
Komunikat 
12 września 2014 w Sali konferencyjnej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w 
Koszalinie. 
Z inicjatywy zarządu OT1 OIGOSK wspartej przez dyr. Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Koszalinie p. Eugeniusza Romanowa w godz. 11:00 – 14:00 odbyło się zapowiadane 
otwarte spotkanie ze środowiskiem ośrodków szkolenia kierowców, w którym uczestniczyło: 
 ok. 40 przedstawicieli  tego środowiska oraz 
Eugeniusz Romanów, dyr. ZORD K-lin; 
Andrzej Byszewski,  dyr. wydz. Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie; 
Lesław Bazylak, egzaminator nadzorujący ZORD K-lin; 
Tomasz Kozłowski, kierownik pionu organizacji egzaminów państwowych ZORD K-lin; 
 

 
 

1) Pan Lesław Bazylak zaprezentował statystyki zdawalności egzaminów państwowych za I pół. 2014r. 
 

 



2) Egzaminator nadzorujący i Roman Stencel prezes OIGOSK  zaprezentowali oraz odpowiadali na 
pytania dotyczące zmian w ustawie o kierujących pojazdami i w rozporządzeniach wykonawczych. 

 

 
 

 
 



3) Pan Eugeniusz Romanów omówił zasady „podstawiania”  pojazdów osk na egzamin państwowy. 
Osoba egzaminowana wnioskując o zdawanie egzaminu pojazdem osk składa zgodę kierownika osk 
w formie oświadczenia, o uzgodnionej z OIGOSK o poniższej treści. 
Pojazd należy podstawić najpóźniej 15min przed wyznaczoną dla osoby godziną egzaminu. 
Zgodnie z normą art.53a. 2 uokp zgodę na udostępnienie samochodu można cofnąć nie później niż 5 
dni przed wyznaczonym terminem egzaminu. 
Dyrektor Romanów dobitnie podkreślał i wskazywał na drastyczne konsekwencje rozpowszechniania 
zapisu z przebiegu praktycznej części egzaminu państwowego przeprowadzonego pojazdem osk, 
vide art. 54b i art. 45 ust.1 pkt4). 

 
 

 
 
 
 



4) Zaprezentowano samochód z zamontowanym wideo rejestratorem MiVue 528. 

Roman Stencel omówił parametry tego urządzenia oraz podzielił się pozytywnymi wrażeniami z jego 
testowania. Wskazał na bardzo atrakcyjną cenę w ramach zakupu zbiorowego. 
Poinformował, że za pośrednictwem dystrybutora trwają rozmowy z producentem wideo rejestratora 
celem lepszego dostosowania urządzenia do potrzeb rejestracji egzaminów państwowych (eliminacja 
konieczności montowania układu podtrzymującego zasilanie z zewnętrznego źródła). 
Podstawowe dane techniczne 

Ekran: Wbudowany LCD 2,4” 

Bateria:  Litowo-jonowa / 240mAh, wielokrotnego ładowania 

Obiektyw: 3 Mpx CMOS, kąt widzenia 130 stopni 

Zasilacz: 5V/2A 

Format obrazu: MOV, rozdzielczość Full HD 1920x1080 szybkość nagrywania: 30 fps, kompresja H.264 

Głośnik Tak 

Czujnik Wstrząsów ( G – sensor); Tak 

Wyjście wideo HDMI-out 

Przechowywanie danych Karta microSD (klasa 6 lub wyższa) 

 

        
 
Dyrektor Romanów potwierdził, że zainstalowane w samochodzie prezentowane urządzenie zapewnia 
bardzo dobrą jakość  nagrań video (ful HD) i audio oraz spełnia wymogi prawne, bo rejestracja 
rozpoczyna się automatycznie po włączeniu zapłonu. 
Zastosowano dodatkowy układ podtrzymujący zasilanie przez 10’, co zapewnia rejestrację również po 
wyłączeniu „zapłonu”. 
Podczas egzaminu państwowego jego przebieg będzie nagrywany na informatycznym nośniku danych 
tj. karta micro SD max.32GB Klasa 10 będącej własnością ZORD. 
 Po zakończeniu oraz omówieniu egzaminu egzaminator ręcznie wyłączy urządzenie i wyjmie kartę z 
kieszeni urządzenia lub „zaplombuje” kieszeń, jeżeli pojazdem będą prowadzone kolejne egzaminy. 
Oczywiście będą akceptowane urządzenia innych producentów pod warunkiem posiadania w/w 
funkcjonalności. 



 
 

 
 
 



 
 

 
 

Autor fotografii: Michał Snopek 

 


