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ODBLASKUJ, CZYLI ŚWIEĆ PRZYKŁADEM
Mały lub duży, biały, żółty, a może zielony? Każdy sprawi, że będziesz lepiej widoczny na drodze.
Każdy ma olbrzymi wpływ na bezpieczeństwo. Mowa oczywiście o odblasku. Niezbędnym dodatku,
który każdy pieszy poruszający się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, powinien
mieć umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. „ODBLASKuj” to kampania społeczna
Komendy Stołecznej Policji, której spot można będzie zobaczyć między innymi w komunikacji
miejskiej i podmiejskich pociągach.
Szczególnie zagrożoną grupą uczestników ruchu drogowego w okresie jesienno –
zimowym są piesi. Ciemne ubrania, kaptury i parasole utrudniają oraz ograniczają
widoczność. To problem zwłaszcza w terenie niezabudowanym, nieoświetlonym, gdzie
piesi poruszają się skrajem pasa ruchu. Warto podkreślić, że po zmroku pieszy ubrany
w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów.
Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna
nawet z odległości 150 metrów. Ta dodatkowa odległość pozwala kierowcy na
bezpieczne ominięcie pieszego lub wyhamowanie pojazdu.
Zgodnie z nowelizacją Prawa o ruchu drogowym każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem
zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Za brak elementu odblaskowego grozi
mandat do 100 zł.
W przepisach przewidziano wyjątek: pieszy może poruszać się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym bez elementów
odblaskowych, jeżeli znajduje się na drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub na chodniku. Nowy przepis nie ma
zastosowania w strefie zamieszkania – tam pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.
Elementy odblaskowe bez względu na formę lub kolor zwiększają szansę pieszego na uniknięcie potrącenia. Pamiętajmy, że
prawidłowo noszone odblaski powinny być umieszczone w taki sposób, aby znalazły się w polu działania świateł
samochodowych i były zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z obydwu kierunków.
Policjanci garnizonu stołecznego prowadzą działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych. Ich elementami są
zarówno spotkania z dziećmi i młodzieżą w ramach zajęć szkolnych, jak i czynności kontrolno-prewencyjne.
Wsparciem dla tych działań jest kampania społeczna „ODBLASKuj”, w której ramach powstał spot filmowy mający zwrócić
uwagę osób w każdym wieku, szczególnie zaś dzieci i ich opiekunów na kwestie związane z bezpieczeństwem na drodze.
Do udziału w kampanii zaprosiliśmy partnerów, którzy wielokrotnie wspierali nas w działaniach na rzecz szeroko pojętego
bezpieczeństwa – Zarząd Transportu Miejskiego, Miejskie Zakłady Autobusowe, Tramwaje Warszawskie, Metro Warszawskie,
Koleje Mazowieckie oraz Szybką Kolej Miejską. Dzięki ich zaangażowaniu spot filmowy będzie można zobaczyć na ekranach
umieszczonych w autobusach, tramwajach, metrze i pociągach.
Pamiętaj, że bezpieczeństwo pieszego zależy zarówno od niego, jak i kierowców. Każdy kierowca będzie mógł skuteczniej

zareagować, gdy pieszy zostanie wcześniej zauważony.
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