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Warszawa, 10 lipca 2017 r. 

WOJEWODA MAZOWIECKI 

WBZK-IV.68 .3.24.2017 

Pani/Pan 
Starosta, Prezydent miasta 
na prawach powiatu, 
Burmistrz, Wójt 
(wszyscy) 

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, a wiçc piesi i rowerzyci, sq grupq szczególnie 

zagroonq, zwlaszcza w okresie jesienno-zirnowym. Wczenie zapadaj qcy zmrok, opady 

atrnosferyczne, a czçsto pochrnurne i mgliste dni, gdy widocznoá bardzo spada, to czynniki 

potçgujqce zagro2enie. Latwo wówczas o potrqcenie pieszego czy zderzenie z rowerzystq. 

Czynniki atmosferyczne mogq sic w znaczny sposób przyczynié do tragedii, jednak kady 

uczestnik ruchu drogowego mote ograniczyé ryzyko. Wystarczy parniçtaé o pewnych zasadach 

i przepisach oraz zadbaé o to, by byó widocznyrn dia innych uczestników ruchu i, co chyba 

najwaniej sze, zachowaé zdrowy rozsqdek. 

Popiech, przebieganie przez jezdniç, nagle wchodzenie na przejcie dla pieszych, 

przechodzeme przy czerwonym gwietle lub w miejscach niedozwolonych - to zachowania, które 

mogq prowadzió i bardzo czçsto prowadzq do tragedii - mierci pieszego, podobnie jak sytuacje, 

gdy pieszy porusza sic nieowiet1onq drogq, nie uywajc odblasków. Kierowey z duzyrn 

opónieniem dostrzegajq pieszego w szaro-czarnym ubraniu, bez elementów odblaskowych. 

Stosowanie ich w r62nej formie - zawieszek, opasek, kamizelek, toreb na zakupy - zwiçksza szansç 

pieszego czy rowerzysty na unikniçcie potrqcenia. 

Majqc na uwadze duke zagroenie pieszych i rowerzystów w okresie letniego wypoczynku 

i póniej, jesieniq I zimq, zarnierzarn we wrzeniu zapoczqtkowaa kampaniç informacyjno-

-edukacyjnq ,,Widoczny na drodze". W zwiqzku z tym proszç Pañstwa o zainicjowanie dzialañ 

profilaktyczno-prewencyjnych sluqcych zapewnieniu bezpieczeñstwa niechronionych uczestników 

ruchu drogowego na administrowanyrn przez Pañstwa terenie. Szczególnq troskq powinno sic 
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otoczyé dzieci i osoby starsze. Przylldady takich dzialañ podejmowanych przez Policjç, 

Mazowieckiego Kuratora Owiaty oraz podlegly mi Mazowiecki Urzqd Wojewódzki w Warszawie 

zalqczam w dokumencie pt.: jnformacja o podejmowanych w województwie mazowieckim 

dziaach profilaktycznych s1ucych zapewnienlu bezpieczeñstwa niechronionych uezestników 

ruchu drogowego dziçki wykorzystaniu elernentów .odblaskowych". Ponadto rekomendujç Pañstwu 

broszurç opracowanq przez Wojewóclzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, 

zawier4jqcq podstawowe informacje o wymaganiach, jakie powinny speniaá elementy odblaskowe, 

aby zapewmid widocznoó na drodze. 

W upowszechnianie nawyku uywania elementOw odblaskowych powinny wic.zyó sic 

organy sarnorzqdowe, adniinistracja zespolona w województwie oraz sIuby odpowiedzialne 

za bezpieczeñstwo, a take inne podinioly, które maj4 wplyw na organizacjç I bezpieczeñstwo 

ruchu drogowego, a zwlaszczajego niechronionych uczestników. 

Zapczniki: 
1 Informacja o podejmowanych w wojewOdztwie mazowieckim dziaach profilaktycznych s1u2cych zapewnieniu 

bezpieczenstwa rnechronionych uczestnikOw ruchu drogowego dziçki wykorzystaniu elementow odblaskowych 
2 Broszura opracowana przez WojewOdzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie 

Do wiadomoci: 
Wojewódzla Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie 



Informacja o podejmowanych w wojewOdztwie mazowieckim dzialaniach 
profilaktycznych slucych zapewnieniu bezpieczeñstwa niechronionych uczestników 
ruchu drogowego dziçki wykorzystaniu elementów odblaskowych. 

Komenda Wojewódzka Policii zs. w Radomiu: 

1. ,,B&N, Czyli B jak Bezpieczny i N Jak Niechroniony" 
Program profilaktyczny realizowany w celu poprawy bezpieczeñstwa niechronionych 
uczestników ruchu drogowego na obszarze gamizonu mazowieckiego. 
Formy i kierunki dzialañ: 
1) Propagowanie mody na uzywanie elementów odblaskowych na drogach wszystkich 

kategorii, w obszarach zabudowanym i niezabudowanym, 
2) Odzyskanie i ponowne wykorzystanie elementów odblaskowych przekazanych 

spoleczeñstwu przy okazji wczeniej prowadzonych akcji i kampanii poprzez tworzenie 
u naszych partnerów tzw. ,,banków odblasków", 

3) Promowanie zasad bezpiecznego poruszania sic po drogach, poprzez aktywnq wspOlpracç 
z grupami mlodzieowymi i kiasami policyjnymi na Mazowszu, 

4) Prowadzenie spotkañ I przedsiçwziçó o charakterze profilaktycznym skierowanych do 
docelowych grup wiekowych, 

5) Rozwiniçcie wspólpracy ze szkolami podstawowymi, gimnazjami i kiubami seniora, 
6) Prowadzenie permanentnej kampanii informacyjnej w mediach, 
7) Uruchomienie dedykowanej projektowi strony na portalu spolecznociowym Facebook, 
8) Organizowanie konkursów tematycznych zwiqzanych z celami kampanii, 
9) Nawiqzanie lub podtrzymanie aktywnej wspólpracy z podmiotami i organizacjami, 

odpowiedzialnymi za bezpieczeñstwo w ruchu drogowym, 
Obecnie w programie uczestniczy 455 partnerów z terenu województwa mazowieckiego. 
Na profilu Facebook, prowadzonym w ramach programu zamieszczono 471 postów 
o dzialaniach wiasnych i podmiotów wsp6lpracuj4cych, których zasiçg wyniosl 278 004 
uytkowników. Calkowita liczba wywiet1eñ to 542 580 razy. 
https://www.facebook.comlbezpieczny.niechroniony  
Wymianç informacji z podmiotami wspólpracujqcymi w ramach programu ,,B&N" 
realizowana jest za porednictwem zalozonej w tym celu skrzynki pocztowej: 
bezpieczny.niechrothony(gmai1.com  

2. ,,SMARTSTOP - patrz na drogç" 
Kampania profilaktyczna na rzecz poprawy gwiadomoki w zakresie odpowiedzialnego 
uywatha telefonów komórkowych w ruchu drogowym, w której rOwniez w czasie spotkañ 
z mlodzie2q w szkolach promowane jest korzystanie z elementów odblaskowych. 

3. ,,Kierowco! Nie polujemy na zebrach" 
Kampania profilaktyczna caloroczna na rzecz poprawy zachowañ kierujqcych pojazdami 
w rejonach przejó dia pieszych. Realizowana jest poprzez spotkania, pikiety w rejonach 
przejé dia pieszych, rekiamy na autobusach, CITY LIGHT-y na przystankach,plakaty, 
biliboardy, naklejki i zawieszki przekazywane kierowcom,promocje przez Internet i portale 
spo1ecznociowe,spot audio i video z glównq postaciq kampanii ZEBRA. 
W ramach przedsiçwziçcia równie± promowane jest korzystanie z elementOw odblaskowych 
i ich wrçczanie pieszym i rowerzystom. Do tej pory w kampaniç zaangaowa10 sic prawie 6,5 
tysica dzieci ze 140 mazowieckich szkól. Na1ey przy tym podkre1i6 wklad wiasny 
uczestników kampanii, którzy wlasnorçcznie wykonujq plakaty i bilbordy promujqce 
bezpieczeñstwo na przej ciach dia pieszych. 
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4. ,,Mój Rower Moje ycie" 
Policja wspólnie ze Stowarzyszeniem ,,CO ZA JAZDA", Radomskei Grupq Mediowq oraz 
Wojewódzkim Orodkiem Ruchu Drogowego (WORD) Radom organizuje cyki rajdów 
rowerowych polqczony z rozmowami o bezpieczeñstwie, zasadnoci korzystania z elementów 
odblaskowych przez rowerzystów, stanie teclmicznym roweru i zasadach zachowania sic na 
drodze. W czasie przedsiçwziçcia rowerzyci otrzymujq elementy odblaskowe ufundowane 
przez WORD w Radomiu. 

5. ,,Zablynij na drodze" 
To prowadzona od 2008 roku kampania skierowana do pieszych i rowerzystów. Jej celem jest 
kreowanie przekonania, ze ,,bycie widocznym na drodze" zmniejsza ryzyko wystqpienia 
wypadku z ich udzialem. Przekonanie dyrektorów szkOl o koniecznoci egzekwowania 
obowiqzku noszenia przez uczniów ,,odblasków". Kampania skierowana do rowerzystów 
i pieszych. 
W ramach kampanii w 2016 roku zorganizowano wspólnie z gminami wchodzqcymi w skiad 
Zwiqzku Gmin nad I1ank4 (Chotcza, Ciepielów, I1a, Kazanów i Mirów - najstarszy zwiqzek 
Gmin na terenie subregionu radomskiego), X Jubileuszowy Rajd Rowerowy szlakiem 
Zwiqzku Gmin Nad I1ankq. Podczas przedsiçwziçcia wrçczano uczestnikom elementy 
odblaskowe oraz omawiano korzyci wynikaj4ce z ich uywania. 

6. ,,Radomska Wiosna Motocykiowa". 
Podczas festynu policjanci z mazowieckiej ,,drogowki" przeprowadzili konkurs dia 
motocyklistów z nagrodami, przypominali podstawowe zasady bezpiecznej jazdy na 
motocyklu, apelowali o wlaciwe zachowania na drogach, przestrzegali przed skutkami 
brawurowej jazdy i kierowania pod wplywem alkoholu oraz zachçcali do korzystania 
z elementOw odblaskowych. 

7. ,,Forum profilaktyki i promocji BRD". 
W ramach forum organizowana jest konferencja o tematyce BRD oraz warsztaty i panele 
naukowe dotycz4ce bezpieczeñstwa ruchu drogowego.Uczestników zapoznaje sic z zasadami 
prawidlowego uywania fotelików samochodowych, prawidlowego zapinania pasów. 
Integralnq czqgciq imprezy jest piknik, w czasie ktorego wszystkie dzieci wraz z opiekunami 
mogq przekonaé sic, jak wazne jest bezpieczeñstwo w drodze do domu, czy szkoly oraz 
dlaczego warto jedzió w kasku i z odblaskiem. 

8. ,,Dzieñ Babci i Dziadka" - Parafia pw. Aw. Bartlomieja we Wsoli. 
W ramach obchodów Dnia Babci i Dziadka policjanci Wydzialu Ruchu Drogowego KWP zs. 
w Radomiu spotkali sic z seniorami g. Wsoli k/Radomia. Rozmawiano o bezpieczeñstwie 
osób starszych, potrzebie okazywania wzajemnego szacunku i tolerancji na drogach, 
uywaniu elementów odblaskowych. Uczestnikom spotkania zostaly wrçczone elementy 
odblaskowe 
w postaci opasek. Dzialanie spotkalo sic z bardzo pozytywnym odbiorem wrOd seniorOw. 

9. ,, Krçci mnie bezpieczeñstwo" 
W ramach Ogolnopolskiej Kampanii na rzecz poprawy bezpieczeñstwa rowerzystów jako 
niechronionych uczestników ruchu drogowego zainicj owanej na terenie gamizonu 
mazowieckiego w dniu 23 kwietnia 2017 r. policjanci wlczy1i sic w organizacjç 
Radomskiego Rajdu Rowerów Zabytkowych. Na terenie parkingu Komendy Wojewódzkiej 
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Policji 	 zs. 
w Radomiu zorganizowali dia uczestników rajdu rowerowy tor przeszkOd, na koñcu ktorego 
kady mógl posluchaé o podstawowych zasadach bezpiecznego poruszania sic po drogach 
oraz otrzymaé elementy odblaskowe. Najmlodsi uczestnicy rajdu otrzymali od policjantOw 
kaski oraz kamizelki odblaskowe. Kampania jest szeroko nagIaniana w mediach. Takie 
dzialania majq na celu zwiçkszenie §wiadomo§ci kierujqcych rowerami na temat zagroeñ, z 
którymi spotykajq sic w ruchu drogowym oraz wyrobienie nawyku poszanowania przepisów 
prawa. 

10. ,,Dzieñ Odblasków" 
Policjanci z Wydzialu Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej w Radomiu 
patrolujqc drogi przyg1da1i sic, jak zachowujq sic niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, 
a zwlaszcza piesi. Istotnym bylo sprawdzenie czy uywaj4 oni elementów odblaskowych 
poruszajc sic poza obszarem zabudowanym.Podczas kilkugodzinnego patrolu policjanci 
napotkali tylko jedn4 rowerzystkç i dwoje pieszych dobrze widocznych dia kierujqcych. 
Pozostali, zazwyczaj ubrani na ciemno, w dodatku niejednokrotnie poruszajc sic 
nieprawidlowq stronq drogi stanowili powane zagroethe, glownie dia siebie.Ze wzglçdu na 
miçdzynarodowy ,,Dzieñ Odblasków" policjanci nie siçgali p0 bloczek mandatowy. Kontrole 
koñczy!y sic rozmowq, pouczeniem oraz ,,wyposaeniem" pieszych i rowerzystOw 
w odblaski. Furikcjonariusze tlumaczyli napotkanym osobom, ze jezeli zaloq odblask to bcd 
widoczni dia kierujqcych pojazdami. Przekonywali, te to, iz pieszy widzi nadjezdajqcy 
samochOd wcale nie znaczy, 2e jest widoczny dia kierujcego. 

11. ,,Super wiet1ik" w Kowali 
Prawidlowe poruszanie sic po drogach, jak uniknqá wypadku na drodze, jak bye widocznym - 
a przez to bezpiecznym na drodze p0 zmierzchu, bezpieczeñstwo podczas zabaw zimowych - 
to tematy które dominowaly na spotkaniu uczniów kias 0-111 Publicznej Szko!y Podstawowej 
w Kowali z policjantami Wydzialu Ruchu Drogowego KWP zs. w Radomiu oraz 
dzielnicowym z III Komisariatu Policji w Radomiu. Podczas spotkania wrçczono 
uczestnikom elementy odblaskowe oraz ksiqzeczki edukacyjne "SUPER SWIETLIK". 

12. Tydzieñ Bezpieczeñstwa w Publicznej Szkole Podstawowej w Radomiu 
Przedsiçwziçcie z udzialem policjantów ruchu drogowego z mazowieckiej drogowki. 
Kadego dnia dzieci poznawaly tajniki bezpieczeñstwa na drogach, byl czas na naukc, 
zabawc 
i konkursypod okiem policjantów i nauczycieli-entuzjastów bezpieczeñstwa w ruchu 
drogowym. Tydziefl bezpieczeñstwa byl podzielony na nastçpujqce elementy: 
• Poniedzialek- Dzieñ Numeru Alarmowego; 
• Wtorek- Bezpiecznie Na Rowerze; 
• roda- Witamy Wiosnc z Odblaskami; 
• Czwartek-Rodzicu To Ty Odpowiadasz Za Bezpieczeñstwo Swoj ego Dziecka; 
• Piqtek- Bezpieczni Na Drodze. 
Na zakoñczenie przedsiçwziçcia odbyla sic uroczysta Gala podsumowuj qca, 
w trakcie której dzieci otrzymaly pamiqtkowe dyplomy i nagrody za uczestnictwo 
w konkursach o tematyce BRD. 

13. ,,Odblaskowe Patrole". 
,,Nog odblaski", pod takim haslem przebiegla kolejna akeja mazowieckiej drogowki. Tym 
razem, p0 zmroku, policjanci wyruszyli w nietypowy patrol po terenie gmin Kowala oraz 
Skaryszew sprawdzajqc, jak piesi i rowerzyci poruszajq sic po drogach. Czy sq wyposaeni 
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w elementy odblaskowe i czy sq, wystarczajqco widoczni dia kierujcych pojazdami. Tym 
uczestnikom ruchu, którzy byli slabo widoczni na drodze policjanci wrçczali elementy 
odblaskowe, a przedstawiciel Volvo spryskiwal ich odziet odblaskowym sprayem. 
Kilkadziesiqt elementów odblaskowych pieszym i rowerzystom zostalo rozdanych podczas 
akcji mazowieckiej drogowki. Przetestowano r6wnie2 specjalny, gwiecqcy spray. 

Komenda Stoleczna Policji: 

1. ,,Widoczny = Bezpieczny" 
Dzialania prowadzone wraz z Komendami Powiatowymi Policji gamizonu stolecznego, 
ukierunkowane na egzekwowanie obowiqzku uywania przez pieszych elementów 
odblaskowych poza obszarem zabudowanym od zmierzchu do gwitu. 

2. ,,Bezpieczna jesieñ" 
Dzialania ukierunkowane na bezpieczeñstwo pieszych i rowerzystów w okresie jesiennym. 

3. ,,Bezpieczny p0 zmroku" 
Dzialania majqce na celu egzekwowanie przepisów w zakresie noszenia przez pieszych 
elementów odblaskowych, podczas poruszania sic po drodze p0 zmierzchu poza obszarem 
zabudowanym. Prowadzone w okresie padziernik - grudzieñ 2016 roku, poza poliejantami 
Wydzialu Ruchu Drogowego Komendy Stolecznej Policji, zaangazowani byli równie 
furikcjonariusze Komend Powiatowych Policji garnizonu stolecznego. 

4. ,,Bezpiecznie chce sic iyP 
Kanipania skierowana do niechronionych uczestników ruchu drogowego. W ramach kampanii 
odbyly sic koncerty polqczone z prezentacjami multimedialnymi dotyczqcymi promowania 
noszenia elementów odblaskowych. 

5. ,,Bezpieczny uczeñ" 
Spotkania z dzieémi i mlodzie2q w przedszkolach i szkolach, wytypowanych na podstawie 
analizy stanu bezpieczeñstwa, na których omawiane sq zagadnienia zwiqzane z bezpiecznym 
poruszaniem sic po drogach przez pieszych i rowerzystów, w tym korzystania przez pieszych 
z elementów odblaskowych. 
Wsparciem dia wskazanych powyej przedsiçwziçé jest kampania spoleczna Komendy 
Stolecznej Policji ,,ODBLASKuj", w ramach której powstal spot filmowy majqcy zwróció 
uwagç osób w kadym wieku, szczególnie zag dzieci i ich opiekunów na kwestie zwiqzane 
z bezpieczeñstwem na drodze. W materiale szczególnq role zwrócono na noszenie elementów 
odblaskowych, które bez wzglçdu na formç lub kolor zwiçkszajq szansç pieszego 
na unikniçcie potrqcenia. Podkre1ono, ze prawidlowo noszone odblaski powinny byá 
umieszczone w taki sposób, aby znalazly sic w polu dzialania gwiatel saniochodowych 
i byly zauwaa1ne dia kierujqcych nadjezdajqcych z obydwu kierunków. 
Do udzialu w kampanii zaproszono partnerów, którzy wielokrotnie wspierali Komendç 
Stolecznq Policji w dzialaniach na rzecz szeroko pojçtego bezpieczeñstwa - Zarzqd 
Transportu Miejskiego, Miejskie Zakiady Autobusowe, Tramwaje Warszawskie, Metro 
Warszawskie, Koleje Mazowieckie oraz Szybkq Kolej Miejskq. Dziçki ich zaangaowaniu 
spot filmowy mona zobaczyó na ekranach umieszczonych w autobusach, tramwajach, metrze 
i pociqgach. 
Ponadto policjanci Wydzialu Ruchu Drogowego Komendy Stolecznej Policji przylqczyli sic 
do zorganizowanej w dniu 25 stycznia 2017 roku, ogólnopolskiej akcji ,,Dzieñ Odblasku". 
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Funkcjonariusze Wydzialu Ruchu Drogowego Komendy Stolecznej Policji podczas 
prowadzenia kontroli drogowych, jak równie podczas spotkañ z najmlodszymi uczestnikami 
ruchu drogowego (w szkolach i przedszkolach) wrçczajq elementy odblaskowe, zachçcajqc 
jednoczenie do ich noszenia,nie tylko poza obszarem zabudowanym p0 zapadnieciu zmroku, 
ale take irinych okolicznociach ograniczajqcych widocznoé na drodze. 
Mazowiecki Kurator Owiaty 

W ramach Rzqdowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzqcych 
szkoly w zapewnieniu bezpiecznych warunkOw nauki, wychowania i opieki w szkolach - 
t1Bezpieczna+", szkoly przystçpujqce do programu nawiqzujq wspólpracç z róznymi 
organizacjami pozarzqdowymi, dziçki którym prowadzq dia dzieci i m1odziey ciekawe 
zajecia m.in. z bezpiecznego poruszania sic po drodze: rowerem, hulajnogq czy piechotq. 
Uczniowie majq okazjç spotkaó sic z 1udmi, którzy przekazujq im rzetelnq wiedzç z zakresu 
Kodeksu ruchu drogowego. Przy tej okazji sq organizowane konkursy, w których nagrodami 
czçsto sq akcesoria odblaskowe na rower czy doczepiane do ubrañ. Podsumowaniem calej 
akcji zazwyczaj jest wycieczka rowerowa, na ktOrq dzieci obowiqzkowo muszq sic wystroiá 
w odblaski i kaski rowerowe. 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcii Handlowej w Warszawie 

Na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie 
znajduje sic informacja pn. ,,Bezpieczne odblaski - jak kupowaë i prawidlowo uywaé 
akcesoria odblaskowe?", ktOra ma za zadanie uwiadomió przedsiçbiorcOw i konsumentów 
o wymogach dotyczqcych atestów i certyfikacji, jakie powinny spelniaO elementy 
odblaskowe. 

Mazowiecki Urzpd Wojewódzki w Warszawie, Wvdzial Bezpieczeñstwa I Zarzpdzania 
Kryzysowego 

1) Przekazywanie dzieciom i m1odziey elementów odblaskowych w czasie imprez 
i uroczystoci organizowanych w Mazowieckim Urzçdzie Wojewódzkim w Warszawie 
(Dzieñ Dziecka, Noc Muzeów, Konkurs plastyczny organizowany przez KG PSP, itp.). 
W latach 2016-2017 zakupiono 1.440 szt. elementów odblaskowych, do chwili obecnej 
przekazano 1.110 szt. 

2) Przekazywanie zestawów odblaskowych, w czasie realizacji projektu pn. ,,Edukacja 
przeciwpowodziowa dzieci i mlodziey"dofinansowanego ze grodk6w Wojewodzkiego 
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dla dzieci i 
mlodzie2y z placówek owiatowych polozonych na terenie województwa. W latach 2015-
2016 podczas zajçá przekazano ok. 10.000 szt. tych zestawów. 

3) Dystrybucja Poradnika doiyczqcego odblaskówprzygotowanego we wspólpracy 
z Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Warszawie. Material edukacyjny 
zostanie rozeslany drogq elektronicznq do slub, stray i inspekcji zajmujqcych sic 
tematykq bezpieczeñstwa oraz do Mazowieckiego Kuratora Owiaty, a take do jednostek 
samorzqdu terytorialnego na terenie województwa. 

4) W ramach zakupow akcesoriów reklamowych realizowanych przez wydzial, 
uwzglçdniane sq elementy odblaskowe. 
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(E ~ 
AKCESORIA ODBLASKOWE 

Akcesoria odblaskowe to wyroby przeznaczone przede wszystkim do noszenia przez poszczegOlne osoby 

w celu zwikszenia ich widocznoci dia innych uytkownikOw dróg w warunkach sabego owietIenia. 

Akcesoria dziatajq na zasadzie odbicia wiatta. Akcesoria popularnie nazywane odblaskami stu± 

do poprawy bezpieczeristwa na drodze. Tego typu wyroby s rodkami ochrony indywidualnej kategorli II 

tj. zanim zostanq oddane do produkcji seryjnej muszq zosta6 przebadane przez laboratorium notyfikowane. 

Podstawowy podzia{ akcesoriOw odblaskowych dotyczy materialu z jakiego go zostat wykonany, 

tj. :elastyczne lub sztywne. 

W ramach obu rodzajów mo±emy wyrOnié, ze wzgIdu na sposób mocowania, 3 odrbne typy: akcesoria 

swobodnie wiszqce (typ 1), akcesoria do zdejmowania (typ 2) oraz akcesoria przytwierdzane (typ 3). 

Przyktadowe akcesoria 

akcesorium odblaskowe elastyczne swobodnie wiszce typ 1 

akcesorium odblaskowe swobodnie wiszce sztywne typi 

akcesorium odblaskowe do zdejmowania elastyczne ( opaski samozaciskowe, 
przypinki) typ 2 

akcesorium odblaskowe przytwierdzane ( naklejki) typ 3 

be 
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Akcesoria odblaskowe MUSZI\ bye oznakowane znakiem CE bezporednio na wyrobie lub opakowaniu. 

Znak CE jest deklaracjq producenta, ie wyrobów spetnia wymagania dia 

niego okreIone 

W przypadku, kiedy wyrób, który przypomina akcesorum odblaskowe nie jest oznakowany znakiem CE, 

nie nale±y traktowac go jak odblask, poniewal to mole bye zwyky gadlet dekoracyjny nieposiadajqcy 

wtaciwoci odblaskowych tym samym, my czy nasze dziecko nie bdziemy widoczni na drodze. 

NaIey rOwniel widzie, ±e do wyrobów odblaskowych MUSI bye dokczona instrukcja ulytkowania, ktOra 

powinna zawiera: 

1) nazwq I adres producenta lub jego upowalnionego przedstawiciela, 

2) sposOb przechowywania, u±ywania, czyszczenia, konserwacji, obsugi I dezynfekcji grodk6w ochrony 

indywidualnej, 

3) informacj 0: 

• zalecanych przez producenta rodkach czyszczcych, konserwujqcych I dezynfekujcych, które nie 

bqdq negatywnie oddziatywa6 na ulytkownika oraz na wyrób (jeleIi bqdq stosowane z 

odpowiednimi instrukcjarni), 

kiasie ochrony dia rólnych poziomOw zagroleñ I zwiqzanych z tyrn ograniczeri u±ywania rodków 

ochrony indywidualnej, 

rodzaju opakowania wfaciwego do ich bezpiecznego transportu, 

5) objanienie wszelkich oznaczer, 

6) nazw, adres i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej uczestniczcej w procedurze oceny typu 

El 

7) oznaczenie typu wyrobu (tj. 1, 2 tub 3), nazwq handlowq tub kod 

8) termin trwatoci - przydatnoci (termin trwa{oci nie musi by6 wyralony dat, mole byá opisowy - np. 

okreIenie zulycia wyrobu, które wyktucza dalsze ulywanie rodka). 

Prawo nie nakfada obowizku dotczania do tego typu wyrobów deklaracji zgodnoci, jednak±e kupujc 

akcesoria odblaskowe zawsze mozna zapyta, czy sprzedajcy dysponuje dokumentem I poprosi 

o okazanie. Warto tel sprawdzi6 na stronie irtternetowej producenta, czy umiegclt dokumenty 

potwierdzajce, le wyrób zostat przebadany - czqstq praktykq jest, le producenci na swoich stronach 

umieszczajq certyfikaty wystawiane przez laboratori urn i deklaracje zgodnoci. 
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W przypadku kupowania akcesoriów odblaskowych w du2ej iIoci, na potrzeby duej grupy lub w celu 

propagowania bezpieczeóstwa na drodze, proba o przedstawienie dokumentów potwierdzajcych, 

ze kupujemy wyrób bezpieczny (deklaracja zgodnoci, certyfikat badania typu WE)zostanie uwzgldniona, 

a dokumenty okazane. 

Deklaracja zgodnoci to dokument, ktOry producent musi wystawk, deklarujqc, ie wyrób jest bezpieczny, 

zgodny z przepisami prawa, normq - w przypadku akcesoriów odblaskowych PN-EN 13356 Akcesoria 

zapewniajqce widziaInoé, przeznaczone do uiytku pozazawodowego. Metody badañ I wymagania oraz 

identyczny z wyrobem, ktOry zostat przebadany przez laboratorium. 

Certyfikat badania typu WE to dokument wystawiany przez laboratorium, p0 uprzednio przeprowadzonych 

badaniach wyrobu, na zgodnok z zapisami normy. 

Certyfikat powinien zawierac nazw, adres I numerjednostki badawczej, nazwq I adres producenta wyrobu, 

informacje pozwalajce na identyfikacj 	rodka (np. nazwa, model, typ, zdjcia) numery norm, ktOre 

postuytyjako punkt odniesienia podczas badar. 

Przyktadowy wyg!qd deklaracji: 

Deklaracja Zgodnoci 

Producent lub jego upowa±niony przedstawiciel we WspOlnocie (1)  

Owiadcza, ±e nowy rodek ochrony indywidualnej opisany poni±ej (2)  

Jest zgodny z przepisami dyrektywy Rady 89/686/EWG lub rozporzdzenia Ministra Gospodarki z dnia 

21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagañ dla rodków ochrony indywidualnej I w okrelonych 

przypadkach z norma krajowq transponujqcq normq zharmonizowanq nr ............................................................. 

(dla rodków ochrony indywidualnej, o ktOrych mowa w art.8 ust. 3) jest identyczny ze rodkiem ochrony 

indywidualnej bdcym przedmiotem certyfikatu zgodnoci WE nr ..................................wydanego przez 

-3- 
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Sporzdzono w 	 . data 	 . 

Podpis (5)  

(1) Nazwa I p&ny adres; upowanienie przedstawiciele powinni poclawat tak±e nazwq I adres producenta, 

(2) Opis rodka ochrony indywidualnej ( nazwa, typ, model, nr seryjny), 

(3),(4) Nazwa I adres I numerorganu zatwierdzajcego (Jednostka notyfikowana), 

Nazwisko i stanowisko osoby upowanionej do podpisywania w imienlu producenta lub jego 

upowa±nionego przedstawiciela 

Opracowanie: 

Wojewádzki lnspektorat Inspekcji Handlowej w Warsiawie 

ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa 

teL 22-826-18-30,22-826-42-09 

faks 22-826-21-95 

mail: ih_warszawa@wiih.org.pl  

www.wiih.org.pl  
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