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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1.  Świadczenie usług powinno się 

zapewnić w taki sposób, aby osoby z 

ograniczeniami funkcjonalnymi, w 

tym osoby niepełnosprawne, mogły z 

nich jak najlepiej korzystać. W tym 

celu należy uwzględnić następujące 

elementy:  

1 Świadczenie usług w taki sposób, aby 

osoby niepełnosprawne mogły z nich 

jak najlepiej korzystać zgodnie z 

racjonalnie przewidywalnym 

zastosowaniem, osiąga się dzięki 

spełnieniu wymagań funkcjonalnych 

określonych w sekcji I część C i 

obejmuje: 

a) zapewnienie informacji na temat 

funkcjonowania usługi oraz na temat 

jej cech charakterystycznych 

dotyczących dostępności i 

stosowanych urządzeń w następujący 

sposób: 

a) informacje na temat funkcjonowania 

danej usługi oraz na temat jej cech 

charakterystycznych dotyczących 

dostępności i stosowanych urządzeń; 

(i) treść informacji musi być dostępna 

w formatach tekstowych 

umożliwiających tworzenie 

alternatywnych formatów 

wspomagających, które mogą być 

przedstawiane przez użytkowników 

na różne sposoby i za 

pośrednictwem więcej niż jednego 

kanału sensorycznego; 

 

(ii) należy zapewnić alternatywy dla 

treści nietekstowych;  
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(iii) zgodnie z lit. b) należy zapewnić 

informacje elektroniczne, włącznie z 

odpowiednimi aplikacjami 

internetowymi, potrzebnymi do 

świadczenia usługi;  

aa) zgodnie z lit. b) należy zapewnić 

informacje elektroniczne, włącznie 

z odpowiednimi aplikacjami 

internetowymi, potrzebnymi do 

świadczenia danej usługi; 

b) zapewnienie dostępności strony 

internetowej w sposób spójny i 

adekwatny do percepcji, obsługi i 

zrozumienia przez użytkowników, z 

uwzględnieniem możliwości 

dostosowania sposobu prezentacji 

treści i interakcji, włącznie z 

zapewnieniem, w razie potrzeby, 

dostępnej alternatywy elektronicznej; 

a także w sposób umożliwiający 

interoperacyjność z różnorodnymi 

aplikacjami klienckimi i 

technologiami wspomagającymi 

dostępnymi na poziomie unijnym i 

międzynarodowym; 

 

b) zapewnienie dostępności strony 

internetowej w sposób spójny i 

adekwatny do percepcji, obsługi i 

zrozumienia przez użytkowników, z 

uwzględnieniem możliwości 

dostosowania sposobu prezentacji 

treści i interakcji, włącznie z 

zapewnieniem, w razie potrzeby, 

dostępnej alternatywy elektronicznej; 

a także w sposób umożliwiający 

interoperacyjność z różnorodnymi 

aplikacjami klienckimi i 

technologiami wspomagającymi 

dostępnymi na poziomie unijnym i 

międzynarodowym; 

c) w tym dotyczących funkcji, praktyk, 

strategii i procedur oraz zmian w 

świadczeniu usługi ukierunkowanej 

na potrzeby osób z ograniczeniami 

funkcjonalnymi. 

 

c) funkcje, praktyki, strategie, 

procedury oraz zmiany w 

świadczeniu usługi ukierunkowanej 

na potrzeby osób niepełnosprawnych, 

co należy osiągnąć przez 

zapewnienie systemów inteligentnej 

sprzedaży biletów (rezerwacja 

elektroniczna, rezerwacja biletów 

itd.), informacji dla pasażerów w 

czasie rzeczywistym (rozkłady jazdy, 

informacje o zakłóceniach ruchu, 

połączeniach, dalszej podróży innym 

środkiem transportu itd.), a także 

dodatkowych informacji o usługach 

(np. personel na stacjach, 

niedziałające windy lub usługi 

czasowo niedostępne); 
 ca) usługi oparte na telefonii 

komórkowej, systemy inteligentnej 

sprzedaży biletów i przekaz 

informacji w czasie rzeczywistym. 

Or. en 

 

 


