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BEZPIECZEŃSTWO POWSZECHNE OBYWATELI –
NADRZĘDNYM CELEM W DZIAŁALNOŚCI
OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA
PRODUCENTÓW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPOśAROWYCH I SPRZĘTU RATOWNICZEGO

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Zabezpieczeń PrzeciwpoŜarowych i Sprzętu
Ratowniczego istnieje od 1995 r., obecnie zrzesza 40 Członków Zwyczajnych i 37 Członków
Wspierających, działających na rynku polskich producentów i firm świadczących usługi
w zakresie wyposaŜenia poŜarniczego, ochronnego i ratowniczego.
Zarząd Stowarzyszenia realizuje cele statutowe głównie w oparciu o aktywną współpracę
z Parlamentarnym Zespołem StraŜaków, organami administracji państwowej, Państwową
StraŜą PoŜarną, Związkiem Ochotniczych StraŜy PoŜarnych RP, Centrum Naukowo –
Badawczym Ochrony PrzeciwpoŜarowej, Instytutem Techniki Budowlanej, Stowarzyszeniem
InŜynierów i Techników PoŜarnictwa, Uczelniami PoŜarniczymi innymi organizacjami
pozarządowymi.
W efekcie współpracy z tymi instytucjami, nasi członkowie zasiadają w Radach
Zarządzających; przy Jednostce Certyfikującej Wyroby CNBOP oraz ITB, to równieŜ
aktywni członkowie

Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

pracujących nad wymaganiami oraz dokumentami normalizacyjnymi. Wspólnie organizujemy
sympozja, konferencje oraz szkolenia.
W Stowarzyszeniu powołane zostały i aktywnie działają trzy Komisje Problemowe:
-

Komisja Bierne Zabezpieczenia PrzeciwpoŜarowe

-

Komisja Czynne Zabezpieczenia PrzeciwpoŜarowe

-

Komisja Sprzęt Ratowniczy, ochrony osobiste i indywidualne.

Dla pracy Zarządu wypracowane przez Komisje stanowiska w wielu zasadniczych tematach

są wytycznymi do dalszego działania.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów PrzeciwpoŜarowych i Sprzętu Ratowniczego
w swoich planach na najbliŜsze lata zamierza skoncentrować się głównie na:
1. Wspomaganiu Firm Członków naszego Stowarzyszenia w rozwoju produkcji,
w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki i techniki dostępne w kraju i na świecie.
2. Ochronie interesów producentów przed nieuczciwą konkurencją wewnętrzną
i zewnętrzną oraz ochronie rynku - odbiorców wyposaŜenia poŜarniczego, ochronnego
i ratowniczego.
3. Upowszechnianiu wśród społeczeństwa wiedzy z zakresu ochrony przed zagroŜeniami
poŜarowymi jak równieŜ ich obowiązkami i prawami w zakresie właściwego
zabezpieczenia obiektów budowlanych i innych.
4. Monitorowaniu

rynku

i

wskazywaniu

odpowiednim

instytucjom,

wszelkich

nieprawidłowości występujących w obszarze ochrony przeciwpoŜarowej i ochrony
środowiska.
5. Aktywizacji rynku usług przeciwpoŜarowych a szczególnie w projektowaniu,
montaŜu i konserwacji na rzecz wdraŜania w tych podmiotach gospodarczych,
systemu dobrowolnej certyfikacji usług.
6. Aktywnym udziale w pracy na rzecz nowelizacji aktów prawnych dotyczących
szeroko rozumianej ochrony przeciwpoŜarowej i bezpieczeństwa obywateli.
WyŜej wymienione cele, nasze Stowarzyszenie chce osiągnąć między innymi poprzez:
1. Aktywne

współdziałanie

z

instytutami

naukowo-

badawczymi

polskimi

i zagranicznymi w dziedzinie badań i wdraŜania do produkcji najnowszych osiągnięć
technologicznych i technik wytwarzania
2. Monitorowanie, badanie i analizę danych z rynku, dotyczących oceny jakości
eksploatowanych urządzeń i sprzętu poŜarniczego, ochronnego i ratowniczego w celu
wypracowania skutecznej kontroli rynku nad wydanymi certyfikatami i aprobatami
technicznymi oraz ich identyfikacji i weryfikacji.
3. Działalność edukacyjną, polegająca na przybliŜaniu naszym Członkom wciąŜ
rosnących potrzeb z oczekiwań rynku i jednoczesnym wdraŜaniem najnowszych
osiągnięć z dziedziny zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. Z drugiej zaś strony
obywatelom przybliŜyć wiedzę z zakresu ich prawa, ale równieŜ obowiązków w tym
zakresie, poprzez publikacje w prasie.

4. Organizowanie konferencji, sympozjów, szkoleń itp. oraz zacieśnienie współpracy
z zagranicznymi stowarzyszeniami, w celu wymiany doświadczeń oraz transferu
posiadanej wiedzy i doświadczenia.
5. Monitorowanie i udział w pracach nad nowelizacją takich aktów prawnych jak:
a) Ustawa o Systemie Oceny Zgodności
b) Ustawa o Ochronie PrzeciwpoŜarowej
c) Ustawa Prawo Budowlane
d) Ustawa o Wyrobach Budowlanych
e) Rozporządzeń do Ustaw będących w gestii Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji
f) Rozporządzeń do Ustaw będących w gestii Ministra Infrastruktury
g) Oraz innych aktów prawnych dotyczących sfery bezpieczeństwa
Stowarzyszenie jako jedna z wielu organizacji pozarządowych, działając bardzo aktywnie,
stała się widocznym uczestnikiem Ŝycia gospodarczego Polski w branŜy przeciwpoŜarowej.
Nasi Członkowie to doskonali fachowcy, wysoko oceniani na rynku w dziedzinie
projektowania i montaŜu systemów przeciwpoŜarowych oraz w dziedzinie usług, konserwacji
i napraw nawet najbardziej zaawansowanych technologicznie systemów przeciwpoŜarowych,
a w produkcji zabezpieczeń przeciwpoŜarowych, osiągając znaczący w branŜy budowlanej
potencjał. To równieŜ wiodący dostawcy wyposaŜenia dla jednostek Państwowej StraŜy
PoŜarnej i Ochotniczych StraŜy PoŜarnych RP.
Obrany model działania wynika z aktualnych potrzeb Firm Członków Stowarzyszenia,
oraz realizacji celów statutowych w świetle wchodzenia polskiej gospodarki w coraz
mocniejsze powiązania z gospodarką europejską.

Władze Stowarzyszenia mają świadomość, Ŝe realizacja nakreślonych na najbliŜszy okres
zadań nie będzie łatwa, a w wielu przypadkach bardzo trudna.
Na kaŜdym rynku w tym i polskim, wprowadzanie nowych standardów jakościowych –
a w naszym przypadku jest to ochrona przeciwpoŜarowa, jedna z zasadniczych dziedzin, która
zapewnia bezpieczeństwo obywateli – napotyka na opór.
Ten opór to nic innego jak bierność i wygodnictwo ludzi, to równieŜ nabyte
przyzwyczajenia i brak wiedzy. DuŜym zagroŜeniem dla obecnego szybkiego rozwoju
gospodarki a co za tym idzie zwiększania środków na ochronę przeciwpoŜarową i nie tylko,
jest tendencja do nadmiernego oszczędzania w realizacji inwestycji między innymi kosztem
bezpieczeństwa i ochrony przeciwpoŜarowej.

Szanowni Państwo, oby juŜ nigdy nie powtórzyła się tragedia z Katowic. Tylko od nas
samych zaleŜy czy nadrzędną wartością jest człowiek i jego bezpieczeństwo, czy partykularny
jednorazowy interes jakiejś grupy.
Liczymy, Ŝe w realizacji naszych zamierzeń nie pozostaniemy sami, i tak jak dotychczas
naszym sojusznikiem będzie Komenda Główna Państwowej StraŜy PoŜarnej, Zarząd Główny
Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych RP, Centrum Naukowo Badawcze Ochrony
PrzeciwpoŜarowej, Stowarzyszenie InŜynierów i Techników PoŜarnictwa i Instytut Techniki
Budowlanej.
Ze swojej strony widzimy potrzebę sformalizowania współpracy z tymi instytucjami.
Dobrym i pierwszym przykładem mogłoby być wypracowanie nowej formuły współpracy
z Komendą Główną PSP. Bezsporna, wiodąca rola Komendy Głównej we wszystkich
płaszczyznach, wzmocniona poprzez organizacje pozarządowe, nadałaby nowego impulsu
w podniesieniu poziomu bezpieczeństwa powszechnego obywateli naszego kraju.
Cenimy sobie bardzo współpracę ze Stowarzyszeniem InŜynierów i Techników
PoŜarnictwa. Podpisanie Umowy o Współpracy w 2003 roku, było ukoronowaniem naszej
wcześniejszej współpracy i wzajemnym wspieraniu się, ale równieŜ nadało nowego impulsu
w wypracowaniu wspólnych inicjatyw.
Bardzo waŜną rolę przypisujemy współpracy z zagranicznymi stowarzyszeniami
producenckimi. Podpisaliśmy umowę o współpracy z Brytyjską Federacją Producentów oraz
Ukraińskim Związkiem Producentów Towarów i Usług PrzeciwpoŜarowych.
Organizacja wspólnych konferencji i przedsięwzięć oraz wymiana doświadczeń, to plan na
najbliŜszą przyszłość.
NaleŜy w tym miejscu powiedzieć, Ŝe współpraca z Ukraińskim Stowarzyszeniem układa
się bardzo pomyślnie i liczymy na szybkie obopólne wymierne efekty.
Dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Zabezpieczeń PrzeciwpoŜarowych
i Sprzętu Ratowniczego nadrzędnym celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa
powszechnego obywateli Polski, a tym samym transgranicznego bezpieczeństwa naszego
rejonu Europy. Stowarzyszenie deklaruje chęć ścisłej współpracy dla innowacyjności
naukowo – technicznej w obszarze bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego.

