Minimalne
wymagania techniczne urządzenia do rejestracji
przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego
w zakresie uprawnień kategorii „B” prawa jazdy.
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 zajęciu miejsca
w pojeździe egzaminacyjnym przez osobę egzaminowaną i trwać nieprzerwanie do
zakończenia egzaminu.
4. Krótkotrwałe wyłączenie zapłonu (np. w celu uruchomienia silnika), nie może
zakłócać procesu rejestracji przebiegu egzaminu.
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 celowej lub niezamierzonej ingerencji (przez osobę egzaminowaną i
egzaminatora) w pracę systemu. Powyższe dotyczy w szczególności dostępu do
informatycznego nośnika danych, na którym zapisywane jest nagranie przebiegu
egzaminu, a także wszelkich manipulatorów mających wpływ na działanie rejestratora
(np. łatwy dostęp do pilota, przycisków rejestratora, nośnika danych, zasilanie z
gniazda zapalniczki itp.).
7. Przebieg procesu rejestracji powinien być widoczny na zainstalowanym w pojeździe
(w polu widzenia egzaminatora) monitorze LCD. 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. Zarejestrowany zapis przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego powinien
zawierać informacje o dacie, godzinie przeprowadzanego egzaminu oraz numerze
rejestracyjnym pojazdu egzaminacyjnego.
9. 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. W tym
zakresie nie dopuszcza się konieczności użycia przez ośrodek egzaminowania
dodatkowych urządzeń peryferyjnych oraz specjalistycznego oprogramowania.

