Światowy autorytet
w branży urządzeń
podnośnikowych

ORGANIZACJA IPAF POPULARYZUJE
NA CAŁYM ŚWIECIE UŻYWANIE
URZĄDZEŃ PODNOŚNIKOWYCH W
SPOSÓB BEZPIECZNY I SKUTECZNY
IPAF jest organizacją non-profit, własnością jej członków,
którymi są producenci, wypożyczalnie, firmy budowlane
oraz użytkownicy urządzeń podnośnikowych.
CELE IPAF
3.0
Zadaniem związku jest dostarczanie produktów i usług z branży
urządzeń podnośnikowych, w tym działania edukacyjne, szkolenia oraz
badania. Kolejnym celem jest reprezentowanie i promowanie członków
związku na arenie krajowej oraz międzynarodowej. W szczególności:
 .1.1
3
Promocja oraz propagowanie na całym świecie produktów
wytwarzanych przez naszych członków oraz, w przypadkach
koniecznych, podjęcie działań w najlepszym interesie branży
urządzeń podnośnikowych.
 .1.2
3
Zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz
zachowanie dobrych praktyk w handlu przez naszych członków.
	3.1.3
Reprezentowanie branży podczas rozmów na poziomie rządowym
w krajach naszych użytkowników, szczególnie w kwestii stosowania
urządzeń podnośnikowych oraz handlu międzynarodowego.
 .1.4
3
Wspieranie efektywności technicznej w branży poprzez współpracę
w ramach tworzenia Standardów.
 .1.5
3
Stworzenie warunków do współpracy pomiędzy członkami w
kwestiach omówienia częstych problemów oraz wykonywanie
innych legalnych działań, które towarzyszą lub sprzyjają
osiągnięciu wyżej wymienionych celów.

www.ipaf.org
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CZYM ZAJMUJE SIĘ IPAF
WSPARCIE TECHNICZNE ORAZ INFORMACJA
– Dokumenty oraz filmy instruktażowe na powiązane tematy, np. 		
szelki bezpieczeństwa, uwarunkowanie podłoża czy inspekcje
– Praca Komitetu Technicznego Producentów IPAF
– Prasa oraz publikacje, łącznie z Raportem IPAF na temat rynku 		
wypożyczalni urządzeń podnośnikowych
PROPAGOWANIE BEZPIECZEŃSTWA I ROZWOJU
– Kampanie takie jak Clunk Click ( „Kliknij aż zabrzęczy”)
czy Spread the Load ( „Rozłóż ciężar”)
– Projekt raportowania wypadków
– Praca Krajowych i Regionalnych Komisji IPAF
PROMOCJA BRANŻY URZĄDZEŃ PODNOŚNIKOWYCH
– Wypożyczalnie IPAF+ ocena jakości
–	Konferencje i wydarzenia, takie jak Szczyt IPAF oraz rozdanie
Międzynarodowych Nagród Branży Urządzeń Podnośnikowych (IAPAs),
Europlatforma, Północnoamerykańska Konwencja IPAF, Azjatycka
Konferencja IPAF, Spotkania regionalne i wiele innych
– Uczestnictwo w głównych wystawach z branży podnośników, 		
wypożyczalni, budownictwa, BHP
WPŁYW NA TWORZENIE ORAZ INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA ORAZ
STANDARDÓW
– Rozwój standardów, takich jak europejskie standardy EN, standardy
ANSI w USA, standardy CSA w Kanadzie, Standardy ISO
– Monitorowanie międzynarodowych regulacji w kwestii użycia sprzętu
– Współpraca z organami BHP na całym świecie
PROGRAMY SZKOLENIOWE DLA KIEROWNIKÓW ORAZ OPERATORÓW
– Rozpoznawalna na całym świecie karta PAL dla przeszkolonych 		
operatorów
– Zatwierdzanie poprzez audyty i kontrole jakości
– Seminaria Rozwoju Zawodowego dla instruktorów.
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