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Od 1 lipca br. ostrze?enia Regionalnego Systemu Ostrzegania dostaniemy tak?e sms-em.
„To ostatni etap rozszerzania funkcjonalno?ci tego systemu. Dzi?ki umowie zawartej z
czterema operatorami telefonii komórkowej – firmami Orange, Plus, T-Mobile i Play - w
sytuacji zagra?aj?cej naszemu ?yciu lub zdrowiu otrzymamy wiadomo?? sms na telefon
komórkowy. Opcja sms-owa zosta?a jednak zarezerwowana wy??cznie na naprawd?
istotne ostrze?enia. Sms-y otrzymywa? b?d? wszyscy posiadacze telefonów
komórkowych w danym województwie o ile nie zablokuj? tej funkcji" - powiedzia? Andrzej
Halicki, minister administracji i cyfryzacji.

Szef MAC mówi? tak?e: "To unikalny system nie tylko w Europie, ale i na ca?ym ?wiecie,
którego zazdroszcz? nam najbardziej rozwini?te kraje". Podkre?la?, ?e by?oby dobrze gdyby
wszyscy w naszym kraju wiedzieli o tym, ?e maj? do dyspozycji darmowe narz?dzie, dzi?ki
któremu zostan? w por? ostrze?eni przed zagra?aj?cym im niebezpiecze?stwem”.

Równie? od 1 lipca br. Regionalny System Ostrzegania obejmie wszystkie kana?y TVP
nadawane w naziemnej telewizji cyfrowej, a wi?c TVP 1, TVP 2, TVP Regionalna, TVP Info,
TVP Kultura, TVP Polonia, TVP Historia, TVP Rozrywka.

„Tym samym ka?dy, kto ma dost?p do internetu, kana?ów telewizji publicznej w naziemnej
telewizji cyfrowej lub posiada zainstalowan? bezp?atn? aplikacj? na telefon komórkowy
(smartfon), mo?e by? powiadomiony o potencjalnych zagro?eniach lub kl?skach ?ywio?owych”
– doda? szef MAC. Minister Andrzej Halicki podkre?la? tak?e zaanga?owanie s?u?b i
instytucji, takich jak Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej czy Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad.

Magdalena Gaj, prezes Urz?du Komunikacji Elektronicznej powiedzia?a, ?e ta inicjatywa,
pokazuje, ?e jeste?my ponad podzia?ami i mo?emy dzia?a? razem, w imi? wy?szego dobra.
Bior?cy udzia? w spotkaniu przedstawiciele firm telekomunikacyjnych podkre?lali, ?e dzia?aj?
dla dobra publicznego.
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Regionalny System Ostrzegania dzia?a od 1 stycznia 2015 roku. W tym czasie z systemu
wygenerowano ponad 1700 powiadomie? i ponad 400 ostrze?e?. Do ko?ca maja br.
aplikacja mobilna RSO mia?a ponad 123 tys. pobra?. Komunikaty przekazywane przez
system dotyczy?y przede wszystkim: ostrze?e? meteorologicznych (np. silny wiatr, burze,
oblodzenie), hydrologicznych (np. stany wód), informacji drogowych (np. korki, remonty,
objazdy) oraz innych istotnych z punktu widzenia bezpiecze?stwa.

Komunikaty Regionalnego Systemu Ostrzegania mo?na zobaczy? w programach Telewizji
Polskiej w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3. Najistotniejsze z nich pojawiaj? si? na
specjalnym pasku na ekranie telewizora. Wszystkie komunikaty dost?pne s? tak?e na stronach
telegazety w programach TVP1, TVP2, TVP Kultura, TVP Historia i TVP Polonia od str. 190,
natomiast w TVP Regionalnej od str. 430.

Ostrze?enia s? dost?pne tak?e na stronach internetowych urz?dów wojewódzkich.

U?ytkownicy smartfonów mog? korzysta? z bezp?atnej aplikacji w telefonach komórkowych
dost?pnej w sklepach z aplikacjami na poszczególne platformy (odpowiednio: Google Play,
Apple App Store, Windows Phone Store). Aplikacj? mo?na wyszuka? w sklepach po s?owach
kluczowych „RSO” oraz „Regionalny System Ostrzegania”.

Regionalny System Ostrzegania w ramach pilota?u zosta? przetestowany we wszystkich
województwach. Pilota? zako?czy? si? 31 sierpnia 2014 r. Jego realizacja by?a mo?liwa dzi?ki
wdro?eniu Naziemnej Telewizji Cyfrowej, a tak?e wspó?pracy pomi?dzy Telewizj? Polsk? SA,
Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji oraz IMGW.

Wi?cej informacji: mac.gov.pl/rso

Odpowiedzi na najcz??ciej zadawane pytania dotycz?ce Regionalnego
Ostrzegania znajduj? si? na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Systemu

Artur Kozio?ek
rzecznik prasowy
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
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Ostrze?enia o nawa?nicach, powodzi czy innych zdarzeniach, mog?cych zagra?a?
naszemu ?yciu lub zdrowiu, od 1 stycznia 2015 roku b?dziemy mogli zobaczy? w
telefonach komórkowych (smartfonach) i na ekranie telewizorów. Umo?liwi to
Regionalny System Ostrzegania (RSO).

Regionalny System Ostrzegania to us?uga powiadamiania obywateli o lokalnych zagro?eniach
nie tylko na stronach internetowych urz?dów wojewódzkich, ale te? w telewizji i aplikacjach na
komórki. Komunikaty dotycz? ró?nego rodzaju lokalnych zagro?e?, jak np. kl?ski ?ywio?owe i
sytuacje na drogach.

„Chcia?bym podkre?li?, ?e komunikaty generowane za pomoc? Regionalnego Systemu
Ostrzegania b?d? dotyczy?y tylko naprawd? istotnych zdarze?. Nie b?dzie tam ostrze?e?
dotycz?cych np. niewielkiego korka, utrudnie? na drogach czy przymrozków ” – powiedzia?
Andrzej Halicki, minister administracji i cyfryzacji.

Minister Halicki zapowiada równie?, ?e ju? wkrótce w aplikacji na telefony komórkowe
pojawi si? opcja „push”, dzi?ki której powiadomienia z ostrze?eniami b?d? si? pojawia?y na
telefonach bez konieczno?ci „wchodzenia” w aplikacj?. „Dotyczy to oczywi?cie osób, które
posiadaj? zainstalowan? aplikacj? RSO w swoich urz?dzeniach mobilnych.” – mówi szef MAC.

Jak to dzia?a
Komunikat tworzy wojewódzkie centrum zarz?dzania kryzysowego.
Ostrze?enie pojawia si?:
na stronach internetowych urz?dów wojewódzkich
w TVP Regionalnej (telegazeta od str. 430, platforma hybrydowa, napisy DVB)
w aplikacji mobilnej (systemy operacyjne Android, iOS, WindowsPhone).

W telewizorze
Komunikaty pojawiaj? si? na ekranie telewizora w formie napisów. W zwi?z?y sposób informuj?
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i odsy?aj? do szczegó?ów, np. umieszczonych na konkretnej stronie telegazety. W
telewizorach dostosowanych do potrzeb telewizji hybrydowej (czyli ??cz?cej telewizj? z
internetem) istnieje mo?liwo?? przej?cia na stron? oferuj?c? np. filmow? informacj? dotycz?c?
zagro?enia.

W komórce
Bezp?atna aplikacja RSO jest dost?pna w sklepach z aplikacjami na poszczególne platformy
(Google Play, Apple App Store, Windows Phone Store). Mo?na j? wyszuka? w sklepach po
s?owach kluczowych „RSO” oraz „Regionalny System Ostrzegania”.
Aplikacja na system Android - do pobrania pod tym linkiem
Aplikacja na system Apple - IOS do pobrania pod tym linkiem
Aplikacja na system Windows Phone - do pobrania pod tym linkiem.

1.PUSHe w wybranych i wszystkich województwach
Poniżej zasady działania Push’y dla wszystkich / wybranych województw:
1. Kiedy użytkownik pierwszy raz uruchamia aplikację wybiera województwo, a następnie
pytany jest o pozwolenie na pushe. Jeżeli użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie
pushy w ustawieniach pushy (sekcja „Powiadomienia push”) zaznaczone zostaje wybrane
przez użytkownika województwo oraz wysłane do zarejestrowania na serwer generujący
pushe.
2. Jeżeli użytkownik wejdzie do ustawień „Powiadomień push” może zaznaczyć więcej
województw (lub wszystkie) i nawet odznaczyć to, które wybrał z mapy pod warunkiem, że
choć jedno jest zaznaczone. Jeśli odznaczy wszystkie checkboxy automatycznie
zaznaczane jest województwo zNie ma opcji "odrejestrowania" się na serwerze więc
zawsze jakieś województwo musi być wybrane.
3. W przypadku kiedy użytkownik nie chce otrzymywać pushy wystarczy, że je wyłączy
(odznaczenie opcji „Włącz powiadomienia push”) lub nie wyrazi na nie zgody.
4. „Włącz powiadomienia push” - zaznaczenie tego pola umożliwi otrzymywanie push.
Dodatkowo: Włączenie tylko tego pola bez zaznaczenia innych spowoduje otrzymywanie
push wyłącznie z woj. zaznaczonego na mapie lub z opcji Zmień województwo.
5. „Wszystkie województwa” – zaznaczenie umożliwia otrzymywanie notyfikacji push ze
wszystkich województw. Dodatkowo: Zaznaczenie/odznaczenie spowoduje automatycznie
zaznaczenie/odznaczenie wszystkich województw znajdujących się na liście poniżej.
„Wszystkie województwa” będą zaznaczone tylko jeśli wszystkie województwa na liście
będą zaznaczone.
6. Jeżeli użytkownik wybierze opcję „Wszystkie województwa” to mimo, że później będzie
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dokonywał zmian na mapie lub z opcji „Zmień województwo” opcja ta („Wszystkie
województwa”) zostanie bez zmian (zaznaczona będzie zarówno opcja „Wszystkie
województwa” jak i wszystkie checkboxy z województwami). Użytkownik będzie
otrzymywał pushe ze wszystkich województw.
7. Jeżeli użytkownik wybierze kilka województw (w tym jedno wynikające z ustawień na
mapie lub opcji „Zmień województwo”) to przy zmianie na mapie lub w opcji „Zmień
województwo” na inne województwo, na liście „Powiadomień push”:
opozostaną województwa niezależne od mapy lub ustawień województwa (opcja „Zmień
województwo”),
opushe dla województwa poprzednio zaznaczonego na mapie zostaną wyłączone,
pushe dla nowego województwa zostan? w??czone.

Oprócz tego w cz??ci dla kierowców pojawiaj? si? informacje drogowe.
Aplikacja telefoniczna zaopatrzona zosta?a równie? w cz??? zawieraj?c? poradniki postepowania
w sytuacjach kryzysowych. Poradniki opracowane przez MAC i RCB pogrupowane zosta?y w
nast?puj?ce kategorie:
Poradnik obywatela;
Alarmowanie i ostrzeganie;
Ewakuacja;
Po?ary;
Powodzie i podtopienia;
Ska?enia, epidemie, zatrucia;
Pogodowe zjawiska ekstremalne;
Terror;
Bezpieczny wypoczynek;
Zagro?enia naturalne i techniczne.

Aktualnie trwaj? prace nad uruchomieniem systemu wysy?ania ostrze?e? za pomoc?
SMS-ów.

Wa?ne daty:

13 listopada 2014 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji podpisa?o umow? z Telewizj?
Polsk? (TVP). Okre?la ona harmonogram wdra?ania systemu:
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1 stycznia 2015 r. RSO b?dzie w pe?ni wykorzystywany w TVP Regionalnej i w aplikacji
na komórk?.

1 lipca 2015 r. RSO obejmie wszystkie kana?y TVP nadawane w naziemnej telewizji
cyfrowej.

Odpowiedzi na najcz??ciej zadawane pytania dotycz?ce Regionalnego
Ostrzegania znajduj? si? na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Systemu

Regionalny System Ostrzegania w ramach pilota?u zosta? przetestowany we wszystkich
województwach. Pilota? zako?czy? si? 31 sierpnia 2014 r. Jego realizacja by?a mo?liwa dzi?ki
wdro?eniu Naziemnej Telewizji Cyfrowej, a tak?e wspó?pracy pomi?dzy Telewizj? Polsk? SA,
Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji oraz IMGW.
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