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Wiceszef MSW na konferencji w Zielonej Górze

Podczas piątkowej (28 czerwca br.) konferencji pt. „Rola Oddziałów
Terenowych TVP w rozwoju społeczeństwa informacyjnego” Marcin Jabłoński,
podsekretarz stanu w MSW, poruszył temat wdrożenia w Polsce systemu Child
Alert oraz przekazywania obywatelom informacji dotyczących bezpieczeństwa
m.in. za pośrednictwem telewizji.

Child Alert to system ratunkowo-alarmowy, dzięki któremu w przypadku zaginięcia dziecka możliwe
jest powiadomienie o tym zdarzeniu jak największej liczby osób w jak najkrótszym czasie. Alarm jest
włączany po spełnieniu szeregu warunków. Za każdym razem decyzję o uruchomieniu systemu
podejmować będzie policja

System działa już z powodzeniem w krajach Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych. W
sytuacji zaginięcia dziecka tablice na dworcach, lotniskach i w innych miejscach publicznych
wyświetlają informacje na ten temat, a wizerunek dziecka jest rozpowszechniany za pośrednictwem
stacji telewizyjnych i radiowych oraz Internetu. W niektórych krajach, w których działa system,
posiadacze telefonów komórkowych otrzymują SMS ze zdjęciem dziecka oraz opisem jego wyglądu.

- Program Child Alert działa w kilkunastu krajach zachodniej Europy. Prace Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych zmierzają do rozpoczęcia działania systemu w Polsce już jesienią - podkreślił Marcin
Jabłoński, wiceszef MSW.

Podczas konferencji odbyła się inauguracja Regionalnego Systemu Ostrzegania - wspólnej inicjatywy
wojewody lubuskiego oraz TVP. System ten ma zapewnić mieszkańcom województwa lubuskiego
pełny dostęp do informacji o zagrożeniach i sytuacjach kryzysowych. 

- Uruchomiona zostanie aplikacja, która sprawi, że odbiorcy telewizji hybrydowej, dzięki danym
przetwarzanym m.in. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, na ekranach swoich telewizorów
przeczytają ostrzeżenia o klęskach żywiołowych czy gwałtownych zjawiskach atmosferycznych -
tłumaczył funkcjonowanie Regionalnego Systemu Ostrzegania wiceminister Marcin Jabłoński.

Wiceszef MSW podkreślił również, że dzięki telewizji hybrydowej można informować o natężeniu
ruchu na najważniejszych drogach regionu m.in. na A2 i S3.
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Program Child Alert działa w kilkunastu krajach zachodniej Europy. Prace Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych zmierzają do rozpoczęcia działania systemu w Polsce już jesienią

Marcin Jabłoński

Konferencja odbyła się 28 czerwca br. na Uniwersytecie Zielonogórskim. W spotkaniu wzięli udział
m.in.: Marcin Jabłoński, podsekretarz stanu w MSW; Jerzy Ostrouch, wojewoda lubuski; Elżbieta
Polak, marszałek województwa lubuskiego; Tadeusz Kuczyński, rektor Uniwersytetu
Zielonogórskiego oraz Marian Zalewski, członek zarządu TVP.
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