
Załączniki 

do rozporządzenia  

Ministra Administracji i Cyfryzacji  

z dnia ……………. (poz.) 

 

Załącznik Nr 1 

WZÓR  

 

OZNAKOWANIE STANOWISK W PLACÓWKACH OBSŁUGUJĄCYCH 

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 powinien być koloru białego na ciemnoniebieskim tle. 

2.   Wymiary znaku powinny być nie mniejsze niż 14 x 14 cm w przypadku stanowisk przystosowanych do 

obsługi osób niepełnosprawnych w placówce obsługującej użytkowników końcowych dostawcy publicznie 

dostępnych usług telekomunikacyjnych, natomiast nie mniejsze niż 20 x 20 cm w przypadku aparatów 

publicznych przystosowanych do używania przez osoby niepełnosprawne. 

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



 

Załącznik Nr 2 

 

WZÓR  

 

OZNAKOWANIE URZĄDZEŃ W PLACÓWKACH OBSŁUGUJĄCYCH 

UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH DOSTAWCY PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH 

USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, UMOŻLIWIAJĄCYCH KONTAKT Z 

OSOBĄ NIESŁYSZĄCĄ LUB NIEMÓWIĄCĄ 

 

 

 
 

 
1.   Symbol graficzny znaku powinien być koloru białego na ciemnoniebieskim tle. 

2.   Wymiary znaku powinny być nie mniejsze niż 14 x 14 cm. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 3 

 

 

ZAKRES PRZYSTOSOWANIA APARATÓW PUBLICZNYCH DO UŻYWANIA 

PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 

 

Aparaty publiczne przystosowane do korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne 

powinny posiadać: 

  1)   wzmacniacz słuchawkowy z możliwością regulacji wzmocnienia; 

  2)   pętlę indukcyjną w słuchawce; 

  3)   klawiaturę wybierczą 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 

identyfikację jego położenia przez osoby niewidome i słabowidzące; 

  5)   zapowiedzi słowne informacji sygnalizowanych sygnałami świetlnymi lub na 

wyświetlaczu aparatu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 4 

 

ZAKRES PRZYSTOSOWANIA URZĄDZENIA KOŃCOWEGO DO UŻYWANIA 

PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 
 

Telekomunikacyjne urządzenie końcowe przystosowane do używania przez osoby 

niepełnosprawne powinno być dostosowane do rodzaju niepełnosprawności: 

1) w przypadku osób niewidomych i słabowidzących powinno posiadać 

co najmniej klawiaturę wybierczą 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) lub równoważną funkcjonalność 

umożliwiającą wybranie określonego numeru. 

2) w przypadku osób niesłyszących i słabosłyszących powinno posiadać 

co najmniej: 

a) wzmacniacz słuchawkowy z możliwością regulacji wzmocnienia; 

b) pętlę indukcyjną w słuchawce; 

3) w przypadku osób z niepełnosprawnością narządów ruchu powinno posiadać 

co najmniej szybkie wybieranie numeru. 

 


