Załącznik nr 4 do Regulaminu Regulamin korzystania przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu z pojazdów
ośrodków szkolenia kierowców w zakresie egzaminowania w części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii
AM, A1, A2, A, B lub B+E

Wymagania techniczne urządzenia
do rejestracji przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego
1.

Zapis obrazu powinien być realizowany, przez co najmniej jedną kamerę skierowaną do przodu, rejestrującą obraz
widziany przez przednią szybę pojazdu egzaminacyjnego. Kąt widzenia kamery powinien wynosić, co najmniej
45°.

2.

Rejestracja dźwięku wewnątrz pojazdu (dialog osoby egzaminowanej i egzaminatora) powinna odbywać się
synchronicznie z zapisywanym obrazem.

3.

Zapis przebiegu egzaminu powinien rozpoczynać się samoczynnie po włączeniu zapłonu w pojeździe
egzaminacyjnym przez osobę egzaminowaną i trwać nieprzerwanie do zakończenia egzaminu - wyłączenia
zapłonu.

4.

Krótkotrwałe wyłączenie zapłonu (np. w celu uruchomienia silnika), nie może zakłócać procesu rejestracji
przebiegu egzaminu - czas podtrzymania zapisu po wyłączeniu zapłonu min. 20 sekund.

5.

Elementy systemu rejestracji zamontowane we wnętrzu samochodu nie mogą ograniczać pola widzenia osoby
egzaminowanej i egzaminatora oraz stanowić dla nich zagrożenia bezpieczeństwa podczas jazdy.

6.

Sposób montażu i usytuowanie elementów systemu rejestracji powinny wykluczać możliwość niezamierzonej
ingerencji (przez osobę egzaminowaną i egzaminatora) w pracę systemu. Powyższe dotyczy w szczególności
dostępu do wtyków mających wpływ na działanie rejestratora (nie dopuszcza się zasilania z gniazda zapalniczki możliwość niezamierzonego wyłączenia).

7.

Przebieg procesu rejestracji powinien być widoczny na zainstalowanym w pojeździe (w polu widzenia
egzaminatora) monitorze. Wraz z podglądem obrazu z zainstalowanej kamery/kamer, na monitorze powinna być
wyświetlana informacja, na podstawie, której egzaminator jest w stanie stwierdzić rozpoczęcie procesu rejestracji
przebiegu egzaminu (np. ikona sygnalizująca trwanie zapisu) oraz czy nie nastąpiła awaria urządzenia
powodująca brak możliwości nagrywania przebiegu egzaminu.

8.

W przypadku większej ilości egzaminów przeprowadzanych na danym pojeździe tego samego dnia pojemność
nośnika musi zostać dobrana przez Kierownika OSK w sposób umożliwiający zarejestrowanie wszystkich
przeprowadzanych egzaminów - nie dopuszcza się wymiany nośnika w danym pojeździe po przekazaniu pojazdu
do Ośrodka egzaminacyjnego (chyba, że nastąpiła jego awaria).

9.

Zarejestrowany zapis przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego powinien zawierać informacje o dacie
i godzinie przeprowadzanego egzaminu.

10. Nośnik, na którym rejestrowany jest przebieg egzaminu oraz format zapisu danych powinien umożliwiać
ośrodkowi egzaminowania archiwizację zapisanych danych przy użyciu standardowego komputera PC
z systemem operacyjnym Windows - przenośnie dyski twarde, karty pamięci SD lub CF. W tym zakresie nie
dopuszcza się konieczności użycia przez ośrodek egzaminowania dodatkowych urządzeń peryferyjnych oraz
specjalistycznego oprogramowania.
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