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Nowa wersja Regionalnego Systemu Ostrzegania

Użytkownicy smartfonów mogą korzystać z nowej wersji aplikacji Regionalnego Systemu
Ostrzegania (RSO). Teraz, jeśli ostrzeżenie o zbliżającym się zagrożeniu nie dotyczy całego
województwa, a jedynie niektórych gmin, to taki komunikat może trafić wyłącznie do osób
przebywających na zagrożonym terenie. Warunkiem jest zainstalowanie aplikacji w telefonie i
wybranie odpowiednich ustawień.

Takie rozwiązania umożliwia geolokalizacja, o którą została uzupełniona aplikacja. Pracownicy
wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego mogą teraz zawęzić krąg odbiorców ostrzeżeń do
osób przebywających na wybranym terenie. Na przykład, kiedy wypadek drogowy zdarzy się na
lokalnej drodze, możliwe jest przekazanie ostrzeżeń dla kierowców znajdujących się w określonej
odległości (promieniu) od zdarzenia.

Oprócz funkcji umożliwiających przekazywanie komunikatów właściwych dla położenia użytkownika
(geolokalizacja), wprowadzono udogodnienia dla osób niedowidzących. Do końca lipca br. nowa
aplikacja została pobrana ponad 53 tysiące razy. Aktualnie obie wersje aplikacji funkcjonują w
sposób równorzędny.

Nowa wersja RSO wymaga co najmniej następujących wersji systemów w telefonie: 

Android - 4.4.4
iOS – 9 
Windows 10 - 1607 (Anniversary Update)

O Regionalnym Systemie Ostrzegania

Regionalny System Ostrzegania jest darmową usługą, która umożliwia powiadamianie obywateli o
zagrożeniach. Informacje przekazywane są przez Aplikację Mobilną RSO, programy naziemnego
multipleksu cyfrowego MUX-3 oraz zamieszczane są na stronach internetowych urzędów
wojewódzkich.

RSO pełni również rolę edukacyjną. W systemie dostępne są poradniki dotyczące m.in. tego, jak
udzielić pierwszej pomocy lub jak zachować się podczas burzy, powodzi czy ataku terrorystycznego. 

Dzięki współpracy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w RSO umieszczane są
ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne (w tym mapka prezentująca stan wód na

https://play.google.com/store/apps/details?id=mswia.rso&hl=pl
https://itunes.apple.com/pl/app/regionalny-system-ostrzegania/id1326612339?l=pl&mt=8
https://www.microsoft.com/pl-pl/p/rso-regionalny-system-ostrzegania/9nq6drcfbctn


najistotniejszych wodowskazach polskich rzek). Ponadto, w systemie zamieszczone są też inne
ostrzeżenia np. drogowe. Tylko w 2018 roku (do końca lipca) w RSO ukazało się 5217 różnego
rodzaju komunikatów.

Jak działa RSO

Komunikat RSO (o zasięgu wojewódzkim) generuje wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego,
a następnie ostrzeżenie pojawia się:

w Aplikacji Mobilnej (systemy operacyjne Android, iOS, Windows Phone).

na stronach internetowych urzędów wojewódzkich,
w programach ogólnopolskich TVP (m.in. TVP1HD, TVP2HD, TVP Info, TVP Historia, TVP
Polonia) w TVP Regionalnej (telegazeta od str. 430, napisy DVB), a także na platformie
hybrydowej,

W telewizorze

Oprócz telegazety kanałów TVP, w przypadku wystąpienia szczególnie istotnych zagrożeń,
komunikaty pojawiają się także na ekranie telewizora w formie napisów. W zwięzły sposób informują
i odsyłają do szczegółów, np. umieszczonych na konkretnej stronie telegazety. W telewizorach
dostosowanych do potrzeb telewizji hybrydowej (czyli łączącej telewizję z internetem) istnieje
możliwość przejścia na stronę oferującą np. filmową informację dotyczącą zagrożenia.

W smartfonie

Bezpłatna aplikacja RSO dla trzech najbardziej rozpowszechnionych systemów operacyjnych
(Android, iOS, Windows Phone) dostępna jest za darmo w sklepach z aplikacjami na poszczególne
platformy (Google Play, Apple App Store, Windows Phone Store). Aplikacja informuje użytkownika o
otrzymaniu nowego ostrzeżenia. Można ją wyszukać w sklepach po słowach kluczowych „RSO” oraz
„Regionalny System Ostrzegania”. Do końca lipca 2018 r. aplikacja mobilna RSO została pobrana
ponad 800 tysięcy razy.
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