
Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca
2000 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73,
poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800
i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676
i Nr 166, poz. 1360) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Operator Êwiadczàcy us∏ugi powszechne:

1) oferuje osobie niepe∏nosprawnej, przy zawieraniu
umowy o Êwiadczenie us∏ug powszechnych oraz
na ka˝de ˝àdanie tej osoby:

a) wideotelefon,

b) tekstofon,

c) i inne urzàdzenie koƒcowe przystosowane, w za-
kresie okreÊlonym w za∏àczniku nr 1 do rozpo-
rzàdzenia, do u˝ywania przez osoby niepe∏no-
sprawne

— niezb´dne do zapewnienia tej osobie dost´pu do
us∏ug powszechnych; 

2) zak∏ada aparaty publiczne przystosowane, w za-
kresie okreÊlonym w za∏àczniku nr 2 do rozporzà-

dzenia, do u˝ywania przez osoby niepe∏nospraw-
ne;

3) umieszcza aparaty publiczne, o których mowa
w pkt 2, w sposób i w miejscu umo˝liwiajàcym ko-
rzystanie z nich przez osoby niepe∏nosprawne, po-
ruszajàce si´ na wózku inwalidzkim lub korzystajà-
ce z aparatu s∏uchowego; 

4) znakuje aparaty publiczne, o których mowa w pkt 2,
w sposób umo˝liwiajàcy korzystanie z nich przez
osoby s∏abowidzàce,  poprzez:

a) stosowanie kontrastowych kolorów do najwa˝-
niejszych elementów funkcjonalnych tych apa-
ratów,

b) umieszczanie napisów prostà czcionkà w kolo-
rze wyraênie ró˝niàcym si´ od koloru t∏a;

5) oznacza aparaty publiczne, o których mowa
w pkt 2, znakiem, którego wzór stanowi za∏àcznik
nr 3 do rozporzàdzenia;

6) znakuje karty telefoniczne w sposób pozwalajàcy
na samodzielne i prawid∏owe pos∏ugiwanie si´ ni-
mi przez osoby niewidome oraz s∏abowidzàce.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.
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4. WysokoÊç op∏aty za prawo do wykorzystywania jednego kana∏u radiowego w radiokomunikacji morskiej i ˝e-
glugi Êródlàdowej, w zakresie cz´stotliwoÊci VHF przez ka˝dà stacj´ przewoênà lub przenoÊnà, w relacji
„brzeg-statek”, niepracujàcà na podstawie pozwolenia statkowego okreÊla tablica 2.

Tablica 2

Lokalizacja stacji SzerokoÊç kana∏u [kHz] Op∏ata w z∏otych

1 2 3

W zasi´gu stacji nadbrze˝nej
12,5 150

25 300

Poza zasi´giem stacji nadbrze˝-
nej lub przy jej braku

12,5 200

25 400

2010

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie szczegó∏owego zakresu realizacji obowiàzku zapewnienia osobom niepe∏nosprawnym dost´pu do
us∏ug powszechnych. 

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — ∏àcznoÊç, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w spra-
wie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktu-
ry (Dz. U. Nr 32, poz. 302).



ZAKRES PRZYSTOSOWANIA URZÑDZENIA KO¡COWEGO DO U˚YWANIA
PRZEZ OSOBY NIEPE¸NOSPRAWNE

Urzàdzenie koƒcowe przystosowane do u˝ywania przez osoby niepe∏nosprawne powinno posiadaç:

1) wzmacniacz s∏uchawkowy z mo˝liwoÊcià regulacji wzmocnienia;

2) p´tl´ indukcyjnà w s∏uchawce;

3) klawiatur´ wybierczà co najmniej z jednym przyciskiem wyró˝nionym w sposób umo˝liwiajàcy jego rozpo-
znanie przez osoby niewidome i s∏abowidzàce (w przypadku wyró˝nienia tylko jednego przycisku, powinien
to byç przycisk oznaczony numerem pi´ç). 

Za∏àcznik nr 2

ZAKRES PRZYSTOSOWANIA APARATÓW PUBLICZNYCH DO U˚YWANIA
PRZEZ OSOBY NIEPE¸NOSPRAWNE

Aparaty publiczne przystosowane do u˝ywania przez osoby niepe∏nosprawne powinny posiadaç:

1) wzmacniacz s∏uchawkowy z mo˝liwoÊcià regulacji wzmocnienia;

2) p´tl´ indukcyjnà w s∏uchawce;

3) klawiatur´ wybierczà co najmniej z jednym przyciskiem wyró˝nionym w sposób umo˝liwiajàcy jego rozpo-
znanie przez osoby niewidome i s∏abowidzàce (w przypadku wyró˝nienia tylko jednego przycisku, powinien
to byç przycisk oznaczony numerem pi´ç);

4) wlot karty lub monety, a tak˝e wylot karty, oznaczone w sposób umo˝liwiajàcy identyfikacj´ jego po∏o˝enia
przez osoby niewidome i s∏abowidzàce;

5) zapowiedzi s∏owne informacji sygnalizowanych sygna∏ami Êwietlnymi lub na wyÊwietlaczu aparatu. 

Za∏àcznik nr 3

WZÓR OZNAKOWANIA APARATÓW PUBLICZNYCH PRZYSTOSOWANYCH DO U˚YWANIA
PRZEZ OSOBY NIEPE¸NOSPRAWNE 
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 grudnia 2002 r. (poz. 2010)

Za∏àcznik nr 1

1. Symbol graficzny znaku powinien byç koloru bia∏ego na ciemnoniebieskim tle.

2. Wymiary znaku powinny byç nie mniejsze ni˝ 20 cm x 20 cm.

3. Proporcje podane na rysunku powinny byç zachowane zarówno przy zwi´kszaniu, jak i zmniejszaniu rozmia-
rów znaku.


