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Procedura dopuszczenia pojazdów OSK do egzaminu praktycznego 

Spełnienie poniższych warunków pozwoli na dopuszczenie pojazdu OSK do egzaminu 

praktycznego na prawo jazdy przez osoby odpowiedzialne: 

1. Urządzenie rejestrujące – urządzenie przeznaczone do rejestracji obrazu oraz dźwięku  

w pojazdach, wyposażone w: 

✓ zintegrowaną kamerę lub pozwalające na podłączenie kamer zewnętrznych, 

✓ zintegrowany mikrofon lub pozwalające na podłączenie mikrofonu zewnętrznego, 

✓ odłączany nośnik danych, 

✓ możliwość zapisu na nagraniu daty oraz czasu nagrania. 

2. Kamera. 

Kamera rejestrująca obraz, skierowana na przednią szybę, o kącie rejestracji poziomej  

co najmniej 45 stopni. 

Dodatkowa kamera skierowana do wnętrza pojazdu obejmująca swoim zasięgiem osobę 

egzaminowaną oraz egzaminatora stosowana obowiązkowo w przypadku montażu 

urządzenia rejestrującego w sposób umożliwiający ingerencję w nagranie egzaminatorowi 

lub osobie egzaminowanej. 

3. Nośnik danych. 

Dysk twardy lub karta pamięci o pojemności pozwalającej na ciągły zapis co najmniej 90 

minut obrazu jak i dźwięku. 

4. Mikrofon. 

Mikrofonu zintegrowany z urządzeniem rejestrującym lub zewnętrzny mikrofon 

podłączony do urządzenia rejestrującego. 

5. Montaż. 

Urządzenie rejestrujące powinno zostać zamontowane: 

a) w sposób uniemożliwiający ingerencję w nagranie egzaminatorowi lub osobie 

egzaminowanej przez co należy rozumieć możliwość: 

✓ wyłączenia urządzenia rejestrującego, 

✓ wyłączenia lub odłączenia kamery, 
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✓ wyjęcia nośnika danych, 

✓ wyłączenia lub odłączenia mikrofonu, 

b) po wyłączeniu zapłonu, zasilanie elektryczne urządzenia rejestrującego powinno 

umożliwić co najmniej 5 minut rejestracji obrazu oraz dźwięku, 

6. Odtwarzanie i archiwizacja nagrań. 

Format nagrań powinien umożliwić na odtworzenie nagrań za pośrednictwem 

ogólnodostępnych i darmowych aplikacji. 

W przypadku niemożności spełnienie tego powyższego wymogu, Ośrodek Szkolenia 

Kierowcy przekazuje nieodpłatnie aplikację do odtwarzania i archiwizowania nagrań  

z urządzenia rejestrującego, pozwalającego na zapis / konwersję nagrania do formatu 

odtwarzanego za pośrednictwem ogólnodostępnych i darmowych aplikacji. 

W przypadku konieczności zastosowania dodatkowej kamery, oprogramowanie 

urządzenia rejestrującego musi pozwalać na jednoczesne odtwarzanie nagrania  

ze wszystkich kamer.   

7. Procedura dopuszczenia pojazdu OSK do egzaminów państwowych na prawo jazdy. 

a) dopuszczenie pojazdu do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy 

pod względem montażu urządzenia rejestrującego jest jednorazowa z zastrzeżeniem 

przypadku wymienionego w pkt. e); 

b) sprawdzenie pojazdu odbywa się w Miejscu Egzaminowania „Odlewnicza”; 

c) kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców lub instruktor umawia sprawdzenie pojazdu  

z informatykiem WORD w Warszawie. 

d) Podczas procedury dopuszczenia weryfikowane są następujące elementy: 

✓ montaż urządzenia, kamer i mikrofonów, 

✓ sposób zasilania urządzenia rejestrującego, 

✓ weryfikowana jest jakość zapisanego obrazu i dźwięku, 

✓ weryfikacji daty i czasu nagrania, 

✓ możliwość odtworzenia nagrania w za pośrednictwem ogólnodostępnych  

i darmowych aplikacji, a w przypadku braku takiej możliwości, możliwość 

odtworzenia i zapisu nagrania za pośrednictwem dedykowanej aplikacji urządzenia 
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rejestrującego do formatu odtwarzanego za pośrednictwem ogólnodostępnych  

i darmowych aplikacji, 

✓ w przypadku obowiązku zamontowania kamery skierowanej do wnętrza pojazdu 

weryfikacji jednoczesnego odtwarzania nagrania ze wszystkich kamer. 

e) w przypadku: 

✓ powzięcia podejrzenia przez egzaminatora o wadliwym działaniu rejestratora  

lub nieprawidłowym montażu, 

✓ stwierdzeniem braku lub uszkodzeniu nagrania podczas jego archiwizacji 

cofane jest dopuszczenie pojazdu do przeprowadzania egzaminów państwowych  

na prawo jazdy do czasu usunięcia usterki oraz ponownego dopuszczenia  

do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy. 

8. Po pozytywnym wyniku sprawdzenia informowane są o tym fakcie wszystkie miejsca 

egzaminowania WORD w Warszawie. 


