Urząd Gminy Prażmów

Apel Wójta Gminy Prażmów
RSO – Regionalny System Ostrzegania

RSO – Regionalny System Ostrzegania (RSO) to bezpłatna aplikacja mobilna powstała przy współpracy Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji z Telewizją Polską S.A. Aplikacja ta jest elementem szerszej usługi informowania
społeczeństwa o zagrożeniach na terenie Polski za pośrednictwem różnych kanałów informacyjnych: strony
internetowe wojewodów, paski informacyjne i telegazeta w telewizorach odbierających sygnał naziemny DVB oraz
internetowa telewizja hybrydowa hbbtv.
Poprzez RSO Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego (WCZK) podległe wojewodom przekazują użytkownikom
aplikacji mobilnej komunikaty o zagrożeniach różnych typów.
W zależności od ich ważności dzielą się one na:
• Powiadomienia – mają charakter informacyjny,
• Ostrzeżenia – oznaczają ewentualne zagrożenie, znaczące lokalne problemy, a także dotyczą ostrzeżeń
wydawanych przez IMGW. Treści takie ukażą się na paskach odbiorników telewizyjnych odbierających sygnał DVBw
telewizji regionalnej TVP.
• Ostrzeżenia alarmowe – oznaczają poziom zagrożenia, który wymaga dotarcia
z informacją do większej grupy mieszkańców dlatego na poziomie regionalnym WCZK uruchamia rozpowszechnianie
informacji także kanałem PUSH oraz na paskach odbiorników telewizyjnych odbierających sygnał DVB w kanałach TVP.
W ramach RSO funkcjonują następujące typy komunikatów:
a) ogólne
b) meteorologiczne
c) hydrologiczne
d) drogowe
e) dotyczące stanu wód
W miarę rozwoju aplikacji i polityki informacyjnej mogą pojawić się nowe ich kategorie.
Użytkownik ma możliwość wyboru typu komunikatu oraz z jakiego regionu chce go otrzymywać: jednego, kilku
województw lub całego kraju. Aplikacja ponadto posiada opcję geolokalizacji, do aktywowania i ustawienia przez
użytkownika. Włączona geolokalizacja umożliwia przekazywanie ostrzeżeń alarmowych i komunikatów właściwych dla
położenia użytkownika.
W aplikacji RSO można korzystać także z bogatej biblioteki poradników postępowania
w sytuacjach kryzysowych lub w obliczu zagrożenia. Formułowane są one w możliwie prosty i łatwy do zrozumienia
sposób, stale aktualizowane i udostępniane użytkownikom bez potrzeby aktualizacji aplikacji mobilnej. RSO spełnia
więc także ważną funkcję edukacji społeczeństwa w zakresie rekomendowanych zachowań w sytuacjach kryzysowych.
Zapraszamy do korzystania z aplikacji mobilnej RSO – Regionalny System Ostrzegania. Życzymy jak najmniej
zagrożeń i ostrzeżeń!
Więcej informacji znajduje się na stronie:
https://play.google.com/store/apps/details?id=mswia.rso

Jak korzystać z RSO
MSWiA przygotowało instrukcję obsługi aplikacji w formie krótkiego filmu. Materiał w przystępny sposób
przeprowadza nas przez proces instalacji i konfiguracji RSO. Multimedialny podręcznik pokazuje między innymi jak w
smartfonie ustawić zgodę na geolokalizację i wybrać rodzaj ostrzeżenia, które chcemy otrzymywać. W filmie zawarto
również informację, gdzie w aplikacji znajdują się poradniki związane z właściwym zachowaniem podczas
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niebezpiecznych sytuacji.
Udoskonalamy aplikację
W trosce o bezpieczeństwo obywateli RSO jest nieustannie aktualizowane. W 2018 roku uruchomiliśmy nową wersję
aplikacji mobilnej RSO, która została uzupełniona o funkcję geolokalizacji. Dzięki temu możliwe jest automatyczne
lokalizowanie województwa i przesyłanie użytkownikom właściwych dla miejsca pobytu komunikatów.
Chcąc zapewnić możliwie szerokie wykorzystanie nowych technologii w administracji publicznej, a także dbając o
jednoznaczne utożsamianie marki RSO z jedną aplikacją mobilną, od połowy lutego użytkownicy smartfonów mogą
pobierać wyłącznie nową wersję aplikacji RSO. Użytkownicy poprzedniej wersji nadal będą mogli jednak z niej
korzystać na niezmienionych zasadach.
Nowa wersja aplikacji Mobilnej RSO wymaga co najmniej następujących wersji systemów w telefonie: Android - 4.4.4,
iOS – 9, Windows 10 - 1607 (Anniversary Update).

2

