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Wprowadzenie

W ostatnim czasie miałem okazję uczestniczyć w kilku projektach realizowanych dla Niezależnego
Operatora Międzystrefowego, m.in. przy okazji realizacji wsparcia informatycznego rozliczenia rozmów
międzystrefowych, które w okresie od lipca 2001 do lipca 2002 wykonali abonenci wykorzystując łącza
NOM-u czyli łącząc się międzymiastowo z prefiksem 1044. Przy realizacji tego projektu wykorzystywane
było intensywnie oprogramowanie Open Source (system Linux, serwer Apache z PHP, baza danych
PostgreSQL oraz oczywiście TEX). TEX był wykorzystywany jako system formatujący raporty generowane
z bazy danych oraz do generowania kopii faktur oraz innych dokumentów wykorzystywanych w procesie
rozliczenia abonentów.

Nie to jednak zastosowanie TEXa w NOMie będzie głównym tematem tego tekstu. Ciekawszym
bowiem wykorzystaniem TEXa jest generator umów, jakie podpisują abonenci chcący obecnie korzystać
w rozmowach międzystrefowych z prefiksu 1044. Umowy te są generowane w formacie PDF. Dane do
umów są zbierane różnymi kanałami (od partnerów handlowych, bezpośrednio od abonentów przez
formularz HTMLowy, z Call Center), zapisywane w bazach danych, z których później prostymi skryptami
są generowane pliki TEXowe. Po sformatowaniu można wydrukować podpisać i rozesłać do abonentów.
Zresztą cała historia zaczęła się właśnie od formularza internetowego, który swego czasu NOM umieścił
na swoich stronach pozwalając potencjalnym swoim klientom podpisywać umowę online. Brakującym
elementem była możliwość natychmiastowego wydrukowania wypełnionego przez internet formularza.
Wtedy powstał pomysł aby po odebraniu danych z formularza wygenerować druk umowy w formacie
PDF.

Generator umów jest zrealizowany całkowicie w TEXu, a ponieważ formularze umów zawierają wiele
elementów graficznych, więc oczywiście w procesie generacji wykorzystywany jest także METAPOST,
wywoływany, sprawdzonym już wielokrotnie sposobem, automatycznie w czasie działania TEXa.

Formularze umów

Przykładowe strony formalarzy pokazane są na rysunkach. Istnieją dwa formularze umowy: dla klientów
indywidualnych i instytucjonalnych. Przy umowach z klientami indywidualnymi zakłada się, że nie mają
oni więcej niż dwa numery telefonów. Instytucje mogą mieć numerów telefonów kilkadziesiąt albo więcej.
Numery telefonów mogą być podawane pojedynczo albo w zakresach.

Jeśli liczba numerów telefonów w umowie instytucjonalnej jest większa niż 5, to kolejne 22 numery są
podawane na specjalnym załączniku nr 1. Takich dodatkowych załączników musi być tyle, żeby zmieściły
się wszystkie numery. Na pierwszej stronie umowy musi się pojawić wtedy liczba załączników z numerami
telefonów.

Do każdej umowy dołączany jest także regulamin świadczenia usług.

Interfejs

Dane do umowy są zapisywane w zwykłym dokumencie TEXowym, (a mówiąc ściśle LATEXowym) i mają
następującą postać:

TEX a telefoniczne połączenia międzystrefowe

Piotr Bolek
P.Bolek@gust.org.pl

Pracę zgłosił: Tomasz Przechlewski

Streszczenie

Komercyjne wykorzystanie TEXa nie jest rzadkością. Najczęściej jednak TEXa
używa się w zastosowaniach wydawniczych. W artykule opisano komercyjne
wykorzystanie TEXa w projektach jednego z operatorów telekomunikacyjnych.
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Piotr Bolek

%& --translate-file=il2-pl

\documentclass{article}

\usepackage{nom-umowa}

\begin{document}

% DANE 1 %

\instytucjonalna

% DANE 2 %

\indywidualna

\end{document}

W jednym pliku może być wiele bloków danych oznaczonym na powyższym przykładzie jako % DANE ... %.

Bloki danych wyglądają następująco:
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Umowa o ±wiadczenie usªug telekomunikacyjnych
Okre±la zasady i warunki ±wiadczenia przez Niezale»nego Operatora Mi¦dzystrefowego Sp. z o.o.
mi¦dzystrefowych usªug telefonicznych 1044 na rzecz Abonenta

1234-02
NR UMOWY

31/10/2002
ZAWARTA W DNIU (DZIE�/MIESI�C/ROK

WARSZAWA
MIEJSCE ZAWARCIA UMOWY

Pomi¦dzy: Niezale»nym Operatorem Mi¦dzystrefowym Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 183, 02 - 231 Warszawa, zarejestrowan¡
w S¡dzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XX Wydziaª Gospodarczy Krajowego Rejestru S¡dowego, KRS 0000037701,
NIP 522-24-99-304, zwan¡ dalej Operatorem, w imieniu której dziaªa na zasadzie peªnomocnictwa:

Po±rednik
FIRMA/OSOBA

123-786
KOD SPRZEDAWCY

a Abonentem: ABC Sp. z o.o.
NAZWA FIRMY

Reprezentowanym na podstawie okazanego dokumentu przez: Piotr Bolek
IMI� I NAZWISKO

Adres: ul. Miªa 23, 05-111 Pcim
ULICA / NR DOMU / NR MIESZKANIA / KOD POCZTOWY / MIEJSCOWO��

adres do korespondencji: TAKI SAM JAK ADRES ABONENTA POWY�EJ INNY ul. Ciemna 15, 05-222 W¡chock
ULICA / NR DOMU / NR MIESZKANIA / KOD POCZTOWY / MIEJSCOWO��

Zarejestrowany w S¡dzie Grodzkim w Pcimiu
WPIS DO EWIDENCJI DZIA�ALNO�CI GOSPODARCZEJ / ZAREJESTROWANY W S� DZIE

8282828
REGON

533-23-22-232
NIP

21232/234
KRS/RHB

Osoba odpowiedzialna za regulowanie pªatno±ci: Piotr Bolek, tel. 22-3434333, fax. 22-1231234
IMI� I NAZWISKO / TELEFON KONTAKTOWY / FAX

Warunki umowy

1. Umowa zostaªa zawarta na czas: NIEOKRE�LONY OKRE�LONY 31/10/2002
OD (DZIE� / MIESI�C / ROK)

29/02/2011
DO (DZIE� / MIESI�C / ROK)

2. Abonent ustala kod PIN do kontaktów z NOM Sp. z o.o. (5-cio cyfrowy kod nie zaczynaj¡cy si¦ od "0") 12345

3. Data rozpocz¦cia ±wiadczenia usªugi przez NOM (nie wcze±niej ni» od dnia) 01/11/2002
(DZIE� / MIESI�C / ROK)

4. Abonent zleca Operatorowi sporz¡dzenie szczegóªowego wykazu poª¡cze« TAK NIE
Koszt sporz¡dzenia i przekazania wraz z faktur¡ VAT szczegóªowego wykazu poª¡cze« zgodnie z obowi¡zuj¡cym cennikiem NOM Sp. z o.o.

5. Za korzystanie z usªugi poª¡cze« mi¦dzystrefowych w sieci Niezale»nego Operatora Mi¦dzystrefowego Sp. z o.o. poprzez wybór pre�ksu 1044,
Abonentowi mog¡ zosta¢ przyznane odpowiednie rabaty.

6. Rozpocz¦cie ±wiadczenia usªugi poª¡cze« mi¦dzystrefowych realizowanych przez pre�ks 1044 nast¡pi dla nast¦puj¡cych zakresów numerów lub
numerów telefonów, zarejestrowanych w:

Operator Lokalny Numery telefonów lub zakresy numerów

TPSA Katowice 22-1111111
 1

Netia 22-1111112
 2

TPSA W-Wa zakres od 22-1111113
 3

do 22-9111113

TPSA Katowice zakres od 22-1111114
 4

do 22-9111114

Netia 22-1111115
 5

7. Integraln¡ cz¦±¢ umowy stanowi zaª¡cznik Nr 1 na kolejno ponumerowanych 3 stronach

Abonent o±wiadcza, »e jest prawnym wªa±cicielem powy»szych numerów

Abonent o±wiadcza, »e upowa»nia NOM do dor¦czenia Operatorowi Lokalnemu pisemnego zlecenia preselekcji na numer dost¦powy 1044
Operator zastrzega prawo wystawienia Faktury gdy kwota nale»no±ci od Abonenta osi¡gnie wysoko±¢ 20 zª netto, jednak»e za okres nie dªu»szy ni» 6 miesi¦cy
kalendarzowych.

O±wiadczenie Abonenta:
1. O±wiadczam, »e dokªadnie zapoznaªem (am) si¦ z Regulaminem �wiadczenia Usªug, który zostaª wyszczególniony na odwrotniej stronie Umowy, oraz Cennikiem.
2. O±wiadczam, »e wszystkie podane dane s¡ zgodne z prawd¡.

Operator:

CZYTELNY PODPIS / PIECZ�� IMIENNA

Abonent:

CZYTELNY PODPIS / PIECZ�� IMIENNA
Piecz¦¢ �rmowa Abonenta:

04/11/2002
DATA (DZIE�/MIESI�C/ROK)

* niepotrzebne skre±li¢

Pierwsza strona umowy instytucjonalnej
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Umowa o ±wiadczenie usªug telekomunikacyjnych
dla Klientów indywidualnych
Okre±la zasady i warunki ±wiadczenia przez Niezale»nego Operatora Mi¦dzystrefowego Sp. z o.o.
mi¦dzystrefowych usªug telefonicznych 1044 na rzecz Abonenta

1234-02
NR UMOWY

31/10/2002
ZAWARTA W DNIU (DZIE�/MIESI�C/ROK

WARSZAWA
MIEJSCE ZAWARCIA UMOWY

Pomi¦dzy: Niezale»nym Operatorem Mi¦dzystrefowym Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 183, 02 - 231 Warszawa, zarejestrowan¡
w S¡dzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XX Wydziaª Gospodarczy Krajowego Rejestru S¡dowego, KRS 0000037701,
NIP 522-24-99-304, zwan¡ dalej Operatorem, w imieniu której dziaªa na zasadzie peªnomocnictwa:

Po±rednik
FIRMA/OSOBA

123-786
KOD SPRZEDAWCY

a Panem / Pani¡: Piotr Bolek
IMI� I NAZWISKO

zamieszkaªym (¡) przy ulicy: ul. Szkolna 23, 05-180 Pomiechówek
ULICA / NR DOMU / NR MIESZKANIA / KOD POCZTOWY / MIEJSCOWO��

adres do korespondencji: TAKI SAM JAK ADRES ABONENTA POWY�EJ INNY ul. Szkolna 15, 05-180 Pomiechówek
ULICA / NR DOMU / NR MIESZKANIA / KOD POCZTOWY / MIEJSCOWO��

seria i numer dowodu osobistego: DQ1020403 PESEL: 67391206172

telefon kontaktowy stacjonarny: 22-2349288 komórkowy: 601-232986

Warunki umowy

1. Umowa zostaªa zawarta na czas: NIEOKRE�LONY OKRE�LONY 31/10/2002
OD (DZIE� / MIESI�C / ROK)

29/02/2011
DO (DZIE� / MIESI�C / ROK)

2. Abonent ustala kod PIN do kontaktów z NOM Sp. z o.o. (5-cio cyfrowy kod nie zaczynaj¡cy si¦ od "0") 12345

3. Data rozpocz¦cia ±wiadczenia usªugi przez NOM (nie wcze±niej ni» od dnia) 01/11/2002
(DZIE� / MIESI�C / ROK)

4. Abonent zleca Operatorowi sporz¡dzenie szczegóªowego wykazu poª¡cze« TAK NIE
Koszt sporz¡dzenia i przekazania wraz z faktur¡ VAT szczegóªowego wykazu poª¡cze« zgodnie z obowi¡zuj¡cym cennikiem NOM Sp. z o.o.

5. Numery telefoniczne, dla których nast¡pi ±wiadczenie usªugi poª¡cze« mi¦dzystrefowych realizowanych przez pre�ks 1044:

Operator Lokalny Numery telefonów lub zakresy numerów

TPSA Katowice 22-1111111
 1

Netia 22-1111112
 2

Abonent o±wiadcza, »e jest prawnym wªa±cicielem powy»szych numerów

Abonent o±wiadcza, »e zªo»y zlecenie preselekcji na numer dost¦powy 1044 u Operatora Lokalnego dla numerów obj¦tych Umow¡

Brak
UWAGI

Operator zastrzega prawo wystawienia Faktury gdy kwota nale»no±ci od Abonenta osi¡gnie wysoko±¢ 20 zª netto, jednak»e za okres nie dªu»szy ni» 6 miesi¦cy
kalendarzowych.

Informacja o prawie do odst¡pienia od Umowy:
Konsument, który zawarª Umow¦ o ±wiadczenie usªug telekomunikacyjnych w poª¡czeniach mi¦dzystrefowych poza lokalem Operatora / na odlegªo±¢* ma prawo
odst¡pienia od Umowy bez konieczno±ci podawania przyczyn odst¡pienia, skªadaj¡c stosowne o±wiadczenie na pi±mie w terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy.
W razie odst¡pienia od Umowy z zachowaniem powy»szego terminu umowa jest uwa»ana za niezawart¡, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowi¡za«, z
wyj¡tkiem opªat za zrealizowane poª¡czenia mi¦dzystrefowe do dnia odª¡czenia go od sieci Operatora.

O±wiadczenie Abonenta:
1. O±wiadczam, »e otrzymaªem (am) i dokªadnie zapoznaªem (am) si¦ z Regulaminem �wiadczenia Usªug, który zostaª wyszczególniony na odwrotnej stronie Umowy,
oraz Cennikiem.
2. O±wiadczam, »e wszystkie podane dane s¡ zgodne z prawd¡.

Operator informuje, i» w zwi¡zku z zawarciem umowy o ±wiadczenie usªug telekomunikacyjnych staª si¦ administratorem Pa«stwa danych osobowych w rozumieniu
art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych. Zawarcie umowy o spowodowaªo, i» zebrali±my i przetwarzamy Pa«stwa dane osobowe
uwidocznione w tre±ci umowy oraz wynikaj¡ce z kserokopii Pa«stwa dokumentu to»samo±ci, które zostaªy nam udost¦pnione dobrowolnie, dla potrzeb zawarcia
i realizacji umowy. Zebrane dane s¡ tak»e niezb¦dne Operatorowi dla potrzeb realizacji innych usprawiedliwionych celów Operatora zwi¡zanych z prowadzeniem
naszej dziaªalno±ci, np. w zwi¡zku z realizacj¡ obowi¡zków operatora wobec abonenta wynikaj¡cych z ustawy z dnia 21 lipca 2000 roku Prawo telekomunikacyjne.
Operator nie b¦dzie udost¦pniaª Pa«stwa danych innym podmiotom za wyj¡tkiem sytuacji, gdy obowi¡zek ich udost¦pnienia wynika z obowi¡zuj¡cych przepisów.
Macie Pa«stwo prawo wgl¡du do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.

Operator:

CZYTELNY PODPIS / PIECZ�� IMIENNA

Abonent:

CZYTELNY PODPIS

04/11/2002
DATA (DZIE�/MIESI�C/ROK)

* niepotrzebne skre±li¢

Pierwsza strona umowy indywidualnej
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Zaª¡cznik Nr 1
do Umowy o ±wiadczenie usªug telekomunikacyjnych
Wykaz dodatkowych numerów telefonów dla �rm o strukturze wielooddziaªowej lub
�rm o wi¦kszej ilo±ci linii telefonicznych

Do umowy Nr: 1234-02
NR UMOWY

3
NUMER STRONY

strona zaª¡cznika Nr 1

Abonent: ABC Sp. z o.o.
NAZWA FIRMY

Data rozpocz¦cia fakturowania poª¡cze« przez NOM (nie wcze±niej ni» od dnia) 01/11/2002
(DZIE� / MIESI�C / ROK)

Rozpocz¦cie ±wiadczenia usªugi poª¡cze« mi¦dzystrefowych realizowanych przez pre�ks 1044 nast¡pi dla nast¦puj¡cych zakresów numerów lub
numerów telefonów, zarejestrowanych w:

Operator Lokalny Numery telefonów lub zakresy numerów

Netia 22-1111160
 1

TPSA W-Wa zakres od 22-1111161
 2

do 22-9111161

TPSA Katowice zakres od 22-1111162
 3

do 22-9111162

Netia 22-1111163
 4

TPSA W-Wa 22-1111164
 5

TPSA Katowice zakres od 22-1111165
 6

do 22-9111165

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

Abonent o±wiadcza, »e jest prawnym wªa±cicielem powy»szych numerów

Abonent o±wiadcza, »e upowa»nia NOM do dor¦czenia Operatorowi Lokalnemu pisemnego zlecenia preselekcji na numer dost¦powy 1044

Brak
UWAGI

Operator:

CZYTELNY PODPIS / PIECZ�� IMIENNA

Abonent:

CZYTELNY PODPIS / PIECZ�� IMIENNA
Piecz¦¢ �rmowa Abonenta:

04/11/2002
DATA (DZIE�/MIESI�C/ROK)

* niepotrzebne skre±li¢

Strona załącznika zawierająca numery telefonów
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Niezale»ny Operator Mi¦dzystrefowy Sp. z o.o.
Regulamin ±wiadczenia usªug telekomunikacyjnych

1 Postanowienia ogólne

1.1 Przedmiot Regulaminu

§1
Regulamin okre±la warunki ±wiadczenia usªug telekomunika-

cyjnych przez Niezale»nego Operatora Mi¦dzystrefowego Sp. z
o.o., zwanego dalej NOM.

§2
Podstaw¡ ±wiadczenia usªug przez NOM jest zezwolenie tele-

komunikacyjne, które NOM posiada wskutek konwersji z mocy
prawa Koncesji Ministra �¡czno±ci Nr 592/2000 na ±wiadczenie
usªug telekomunikacyjnych z dnia 17 maja 2000 roku.

§3
Regulamin ±wiadczenia usªug telekomunikacyjnych przez

NOM zostaª wydany na podstawie Ustawy z dnia 21 lipca 2000
roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. nr 73, poz.852 z pó¹n.
zm.).

1.2 Okre±lenia u»yte w Regulaminie

§4
Okre±lenia u»yte w Regulaminie oznaczaj¡:

Abonent - osoba �zyczna, osoba prawna lub jednostka organi-
zacyjna nie posiadaj¡ca osobowo±ci prawnej utworzona zgod-
nie z przepisami prawa, z któr¡ NOM zawarª w formie pisemnej
Umow¦ o ±wiadczenie usªug.
Cennik - wykaz usªug telekomunikacyjnych NOM oraz innych
usªug i ±wiadcze« dodatkowych NOM wraz z zestawieniem ro-
dzaju i wysoko±ci opªat oraz zasadami ich naliczania wobec Abo-
nentów i U»ytkowników.
Faktura - dokument ksi¦gowy wystawiony przez NOM, na pod-
stawie którego Abonent uiszcza NOM opªaty za usªugi teleko-
munikacyjne.
NOM - Niezale»ny Operator Mi¦dzystrefowy Sp. z o.o.
Numer krajowy - numer telefoniczny poprzedzony numerem
(wska¹nikiem) wªa±ciwej strefy numeracyjnej.
Okres rozliczeniowy - okres, za który dokonywane s¡ rozli-
czenia zobowi¡za« Abonenta wobec NOM z tytuªu ±wiadczenia
usªug telekomunikacyjnych, rozpoczynaj¡cy si¦ i ko«cz¡cy we
wskazanych przez NOM na Fakturze dniach miesi¦cy kalenda-
rzowych.
Operator lokalny - operator, do którego sieci telekomunika-
cyjnej podª¡czona jest linia telefoniczna Abonenta.
PIN - osobisty numer identy�kacyjny Abonenta. Poª¡czenie
mi¦dzystrefowe - poª¡czenie telefoniczne pomi¦dzy Abonen-
tami znajduj¡cymi si¦ w ró»nych Strefach numeracyjnych.
Pre�ks 1044 - ci¡g cyfr o postaci 1044, umo»liwiaj¡cy dost¦p
do sieci NOM, wybierany przed Numerem Krajowym, na który
kierowane jest Poª¡czenie mi¦dzystrefowe.
Preselekcja - sposób dost¦pu do usªug Poª¡cze« mi¦dzystrefo-
wych realizowanych przez NOM, nie wymagaj¡cy ka»dorazowe-
go wyboru pre�ksu 1044 przed wyborem Numeru krajowego,
na który kierowane jest poª¡czenie. Istniej¡ nast¦puj¡ce mo»li-
wo±ci Preselekcji:
• przekazywanie przez Operatora lokalnego do sieci NOM

wszystkich Poª¡cze« mi¦dzystrefowych Abonenta na pod-
stawie zªo»onego przez niego pisemnego zlecenia. Zlece-
nia realizacji Preselekcji dokonuje Abonent lub U»ytkow-
nik poprzez zªo»enie zlecenia wobec swojego Operatora
lokalnego.

• zaprogramowanie urz¡dzenia ko«cowego (PBX) Abonen-
ta, tak aby wszystkie Poª¡czenia mi¦dzystrefowe realizo-
wane przez tego Abonenta byªy kierowane do sieci NOM,

• instalacja u Abonenta specjalnego urz¡dzenia, które kie-
ruje wszystkie Poª¡czenia mi¦dzystrefowe do sieci NOM.

Regulamin - niniejszy Regulamin ±wiadczenia usªug telekomu-
nikacyjnych.
Strefa numeracyjna - obszar geogra�czny, dla którego ustalo-
no wska¹nik mi¦dzymiastowy w planie numeracji krajowej dla
publicznych sieci telefonicznych.
�wiadczenie usªug telekomunikacyjnych - oznacza tak»e
udost¦pnianie usªug telekomunikacyjnych.
Umowa - umowa o ±wiadczenie usªug telekomunikacyjnych, za-
warta w formie pisemnej, na podstawie której NOM ±wiadczy
na rzecz Abonenta usªugi telekomunikacyjne.
Ustawa - Ustawa z dnia 21 lipca 2000 roku Prawo Telekomuni-
kacyjne (Dz.U. nr 73, poz.852 z pó¹n. zm.).
U»ytkownik - osoba �zyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadaj¡ca osobowo±ci prawnej utworzona
zgodnie z przepisami prawa, korzystaj¡ca z usªug telekomunika-
cyjnych ±wiadczonych przez NOM na warunkach okre±lonych w
Regulaminie na innej podstawie ni» Umowa zawarta w formie
pisemnej.

2 Zakres i warunki ±wiadczenia usªug

2.1 Zakres ±wiadczonych usªug

§5
NOM ±wiadczy usªugi Poª¡cze« mi¦dzystrefowych. Usªugi

±wiadczone s¡ na nast¦puj¡cych zasadach:
1. dla osób b¦d¡cych abonentami Telekomunikacji Polskiej

S.A. - po podpisaniu Umowy , przy czym ±wiadczenie usªu-
gi Poª¡cze« Mi¦dzystrefowych odbywa na zasadzie wyboru
Pre�ksu 1044 lub Preselekcji.

2. dla osób, b¦d¡cych abonentami innych Operatorów lokal-
nych ni» Telekomunikacja Polska S.A., z którymi NOM za-
warª odpowiedni¡ umow¦ o poª¡czeniu sieci telekomuni-
kacyjnych - bez podpisania Umowy, poprzez Preselekcj¦ lub
ka»dorazowy wybór Pre�ksu 1044.

2.2 Warunki ±wiadczenia usªug

§6
NOM ±wiadczy usªug¦ przekazu telefonicznego w Poª¡cze-

niach mi¦dzystrefowych za po±rednictwem sieci telekomunika-
cyjnych Operatorów lokalnych. Jako±¢ ±wiadczonych usªug za-
le»y od parametrów technicznych sieci NOM, a tak»e od para-
metrów technicznych sieci Operatorów lokalnych, z wykorzysta-
niem których realizowane jest poª¡czenie.

§7
NOM zapewnia Abonentowi zachowanie tajemnicy telekomu-

nikacyjnej na zasadach okre±lonych w Ustawie. NOM nie gwa-
rantuje jednak bezpiecze«stwa przekazu informacji w przypad-
ku zaistnienia zdarze« niezale»nych od NOM, w szczególno±ci
w przypadku popeªnienia przez osoby trzecie czynu niedozwo-
lonego.

3 Usªugi ±wiadczone na zasadzie Preselekcji lub wyboru
pre�ksu 1044 po podpisaniu Umowy pomi¦dzy

Abonentem a NOM

3.1 Postanowienia ogólne

§8
�wiadczenie usªug telekomunikacyjnych na zasadach okre±lo-

nych w Rozdziale 3 niniejszego Regulaminu odbywa si¦ na pod-
stawie Umowy o ±wiadczenie usªug telekomunikacyjnych, za-
wartej z Abonentem w formie pisemnej.

§9
NOM zastrzega sobie prawo pobrania od Abonenta jedno-

razowej kaucji, stanowi¡cej zabezpieczenie warto±ci urz¡dze«,
b¦d¡cych wªasno±ci¡ NOM, a instalowanych u Abonenta na pod-
stawie Umowy lub odr¦bnej umowy.
1. Wniesiona kaucja nie podlega waloryzacji.

2. Kaucja ulega zwrotowi w przypadku rozwi¡zania lub wy-
ga±ni¦cia Umowy, o ile NOM nie zaliczy jej na poczet na-
le»nych od Abonenta opªat lub na pokrycie szkody wyni-
kaj¡cej z uszkodzenia lub zniszczenia urz¡dzenia, którego
dotyczy kaucja.

§10
Rozpocz¦cie ±wiadczenia usªug na podstawie Umowy nast¡pi

najpó¹niej w terminie wskazanym w tre±ci Umowy, a w przypad-
ku, gdy w Umowie nie ustalono takiego terminu - najpó¹niej w
terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

3.2 Warunki zawarcia Umowy

§11
W Umowie zawartej z Abonentem, NOM zobowi¡zuje si¦

±wiadczy¢ usªugi telekomunikacyjne Poª¡cze« mi¦dzystrefowych
na zasadzie Preselekcji lub ka»dorazowego wyboru pre�ksu
1044 w zakresie i na warunkach okre±lonych w Regulaminie i w
Umowie, a Abonent zobowi¡zuje si¦ do przestrzegania Umowy
i Regulaminu - a w szczególno±ci do uiszczania opªat za usªugi
±wiadczone przez NOM.

§12
Umow¦ na ±wiadczenie usªug telekomunikacyjnych zawiera z

Abonentem w imieniu NOM osoba upowa»niona do reprezen-
tacji NOM. NOM mo»e udziela¢ pisemnych peªnomocnictw do
zawierania Umów z Abonentami.

§13

1. Umowa mo»e by¢ zawarta po nale»ytym udokumentowa-
niu to»samo±ci Abonenta, b¦d¡cego osob¡ �zyczn¡ lub
ustaleniu niezb¦dnych danych dotycz¡cych innego Abo-
nenta.

2. W celu zawarcia Umowy Abonent zobowi¡zany jest przed-
stawi¢ dokument potwierdzaj¡cy to»samo±¢ w przypad-
ku osoby �zycznej lub aktualny odpis z wªa±ciwego reje-
stru lub ewidencji oraz aktualne dokumenty stwierdzaj¡ce
nadanie numeru identy�kacji podatkowej NIP i numeru RE-
GON w przypadku osoby prawnej lub jednostki organiza-
cyjnej nie posiadaj¡cej osobowo±ci prawnej. W przypadku
zawierania Umów z osobami �zycznymi b¦d¡cymi jedno-
cze±nie przedsi¦biorcami, NOM ma prawo »¡da¢ od takiej
osoby - niezale»nie od dokumentu potwierdzaj¡cego je-
go to»samo±¢ - tak»e dokumentów wymienionych powy-
»ej, odpowiednich dla formy prawnej dziaªalno±ci gospo-
darczej tej osoby. Powy»sze postanowienie ma równie» od-
powiednie zastosowanie do spóªek prawa cywilnego oraz
wspólników tych spóªek.

3. Umowa mo»e by¢ zawarta z Abonentem posiadaj¡cym
tytuª prawny do lokalu lub nieruchomo±ci, w których
jest zainstalowane urz¡dzenie telekomunikacyjne. Abo-
nent zobowi¡zany jest do zªo»enia przy zawieraniu Umo-
wy o±wiadczenia o posiadaniu przez niego uprawnienia do
korzystania z linii telefonicznych, przy u»yciu których za-
mierza korzysta¢ z usªug Poª¡cze« mi¦dzystrefowych oraz
wskaza¢ numery tych linii. Abonent zobowi¡zuje si¦ do za-
pªaty nale»no±ci z tytuªu usªug ±wiadczonych przez NOM,
a zrealizowanych przy wykorzystaniu linii telefonicznych
wskazanych przez Abonenta.

4. NOM zastrzega sobie prawo do wymagania okazania do-
datkowych dokumentów i wyja±nie« przed zawarciem
Umowy. NOM zastrzega sobie prawo - zgodnie z obowi¡-
zuj¡cymi przepisami i w zakresie przewidzianym w przepi-
sach - do kopiowania dokumentów przedstawianych przez
Abonentów przy zawarciu Umowy lub w trakcie jej wyko-
nywania, w szczególno±ci dokumentów to»samo±ci Abo-
nentów oraz do gromadzenia kopii tych dokumentów,
gwarantuj¡c bezpiecze«stwo tak gromadzonych danych
osobowych.

§14

1. NOM zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy o
±wiadczenie usªug telekomunikacyjnych na zasadzie Prese-
lekcji lub wyboru pre�ksu 1044 w przypadku braku mo»li-
wo±ci technicznych ±wiadczenia tych usªug.

2. NOM nie ponosi odpowiedzialno±ci wobec Abonenta w
przypadku, gdy pomimo zªo»enia przez Abonenta zlece-
nia na dokonanie Preselekcji przez Operatora lokalnego
lub pomimo wyboru przez Abonenta Pre�ksu 1044, Poª¡-
czenie mi¦dzystrefowe zostaªo skierowane do sieci innego
Operatora mi¦dzystrefowego, chyba »e takie skierowanie
poª¡czenia wynika z winy NOM.

§15
Umowa z Abonentem mo»e by¢ zawarta na czas nieokre±lony

lub okre±lony, nie krótszy ni» jeden miesi¡c kalendarzowy.

3.3 Zmiana Umowy

§16
Abonent zobowi¡zany jest niezwªocznie poinformowa¢ NOM

na pi±mie, listem poleconym, skierowanym do Dziaªu Obsªugi
Klienta, o wszelkich zmianach, dotycz¡cych zamieszczonych w
Umowie danych Abonenta. Wymóg powy»szy dotyczy tak»e in-
nych danych dotycz¡cych Abonenta, które nie zostaªy wpraw-
dzie zawarte w Umowie, jednak»e zostaªy przekazane NOM
przez Abonenta przy zawieraniu Umowy. Abonent zobowi¡-
zany jest w szczególno±ci do niezwªocznego poinformowania
NOM (Dziaª Obsªugi Klienta) o zmianie numeru linii telefonicz-
nej u wªa±ciwego dla tego Abonenta Operatora lokalnego, z
której korzysta ten Abonent, a tak»e o zmianie miejsca, w któ-
rym Abonent zamieszkuje lub gdzie prowadzone jest przedsi¦-
biorstwo Abonenta. Obowi¡zek ten ma zastosowanie tak»e w
przypadku, gdy zmiana adresu Abonenta nie powoduje zmia-
ny numeru linii telefonicznej u wªa±ciwego dla tego Abonenta
Operatora lokalnego.

§17
Zmiana zakresu usªug telekomunikacyjnych ±wiadczonych na

podstawie Umowy mo»e zosta¢ dokonana na podstawie pisem-
nego wniosku do Dziaªu Obsªugi Klienta lub zgªoszenia do te-
lefonicznego Centrum Obsªugi Klienta, po podaniu przez Abo-
nenta numeru PIN i identy�kacji danych Abonenta.

§18
Lista dost¦pnych zmian, o których mowa w §17, dokonywa-

nych na podstawie zgªoszenia telefonicznego Abonenta oraz
zmian wymagaj¡cych pisemnego wniosku Abonenta mo»e by¢
udost¦pniona Abonentom w Dziale Obsªugi Klienta NOM.

3.4 Rozwi¡zanie Umowy

§19
Abonent, poprzez pisemne o±wiadczenie (pod rygorem nie-

wa»no±ci) mo»e rozwi¡za¢ Umow¦ z zachowaniem trzydziesto-
dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzie«
miesi¡ca kalendarzowego, w którym upªynie powy»szy okres
wypowiedzenia.

§20
Umowa z Abonentem mo»e zosta¢ rozwi¡zana przez NOM w

trybie natychmiastowym w nast¦puj¡cych przypadkach:
1. Naruszenia przez Abonenta warunków niniejszego Regu-

laminu

2. Nieuiszczenia zalegªych opªat przez Abonenta, po uprzed-
nim bezskutecznym wezwaniu Abonenta do zapªaty nale»-
no±ci w ci¡gu 15 dni.

§21
Przyst¡pienie do ±wiadczenia usªug telekomunikacyjnych Abo-

nentowi, z którym rozwi¡zano Umow¦ w trybie §20, wymaga
ponownego zawarcia Umowy, po uprzednim uiszczeniu przez
Abonenta nale»nych NOM opªat wraz z ustawowymi odsetkami
za opó¹nienie w zapªacie.

3.5 Wyga±ni¦cie Umowy

§22
Umowa wygasa wskutek:

1. Upªywu czasu, na który zostaªa zawarta

2. �mierci Abonenta

3. Likwidacji Abonenta b¦d¡cego jednostk¡ organizacyjn¡
lub osob¡ prawn¡

4. Wyga±ni¦cia uprawnie« NOM do ±wiadczenia usªug teleko-
munikacyjnych - w zakresie, w jakim wyga±nie dane upraw-
nienie NOM.

4. Usªugi ±wiadczone przez NOM
bez podpisania umowy

§23

1. Usªugi Poª¡cze« mi¦dzystrefowych mog¡ by¢ ±wiadczone
U»ytkownikom, nie b¦d¡cym jednocze±nie abonentami Te-
lekomunikacji Polskiej S.A., poprzez ka»dorazowy wybór
Pre�ksu 1044 przed Numerem krajowym, na który kiero-
wane jest poª¡czenie mi¦dzystrefowe lub na zasadzie Pre-
selekcji.

2. �wiadczenie przez NOM usªug Poª¡cze« mi¦dzystrefowych
U»ytkownikom na zasadach, o których mowa w ust. 1, mo-
»e mie¢ miejsce w przypadku zawarcia przez NOM z Opera-
torem lokalnym wªa±ciwym dla U»ytkownika, nie b¦d¡cego
abonentem Telekomunikacji Polskiej S.A., umowy, zgodnie
z któr¡:

1) faktury za korzystanie przez U»ytkownika z usªug Po-
ª¡cze« mi¦dzystrefowych ±wiadczonych przez NOM
b¦dzie wystawiaª powy»szy Operator lokalny zgod-
nie z Cennikiem NOM

2) reklamacje U»ytkownika, dotycz¡ce usªug Poª¡cze«
mi¦dzystrefowych ±wiadczonych przez NOM, b¦dzie
rozpatrywaª powy»szy Operator lokalny.

3. Wobec U»ytkowników, u których zostanie zainstalowane
urz¡dzenie b¦d¡ce wªasno±ci¡ NOM, §9 niniejszego Regu-
laminu stosuje si¦ odpowiednio.

5. Rozliczenia z Abonentami z tytuªu usªug ±wiadczonych
przez NOM

5.1 Opªaty

§24
Wysoko±¢ opªat za usªugi ±wiadczone przez NOM oraz spo-

sób ich naliczania okre±la Cennik. NOM zastrzega sobie prawo
zmian Cennika.

§25
Informacja o zmianie cen usªug zawartych w Cenniku oraz

o terminie ich wprowadzenia przekazywana jest za po±rednic-
twem ±rodków masowego przekazu. Jednocze±nie NOM b¦dzie
pisemnie informowaª Abonentów o zmianie cen usªug teleko-
munikacyjnych z wyprzedzeniem co najmniej jednego Okresu
rozliczeniowego. W przypadku Abonentów, o których mowa w
§26 ust.2 i 3, pisemna informacja o zmianie cen wszelkich usªug,
zawartych w Cenniku, b¦dzie dostarczana tym Abonentom z
wyprzedzeniem co najmniej jednego miesi¡ca.

5.2 Faktury za usªugi

§26

1. Z zastrze»eniem ust. 4, Faktury za usªugi telekomunika-
cyjne dla Abonenta wystawiane s¡ przez NOM za usªugi
±wiadczone w Okresach rozliczeniowych, obejmuj¡cych je-
den miesi¡c kalendarzowy. Opªaty naliczane s¡ za Okres
rozliczeniowy poprzedzaj¡cy dat¦ wystawienia Faktury.

2. NOM zastrzega sobie prawo do wystawiania Faktur - w
okoliczno±ciach wskazanych w ust. 3 - za Okresy rozlicze-
niowe dªu»sze ni» jeden miesi¡c kalendarzowy (np. kwar-
talne lub dªu»sze), jednak»e nie dªu»sze ni» dwana±cie mie-
si¦cy kalendarzowych.

3. NOM ma prawo wystawi¢ Abonentowi Faktur¦ za Okres
rozliczeniowy dªu»szy ni» jeden miesi¡c kalendarzowy w
przypadku, gdy nale»no±¢ NOM wynikaj¡ca z wykonania
wobec Abonenta usªug nie przekroczyªa w poprzednim
miesi¡cu kalendarzowym (lub miesi¡cach kalendarzowych)
kwoty okre±lonej w umowie. W takim wypadku NOM wy-
stawi Faktur¦ w miesi¡cu kalendarzowym nast¦puj¡cym po
tym miesi¡cu, w którym nale»no±¢ NOM wobec Abonenta
przekroczyªa powy»sz¡ kwot¦. W ka»dym jednak wypadku
NOM wystawi Abonentowi Faktur¦ najpó¹niej po dwuna-
stu miesi¡cach kalendarzowych.

4. Pierwszy Okres rozliczeniowy dla danego Abonenta ko«czy
si¦ z upªywem miesi¡ca kalendarzowego, w którym zawar-
ta zostaªa Umowa.

§27
NOM zastrzega sobie prawo do umieszczania na Fakturze

opªat za usªugi zrealizowane w poprzednich Okresach rozlicze-
niowych, o ile nie zostaªy one umieszczone na poprzednich Fak-
turach.

5.3 Sposób pªatno±ci

§28
Abonent zobowi¡zany jest do zapªaty nale»no±ci okre±lonych

na Fakturze, na wskazany rachunek bankowy i we wskazanym
terminie. Termin pªatno±ci Faktury wynosi 14 dni od dnia jej
wystawienia, chyba »e na Fakturze zostanie wskazany dªu»szy
termin pªatno±ci. Pªatno±¢ nale»no±ci b¦dzie dokonywana na ra-
chunek bankowy NOM wskazany na fakturze przelewem lub za
po±rednictwem poczty.

§29
W przypadku, gdy Abonent opó¹nia si¦ z zapªat¡ nale»no±ci

wskazanej na Fakturze, NOM b¦dzie naliczaª odsetki ustawowe
od niezapªaconej w terminie kwoty.

§30
Je»eli Abonent nie zapªaciª nale»no±ci za usªugi telekomuni-

kacyjne w terminie 45 dni kalendarzowych od daty pªatno±ci
wskazanej na fakturze, NOM ma prawo zawiesi¢ ±wiadczenie
usªug telekomunikacyjnych na rzecz Abonenta.

§31
Rozwi¡zanie Umowy lub zawieszenie ±wiadczenia usªug przez

NOM zgodnie z §30, nie zwalnia Abonenta od uiszczenia zale-
gªych nale»no±ci wraz z ustawowymi odsetkami za okres opó¹-
nienia.

§32
Za dzie« zapªaty uwa»a si¦ dzie« uznania rachunku banko-

wego NOM.

5.4 Reklamacje

§33
Przedmiotem reklamacji mo»e by¢ w szczególno±ci:

1. Niewykonanie usªug mi¦dzystrefowych ±wiadczonych
przez NOM

2. Nienale»yte wykonanie usªug mi¦dzystrefowych ±wiadczo-
nych przez NOM

3. Wysoko±¢ naliczonych opªat za usªugi mi¦dzystrefowe
±wiadczone przez NOM

4. Niedotrzymanie, z winy NOM, terminu zawarcia Umowy
lub przyst¡pienia do ±wiadczenia Usªug.

§34
Reklamacj¦ mo»na wnosi¢ w terminie 12 miesi¦cy, licz¡c od

dnia nast¦pnego po zaistnieniu zdarzenia stanowi¡cego przed-
miot reklamacji lub otrzymania Faktury stanowi¡cej podstaw¦
reklamacji.

§35
Reklamacja mo»e by¢ wniesiona pisemnie, telefonicznie, za

po±rednictwem poczty elektronicznej lub ustnie do protokoªu.

§36

1. Reklamacja powinna zawiera¢ nast¦puj¡ce informacje:
1) Imi¦ i nazwisko (nazw¦) i adres Abonenta zgªaszaj¡-

cego reklamacj¦

2) Przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej
wniesienia

3) Dat¦, a w przypadku reklamacji pisemnej, równie»
podpis reklamuj¡cego

4) W przypadku reklamacji, o których mowa w §33 pkt
4 - odpowiednio: dat¦ zªo»enia wniosku o zawarcie
Umowy lub dat¦ zawarcia Umowy

2. Reklamacja powinna by¢ przesªana lub zgªoszona do Dziaªu
Obsªugi Klienta NOM pod adresem: Dziaª Obsªugi Klienta,
Niezale»ny Operator Mi¦dzystrefowy Sp. z o.o., ul. Jutrzen-
ki 183, 02-231 Warszawa lub pod adresem e-mailowym:
obsluga.klienta@nom1044.pl.

3. NOM ma prawo wskaza¢ inny podmiot, który na jego zle-
cenie b¦dzie przyjmowaª i rozpatrywaª reklamacje od Abo-
nentów.

§37
Przyj¦cie reklamacji NOM (lub podmiot przyjmuj¡cy reklama-

cj¦ na zlecenie NOM) potwierdza pisemnie.

§38
Reklamacja powinna by¢ rozpatrzona nie pó¹niej ni» w ci¡gu

14 dni od daty jej wniesienia. O przedªu»eniu okresu rozpa-
trywania reklamacji NOM lub podmiot rozpatruj¡cy reklamacj¦
na zlecenie NOM powiadomi reklamuj¡cego w formie pisem-
nej, podaj¡c przyczyn¦ opó¹nienia oraz przewidywany termin
jej rozpatrzenia, który nie mo»e by¢ dªu»szy ni» 30 dni od dnia
wniesienia reklamacji.

§39
NOM udziela pisemnej odpowiedzi na zªo»on¡ reklamacj¦.

§40
Wniesienie reklamacji nie wstrzymuje obowi¡zku zapªaty na-

le»no±ci wynikaj¡cej z Faktury, której dotyczy reklamacja.

§41

1. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Abo-
nent mo»e wnie±¢ pisemne odwoªanie do jednostki odwo-
ªawczej, wskazanej w odpowiedzi na reklamacj¦, w termi-
nie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamacj¦.

2. Odwoªanie mo»e by¢ wniesione za po±rednictwem jednost-
ki organizacyjnej NOM rozpatruj¡cej reklamacje w pierw-
szej instancji.

3. Jednostka odwoªawcza rozpatruje odwoªania w terminie
30 dni od dnia otrzymania i udziela Abonentowi odpowie-
dzi w formie pisemnej.

§42
Po wyczerpaniu drogi post¦powania reklamacyjnego, Abo-

nentowi przysªuguje prawo dochodzenia w post¦powaniu s¡-
dowym roszcze« okre±lonych w Ustawie.

§43
Rozliczenie z Abonentem z tytuªu uwzgl¦dnionej reklamacji

nast¦puje w formie zaliczenia uznanej kwoty na poczet zale-
gªych lub przyszªych nale»no±ci NOM z tytuªu ±wiadczenia na
rzecz Abonenta usªug telekomunikacyjnych, chyba »e Abonent,
który nie zalega z nale»no±ciami na rzecz NOM, zwróci si¦ z
pisemnym wnioskiem do NOM o dokonanie przelewu ±rodków
pieni¦»nych na wskazany przez niego rachunek bankowy .

6. Odpowiedzialno±¢

§44
NOM odpowiada za niewykonanie lub nienale»yte wykonanie

usªug telekomunikacyjnych w zakresie okre±lonym w Ustawie,
chyba, »e niewykonanie lub nienale»yte wykonanie nast¡piªo
wskutek siªy wy»szej lub z przyczyn le»¡cych po stronie Abonen-
ta lub Operatorów lokalnych, których sieci wykorzystane byªy do
realizacji poª¡czenia.

7. Postanowienia ko«cowe

§45
NOM poinformuje Abonentów, przy zastosowaniu wªa±ciwych

±rodków przekazu, o wszelkich zmianach Regulaminu. Informa-
cja zostanie podana do publicznej wiadomo±ci przynajmniej 14
dni przed dat¡ wej±cia w »ycie zmian Regulaminu. Abonenci zo-
stan¡ poinformowani w formie pisemnej przez przesªanie tre±ci
zmienionego Regulaminu wraz z Faktur¡.

§46
W przypadku wprowadzenia do Regulaminu zmian, Abo-

nent ma prawo rozwi¡za¢ Umow¦ z zachowaniem 30-dniowego
okresu wypowiedzenia , ze skutkiem na koniec miesi¡ca ka-
lendarzowego, w którym upªynie powy»szy 30-dniowy termin.
Rozwi¡zanie Umowy w powy»szym trybie dokonuje si¦ poprzez
pisemne o±wiadczenie Abonenta (pod rygorem niewa»no±ci)
przesªane listem poleconym na adres NOM wskazany w Umo-
wie.

§47
W przypadku nieskorzystania przez Abonenta, w terminie

okre±lonym powy»ej, z prawa do wypowiedzenia Umowy, uwa-
»a si¦, i» Abonent akceptuje wprowadzone w Regulaminie
zmiany.

§48
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem za-

stosowanie maj¡ w szczególno±ci przepisy kodeksu cywilnego,
Ustawy oraz Rozporz¡dzenia Ministra Gospodarki z dnia 28
wrze±nia 2001 r. w sprawie reklamacji usªug telekomunikacyj-
nych (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1230)

§49

1. Regulamin wchodzi w »ycie z dniem 1 sierpnia 2002 r.

2. Do usªug ±wiadczonych przez NOM przed wej±ciem w »ycie
Regulaminu w niniejszym brzmieniu i stosunków prawnych
powstaªych przed t¡ dat¡ zastosowanie maj¡ postanowie-
nia Regulaminu w dotychczasowym brzmieniu.

Regulamin usług dołączany do umowy
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\NRUMOWY{1234-02}

\DATAZAWARCIA{31/10/2002}

\MIEJSCEZAWARCIA{WARSZAWA}

\FIRMAOSOBA{Pośrednik}

\KODSPRZEDAWCY{123-786}

\KLIENT{Piotr Bolek}

\ADRES{ul. Szkolna 23, 05-180 Pomiechówek}

\ADRESKOR{ul. Szkolna 15, 05-180 Pomiechówek}

\DOWOD{DQ1020403}

\PESEL{67391206172}

\TELEFON{22-2349288}

\KOMORKA{601-232986}

\DATAOD{31/10/2002}

\DATADO{29/02/2011}

\PIN{12345}

\DATAROZPOCZECIA{01/11/2002}

\BILLING{T}

\UWAGI{Brak}

\WLASCICIEL{T}

...

Makra definiują poszczególne pola formularza. Dane te są później umieszczane w odpowiedznich miejscach
w momencie generowania umowy poleceniem \instytucjonalna albo \indywidualna.

Jeden plik może zawierać wiele umów indywidualnych i instytucjonalnych, a każda z umów
instytucjonalnych w zależności od liczby numerów telefonów może mieć dołączonych wiele załączników
nr 1.

Istotną częścią bloków danych jest specyfikacja numerów i/lub zakresów telefonów oraz operatorów
lokalnych udostępniających abonentom te numery. Specyfikacja numeru telefonu obejmuje operatora
i numer lub zakres. Kolejne numery telefonów, numery początkowe i końcowe zakresów podawane są
w następujący sposób:

\OPERATOR{OPER1}

\TEL{99-11111}

\OPERATOR{OPER2}

\TEL{99-11113}

\OPERATOR{OPER1}

\ZAKRESOD{99-22222}

\ZAKRESDO{99-22229}

\OPERATOR{OPER3}

\TEL{99-33333}

\OPERATOR{OPER1}

\ZAKRESOD{99-66666}

\ZAKRESDO{99-66669}

\OPERATOR{OPER1}

\TEL{99-77777}

Wywołań odpowiednich zestawów makr: \OPERATOR i \TEL dla numerów pojedynczych albo \OPERATOR,
\ZAKRESOD i \ZAKRESDO dla zakresów musi być tyle ile numerów obejmuje umowa.

Realizacja

Ciekawsze aspekty implementacji generatora, o których warto wspomnieć to:

• metamakro do definiowania makr zapamiętujących dane,
• obsługa list jako struktur danych do przechowywania operatorów, numerów, zakresów, ponieważ ich

liczba nie jest z góry znana i teoretycznie nieograniczona,
• dynamiczne generowanie i wielokrotne używanie powtarzalnych elementów graficznych wykorzysty-

wanych w formularzach.

Definiowanie makr przechowujących dane. Nieobca większości czytelników jest zapewne konstrukcja
typu:
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\def\nazwisko#1{\def\@nazwisko{#1}}

Takie konstrukcje są wygodne do definiowania formularzy czy szablonów dokumentów. Tak zde-
finiowanego makra używamy tak: \nazwisko{Bolek}, co powoduje zapamiętanie nazwiska w makrze
\@nazwisko.

Na potrzeby szablonów umów konieczne było zdefiniowanie ponad trzydziestu tego typu makr. Dlatego
zdefiniowałem proste makro:

\def\RWDEF#1{

\global\expandafter

\def\csname #1\endcsname##1{

\global\expandafter

\def\csname @#1\endcsname{##1}

}

\global\expandafter

\def\csname @#1\endcsname{\relax}

}

które w łatwy sposób umożliwia tworzenie tego typu par makr, dodatkowo inicjując makra „z małpą” na
\relax.
\RWDEF{nazwisko} spowoduje zdefiniowanie makra \nazwisko i makra \@nazwisko, przy czym to pierwsze

służy do definiowania tego drugiego, a to drugie jest inicjowane na \relax.

Listy numerów telefonów. W celu przechowywania wielu numerów telefonów albo ich zakresów
oraz powiązanych z nimi operatorów wykorzystane zostały nieco zmodyfikowane klasyczne makra listowe
(TEXbook dodatek D).

Do obsługi numerów telefonów utworzone są trzy listy: \OPERATORZY, \TELEFONY i \ZAKRESY. Lista
operatorów służy do przechowywania nazw operatorów lokalnych, którym odpowiadają pojedyncze
numery albo zakresy telefonów. Lista \TELEFONY służy do przechowywania wszystkich numerów telefonów,
w tym także początkowych i końcowych numerów zakresów. Każdemu elementowi z listy \OPERATORY
odpowiadają dwie pozycje z listy \TELEFONY, przy czym dla pojedynczych numerów druga pozycja
telefoniczna nie zawiera numeru telefonu tylko \relax. Dla ułatwienia implementacji (a może z przyczyn
historocznych – nie jestem pewien) wykorzystywana jest lista \ZAKRESY, która zawiera znaczniki, czy dana
para na liście \TELEFONY jest zakresem czy pojedynczym numerem. Użycia tej listy można było uniknąć,
wykorzystując fakt, że przy pojedynczych numerach drugi element pary na liście \TELEFONY jest pusty.

Ciekawym efektem ubocznym zastosowanej implementacji list, które są jak można sprawdzić
w TEXbooku przechowywane jako makra jest zauważalna gołym okiem zmiana szybkości przetwa-
rzania dokumentu w miarę „zużywania” elementów listy. Ponieważ użycie elementu listy jest związane
z jego usunięciem, to przy dużej liczbie telefonów pierwsze strony załączników (kiedy na listach jest dużo
elementów) generują się znacznie wolniej niż ostatnie kiedy listy zawierają coraz mniej elementów.

Generowanie i wykorzystywanie grafiki. Najciekawszą częścią generatora umów jest obsługa
elementów graficznych, z których zbudowany jest formularz. Elementy te są jak wspomniałem wcześniej
generowane z wykorzystaniem METAPOSTa wywoływanego w czasie działania TEXa. Na formularzach
umów występują powtarzalne elementy, z których najwięcej jest prostokątnych pól bez opisu oraz
prostokątnych pól z opisami w postaci małych „przywieszek” w lewym dolnym rogu. Są jeszcze zupełnie
proste elementy graficzne – małe kwadraciki, które mogą być puste albo zakreślone.

Krótkie Długie

Początkowo wszystkie te elementy były generowane METAPOSTem w momencie użycia, ale to
prowadziło do zapychania się pamięci TEXowej, już przy kilku(nastu) umowach. Powodem była oczywiście
duża ilość grafiki, która była zamieniana pochodzącymi z ConTEXta makrami.

Jednak już nawet po niezbyt dokładnym przyjrzeniu się formularzom łatwo zauważyć, że większość
elementów się powtarza. Wszystkie pola bez przywieszek o tej samej szerokości są takie same. Pola
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z przywieszkami, w których jest taki sam tekst i które mają taką samą szerokość też są powielalne. Trzeba
je tylko umieć zapamiętać i wstawić do dokumentu wynikowego w miejscach gdzie są potrzebne.

Tutaj z pomocą przyszedł PDF, w którym można definiować zestawy obiektów graficznych raz
i odwoływać się do nich później wielokrotnie. Przy pierwszym wywołaniu danego pola formularza jest
ono więc generowane METAPOSTem, zapisywane jako obiekt PDFowy typu xform, którego numer jest
zapamiętywany w TEXowym makrze. Nazwa makra tworzona jest z szerokości pola dla pól bez przywieszek
i z połączenia szerokości oraz tekstu dla pól z przywieszkami. Implementacja dla pola bez przywieszki
wygląda mniej więcej tak:

\def\field{#1}{ % #1 - szerokość pola

% Czy istnieje pole danej szerokości

\expandafter\ifx\csname F#1form\endcsname\relax

% Nie - wygeneruj i zapamiętaj

\setbox0=\hbox{〈 Wywołanie metaposta 〉}
\pdfxform0\global\expandafter

\edef\csname F#1form\endcsname

{\the\pdflastxform}\fi

% Użyj

\expandafter\pdfrefxform\csname F#1form\endcsname

Po wykorzystaniu takiego mechanizmu dokumenty zawierające wiele umów po kilkaset telefonów dające
w wyniku kilkusetstronicowe dokumenty przetwarzają się bez problemów z pamięcią.

Zakończenie

Przedstawione rozwiązanie jest kolejnym dowodem na to, że TEX nadaje się nie tylko do składania
książek czy artykułów, ale można nim także z powodzeniem generować i wypełniać niemal dowolnie
skomplikowane formularze. Dzięki integracji z METAPOSTostem i możliwości bezpośredniego generowania
PDFa możliwe jest wykorzystanie TEXa jako systemu formatującego do generowania raportów i innych
dynamicznie tworzonych dokumentów wykorzystujących dane pochodzące z rożnych źródeł – baz danych,
od użytkowników z sieci itp.


