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TAURON DOSTARCZY DO APLIKACJI RSO
INFORMACJE O DUŻYCH AWARIACH
Spółka Tauron Dystrybucja dostarczy do Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO) informacje o
przerwach w dostawach prądu w razie rozległych awarii energetycznych na południu Polski.
Użytkownicy RSO dostaną powiadomienie o skali awarii i przewidywanym czasie ich usunięcia.
Regionalny System Ostrzegania jest darmową usługą umożliwiającą powiadamianie obywateli o
różnych zagrożeniach. Działająca od 2015 r. bezpłatna aplikacja udostępnia komunikaty m.in. w
telefonach komórkowych. Alerty RSO są też przekazywane przez programy naziemnego multipleksu
cyfrowego MUX-3, platformy hybrydowe i strony urzędów wojewódzkich.
Jak wynika z poniedziałkowej informacji Tauronu, zakres powiadomień RSO zostanie rozszerzony o
informacje o masowych awariach energetycznych, które mogą występować m.in. w czasie
ekstremalnych warunków pogodowych. Chodzi np. o burze, podczas których łamiące się i
przewracające drzewa uszkadzają sieć energetyczną na dużych obszarach, pozbawiając prądu wiele
tysięcy odbiorców.
W ostatnich tygodniach Tauron wspólnie z wojewódzkimi centrami zarządzania kryzysowego z
województw, na których terenie prowadzi dystrybucję energii, czyli małopolskiego, śląskiego,
opolskiego i dolnośląskiego, przeprowadził testy zasilania RSO swoimi komunikatami.
"Ustaliliśmy wzór informacji, sposoby jej przekazywania i kanały dystrybucji. Chodzi o to, aby w
sytuacjach rozległych awarii nasi klienci zostali skutecznie poinformowani o tym, kiedy awaria
zostanie usunięta" – powiedział cytowany w informacji koncernu dyrektor departamentu operatora
sieci w spółce Tauron Dystrybucja Grzegorz Krajewski.
Jeśli ostrzeżenie o zbliżającym się zagrożeniu nie dotyczy całego województwa, lecz jedynie
niektórych gmin, odbiorcy otrzymujący komunikat będą mogli zobaczyć szacunkowy obraz terenu
objętego awarią. Warunkiem będzie zainstalowanie aplikacji w telefonie i wybranie odpowiednich
ustawień.
Wykorzystana zostanie geolokalizacja, czyli funkcjonalność wprowadzona do RSO w ubiegłym roku.
Umożliwi ona precyzyjne kierowanie komunikatów do mieszkańców województwa objętego
ewentualną awarią. W przypadku różnych awarii w poszczególnych regionach działalności spółki ich
mieszkańcy otrzymają właściwie kierowane alerty.
Od połowy lutego tego roku dostępna jest jeszcze nowsza wersja aplikacji RSO, która wysyła też alerty
meteorologiczne i ostrzeżenia dla kierowców. Ponadto z dostępnych w aplikacji poradników można np.
dowiedzieć się, jak postępować w sytuacjach kryzysowych, czy jak unikać zagrożeń podczas
aktywnego wypoczynku.

Koordynujące funkcjonowanie RSO Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnia, że
system i powiązana z nim aplikacja są nieustannie rozwijane. (PAP)

