
Projekt z dnia 26 sierpnia 2013 r. 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  A D M I N I S T R A C J I  I  C Y F R Y Z A C J I 1)  

z dnia ..................... 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 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne 

(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1.1. Dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych w placówce obsługującej 

użytkowników końcowych: 

1) wydziela stanowisko przystosowane do obsługi również osób niepełnosprawnych, 

oznaczone znakiem, którego wzór określa załącznik Nr 1 do rozporządzenia, w 

szczególności wyposażone w: 

a) urządzenie przekazu tekstu, w szczególności komputer, umożliwiające komunikację z 

osobą niesłyszącą lub niemówiącą oraz ułatwiające komunikację z osobą 

słabowidzącą, 

b) urządzenie zapewniające komunikację audiowizualną osoby niesłyszącej lub 

niemówiącej z tłumaczem języka migowego w czasie rzeczywistym, wyposażone w 

symetryczne łącze dla usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu o 

przepływności nie mniejszej niż 1 Mbit/s 

oznaczone znakiem, którego wzór określa załącznik Nr 2 do rozporządzenia; 

2) udostępnia w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały: 

                                                 

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).  
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 

1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, 

Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 

17, poz. 101, i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, poz. 

530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 

1578, z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i 587, Nr 134. poz. 779, Nr 153, poz. 903, Nr 171, poz. 1016 i Nr 234, poz.1390 

oraz z 2012 r. poz. 908, poz. 1203, poz. 1256, poz. 1445 i poz. 1529. 
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a) informacje o miejscach zainstalowania aparatów publicznych tego dostawcy, jeżeli je 

udostępnia, oraz o wszystkich udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych 

oferowanych przez tego dostawcę,  

b) 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. 1, dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 

3. W przypadku gdy dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych udostępnia 

aparaty publiczne: 

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

załączniku 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 

słuchowego; 

3) znakuje je w sposób umożliwiający korzystanie z nich przez osoby słabowidzące poprzez: 

a)  stosowanie kontrastowych kolorów do najważniejszych elementów funkcjonalnych 

tych aparatów, 

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

tła; 

4) oznacza je znakiem, którego wzór określa załącznik Nr 1 do rozporządzenia; 

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

przez osoby niewidome oraz słabowidzące. 

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

telekomunikacyjnych aktualizuje nie rzadziej niż raz na kwartał. 

§ 2.1. Dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych 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; 
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2) pomoc osoby reprezentującej dostawcę publicznie dostępnych usług telefonicznych we 

właściwym skonfigurowaniu telekomunikacyjnego urządzenia końcowego lub 

uruchomieniu świadczonej usługi telefonicznej.  

2. Dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych przy zawieraniu umowy o 

świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz na każde żądanie osoby niewidomej oraz 

słabowidzącej, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania,  udostępnia umowy o świadczenie 

usług telekomunikacyjnych, regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych i cenniki 

usług telekomunikacyjnych oraz inne dokumenty niezbędne do skorzystania przez taką osobę 

z oferty 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 dostępnych usług telefonicznych na każde żądanie osoby 

niewidomej oraz słabowidzącej udostępnia: 

1) informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych 

usług telekomunikacyjnych sporządzone w alfabecie Braille'a lub przy użyciu dużej 

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

2) szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych sporządzony przy użyciu 

dużej czcionki lub przekazywany pocztą elektroniczną w formacie tekstowym. 

4. W przypadku zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 3 pkt 1: 

1)  przed rozpoczęciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego, za który będzie wystawiona 

faktura - dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych żądanie realizuje 

niezwłocznie po wystawieniu faktury, 

2)  dotyczącego okresu rozliczeniowego, za który została już wystawiona faktura - dostawca 

publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych żądanie realizuje w terminie 31 dni od 

dnia jego zgłoszenia. 

5. Dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych na każde żądanie abonenta 

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

abonentowi informacje o oferowanych przez tego dostawcę wszystkich udogodnieniach dla 

osób niepełnosprawnych, w formie pisemnej lub elektronicznej na udostępniony w tym celu 

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

słabowidzącej takie informacje w formie pisemnej powinny być sporządzane w alfabecie 

Braille'a 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 miesięcy dni od dnia ogłoszenia.3) 

MINISTER ADMINISTRACJI 

I CYFRYZACJI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

3) Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2005 r.  

w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usługi powszechnej oraz wymagań dotyczących 

świadczenia usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jednostek uprawnionych  

(Dz. U. Nr 68, poz. 592, z późn. zm.), które na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r.  

o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1445) utraci moc w zakresie wymagań dotyczących udogodnień dla osób niepełnosprawnych z dniem wejścia 

w życie niniejszego rozporządzenia. 


