
Deklaracja dostępności cyfrowej. 

 

Wstęp deklaracji 

Żłobek „Złoty Promyk” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony 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 zlobekzlotypromyk.pl  

Dane teleadresowe jednostki: 

Żłobek Złoty Promyk 

Os. Batorego 18 

64-300 Nowy Tomyśl 

Telefony kontaktowe: 

Grupa I MALINKI – 664 544 101 

Grupa II JAGÓDKI – 664 549 596 

Grupa III TRUSKAWECZKI – 664 549 807 

Grupa IV MORELKI – 538 273 600 

Grupa V BORÓWKI – 538 273 500 

Grupa VI CYTRYNKI – 538 273 800 

Grupa VII JABŁUSZA – 538 273 900 

INTENDENT / KUCHNIA –  664 549 825 

DYREKTOR – 61 44 22 555 

e-mail:  zlobekzlotypromyk@gmail.com 

NIP: 788 19 85 240 

REGON: 301612500 

Data publikacji strony internetowej: 18.02.2013 r. 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.03.2021 r. 

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 wymienionych poniżej: 

- część dokumentów nie jest dostępna cyfrowo, gdyż została utworzona przed wejściem w 

życie przedmiotowej ustawy, 

- część zdjęć nie posiada opisów alternatywnych. 



Ułatwienia na stronie: 

- wyraźnie kontrastujące kolory liter (nagłówki, treść, linki, uwagi), 

- prosty i czytelny pasek nawigacyjny, 

- focus wokół elementów nawigacyjnych, 

- dostosowana pod urządzenia mobilne, 

- widoczny panel wyszukiwania na stronie, 

- prosta struktura strony, 

- czytelne zakładki, 

- proste i stonowane kolory, 

- możliwość odsłuchania artykuły, 

- powiększenie/zmniejszenie czcionki, 

- włączenie czcionki dla dyslektyków, 

- możliwość szarych odcieni, 

- możliwość powiększenia kursora, 

- możliwość ustawienia wysokiego kontrastu. 

-na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych. 

 

Data sporządzenia deklaracji: 

deklarację sporządzono dnia 28.12.2020 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Żłobek „Złoty 

Promyk” w Nowym Tomyślu. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Marzena Janas 

e-mail: zlobekzlotypromyk@gmail.com  

Telefon: +48 664 549 824 

 

Dostępność architektoniczna: 

Budynek Żłobka "Złoty Promyk" 

Budynek żłobka znajduje się w Nowym Tomyślu na osiedlu Stefana Batorego 18. Brama 

wjazdowa oraz bezpłatny parking z miejscem dla inwalidy znajduje się przy ulicy Musiała.  

mailto:zlobekzlotypromyk@gmail.com


Do budynku  prowadzą dwa wejścia A i B. Do wejścia A prowadzą schody oraz umieszczony 

po lewej stronie podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Drzwi do budynku wejścia 

A otwierają się automatycznie. W przedsionku znajduje się tablica informacyjna oraz 

wideodomofon ze znakami dla osób niewidomych lub słabowidzących. W holu budynku 

znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.  

Z holu budynku osoba z niepełnosprawnością ruchową nie ma możliwości dostania się na 

wyższy poziom budynku z uwagi na schody oraz brak windy.  

Obsługa osoby z niepełnosprawnością może odbywać się w holu żłobka.  

Schody w budynku oznaczone są kontrastowymi pasami, ułatwiającymi poruszanie się po 

nich osobom słabowidzącym. 

Wejście B znajduje się na poziomie chodnika, drzwi otwierane są na zewnątrz. Przy drzwiach 

znajduje się wideodomofon ze znakami dla osób niewidomych lub słabowidzących. W 

korytarzu wejścia B znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.  

Osoby z niepełnosprawnością mają prawo wstępu z psem asystującym do wszystkich ogólnie 

dostępnych przestrzeni budynku. 

 

Tłumacz języka migowego. 

Żłobek "Złoty Promyk" w Nowym Tomyślu nie zapewnia osobie doświadczającej trwale lub 

okresowo trudności w komunikowaniu, dostępności tłumacza języka migowego  za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Zapewnia natomiast dostępność 

tłumacza języka migowego w sposób tradycyjny. 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach 

komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 

3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. 

Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

zlobekzlotypromyk@gmail.com, a także przesłać lub złożyć w Żłobku „Złoty Promyk” w 

Nowym Tomyślu. 

Po dokonaniu zgłoszenia Żłobek „Złoty Promyk” w Nowym Tomyślu zapewni obsługę osoby 

komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią 

uzgodnionym. 

Usługa świadczona jest bezpłatnie dla osoby uprawnionej, czyli osoby niepełnosprawnej  

w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. 

Jeżeli realizacja świadczenia nie będzie możliwa, Żłobek „Złoty Promyk” w Nowym 

Tomyślu zawiadomi osobę uprawniona o tym fakcie. W zawiadomieniu zostanie podane 

uzasadnienie, a także propozycja terminu realizacji świadczenia lub wskazanie na inną formę, 

w jakiej może zostać zrealizowane przysługujące uprawnienie. 



Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony 

internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Może także zażądać udostępnienia 

informacji w formach alternatywnych, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego 

cyfrowo dokumentu czy opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji. Żądanie powinno 

zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację 

mobilną chodzi, oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania 

informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. 

Żłobek „Złoty Promyk” w Nowym Tomyślu każde żądanie realizuje niezwłocznie i nie 

później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie osiągalne, 

wnioskodawca zostanie niezwłocznie poinformowany o tym, kiedy zapewnienie dostępności 

cyfrowej będzie możliwe. Realizacja wniosku nastąpi jednak w terminie nie dłuższym niż 2 

miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, 

wówczas Żłobek „Złoty Promyk” w Nowym Tomyślu zaproponuje alternatywny sposób 

dostępu do informacji. W przypadku otrzymania odmowy realizacji żądania zapewnienia 

dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnioskodawca ma prawo złożyć 

skargę na takie działanie. 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw 

Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl  

 

Procedura wnioskowo-skargowa 

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub 

aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę 

otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. 

Żłobek „Złoty Promyk” w Nowym Tomyślu każde żądanie realizuje niezwłocznie i nie 

później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie osiągalne, 

wnioskodawca zostanie niezwłocznie poinformowany o tym, kiedy zapewnienie dostępności 

cyfrowej będzie możliwe. Realizacja wniosku nastąpi jednak w terminie nie dłuższym niż 2 

miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, 

wówczas Żłobek „Złoty Promyk” w Nowym Tomyślu zaproponuje alternatywny sposób 

dostępu do informacji. W przypadku otrzymania odmowy realizacji żądania zapewnienia 

dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnioskodawca ma prawo złożyć 

skargę na takie działanie. 

 


