ASOCIACE BEZPEČNOSTNÍCH PORADCŮ A ZNALCŮ, o.s.
Sdružení bylo založeno dne 25.7.2003 s cílem sdružovat bezpečnostní
poradce pro přepravu nebezpečných věcí po železnici (RID).
V roce 2007 ABPZ zastřešilo znalce dle 6.8.2.4.6 předpisu RID.
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Cíle asociace:
Podporovat a zastupovat společné zájmy bezpečnostních poradců a udržet vzájemný kontakt mezi nimi nejen na
úrovni firem a jejich obchodních partnerů, ale v rámci celé České republiky
Zajistit možnost setkávání, koordinace a výměny informací mezi poradci a ve vztahu k dalším sdružením, úřadům a
institucím,
Zachovat a rozvíjet dosažené znalosti problematiky bezpečnosti přeprav
Přispět k vyšší úrovni bezpečnosti při přepravách nebezpečných věcí v rámci státu, jakož i v rámci společné
evropské budoucnosti, zejména v oblasti železniční dopravy,
Participovat na přípravách materiálů pro mezinárodní jednání jakož i na přípravách vnitrostátních právních
předpisů souvisejících s nebezpečnými věcmi,
Šířit v České republice obecné povědomí o nebezpečích a rizicích souvisejících s přepravou nebezpečných věcí,
Podporovat realizaci činností, které jsou v zájmu Asociace, ale které nelze efektivně vykonávat samostatnými členy
(normalizace, informatika, prognózy, studie, poradenství atd.)

Asociace chce přispět ke zvýšení bezpečnosti přeprav nebezpečných věcí a tento trend udržovat. Za tímto
účelem pořádáme specializované semináře se zaměřením na informování jednotlivých bezpečnostních
poradců a provozních pracovníků.
Pro splnění našich cílů se nám podařilo navázat úzké kontakty s Ministerstvem dopravy, Drážní inspekcí,
Drážním úřadem a dalšími institucemi a organizacemi.
Pro naše členy je vydáván informační bulletin, ve které jsou informováni o chodu asociace, připravovaných
akcích a novinkách v oblasti přeprav nebezpečných věcí. Naši členové mají také výraznou slevu na všechny
akce pořádané asociací.
Pro informování o novinkách při přepravách nebezpečných věcí, mimořádných událostech a
připravovaných akcích pořádaných asociací byla zřízena internetová presentace jejíž součástí je také
diskusní fórum, ve kterém je možná výměna informací, zkušeností a řešení případných problémů.
Naší snahou je presentovat se i v zahraničí. Členy ABPZ jsou tak stali bezpečnostní poradci ze Slovenské
republiky a navázali jsme kontakt se sdružením bezpečnostních poradců v Polsku.

Více informací:

Kontakt:

www.dgsa-rid.cz

dgsa@seznam.cz

