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 „Wytyczne dla archiwizowania przebiegu egzaminu”. 

 

Egzamin wewnętrzny jest archiwizowany: 

- w zakresie części teoretycznej: w systemie informatycznym ośrodka, w którym egzamin był 

realizowany – w zakresie pytań i udzielonych odpowiedzi, daty i czasu przeprowadzenia egzaminu z 

wynikiem pozytywnym (jeżeli egzamin został przeprowadzony). 

- w zakresie części praktycznej: 

Rejestracja przebiegu egzaminu musi zostać wykonana za pomocą urządzenia rejestrującego co 

najmniej obraz z jednej kamery oraz synchronicznie rejestrowanego dźwięku. Obraz rejestrowany 

przez kamerę powinien przedstawiać przedpole jazdy (kamera skierowana do przodu) o szerokości co 

najmniej 90 stopni. Dźwięk rejestrowany w kabinie kierowcy. Minimalna rozdzielczość kamery w 

standardzie HD 720p tj. 1280x720p o zapisie co najmniej 25 klatek na sekundę. Format nagrania ma 

być zgodny z popularnymi formatami nagrań i pozwalać na odwożenie w popularnych odtwarzaczach 

plików wideo lub w programie przedłożonym przez przedsiębiorcę podczas audytu. 

Nagranie rozpoczyna się nie później niż z chwilą rozpoczęcia wykonywania pierwszego zadania 

egzaminacyjnego - poprzedzonego przedstawieniem się instruktora prowadzącego egzamin oraz 

podania nazwiska i imienia osoby egzaminowanej oraz daty i godziny rozpoczęcia egzaminu.  

Nagranie kończy się po zakończeniu egzaminu, określeniu jego wyniku oraz omówieniu przebiegu tego 

egzaminu przez instruktora egzaminującego. 

Nagranie w formie pliku elektronicznego przechowuje się w ośrodku na dowolnym nośniku informacji, 

w sposób zapewniający należytą ochronę przed uszkodzeniem oraz możliwość prezentacji Zespołowi 

audytorskiemu w dowolnym czasie przez przedsiębiorcę lub osobę upoważnioną do obsługi klientów. 

Plik jest przechowywany przez ośrodek przez okres 2 miesięcy od dnia egzaminu złożonego z wynikiem 

negatywnym oraz z wynikiem pozytywnym z tym zastrzeżeniem, że przechowuje się nie mniej niż 10 

ostatnich egzaminów również, jeżeli okres realizacji tych egzaminów był dłuższy. 

 

 


