
KONFERENCJA „Norma dokumentacyjna PN-EN 82079-1”, PKN 10.10.2014 r. 

Polski Komitet Normalizacyjny wraz z Polskim Stowarzyszeniem Biur Tłumaczeń i Naczelną 

Organizacją Techniczną organizuje 10 października br. bezpłatną konferencję pt.:  

 „Przygotowanie instrukcji uŜytkowania. Norma dokumentacyjna PN-EN 82079-1” 

Celem konferencji jest przybliŜenie treści normy PN-EN 82079-1, opisanie jej znaczenia w 

strukturze innych norm, przepisów, praktyk i procesów oraz przedstawienie najlepszych 

praktyk w przemyśle i roŜnych branŜach, gdzie norma ta ma swoje zastosowanie.  

W 2013 r. PKN przyjął do zbioru Polskich Norm, a 3 września 2014 r. opublikował w języku 

polskim, PN-EN 82079-1 Przygotowanie instrukcji uŜytkowania ‒ Opracowanie struktury, 

zawartość i sposób prezentacji ‒ Część 1: Zasady ogólne i wymagania szczegółowe. 

Jest to norma dotycząca szeroko pojętego procesu zarządzania dokumentacją techniczną, 

w szczególności przygotowania instrukcji uŜytkowania („instrukcji obsługi”). Norma opisuje 

proces tworzenia instrukcji uŜytkowania, jej strukturę oraz zawartość. Określa równieŜ jakie i w 

jaki sposób informacje powinny być umieszczane na produkcie. Norma PN-EN 82079-1 jest 

pierwszą z rodziny tzw. „norm dokumentacyjnych”, przeznaczonych dla wszystkich 

podmiotów zajmujących się m.in. przygotowywaniem instrukcji uŜytkowania, niezaleŜnie od 

tego, czy są to dostawcy, autorzy dokumentacji technicznej i ilustracji do niej, projektanci 

oprogramowania i rozwiązań technicznych, tłumacze, redaktorzy techniczni, terminolodzy, 

koordynatorzy projektów, menedŜerowie produktów i procesów, czy teŜ inne osoby biorące 

udział w tworzeniu dokumentacji, instrukcji uŜytkowania, opisów produktów i usług 

powiązanych.  

Norma zawiera 43 terminy i definicje, przede wszystkim bardzo waŜną definicję „produktu”, 

np. produktów elektrycznych, elektronicznych, elektromechanicznych, mechanicznych            

i innych. Oprócz tego w normie zdefiniowano wiele innych kluczowych pojęć, m.in. pojęcie 

„klient”, „konsekwencja”, „produkt o przystępnej konstrukcji”, „konsument”, „symbol 

graficzny”, „szkoda”, „uŜytkowanie zgodne z przeznaczeniem”. 

Publikacja normy PN-EN 82079-1 jest równieŜ istotna ze względu na to, Ŝe określa ramy dla 

nowego zawodu na rynku polskim – autora dokumentacji technicznej. Ponadto, jako tzw. 

norma horyzontalna wpisuje się w schemat zharmonizowanego systemu Norm Europejskich, 

obejmującego dokumentację i komunikację techniczną, nawiązującego równieŜ do 

bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem. Stanowi zalecenie normatywne z punktu widzenia 

urzędów, producentów i konsumentów oraz inicjatyw UE, takich jak europejski system 

oznakowania CE, nadzór rynku pod kątem bezpieczeństwa produktów i dostęp do informacji 

RAPEX. 

Konferencja odbędzie się 10.10.2014 r. w siedzibie PKN, sala 201, w godz. 14.00 – 17.00. 

Prelegenci: przedstawiciele PKN, PSBT, NOT, Ministerstwa Gospodarki, Centrum 

Bezpieczeństwa Technicznego oraz reprezentanci podmiotów branŜowych. 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc naleŜy przesyłać zgłoszenia (imię, nazwisko, 

organizacja, mail kontaktowy) na adres: biuro@psbt.pl do 9.X.br. KaŜdy uczestnik konferencji 

otrzyma specjalny kod rabatowy uprawniający do zakupu Polskich Norm poprzez sklep 

internetowy lub sklepy stacjonarne w Warszawie, Łodzi i Katowicach z 15% rabatem w 

terminie do 09.11.2014 r. Więcej na temat konferencji na: www.pkn.pl  


