
Deklaracja dostępności Liceum 

Ogólnokształcącego im. Marsz. St. 

Małachowskiego w Płocku. 

Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku 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 Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku. 

http://malachowianka.edu.pl 

• Data publikacji strony internetowej: 2018-01-15 

• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-16 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub 

wyłączeń wymienionych poniżej. 

Treści niedostępne 

• Witryna http://www.malachowianka.edu.pl jest częściowo zgodna z ustawą o 

dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 

publicznych. Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści 

przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących, zmiana 

wielkości czcionki, zmiana kontrastu. Witryna posiada wyszukiwarkę która ułatwia 

szybkie odnalezienie informacji. Witryna ma stonowane kolory bez jaskrawych 

wyróżników dzięki czemu materiały opublikowane na stronie są czytelne także dla 

osób słabiej widzących.  

Wyłączenia 

• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych  

• niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych  

• mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności  

• dokumenty w pdf nie są dokumentami edytowalnymi  

• część plików nie jest dostępnych cyfrowo  

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

• Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-16 

• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-16 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.  

http://malachowianka.edu.pl/


Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Rutecki. 

• E-mail: kierownik.gospodarczy@malachowianka.edu.pl 

• Telefon: 604090751 

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 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do 

organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: 

• Organ nadzorujący: Dyrektor Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. 

Małachowskiego w Płocku 

• Adres: ul. Małachowskiego 1, 09-400 Płock 

• E-mail: sekretariat@malachowianka.edu.pl 

• Telefon: 24 3666600 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna 

Pomieszczenia Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku są 

częściowo przystosowane dla osób, które mają trudności w poruszaniu się, można dotrzeć 

własnym środkiem lokomocji bądź komunikacją publiczną. 

Przed Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku 

znajdują  się miejsca parkingowe ogólnodostępne (płatne), Liceum dysponuje dwoma 

parkingami wewnętrznymi, których wjazdy usytuowane są od ulicy Małachowskiego oraz od 

ulicy Piekarskiej. 

Główne Wejście do Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku od 

ulicy Teatralnej z poziomu gruntu odbywa się za pośrednictwem schodów. Schody 

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich


wyposażone są w poręcze dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy Głównym wejściu 

od ulicy Teatralnej znajduje się platforma dla niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe Liceum 

Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku przystosowane są do przejazdu 

wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty pracowników Liceum przy 

wejściu do budynku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tej kwestii. – tel. 24 366-

66-00 

Bezpośrednio po wejściu do budynku znajdujemy się w holu, gdzie po lewej stronie znajduje 

się winda, a korytarz o szerokości min. 120 cm umożliwiają poruszanie się osób na wózkach 

inwalidzkich 

Wejście do Liceum możliwe jest również od strony ulicy Piekarskiej poprzez Wieżę. Podjazd 

do drzwi możliwy jest poprzez rampę o odpowiednim nachyleniu.  Drzwi wieży mają 

szerokość min. 120 cm. Dotarcie do windy w skrzydle zabytkowym możliwe jest przez 

Muzeum – wybetonowaną ścieżkę z poręczami. 

. 

W pomieszczeniach Liceum nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a, ani oznakowań 

kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  

Toalety, znajdująca się w obiekcie, są przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 

Do wszystkich pomieszczeń Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego w 

Płocku można wejść z psem asystującym i psem-przewodnikiem.  

W Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku nie można skorzystać 

z tłumacza polskiego języka migowego, jednak wszelkie sprawy można załatwić drogą 

mailową lub pisemną.  

W Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku nie ma pętli 

indukcyjnej." 


