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AKCESORIA ODBLASKOWE DLA PIESZYCH
STOSOWANE NA DROGACH PUBLICZNYCH
W publikacji przedstawiono wymagania prawa o ruchu drogowym w zakresie
wprowadzonego w sierpniu 2014 roku obowiązku noszenia akcesoriów odblaskowych
przez pieszych poruszających się po drogach publicznych poza obszarem zabudowanym.
Przedstawiono również zasadę działania urządzeń odblaskowych, praktyczne uwagi dla
użytkowników oraz opisano pewne problemy wynikające z niedoskonałości przepisów
prawa.

RETRO-REFLECTIVE ACCESSORIES FOR PEDESTRIANS
USED ON PUBLIC ROADS
The publication presents the requirements of the road traffic law, introduced in August
2014, in the scope concerning the obligation of wearing retroreflective accessories for
pedestrians on public roads outside built-up area. It also presents a principle of operation
of retroreflective materials, practical tips for users and describes some problems caused
by the imperfections of the law.
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Od ponad dwóch lat (tj. od 31 sierpnia 2014 r.) w Polsce obowiązują przepisy prawa
o ruchu drogowym nakładające obowiązek stosowania odblasków przez pieszych [1]
(Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. z 2012 r., poz. 1137).
Zgodnie z ust. 4a. „Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem
zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla
innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla
pieszych lub po chodniku.” Większość ludzi za pieszego uważa jedynie osobę idącą np.
poboczem drogi. Tymczasem przepis ten dotyczy także innych sytuacji, co zostało
zdefiniowane w Dziale 1 Art.2 ust. 18 prawa o ruchu drogowym: „pieszy – osoba
znajdująca się poza pojazdem na drodze i niewykonująca na niej robót lub czynności
przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą,
ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub
inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat
kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej;”
Analogicznie za pieszego będzie uważana również osoba poruszająca się na hulajnodze,
deskorolce, rolkach lub wrotkach.
Głównym powodem wprowadzenia powyższego wymogu jest troska o bezpieczeństwo
użytkowników ruchu drogowego, na które istotny wpływ ma poprawa ich widoczności,
zwłaszcza na nieoświetlonych drogach poza obszarem zabudowanym. Oczywiście
zalecane jest również używanie odblasków w obszarze zabudowanym, gdyż i w tym
rejonie występują słabo oświetlone miejsca, w których piesi są źle widoczni. Pieszy idący
drogą, ubrany dodatkowo w ciemną odzież, jest zauważany przez kierującego pojazdem
dopiero w odległości 20-30 metrów lub mniejszej, w zależności od warunków
atmosferycznych oraz prawidłowego ustawienia świateł mijania. Kierujący pojazdem
jadący z prędkością około 90 km/h tylko w ciągu 1 sekundy przejeżdża dystans 25 metrów,
co praktycznie nie daje mu szansy na odpowiednią reakcję, w chwili dostrzeżenia
pieszego. Natomiast zastosowanie elementów odblaskowych na odzieży pieszego pozwala
na zauważenie go już z odległości 150 metrów lub większej, co tym samym pozytywnie
wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Kluczowym elementem jest odpowiednie
umieszczenie odblasku na odzieży pieszego, tak aby był widoczny dla innych uczestników
ruchu. Należy zatem zwracać uwagę, aby noszone akcesoria odblaskowe nie były
zasłonięte np. szalikiem, torbą czy plecakiem. Warto również pamiętać, że zgodnie
z przepisami prawa o ruchu drogowym, pieszy idący poboczem lub po jezdni jest
obowiązany iść lewą stroną drogi, tj. twarzą w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów.
Dlatego odblaski najlepiej jest nosić po prawej stronie np. na prawej ręce lub nodze, czyli
zawsze po stronie ruchu pojazdów.
Odblaski, tak jak każde urządzenie podczas eksploatacji ulegają zużyciu, dlatego należy
okresowo sprawdzać ich stan techniczny. Najbardziej narażone są elementy
przytwierdzane na stałe do odzieży np. w postaci naszytych taśm, których powierzchnia
odblaskowa ulega wytarciu np. w wyniku wielokrotnego prania. Jeżeli występują
widoczne gołym okiem wytarcia lub uszkodzenia powierzchni, taki element należy
wymienić na nowy. W przypadku elementów wykonanych z tworzywa sztucznego, np. ze
sztywnego plastiku lub giętkiej folii mikro-pryzmatycznej, należy zwracać uwagę na
uszkodzenia ich powierzchni. Pojawienie się pęknięcia powierzchni może prowadzić do
braku szczelności urządzenia, co po wniknięciu wody do jego wnętrza, doprowadzi do
utraty jego właściwości odblaskowych. Może to mieć kluczowe znaczenie dla
bezpieczeństwa pieszego w warunkach ograniczonej widoczności, zwłaszcza podczas
opadów deszczu.
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Prawidłowe działanie odblasku można w prosty sposób sprawdzić oświetlając go
z pewnej odległości np. światłami pojazdu lub latarką trzymaną w pobliżu głowy. Dobry
odblask powinien być wyraźnie widoczny, przez kierowcę lub osobę trzymająca latarkę,
jako jasno świecący element. W przypadku stwierdzenia słabej widoczności odblask
należy wymienić.
Niestety, przytoczone na wstępie, przepisy prawa o ruchu drogowym nie określają
wymagań technicznych, jakie powinny spełniać noszone elementy odblaskowe. Tym
samym nie wskazano wprost, w jaki sposób weryfikować urządzenia odblaskowe, pod
kątem ich przydatności w ruchu drogowym. Aby dotrzeć do szczegółowych wymagań
należy przeanalizować proces dopuszczania urządzeń do użytku. W pierwszej kolejności
mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 kwietnia 2016 r. o systemie oceny zgodności
[2]. (Dz.U. 2016 r., poz. 655), dotyczące wyrobu wprowadzanego do obrotu lub
oddawanego do użytku. Akcesoria odblaskowe jako środki ochrony, wykonane z materiału
przeznaczonego do używania w warunkach, w których obecność każdego użytkownika
powinna być wizualnie sygnalizowana, zostały zakwalifikowane do II grupy środków
ochrony indywidualnej. Dlatego powinny również spełniać wymagania Rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla
środków ochrony indywidualnej Dz. U. 2005 r., Nr 259, poz. 2173 [3]. W tej grupie
znajduje się również odzież ostrzegawcza przeznaczona do użytku profesjonalnego oraz
pozazawodowego (np. kamizelki odblaskowe badane wg normy PN-EN ISO 20471 lub
PN-EN 1150). W odniesieniu do wyposażenia ochrony osobistej mają również
zastosowanie wymagania Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia
ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej
(89/686/EWG) [4], określające podstawowe wymagania dla środków ochrony
indywidualnej. Natomiast szczegółowe wymagania dla produktu danego rodzaju, są
zawarte w zharmonizowanych normach europejskich, znajdujących się w wykazie norm
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Wymagania dla akcesoriów odblaskowych
zawarto w normie PN-EN 13356 „Akcesoria zapewniające widzialność, przeznaczone do
użytku pozazawodowego. Metody badań i wymagania.”[5]. Potwierdzeniem zgodności
produktu z normą zharmonizowaną jest certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę
oraz oznakowanie CE. Wobec tego, producent, który chce wprowadzić do obrotu akcesoria
odblaskowe, przeznaczone do stosowania na drogach publicznych zgodnie z wymaganiami
prawa o ruchu drogowym, powinien najpierw wykonać badania swojego produktu wg ww.
normy. Następnie, po uzyskaniu pozytywnych wyników badań, może ubiegać się
o wydanie certyfikatu uprawniającego do oznakowania wyrobu znakiem CE. Zgodnie
z obowiązującym prawem, tylko taki wyrób powinien być stosowany przez pieszych na
drogach poza obszarem zabudowanym.
Obecnie w sprzedaży znajduje się wiele rodzajów akcesoriów odblaskowych, których
dobór uzależniony jest od potrzeb użytkownika. Dostępne są one m.in. w postaci
zawieszek, opasek, chust, szelek, kamizelek, worków lub plecaków z elementami
odblaskowymi. W zharmonizowanej normie PN-EN 13356, wprowadzono podział ze
względu na rodzaj materiału, z jakiego akcesoria zostały wykonane: elastycznego lub
sztywnego, oraz ze względu na sposób zastosowania:
- typ 1 – swobodnie wiszące (np. zawieszki z łańcuszkiem)
- typ 2 – do zdejmowania (np. opaski „slap-wrap”),
- typ 3 – przytwierdzane na stałe (np. naszywane taśmy odblaskowe)
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Rys. 1 Przykłady akcesoriów odblaskowych (typ 1 - zawieszka z łańcuszkiem: elastyczna
(barwy czerwonej) i sztywna (barwy zielonej), typ 2 – opaska slap-wrap, typ 3 - worek z
naszytą taśmą odblaskową).
Fig. 1 Example of retroreflective accessories (type 1 – pendant with chain: elastic (color red)
and rigid (color green), type 2 – slap-wrap band, type 3 – sack with retroreflective tape)

Zgodnie z wymaganiami normy akcesoria odblaskowe powinny charakteryzować się
przede wszystkim odpowiednim współczynnikiem odblasku [6, 7]. Parametr ten opisuje
zdolność materiału do współdrożnego odbijania światła, czyli powstawania odbicia
powrotnego światła, w kierunku przeciwnym do kierunku jego padania, przy czym
właściwość ta utrzymuje się niezależnie od kąta odchylenia powierzchni odblaskowej.
Najczęściej odblask jest oświetlany światłem mijania pojazdów, następnie jest ono
odbijanie w strukturze materiału odblaskowego i powraca do oka obserwatora, czyli oka
kierowcy. W ten sposób powstaje wrażenie świecenia urządzenia odblaskowego.
W produkcji odblasków stosuje się jedną z dwóch technologii, umożliwiających
powstawanie odbicia współdrożnego: odbicie światła w mikro-kulkach lub w mikropryzmatach (rys. 2).

Rys. 2 Przedstawienie zasady działania urządzenia odblaskowego wykonanego z mikro-kulek
oraz mikro-pryzmatów.
Fig. 2 Presentation of the principles of retroreflector made of micro-spheres or micro-prisms.
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Rys. 3 Widok mikroskopowy powierzchni akcesoriów odblaskowych wykonanych z folii
odblaskowej mikro-kulkowej, spełniającej i niespełniającej wymagań normy w zakresie
współczynnika odblasku.
Fig. 3 Microscopic view of surface of retroreflective accessories made of micro-spheres foil,
meeting and not meeting the requirements of standard in scope of retroreflection.

Rys. 4 Widok mikroskopowy powierzchni akcesoriów odblaskowych wykonanych z folii
odblaskowej mikro-pryzmatycznej.
Fig. 4 Microscopic view of surface of retroreflective accessories made of micro-prisms foil.

Ponadto norma przewiduje również wykonanie szeregu tzw. badań odpornościowych,
mających na celu sprawdzenie odblasków pod kątem ich wytrzymałości podczas
normalnego użytkowania. W zależności od typu odblasku, są to badania odporności na:
ścieranie szczotką poliamidową, upadek w niskiej temperaturze (po schłodzeniu w czasie
4 godzin w temperaturze -30C), działanie wysokiej temperatury (działanie powietrza
o temperaturze +65C w czasie 24 godzin), zanurzenie w wodzie, wpływ deszczu, pranie
i czyszczenie chemiczne, zmiany temperatury oraz składanie w niskich temperaturach. Po
każdym narażeniu mierzona jest wartość współczynnika odblasku, który nadal powinien
spełniać podstawowe wymaganie normy.
Kupując akcesoria odblaskowe należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to czy
wyrób jest oznakowany znakiem CE. Ponadto, zgodnie z normą, na produkcie powinna
być umieszczona nazwa producenta (lub kod) i oznaczenie typu. Informacje te powinny
być umieszczone w sposób trwały i czytelny w jednym z trzech określonych przez normę
miejsc, tj. na produkcie, jego opakowaniu lub etykiecie. Zgodnie z wymaganiami normy,
do wyrobu powinna być również załączona instrukcja użytkowania określająca informacje
dotyczące nazwy wyrobu, producenta, typu odblasku, nazwy handlowej, symbolu normy
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PN-EN 13356, sposobu mocowania i użytkowania, ograniczeń w zakresie stosowania oraz
przechowywania. Niestety, pomimo wprowadzenia obowiązku noszenia odblasków,
w przepisach pominięto pewien istotny szczegół. Otóż, norma PN-EN 13356 wymaga aby
oznakowanie zawierające nazwę wytwórcy lub kod oraz numer typu, zostało umieszczone
„bezpośrednio na produkcie, na doczepianej etykiecie lub na najmniejszym opakowaniu”.
Ponadto, wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla
środków ochrony indywidualnej Dz. U. 2005 r., Nr 259, poz. 2173 [3], „jeżeli jest to
konieczne np. ze względu na zachowanie wymaganej przez normę zharmonizowaną
wielkości bądź właściwości powierzchni odblaskowej, dopuszcza się umieszczanie
oznakowania CE na opakowaniu tych środków.” Zatem, w sytuacji gdy producent,
postępując zgodnie z wymaganiami normy, zdecydował się na zastosowanie oznakowania
nie na produkcie lecz tylko na etykiecie, odblask noszony na drodze nie jest w żaden
sposób identyfikowalny, ponieważ pieszy nie ma obowiązku noszenia jego etykiety lub
opakowania. Czyli w praktyce, kontrola drogowa spełnienia wymogów prawa o ruchu
drogowym sprowadzi się jedynie do sprawdzenia noszenia odblasku w widocznym
miejscu, ponieważ policjant nie ma możliwości weryfikacji czy kontrolowany odblask jest
certyfikowany a tym samym czy jest on zgodny z normą, czy też nie.
Problem ten wydaje się być istotny, zwłaszcza w świetle wyników kontroli akcesoriów
odblaskowych znajdujących się w sprzedaży, przeprowadzonej na początku 2015 roku
przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przy udziale Inspekcji Handlowej.
Skontrolowano wówczas 113 przedsiębiorców i zakwestionowano prawie 90% spośród
226 sprawdzonych partii produktów. W 81% produktów wykazano nieprawidłowości w
zakresie treści instrukcji obsługi lub w oznakowaniu wyrobu. W ramach kontroli, próbki
wybranych akcesoriów (naklejki, opaski, zawieszki) poddano badaniom w akredytowanym
laboratorium fotometrycznym Instytutu Transportu Samochodowego, pod kątem
spełnienia wymagań normy PN-EN 13356. Na podstawie pomiarów współczynnika
odblasku oraz wielkości powierzchni odblaskowej stwierdzono, że z 41 skontrolowanych
typów, 18 urządzeń uzyskało wynik negatywny, co stanowi aż 44%.
Kolejnym problemem, który ujawnił się po zrealizowaniu kontroli, jest masowa
sprzedaż elementów odblaskowych w postaci tzw. „gadżetów reklamowych”. W ten
sposób omijane są obowiązujące przepisy wymagające certyfikacji „akcesoriów
odblaskowych”. Dlatego większość takich gadżetów nie była poddana badaniom, głównie
ze względu na dodatkowe koszty, i nie wiadomo czy spełniają one stawiane im
wymagania. W efekcie, w sprzedaży znajdują się wyglądające podobnie i na pierwszy rzut
oka różniące się „tylko” ceną, droższe „akcesoria odblaskowe” i tańsze „gadżety
reklamowe”. Bardzo często odblaskowe „gadżety reklamowe” są rozdawane za darmo
przy okazji różnego rodzaju imprez okolicznościowych, a potem noszone na drogach
publicznych z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. Najgorsze w tym wszystkim jest
jednak to, że pieszy noszący taki gadżet odblaskowy ma fałszywe poczucie, że jest dobrze
widoczny i tym samym bezpieczny. W niektórych sytuacjach może to prowadzić do jego
ryzykownego zachowania na drodze. Paradoksalnie, zamiast chronić pieszego, zwiększa to
prawdopodobieństwo, że stanie się on uczestnikiem wypadku drogowego.
Powyższe rozważania ukazują zatem pewną niedoskonałość obowiązujących
przepisów. Z jednej strony wymaga się stosowania certyfikowanych akcesoriów
odblaskowych, pod groźbą otrzymania mandatu karnego za brak odblasku (w wysokości
od 20 zł do 500 zł). Z drugiej strony, wystarczy nosić jakikolwiek element wyglądający jak
odblaskowy, bo przy braku obowiązku umieszczenia oznakowania na powierzchni
urządzenia, podczas kontroli drogowej, policjant nie ma możliwości sprawdzenia czy jest
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to certyfikowane „akcesorium odblaskowe”, czy odblaskowy „gadżet reklamowy”. Może
on jedynie subiektywnie stwierdzić, czy dany element odblaskowy jest używany i czy
został umieszczony w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Zatem, jedyną
sytuacją bezdyskusyjną, kwalifikująca do uzyskania mandatu wydaje się brak
jakiegokolwiek odblasku. Kwestią sporną byłoby ustalenie, czy działanie noszonego
odblasku jest wystarczające. Ze względu na specyfikę metody pomiaru współczynnika
odblasku nie jest możliwe jego określenie bez użycia specjalistycznego sprzętu. Z kolei
poprzez obserwację można jedynie stwierdzić czy odblask widać dobrze lub słabo. Jednak
nawet słabszy odblask będzie w jakimś stopniu widoczny, a wówczas wymaganie prawa
wydaje się być spełnione. Pytanie tylko czy taki odblask spełni swoje zadanie
w dynamicznym ruchu drogowym, w różnych warunkach atmosferycznych.
Rozwiązaniem powyższego problemu mogłoby być wprowadzenie obowiązku
oznakowania „akcesoriów odblaskowych” w sposób trwały i czytelny np. numerem
uzyskanego certyfikatu, co w sprawach spornych (np. w przypadku potrącenia pieszego
noszącego odblask, gdy kwestionowana jest jego widoczność) umożliwiałoby jego łatwą
identyfikację. Producenci, podczas projektowania urządzenia i jego badań
certyfikacyjnych, mogliby uwzględnić na powierzchni odblaskowej dodatkowy obszar,
który zostanie zajęty nadrukiem numeru. Ponadto, tak jak ma to miejsce w innych krajach
Europy, certyfikowane akcesoria odblaskowe mogłyby być sprzedawane tylko
w wyznaczonych punktach np. w aptekach (odblaski można traktować jako element
ratujący życie). Wydaje się to być dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza dla osób starszych,
które nie zawsze śledzą zmiany przepisów prawa o ruchu drogowym oraz nie znają
sposobu oznakowania certyfikowanych akcesoriów odblaskowych. Osoba kupująca taki
odblask będzie miała wówczas pewność, że przy właściwym użytkowaniu, będzie
widoczna i bezpieczna na drodze oraz spełni wymogi obowiązującego prawa.
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