów odblaskowych 

-
wych (rys. 1.).

Akcesoria odblaskowe wytwarzane s¹ z 
zastosowaniem dwóch alternatywnych techno-
logii, ró¿ni¹cych siê wykorzystaniem elementów 
odbiciowych. Do konstrukcji akcesoriów odbla-

lub mikropryzmaty, naniesione na metaliczn¹ 
warstwê odbijaj¹c¹ [6,7]. Schematy konstrukcji 
materia³ów przedstawiono na rys. 2.

Technologia wytwarzania materia³ów od-
blaskowych z wykorzystaniem soczewek (A) 

k¹cie w stosunku do materia³ów zawieraj¹cych 
mikropryzmaty (B). W przypadku zastosowania 
mikropryzmatów uzyskuje siê odbicie kierunkowe 
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Rys. 1. Zasada dzia³ania materia³ów odblaskowych

Do zalet materia³ów zawieraj¹cych soczewki 

– ni¿sz¹ masê powierzchniow¹ w stosunku 
do materia³ów zawieraj¹cych mikropryzmaty

-
-

samochodowych).
Materia³y odblaskowe zawieraj¹ce mikroso-

odbitego, zapewniaj¹ lepsz¹ – w porównaniu 
z materia³ami zawieraj¹cymi mikropryzmaty – wi-

Zalet¹ materia³ów zawieraj¹cych mikropry-

padaj¹cej prostopadle. Dziêki temu materia³y te 

nadje¿d¿aj¹cego pojazdu ustawionych prostopa-
dle do ich powierzchni. Drug¹ z zalet jest mniejsza 

wp³ywem opadów atmosferycznych, w stosunku 
do materia³u zawieraj¹cego mikrosoczewki.

Wed³ug PN-EN 13356:2004 akcesoria odbla-
skowe pod wzglêdem konstrukcji dziel¹ siê na:

• typ 1 – akcesoria swobodnie wisz¹ce (przed-

cia³a, mo¿liwe do usuniêcia przez u¿ytkownika)

• typ 2 – akcesoria do zdejmowania (wyroby 

cia³a i odczepiane bez u¿ycia narzêdzi)
• typ 3 – akcesoria przytwierdzane na sta³e 

do odzie¿y [5].
-

ria odblaskowe dziel¹ siê równie¿ na elastyczne 

bez widocznej deformacji) oraz sztywne, które 
ulegaj¹ deformacji pod wp³ywem zaginania.

 

Akcesoria odblaskowe, podobnie jak odzie¿ 
ostrzegawcza do u¿ytku zawodowego i po-
zazawodowego, zgodnie z rozporz¹dzeniem 
2016/425 [4] zosta³y zakwalifikowane do II 

odnosz¹ce siê do nich zasadnicze wymagania, m.in. 
-

ria³ów przeznaczonych do u¿ywania w warunkach, 

-
ter tego typu wyrobów, przed ich wprowadzeniem 
do obrotu zobowi¹zany jest do przeprowadzenia 
odpowiedniej procedury oceny typu UE, z udzia-
³em jednostki notyfikowanej, w tym przeprowa-
dzenia badañ laboratoryjnych wyrobów. Celem 

i u¿ytkowych oraz uzyskanie certyfikatu oceny typu 
WE. Ponadto producenci zobowi¹zani s¹ do ozna-
kowania swoich wyrobów oznaczeniem „CE”, 

do wyrobów odpowiedniej instrukcji u¿ytkowania.

 

Szczegó³owe wymagania u¿ytkowe oraz fo-
tometryczne akcesoriów odblaskowych zawarte 
s¹ w PN-EN 13356:2004 [5]. Dotycz¹ one wiel-

Rys. 2. Schemat konstrukcji materia³ów odblaskowych: A – materia³ zawieraj¹cy mikrosoczewki, B – materia³ zawieraj¹cy mikropryzmaty 

A B
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odblaskowych:
• powierzchnia wyrobu typu 1 (swobodnie 

2 
-

wierzchniê odblaskow¹ z dwóch stron, to jego 

-
niê przekraczaj¹c¹ 15 cm2.

Akcesoria odblaskowe powinny równie¿ 

retrorefleksji w stanie nowym (suche oraz pod-
dane ekspozycji na deszcz) oraz po poddaniu 

zginaniu w niskich temperaturach).
W wymaganiach technicznych nie uwzglêd-

niono sposobu rozmieszczenia akcesoriów odbla-
skowych przez u¿ytkownika, w celu zapewniania 

ograniczeñ w stosowaniu dotycz¹cych w¹skiego 

(np. o zmierzchu).

przez akcesoria odblaskowe konieczne jest wy-

powierzchniowej wspó³czynnika odblasku (w od-
niesieniu do akcesoriów typu 2 i 3). Parametry 
te wyznaczane s¹ dla bardzo ma³ych k¹tów 
obserwacji (maksymalnie do 1,5 o) oraz k¹tów 

Do wyznaczania wy¿ej wymienionych pa-
rametrów stosowany jest uk³ad optyczny sk³a-

zbli¿onej do reflektorów samochodowych), 

oka ludzkiego oraz goniometru umo¿liwiaj¹cego 
precyzyjne ustawienie badanych materia³ów 

Wymagania dotycz¹ce minimalnych para-
metrów fotometrycznych akcesoriów odblasko-

w tab. 1. i 2. [5].
Ponadto minimalna powierzchnia odblaskowa 

-

(CIL) 400 mcd/lx we wszystkich kierunkach wokó³ 
osoby, przy k¹tach  = 0,33 o i 1 = 5 o.

odblaskowych na warunki wystêpuj¹ce pod-
czas ich codziennego u¿ytkowania, w normie 

wymagania oraz metody badañ laboratoryjnych, 
które dotycz¹:

-
wadza siê z u¿yciem poliamidowej szczotki)

-
miczne

do 65 oC ± 2 oC)
oC 

± 5 oC i -30 oC ± 5 oC)

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 odbla-
skowych s¹ zobowi¹zani przed ich wprowadzeniem 
do obrotu do przeprowadzenia badañ wyrobów 
oraz uzyskania certyfikatu oceny typu WE, w wy-
branej przez siebie jednostce notyfikowanej [4]. 

w trakcie u¿ytkowania. Natomiast u¿ytkownicy 
tych akcesoriów, poruszaj¹cy siê pieszo poza tere-
nem zabudowanym, s¹ zobowi¹zani do u¿ywania 
elementów odblaskowych w sposób widoczny dla 

akcesoria odblaskowe oznaczone znakiem CE.
-

czych akcesoriów odblaskowych nie zagwa-
rantuje pieszym ca³kowitego bezpieczeñstwa, 

(oko³o 2 o

przez akcesoria odblaskowe, w przypadku 
poruszania siê u¿ytkownika w kierunku innym 
ni¿ równoleg³y do poruszaj¹cego siê pojazdu, 

konieczne jest wyposa¿enie go w kilka elemen-
tów odblaskowych rozmieszczonych najlepiej 
równomiernie wokó³ cia³a, tak jak w przypadku 
odzie¿y ostrzegawczej.

-

od akcesoriów odblaskowych. Relatywnie niewiel-

ostrzegawcza, odpowiadaj¹ca normom PN-EN 
ISO 20471:2013-07 [8] lub PN-EN 1150:2001 [9].
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