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1. ocena zwiększenia dostępności cyfrowej strony internetowej.
Strona internetowa Wojewódzkiego ośrodka Ruchu Drogowego W Lesznie została
zaimpIementowana z wykorzystaniem bezpłatnego oprogramowania JoomIa. Strona
wykorzystuje szab|on, który nie ma moż|iwości spełnienia wymogu zmiany rozmiaru tekstu do
2oo% bez użycia techno|ogi i  wspomagajqcych oraz bez utraty treści |ub funkcjona|ności
(kryter ium L'4,4 wytycznych d|a dostępności treści internetowych 2.]. stosowanych d|a stron
internetowych i  apIikacj i  mobiInych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych). lnne
dostępne szab|ony również nie imp|ementujq powyższego Wymogu. Ze względu na to, że
podobnq funkcjona|ność ma prawie każda przeglqdarka internetowa, zaimp|ementowano
rozwiqzanie a|ternatywne, polegajqce na poinformowaniu użytkownika strony internetowej
o moż|iwości skorzystania z funkcjonaIności skalowania zawartości strony internetowej
przeglqdarki .

Dqżymy do tego, aby w przyszłości wykorzystać inny szabIon, który zapewni dostęp do
powyższej funkcjona|ności. W chwi| i  obecnej zapewnienie tej funkcjona|ności wymagałoby
utworzenia nowej strony internetowej.
Zawartość strony internetowej może w niewielkim stopniu dotyczyć osób niepełnosprawnych.
Wśród k| ientów Wojewódzkiego ośrodka Ruchu Drogowego w Lesznie znajdujq s ię głównie

osoby zdajqce egzamin państwowy na prawo jazdy, co Wymaga spełnienia okreś|onych
wymagań zdrowotnych. Drugq pod wzg|ędem Iiczebności grupQ kIientów sq osoby

uczestniczqce w szkoleniach dotyczqcych bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mogq wśród

nich znajdować się osoby niepełnosprawne, jednak w ciqgu miesiqca bierze udział w takich

szkoIeniach jedynie około 60 osób.

2. Szacowanie kosztów zapewnienia dostępności cyfrowej.
Szacunkowy koszt utworzenia nowej Strony internetowej wynosi od 4000 do 8000 zł.

3. Wskazanie okresu publ ikowania elementu strony internetowej.

Strona internetowa funkcjonuje od września 2008 r.

4. Informacja dotyczqca Iiczby uzytkowników korzystajqcych z danej strony internetowej
w okresie publ ikacj i  informacj i  zawartej w publ ikowanym elemencie strony internetowej.

W miesiqcu lutym 2023 r. strona internetowa www.word.|eszno.p| była wyświet lana ok.

45 000 razy.

5. Wskazanie okresu funkcjonowania danej strony internetowej wraz z częstot| iwościq publ ikacj i

w niej nowych treści.
Strona internetowa funkcjonuje od września 2008 r. Nowe treści pojawiajq s ię na niej k iIka razy

w mies iacu .
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