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1832
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 3 grudnia 2002 r.
w sprawie zapewnienia osobom niepe∏nosprawnym dost´pu do us∏ug pocztowych o charakterze
powszechnym.
Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 23 listopada
1990 r. o ∏àcznoÊci (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564.
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 43, poz. 272,
Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 770
i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 137, poz. 887 i Nr 150,
poz. 984, z 1999 r. Nr 47, poz. 461, z 2000 r. Nr 62,
poz. 718, Nr 73, poz. 852 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 67, poz. 678 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarzàdza
si´, co nast´puje:

1) wydzielenie w placówkach odpowiednio oznakowanych stanowisk, przystosowanych do obs∏ugi
osób niepe∏nosprawnych;

§ 1. 1. Podmiot Êwiadczàcy us∏ugi pocztowe o charakterze powszechnym, zwany dalej „podmiotem”, zapewnia osobom niepe∏nosprawnym dost´p do tych
us∏ug poprzez dostosowanie placówek Êwiadczàcych
us∏ugi pocztowe o charakterze powszechnym, zwanych
dalej „placówkami”, do obs∏ugi osób niepe∏nosprawnych, w szczególnoÊci osób poruszajàcych si´ za pomocà wózka inwalidzkiego, oraz zorganizowanie pracy
w sposób umo˝liwiajàcy osobom niepe∏nosprawnym
korzystanie z tych us∏ug, w szczególnoÊci przez:

a) z uszkodzeniem narzàdu ruchu lub innymi schorzeniami uniemo˝liwiajàcymi lub ograniczajàcymi samodzielne poruszanie si´,

———————
1)

Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — ∏àcznoÊç, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).

2) umieszczanie nadawczych skrzynek pocztowych
w sposób i w miejscu umo˝liwiajàcym korzystanie
z nich osobom niepe∏nosprawnym, poruszajàcym
si´ za pomocà wózka inwalidzkiego;
3) dor´czanie osobom:

b) niewidomym i niedowidzàcym,
na ich wniosek i bez dodatkowych op∏at w miejscu ich pobytu przesy∏ek listowych, listów wartoÊciowych, paczek pocztowych i przekazów
pocztowych pod wskazanym adresem;
4) og∏aszanie w placówkach informacji o:
a) stosowanych przez podmiot udogodnieniach dla
osób niepe∏nosprawnych,
b) Êwiadczonych przez podmiot us∏ugach dla osób
niepe∏nosprawnych,
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c) organizacjach, instytucjach lub s∏u˝bach poÊredniczàcych w Êwiadczeniu us∏ug pocztowych osobom niepe∏nosprawnym.
2. Stanowiska, o których mowa w ust. 1 pkt 1, znakuje si´ wed∏ug wzoru okreÊlonego w za∏àczniku do
rozporzàdzenia.

Poz. 1832 i 1833

§ 2. Traci moc rozporzàdzenie Ministra ¸àcznoÊci
z dnia 21 paêdziernika 1996 r. w sprawie okreÊlenia zakresu dost´pu osób niepe∏nosprawnych do Êwiadczonych us∏ug pocztowych lub telekomunikacyjnych
(Dz. U. Nr 127, poz. 598).
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

3. Nadawcze skrzynki pocztowe, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, umieszcza si´ w szczególnoÊci w placówkach lub na nieruchomoÊciach u˝ytkowanych przez te
placówki.

Minister Infrastruktury: M. Pol

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 grudnia 2002 r. (poz. 1832)

WZÓR OZNAKOWANIA STANOWISK PRZYSTOSOWANYCH
DO OBS¸UGI OSÓB NIEPE¸NOSPRAWNYCH

Wzór znaku graficznego stosowanego do oznakowania stanowisk
przystosowanych do obs∏ugi osób niepe∏nosprawnych w placówkach
Êwiadczàcych us∏ugi pocztowe o charakterze powszechnym
zgodnie z PN-T-85001:1999

1833
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ
z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie najwy˝szych dopuszczalnych st´˝eƒ i nat´˝eƒ czynników szkodliwych dla zdrowia
w Êrodowisku pracy.
Na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94, Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r.
Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43,
poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99,
poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128,
poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200,
poz. 1679) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Ustala si´ wartoÊci najwy˝szych dopuszczalnych st´˝eƒ chemicznych i py∏owych czynników szkodliwych dla zdrowia w Êrodowisku pracy, okreÊlone
w wykazie stanowiàcym za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.
2. Ustala si´ wartoÊci najwy˝szych dopuszczalnych
nat´˝eƒ fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia
w Êrodowisku pracy, okreÊlone w wykazie stanowiàcym za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

