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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ADMINiSTRACJI I CYFRYZACJI1

jdnia 2013 r.

w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób

niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych

Na podstawie art. 79c ust .3 ustawy z dnia 16 lipca 2001 r. — Prawo telekomunikacyjne

(Dz. U. Nr 171. poz. 800. z pón. zm.l zarządza sic. co następuje:

* 1.1. Dostawca publicznie dostępnych usług (clefonicinych w placówce ohstuującej

uĄtkowników końcowych:

1) wyd,icla stanowisko przystosowane do obsiLigi równie1 osób niepełnosprawnych.

oznaczone znakiem. którego wzór określa załącznik Nr I do rozporządzenia. w

szczególności wyposażone w:

a) urządzenie przekazu tekstLl. W siczcgólnoci komputer. umożliwiające komunikacje z

osoba niesłyszacą lub niemówiącą oni, ułatwiające komunikację z osobą

słahowidząca.

h) urządzenie zapewniające komunikację audiowizualna osoby nicsłyszącej tub

niemówiącej z LiLimaczem języka migowego w czasie rzeczywistym. wyposażone w

symetryczne łącze dla usługi szerokopasmowcgo dostępu do Internetu o

przepłwności nie mniejszej niż I Mhitis

oznaczone znakiem. kórego wzór określa załącznik Nr 2 do rozporządzenia:

2) udostępnia u sposób jednoznaczny. łatwy i zrozumiały:
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a) informacje o miejscach zainstalowania aparaów publicznych tego dostawcy, jeżeli je

udostępnia. oraz o wszystkich udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych

oferowanych przez tego dostawcę.

h) cennik usług telekomunikacyjnych i regulamin świadczenia usług

telekomunikacyjnych sporządzone przy użyciu dużej czcionki lub w postaci

elektronicznej w formacie tekstowym.

2. Dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych zapewnia dostępność placówki.

o której mowa w ust. I. dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

3. W przypadku gdy dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych udostępnia

aparaty publiczne:

I ) przystosowuje je do używania przez osoby niepełnosprawne w zakresie określonym w

zalączniku Nr 3 do rozporządzenia:

2) umieszcza je w sposób i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich osobie

niepełnosprawnej. która porusza się na wózku inwalidzkim lub korzysta z aparatu

sI uchowego:

3) znakuje je w sposób umożliwią jący korzystanie z nich przei osoby słahowidzące poprzez:

a) stosowanie kontrastowych kotorów do najważniejszych elementów funkcjonalnych

tych aparatów.

h) umieszczanie napisów prostą czcionką w kolorze wyraźnie różniącym się od koloru

tła:

4) oznacza je znakiem. którego wzór określa załącznik Nr I do rozporządzenia:

5) znakuje karty telefoniczne w sposób pozwalający na samodzielne posługiwanie się nimi

przez osoby niewidome oraz słahowidzące,

4. Informacje. o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a dostawca pubticznie dostępnych usług

telekomunikacyjnych aktuatizuje nie rzadziej niż raz na kwartał.

* 2.!. Dostawca pubticznie dostępnych usług tetefonicznych przy zawieraniu umowy o

świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz na każde żądanie osoby niepełnosprawnej

oferuje:

1) telekomunikacyjne urządzenie końcowe, niezbędne do zapewnienia jej dostępu do

świadczonej usługi telefonicznej oraz przystosowane. w zakresie określonym w

załączniku Nr 3 do rozporządzenia. do używania przez osoby niepełnosprawne:



—

2) pomoc osoby reprezentującej dostawcę publicznie dostępnych usług telefonicznych we

właściwym skonfigurowaniu telekomunikacyjnego urządzenia końcowego lub

uruchomieniu świadczonej usiugi telelonicznej

2. Dostawca publicznie dotcpnych usług telelonicznych pl/y zawieraniu umowy o

świadczenie usług telckomunikacjnych oraz na każde żądanie osoby niewidomej oraz

słahowidzącej. w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania. udostępnia umowy o świadczenie

usług tełekomunikac\jnych, regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych i cenniki

usług telekomunikacyjnych oraz inne dokumenty niezbędne do skorzystania pl-tez taką osobę

z ofer[y dostawcy. w formie pisemnej sporządzone w alfabecie Braille”a lub przy użyciu dużej

czcionki. a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną - w formacie tekstowym.

3. Dostawca publicznie dostępnyc h usiug telefonicznych na każde żądanie osoby

niewidomej oraz słahowidzącej udostępnia:

informacje o dan\-ch zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych

usług tctekomunikacyjnych sporządzone w alfabecie Hraillea lub przy użyciu dużej

czcionki. a w przypadku wysyłania pocztą elekroniczną - w formacie tekstowym.

2) szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikac\jnych sporządzony przy użyciu

dużej czcionki lub przekazywany pocztą etektroniczną w formacie tekstowym.

4. W prz\padku igtozenia żądania. o którym mowa w ust. 3 pkt I

I ) przed rozpoczęciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego, za który będzie w ystawiOna

faktura - dostawca publicznie dostępnych usług telekomuuikac\jnych żądanie realizuje

niezwłocznie po wystawieniLi taktur.

2) dotyczącego okresu rozliczeniowego, za który zostata już wystawiona faktura — dostawca

publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych żądanie realizuje w terminie 31 dni od

dnia jego zgłoszenia.

5. Dostaw-ca publicznie dostępnych usług telefonicznych na każde żądanie abonenta

będącego osobą niepełnosprawną. w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania. przekazuje

abonentowi informacje o oferowan\ch przez tego dostawcę wszystkich udogodnieniach dla

osób niepełnosprawnych. w fomiie pisemnej lub elektronicznej na udostępniony w tym celu

adres poczty elektronicznej. z zastrzeżeniem. że w przypadku osoby niewidomej lub

słahowidzącej takie informacje w formie pisemnej powinny być spoi-ządzane w alfabecie

Braillea lub przy użyciu dużej czcionki. a w przypadku przekazywania ich pocztą elektroniczną

— w formacie tekstowym.
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* 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesiycy dni od dnia ogłoszenia.3

MINISTER ADMINISTRACJI

I CYFRYZACJI

Roiporzadicnie lwio popiicdionc ioipoiiądicniciu NI inistia Infrastruktury z dnia 24 marca 2005 i.

w sprawie siczcgolowych wymagań dotyczących wiadcicnia usiugi powszechnej oraz wyinagan dotyczących

świadc,etiia usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla Jednostek uprawnionych

(1),. L. Nr 68. poz. 592. / późn. im.). które na podstawie art. 25 ust. I ustaw\ z dnia t6 listopada 2012 r.

o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz o znnanic niektórych innych ustaw (Dz. L. z 201 2 r. poz.

1415) utraci noc w „akrcsie w magań dotyczących udogodnien dla osób ntcpetnosprawnych i dniem wejścia

W ż\ cic niniejszego rozporządzenia.



Uzasadnienie

Przedmiotowe rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji ustawowej / art. 79c ust. 3

ustaw / dnia Ib lipca 2001 r. — Prawo telekonlunikac\jne (Dz. U. Nr 171. poi. I 800. / późn.

zm.) i jest wydawane po raz pierwszY w związku / nałożeniem. w wyniku now elizacji ustawy

Prawo telekomunikac%lne. ohowiazku świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych

na wszystkich dostawców puhlicinic dostępnych usług teleloniczn\ eh. a nie jak doi) chczas —

wyłącznie na przedsiębiorcę wyznaczonego. Nałożenie ww. obowiązku na wszystkich

dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych wyniku przede wzystkim

/ implementacji zmienionych dyrekt\ wą 2009/I 36/WE art. 7 i 23a dyrektywy 2002/22/WE

w” sprawie usługi powszechnej i iw iązanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej

praw użytkowników dyrektywy o usłudze powszechnej) oraz ai-t. 26 ust. 4 drektywy

o usłudze powszechnej (w z-ukresie (tostcpu do służb ratunkowyeh i art. 27a ust. 2 dyrektywy

o usłudze powszechnej t usiug / j-akresu numeracyjnego zaczynającego sic na .. I I 6 Przepis

art. 7 dyrektywy o usłudze powszechnej wskazuje państwom cztonkowskim na możliwość

podejmowania szczególnych środków w celu zapewnienia niepełnosprawnym użytkownikom

końcowym możliwości skorzystania z wyboru przedsiębiorstw i dostawców usług dostępnych

dla większości użytkowników końcowych. Ponadto. zmieniony dyrektywą 2009/I 40/WE art.

8 dyrektywy 2002/2 t/WE w sprawie wspólnych ram rcgulacxjnyc h sieci i usług tuczności

elektronicznej nakazuje. by krajowe organy regulacyjne wspierały konkurencję zapewniając.

aby użytkownicy. w t m użytkownicy niepełnosprawni. starsi uż\Ikownicy i uż\tkownicy

o szczególnych potrzebach spoleczn\ ch. czerpali maksymalne korzyści z różnorodności, ceny

i jakości usług.

W świetle proponowanej regulacji wszyscy dostawcy publicznie dostępnych usług

telefonicznych będą zobowiązani do:

— prz\gotowania stanowiska prztosowanego do obsługi również osób

niepełnosprawnych, przy czym ma być ono wyposażone w szczególności w tirządzenie

przekazu tekstu (np.: komputen oraz ttrządzenie zapewniąjace połączenie audiowizuatne

osoby niesłysząccj lub niemówiącej z tłumaczem języka migowego w czasie

rzeczywistym (V% posażone w symetryczne łącze dla usługi szerokopasmowego dostępu

do Internetu o przeplywności nie niniejszej niż I Mbit/s. łącze może być wykonane w

technologii stacjonarnej i ruchomej).

— przystosowania placówki. ohsługujucej użytkowników końcowych dostawcy publicznie

dostcpnyeh usług tekkomunikac\jnych. dla osób niepełnosprawnych ruchowo.



— udostępnienia informacji o miejscach zainstalowania aparatów publicznych tego

przedsiębiorcy, przystosowanych do używania przez osoby niepełnosprawne. oczywiście

jeżeli dostawca takie aparaty udostępnia.

— przedstawienia, na żądanie. informacji o danych zawartych na fakturze wraz z

podstawowym wykazem wykonanych usług telekomunikacyjnych w alfabecie Braillea

albo pr/y użyciu dużej czcionki lub wysłania pocztą elektroniczną w formacie

tekstowym.

— udostępnienia umów, regulaminów i cenników w formie przystosowanej dla osób

niewidomych i słabowidzących w alfabecie Braillea lub przy użyciu dużej czcionki.

a w przypadku wsiania pocztą elektroniczną — w formacie tekstowym.

— sporządzania pizy użyciu dużej czcionki lub przekazywania pocztą elektroniczną w

formacie tekstowym na żądanie osoby niewidomej lub slahowidzącej szczegółowego

wykazu wykonanych usług telekomunikacyjnych.

— oferowania osobie niepełnosprawnej. przy zawieraniu umowy o świadczenie usług

telekomunikacyjnych oraz na każde żądanie tej osoby. urządzenia końcowego.

niezbędnego do zapewnienia jej dostępu do świadczonej usługi telefonicznej oraz

przystosowanego do używania przez osoby niepełnosprawne:

— zapewnienia pomocy osoby reprezentującej dostawcę usług we właściwym

skonfigurowaniu urządzenia lub uruchomieniu świadczonej usługi telefonicznej.

— przystosowania aparatów publicznych.

— znakowania kart telefonicznych w sposób pozwalający na samodzielne posługiwanie się

nimi przez osoby niewidome oraz słahowidzące.

W przeważającej części wyżej wymienione udogodnienia dla osób niepełnosprawnych są już

znane osobom niepełnosprawnym. gdyż hyly świadczone przcz przedsiębiorcę wyznaczonego

do świadczenia usługi powszechnej. Jednocześnie, zgodnie z przedstawionym w październiku

2012 r. do konsultacji raportem UKE1 z zapewnienia przez rynek poszczególnych usług

wchodzących w skład usługi powszechnej po wygaśnięciu obowiązku w tym zakresie

spoczywającym na przedsiębiorcy wyznaczonym (tj. po 8 maja 2011 ri. udogodnienia dla osób

niepclnosprawnych są świadczone przez dostawców usług telekomunikacyjnych. Nowe

rozwiązania proponowane w rozporządzeniu to:

I. obowiązek wyposażenia placówek dostawców publicznie dostępnych usług

telefonicznych w telekomunikac\jne urządzenie końcowe zapewniające możliwość

I hil wq,goy.pUHcsJ!iJpl”k :]()8i(



połączenia audiowizualnego osoby niesłyszącej lub niemówiącej z tłumaczem języka

migowego wyposażone w symetryczne łącze dla usługi szerokopasmowego dostępu do

Internetu o przepływności nie mniejszej niż 1 Mhit/s zrealizowane w technologii

stacjonarnej lub ruchomej. Niniejsze rozwiązanie ma umożliwić niesiyszącym i

niemówiącym użytkownikom posługiwanie się językiem migowym w kontaktach /

przedsiębiorcą telekomunikacyjnym w jego placówce. Z wykorzystaniem tego

urządzenia, którym może być LuNet lub kompuwr z zainstalowaną kamerą tnp. popularne

komputer\ desktop att-in-one). podłączonego do Internetu dostawca usług łączy się z

tłumaczem języka migowego. Tłumacz i osoba niepełnosprawna widzą się jednocześnie i

mogą porozumieć się za pomocą języka migowego. Informacje przekazane przez osobę

niepelnosprawną tłumacz przekazuje ustnie osobie reprezentującej dostawcę usług.

Jednocześnie tłumacz będzie mógł pośi-edniczyć w telefonicznej rozmowie bezpośredniej

/ osobą. do której osoba niepełnosprawna wybierze numer na swoim urządzeniu

końco\\ ni (np. telefonie komórkowymx Rozwiązania umożliwiające pośrednictwo

tłumacza języka migowego za pomocą transmisji audiowizualnej są już dostępne na

polskim rynku. firmy (lerująje komcrc)jnie. zapewniając dostępność tłumaczy języka

migowego w godzinach pracy biur i urzędów. Koszty abonamentowe rozwiązania dla

jednego punktu obsługi klientów, niezależnie od formy podmiotu. to ok. 100 złotych

miesięcznie2. Jednocześnie uzasadnione jest nałożenie obowiązku posiadania urządzeń

przekazu tekstu w placówkach. gdyż poza umożliwieniem komunikacji osobom

niesłyszącym i niemcnyiącym. ułatwiają one również osobom słabowidzącym zapoznanie

się z dokumentami dostawcy usiug dostępnymi w formie elektronicznej, na przykład

dzięki powiększeniu wyświetlanego dokumentu. W rezultacie może to wpłynąć na

zmniejszenie liczby żądań dotyczących dokumentów sporządzonych przy użyciu dużej

czcionki

2. asysta osoby reprezentującej dostawcę usług przy konfiguracji i instalacji

wlckomunikacyjnych urządzeń końcowych - przepis ma na celu zapewnienie osobistej

pomocy technicznej prz ww. ezynnosciach. w chwili obecnej taka asysta nie iest

przewidziana przepisami prawa:

3. olerowanie umów, regulaminów i cenników usług telekomunikac\jn\ ch w formie

przystosowanej dla osób niew idomych i słabowidzących w alfabecie Rraillea lub przy

użyciu dużej czcionki. a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną - w formacie

Koszt ustugi za sze jest wyliczan\ dla hi,dcgo klienta i nd\ widualnie. Cena zależy od iloei ahoitaitiertiów.
rodzaju abonamentu oraz diugości trwania uinou y.



tekstowym - w momencie zawierania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

oraz na każde żądanie tej osoby. W chwili obecnej dostep do regLllanhinów i cenników

sporządzonych przy użyciu dużej czcionki lub w formie elektronicznej w formacie

tekstowym osoby niewidome oraz słahowidzące iiogą uzyskać tylko w placówkach

ohslugujących użytkowników końcowych dostawcy publicznie dostępnych usług

telefonicznych, natomiast umowy mogą być zwierane również poza placówką.

Na konieczność wprowadzenia opisanych wyżej udogodnień wskazuje środowisko osób

niepelnosprawnyeh. gdyż zdecydowanie ujatwią one osobom niepełnosprawnym dostęp do

oferowanych na rynku usług telefonicznych. Jednocześnie koszty związane z zapewnieniem

tego rodzaju udogodnicń nie wydają się znacząco zwiększać kosztów prowadzenia działalności

telekomunikac\jnej. zapewniąjąc szereg korzyści przedsiębiorcom relekomunikac\jnym. takich

jak przykładowo poszerzenie bazy klientów czy budowanie pozytywnego wizerunku

społecznie odpowiedzialnej firmy.

Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. sprawie sposobu funkcjonowania

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239. poz. 2039 oraz

z 2004 r, Nr 55. poz. 597).

W celu wykonania obowiązku wynikającego z art. S ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.

o dzialalności lohhingowej w procesie stanowienia prawa Dz. U. z 2005 r. Nr 169. poz. 1414.

z pó2n. zm.) projekt rozporządzenia został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na

stronie podmiotowei Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz w H iuletynie Intormacji

Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji.

Nie zachodzi również konieczność przedkładania projektu rozporządzenia instytucjom

i organom Linii Europejskiej lub Europejskiemu Hankowi Centralnemu.

Przedmiotowy projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.



Ocena Skutków Regulacji

I. Podmioty na które oddziałuje rozporządzenie

Podmiotami. do których adresowane będzie rozporządzenie są przedsiębiorcy

te1ekomunikaejni. będący dostawcami publicznie dostępnych usług telefonicznych.

Rozporządzenie będzie miało również wpływ na poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych.

H. Konsultacje społeczne

W ramach konsultacji spolecznych projekt rozporządzenia został zamieszczony

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Administracji

i Cyfryzacji zgodnie z ustawą i dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lohhingowej w procesie

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169. poz. 1414. z późn. zm.) oraz został przesłany

do następujących podmiotów:

1. Krą jowej Izby Gospodarczej Eleknoniki i Telekomunikacji.

2. Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

3. Polskiej Izby Komunikacji Ethernetowej.

1. Konfederacji Pracodawców Polskich.

S. Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji.

6. Potskiej Izby Komunikacji Elektronicznej.

7. Forum Związków Zawodowych.

8. NSZZ Solidarność.

9. Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

10. Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

I. Krajowej Izby Gospodarczej.

12. Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

13. Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

14. Business Centre CIub.

15. Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej.

16. Związku Rzemiosła Polskiego.



17. Związku Pracodawców BnJn?\” Internetowej l;\H Polska.

18. Fundacji Panopykon.

19. Internet Society Poland.

20. Polskiego Towar,ystwa lntormatycznego.

21 Fundacji Instytuiu Rozwoju Regionalnego (FIRR L

22. Fundacja Audiodeskrypcja.

23. Fundacji na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcii Katarynka,

24. Fundacja Pomoc)” Matematykom i Inforiuaykom Niesprawnym Ruchowo.

25. Fundacji Widzialni.

26. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PERON).

27. Onjanizacji Nicstyszacych Słahosłys,acych lntcrnau(ów (ENSI).

28. Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych.

29. Forum Doswpnej Cyherprzestrieni.

30. Polskiego Związku Niewidomych.

3 I Akces Lab.

32. Polskiego Związku Głuchych.

33. Polskiej Fundacji Osób Slabostys,ących (PEOS.

34. Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Osób Niepełnospran\ch Ruchowo.

35. Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym „ERG

36 Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.

37. Wielkopolskiego Stowarzyszenia Niewidomych.

38. Krajowej Izby Gospodarezo-Rehahilitac\jncj.

39. Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Nicpclnosprawnych.

10. Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób / Upośledzeniem UmysŁowym.

Wyniki konsultacji zotanq omówione po ich zakończeniu.



III. Wpływ projektu na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa

i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

Proponowane w rozporządzeniLi regulacje nie będą miaty wpływu na budżet panstwa,

jednostki sektora finansów publicznych oraz budżety jednostek samorządu terytorialnego.

IV. Wpływ projektu na rynek pracy.

Wejście W życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

V. Wpływ projektu na konkurencjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym

na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Proponowane w rozporządzeniu regulacje będą miały pozytywny wpływ na konkurencyjność

gospodarki xy związku z ułatwieniem dostępu do usług telefonicznych. Większe

przystosowanie otoczenia telekomunikacyjnego dla osób niepełnosprawnych może mieć

pozytywny wpływ na ich aktywność jako uczestników życia gospodarczego. W odniesieniu

do wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw należy wskazać, że rozporządzenie będzie

miało pozytywny wpływ, gdyż zwiększy bazę klientów. Rozwiązania olerowane

niepełnosprawnym zwiększają dostępność i komfort korzystania z usług telefonicznych. a

jednocześnie koszty wdrożenia niniejszych rozwiązań nie powinny znacząco wpłynąć na

koszty funkcjonowania przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Jednocześnie nowe

rozwiązania nie wydają się znacznie obciążać budżetów przedsiębiorców

telekomunikacyjnych.

VI. Wpływ projektu na sytuację i rozwój regionalny.

Proponowane przepisy nie będą miały wpływu na sytuację i rozwój regionaln.

VII. Źródła finansowania.

Wejście w życie rozporządzenia nie wymaga finansowania.

Za zgodność
pod względem prawnym

i redakcyj9y!
riJ,eflLi pyii)

Katar :„Jna Fu —





Załąciniki

WZÓR

do roiporządienia

Niinisra ;\dministracji i Cyfryiacji
/ dnia (poz.)

Załącznik Nr 1

OZNAKOWANIE STANOWISK W PLACÓWKACH OBSEUGUJĄCYCH
UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH DOSTAWCY PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH

USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, PRZYSTOSOWANYCh DO OBSŁUGI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ APARATÓW PUBLICZNYCH

PRZYSTOSOWANYCH DO UŻYWANIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

1. Symbol graficzny znaku O\\lfliCfl h) ć koloru białego na ciemnoniebieskim tle.

2. Wymiary znaku po inny być nie mniejsze niż 11 x 11 cm w pr/N padku stanowisk prz\stosowanych do
obsługi osób niepelnosprawn\ ch w placówce ohsługujacej użytkowników końcowych dostawcy publicznie
dostępnych usług telekomunkac\jn\ch, natomiast nic mniejsze niż 20 x 20 cm w pr/N padku aparatów
publicznych przystosowan\ch do używania przez osoh3 niepełnosprawne.

3. Przy zwiększaniu znaku proporcje podane na rysunku powinny być zachowane.



Załącznik Nr 2

WZÓR

OZNAKOWANIE URZĄDZEŃ W PLACÓWKACH OBSLJJGUJĄCYCH
UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH DOSTAWCY PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH

USLUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. U\IOŻIJWIAiĄCYCH KONTAKT Z
OSOBĄ NIESLYSZĄCĄ LUB NIEMÓWIĄCĄ

Symbol eiallc/ii\ /iiak[i powinien być kolom h ałego 113 ciemnoniebieskim ile.

. \Vyiniary maku powinny być nie inniejsme ni? 14 x I 4 cm.

3 - Prmy mwięksianiti „imkti pioporle podane na i\ unku powinny b\ ć !aCIB\\ ace.



Zaljcznik Nr 3

ZAKRES PRZYSTOSOWANIA APARATÓW PUBLICZNYCH DO UŻYWANIA
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNF:

Aparaty publiczne przystosowane do korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne
powinny posiadać:

1) wzmacniacz słuchawkowy / możliwością regulacji w/mocnienia:
2) pętlę indukcyjną w słuchawce:
3) klawiaturę wyhierc/ą co najmniej z jednym przyciskiem wyróżnionym w sposób

umożliwiający jego rozpoznanie przez osoby niewidome i słabowidzące (W przypadku
wyróżnienia tylko jednego przycisku, powinien to być przycisk oznaczony cyfrą pięć):

4) wlot karty lub monety. a także wylot karty, oznaczone w sposób umożliwiający
identylkację jego położenia przez osoby niewidome i siahowidzące:

5) zapowiedzi słowne informacji ygnalizowanych sygnałami świetlnymi tub na
wyświetlaczu aparatu.



Zalqcznik Nr 4

ZAKRES PRZYSTOSOWANIA URZĄDZENIA KOŃCOWEGo DO UŻYWANIA
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Telekomunikacyjne urządzenie końcowe przystosowane do używania przez osoby

niepelnosprawne powinno być dostosowane do rodzaju niepełnosprawności:

w przypadku osób niewidomych i słabowidzących powinno posiadać

co najmniej klawiaturę wybierczą / jednym przyciskiem wyróżnionym

w sposób umożliwiający jego rozpoznanie przez osoby niewidome

i słahowidzące (W przypadku wyróżnienia tylko jednego przycisku, powinien

to być przycisk oznaczony cfra pięć) lub równoważną funkcjonalność

umożliwiającą wybranie określonego numeru,

2) w przypadku osób niesłyszących i słabosłyszących powinno posiadać

co najniniej:
a) wzmacniacz słuchawkowy z możliwością regulacji wzmocnienia:

h pęllę indukcyjną w słuchawce:

3) w przypadku osób i niepełnosprawnością narządów ruchu powinno posiadać

co najmniej szybkie wybieranie numeru.


