Světová autorita
v oblasti pracovních
plošin

ORGANIZACE IPAF PODPORUJE
BEZPEČNÉ A EFEKTIVNÍ
POUŽITÍ PRACOVNÍCH PLOŠIN
PO CELÉM SVĚTĚ
IPAF je nezisková organizace, kterou vlastní její členové,
mezi které patří výrobci, půjčovny, stavební firmy a
uživatelé pracovních plošin.
CÍLE ORGANIZACE IPAF
3.0
Cílem Federace je poskytování zboží a služeb v oblasti pracovních
plošin, včetně vzdělávání, školení a výzkumu. Současně si také
klade za cíl zastupovat a podporovat zájmy svých členů na státní
a mezinárodní úrovni. Federace se zejména snaží:
 .1.1
3
Podporovat a rozšířit používání produktů svých členů v celosvětovém
měřítku a v případě potřeby přijímat opatření týkající se jakýchkoli
záležitostí v oblasti odvětví pracovních plošin.
 .1.2
3
Podporovat nejvyšší standardy bezpečnosti a dobrou obchodní praxi
všech členů.
	3.1.3
Stát se v zemích uživatelů zástupcem odvětví při rozhovorech na
úrovni vlády a podle potřeby spolupracovat s ostatními profesními
sdruženími, zejména v oblasti používání pracovních plošin a v
mezinárodním obchodu.
 .1.4
3
Podpořit technickou efektivitu v odvětví, prostřednictvím spolupráce
při vytváření standardů
 .1.5
3
Zajistit spolupráci mezi všemi členy při diskusi o společných
problémech a provádět jakákoli jiná zákonná opatření, která se
týkají nebo přispívají k dosažení výše uvedených cílů.

www.ipaf.org
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plošin

JAKÁ JE ČINNOST ORGANIZACE IPAF
TECHNICKÉ PORADENSTVÍ A INFORMACE
– Dokumenty a videa týkající se různých témat, například bezpečnostních
postrojů, terénních podmínek a inspekcí.
– Činnost technické komise organizace IPAF.
–	Časopisy a publikace včetně zpráv z oblasti pronájmu pracovních plošin
organizace IPAF.
PODPORA A ROZVOJ BEZPEČNOSTI
– Kampaně, včetně Clunk Click (Připoutejte se) a Spread the Load 		
(Rozlož zátěž).
– Projekty v oblasti oznamování událostí.
– Činnost státních a regionálních rad organizace IPAF.
PROPAGACE OBLASTI PRACOVNÍCH PLOŠIN
– Známka kvality IPAF Rental+.
–	Konference a akce, včetně summitu organizace IPAF a International
Awards for Powered Access (mezinárodní ocenění v oblasti pracovních
plošin), Europlatform, Severoamerické konference IPAF, asijské
konference organizace IPAF, regionální setkání a mnoho dalších.
– Účast na hlavních veletrzích v odvětvích jako jsou například pracovní
plošiny, pronájem, stavebnictví a bezpečnost a ochrana zdraví.
OVLIVŇOVÁNÍ A OBJASŇOVÁNÍ LEGISLATIVY A NOREM
–	Vytváření norem, včetně evropských norem (EN), norem Spojených států
amerických (ANSI), kanadských norem (CSA) a norem ISO.
– Sledování mezinárodních nařízení upravujících používání vybavení.
– Celosvětová spolupráce s orgány činnými v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví.
PROGRAMY ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A OBSLUHOVATELŮ
– Mezinárodně uznávaná PAL-karta určená pro proškolené obsluhovatele.
– Podložené audity a kontrolou kvality.
– Semináře profesního rozvoje pro instruktory.
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