
Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej 

Wstęp deklaracji 

Przedszkole Miejskie nr 5 im. Juliana Tuwima w Toruniu zobowiązuje się zapewnić 
dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. 
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pm5.fant.pl 

Dane teleadresowe jednostki: 

Przedszkole Miejskie nr 5 im. Juliana Tuwima  
87-100 Toruń ul. Dekerta 27/35 
Tel: 56 6233829 e-mail: pm5torun@idsl.pl 

Data publikacji strony internetowej: wrzesień 2005 

Data ostatniej przebudowy i aktualizacji: listopad 2020 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu 
niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

Treści niedostępne: 

- część plików nie jest dostępnych cyfrowo, 
- brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, 
- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych 
- zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych 

Wyłączenia: 

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności 
- filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej 
- część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie 

ustawy o dostępności cyfrowej, 
- administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie 

były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności, 

Ułatwienia na stronie internetowej:  

- Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych 
przeglądarki - jako przełączniki rozmiaru tekstu (CTRL +/-) 

Data sporządzenia deklaracji: 

Deklarację sporządzono dnia 2021-02-24 

Deklarację została sporządzona przez Dyrektora Przedszkola mgr Jolantę Węder 

 



Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Przedszkola – mgr Jolanta Węder 

Tel: 56 6233829 
e-mail: pm5torun@idsl.pl 

Każdy ma prawo: 

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. 
 
Żądanie musi zawierać: 

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej, 
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, 
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w 

formie alternatywnej informacji niedostępnej. 
 
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w 
tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie 
jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. 

Skargi i odwołania 

Za niedotrzymanie tych terminów oraz za odmowę realizacji żądania można złożyć 
skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl 

Dostępność architektoniczna 

• Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście – szerokość drzwi dopasowana dla 
osób poruszających się na wózku inwalidzkim.  

• Budynek jest jednopoziomowy, nie posiada wind. Nad wejściami nie ma głośników 
systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.  

• Od strony sal przedszkolnych, holów znajdują się wyjścia, które w razie konieczności 
mogą być użyte jako wyjścia ewakuacyjne 

• Na terenie przedszkola nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 
• Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są 

pracownicy obsługi, dyrektor oraz wicedyrektor przedszkola. 
• Przedszkole posiada WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych 
• Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym. 
• W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na 

miejscu lub on-line. 

Aplikacje mobilne 

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych. 

 


