
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej 
działalności?
Dużo ciekawych informacji o tekom Europe znajdziesz tutaj:
• www.tekom.eu
• info@tekom.eu
• Media społecznościowe

W jakich krajach działa tekom Europe?

#tekom_Europe

Kontakt:
European Association for 
Technical  Communication 
– tekom Europe e.V.
Rotebühlstraße 64
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+49 711 65704-0
Faks +49 711 65704-99
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O tekom Polska
tekom Polska to jedna z organizacji krajowych wchodzących  
w skład tekom Europe. Powstała formalnie w marcu 2014 roku.

Grupa docelowa: tekom Polska kieruje swoją działalność do 
wszystkich osób aktywnych w obszarze komunikacji technicznej lub 
zajmujących się rozwojem informacji i zarządzaniem nimi, np.: 
informacje dla użytkownika jako środek ochronny albo informacje 
dotyczące bezpieczeństwa w instrukcjach użytkowania.

O stowarzyszeniu tekom Europe

European Association for Technical Communication – tekom 
Europe e.V. to największe stowarzyszenie specjalistyczne zajmujące się 
komunikacją techniczną.

tekom Europe łączy ponad 8500 profesjonalistów, którzy na co dzień 
zajmują się komunikacją techniczną w różnych dziedzinach.

Głównym zadaniem stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów 
autorów i użytkowników informacji na poziomie europejskim. tekom Europe 
wspiera ważne inicjatywy europejskie, takie jak kwestie poprawy 
kształcenia młodych ludzi, perspektyw zatrudnienia i mobilności wśród 
pracowników oraz konkurencyjności ogólnorozumianej gospodarki 
europejskiej.

Jakie cele stawia sobie tekom Europe?

Misją tekom Europe jest...

… promocja i dalszy rozwój komunikacji technicznej w Europie

… tworzenie norm europejskich na rzecz jakości w komunikacji 
technicznej 

… podnoszenie prestiżu komunikacji technicznej w Europie – zarówno  
w sferze gospodarczej, jak i publicznej

… wzmacnianie i ujednolicanie profilu zawodowego autora technicznego

… promowanie współpracy między uczelniami wyższymi i instytucjami 
edukacyjnymi na szczeblu europejskim

… udział w pracach nad tworzeniem międzynarodowych standardów dla 
instrukcji obsługi i dokumentacji techniczno-ruchowych

Prowadzący: Karsten Voss

Data: 26.11.2015, godz. 18.00

Miejsce: Poznań, ul. Promienista 39, firma STI

Udział bezpłatny.

Zgłoszenia prosimy kierować na polska@tekom.eu

Zapraszamy na nasze najbliższe spotkanie
Informacje dot. bezpieczeństwa w DTR. Informacje dla 
użytkownika są środkiem ochronnym, nie mniej ważnym niż inne 
działania zmniejszania ryzyka związanego z użytkowaniem produktów. 
Daje się zauważyć dość wysoki poziom niepewności co do tego, jak 
informować użytkownika o zagrożeniach i jak ostrzegać go przed 
niewłaściwym użytkowaniem. Prezentacja ma uzmysłowić miejsce 
instrukcji użytkowania w systemie bezpieczeństwa produktów. 
Wprowadza w standardy i dobre praktyki prezentowania komunikatów 
ostrzegawczych i uwag dotyczących bezpieczeństwa.

Na spotkaniu będzie też możliwość zadania własnych pytań  
i porozmawiania z ekspertem.


