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Streszczenie: Artykuł przedstawia historię utworzenia i okres ponad 50. lat działalności Centralnego Ośrodka 
Szkolenia i Wydawnictw - agendy gospodarczej i jednocześnie reprezentanta SEP podczas targów, kongresów, 
konferencji, seminariów i innych wydarzeń w środowisku branżowym. COSiW został założony w czasie, 
kiedy w kraju zaczęły gwałtownie rozwijać się szkolenia z zakresu elektrycznych uprawnień kwalifikacyj-
nych. Taka sytuacja wymagała powołania wyspecjalizowanej jednostki stowarzyszeniowej, ukierunkowanej 
na organizowanie i prowadzenie działalności zmierzającej do podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia wiedzy 
technicznej w dziedzinie elektryki.  

Abstract: The article presents the history of the creation and the period of over 50 years of activity of the 
Central Training and Publishing Centre - the economic agency and, at the same time, APEE representative at 
trade fairs, congresses, conferences, seminars and other events within the industry. CTPC was founded at the 
time when the training courses in the field of electrical entitlements began to rapidly develop in the country. 
This situation required  the establishment of a specialized association unit, which would be focused on ar-
ranging and conducting activities aimed to upskilling and improving technical knowledge in the field of  the 
electricity. 
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1. 1960 - Zakład Szkolenia 

Zakład Szkolenia Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich został utworzony na mocy uchwały 
Prezydium Zarządu Głównego z 26 kwietnia 
1960 roku. Powołana jednostka miała za zada-
nie realizować przede wszystkim zadania sta-
tutowe Stowarzyszenia oraz zalecenia Prezy-
dium Rządu z 1954 roku, dotyczące prowadze-
nia przez SEP krajowego, korespondencyjnego 
kursu dla inżynierów i techników w zakresie 
gospodarki elektrycznej i cieplnej.  W końcu lat 
60- tych XX w. prowadzono drugi kurs pn. Kie-
rownictwo i dozór nad eksploatacją urządzeń 
energetycznych. Pierwszym kierownikiem Za-
kładu Szkolenia został Jerzy Szczucki. Prowa-
dzono  wówczas nie tylko w/w kursy, ale rów-
nież zajęcia dydaktyczne dla łącznościowców  
w zakresie teletransmisji przewodowej. Najbar-
dziej znaczącym kierunkiem działalności szko-
leniowej SEP była jednak współpraca z Pań- 

 
 

stwową Inspekcją Energetyczną. Polegała ona 
na organizowaniu specjalistycznych szkoleń 
zakończonych egzaminami kwalifikacyjnymi 
oraz wydawaniem legitymacji uprawniających 
do obsługi urządzeń elektrycznych. 

 

Fot. 1. Powszechna elektryfikacja kraju wyma-
gała specjalistycznych szkoleń elektryków [1] 
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To wówczas powstała nazwa „uprawnienia se-
powskie”, która używana jest przez wielu elek-
tryków do dnia dzisiejszego. W 1962 roku kie-
rownikiem Zakładu został Roman Skirgajłło. 
Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego SEP z 8 
lutego 1962 roku przyjęto główne kierunki 
działalności w akcji szkoleniowej SEP m.in. 
dostrzeżono potrzebę zwiększenia zakresu 
szkolenia specjalistycznego przez Zakład 
Szkolenia SEP na poziomie inżynierów i tech-
ników oraz zwiększenia liczby uczestników na 
poziomie majstra i wykwalifikowanego robot-
nika [2]. Powiększyła się również produkcja 
poligraficzna. Dotychczasowe Biuro Wydaw-
nictw SEP (założone w 1959 roku) zgodnie  
z decyzją Ministerstwa Finansów, przekazującą 
działalność wydawniczą SEP do Wydawnictw 
Czasopism Technicznych NOT, zakończyło 
swoją działalność gospodarczą z końcem 1962 
roku [3].       

 

Fot. 2. Biuletyn Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich- wydania z 1962 r. [źródło własne] 

2. 1971- COSiW 

Dynamiczny rozwój Zakładu Szkolenia w la-
tach 60-tych XX w. pozwolił na przekształcenie 
jednostki w Centralny Ośrodek Szkolenia  
i Wydawnictw (uchwała Prezydium ZG SEP  
z 16 kwietnia 1971 roku). Pierwszym dyrekto-
rem Ośrodka został Michał Pobocha, który jako 
priorytet uznał rozbudowę działu szkolenia. 
Opiekę merytoryczną powierzono Centralnej 
Komisji Szkolnictwa Elektrycznego, której pre-
zydium pełniło rolę rady nadzorczej. Kierunki 
szkolenia wytyczały społeczne rady progra-
mowe działające przy Ośrodku. Opiniowały one 
również programy i materiały szkoleniowe. 
Członkami rad byli wybitni specjaliści: Edward 
Hibner, Stanisław Krakowiak, Ryszard Matla, 
Henryk Podsiadło, Czesław Rukszto, Andrzej 
Sowiński [4]. Działalność szkoleniowa wspie-
rana była przez bardzo aktywny dział wydawni-

czy, który oprócz poradników drukował rów-
nież materiały konferencyjne.    

 

Fot. 3. W latach 70-tych XX w. COSiW wyda-
wał kilkadziesiąt tytułów rocznie [źródło wła-
sne] 

W 1975 roku stanowisko dyrektora Ośrodka 
objął Tomasz Wolfram, który pełnił swoją 
funkcję do 1979 roku. W tymże roku dyrekto-
rem został Ireneusz Grochocki. Okres ten nale-
żał do bardzo trudnych w historii COSiW-u ze 
względu na postępujące zjawiska kryzysowe  
w latach 1980-81. Głównym źródłem pozyski-
wania funduszy stały się usługi poligraficzne 
świadczone dla odbiorców zewnętrznych. Zde-
cydowana poprawa sytuacji finansowej 
Ośrodka nastąpiła w 1983 roku, kiedy wprowa-
dzono na szeroką skalę szkolenia w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządze-
niach wytwarzających pola elektromagnetyczne 
wielkiej częstotliwości. Funkcję dyrektora peł-
nił wówczas mgr inż. Tadeusz Bezwuhły, który 
ustabilizował prowadzoną działalność szkole-
niową i wydawniczą na poziomie zapewniają-
cym samofinansowanie się jednostki. Prze-
miany społeczno- gospodarcze zapoczątkowane 
w 1989 roku ponownie zakłóciły stabilizację 
finansową Ośrodka ze względu na głęboki kry-
zys na rynku wydawniczym i szkoleniowym.  
W tym trudnym okresie, w związku z przej-
ściem na emeryturę Tadeusza Bezwuhłego, dy-
rektorem COSiW został mgr inż. Jan Jach. 
Wkrótce nastąpił systematyczny wzrost działal-
ności szkoleniowej i wydawniczej. W tym 
okresie zapadła decyzja o sprzedaży zakładu 
poligraficznego i zmniejszeniu stanu zatrudnie-
nia. Organizowane były kursy z naboru wła-
snego i na zlecenie z obszaru elektryki i dzie-
dzin pokrewnych. Ośrodek wydawał poradniki 
dla energetyków przemysłowych, aktualne 
przepisy eksploatacji urządzeń elektroenerge-
tycznych i skrypty na potrzeby kursów dla 
elektryków wiejskich. Od 1997 r. wydawane 
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były dwa czasopisma: Biuletyn Informacyjny 
SEP Spektrum i angielskojęzyczne Opto- Elec-
tronics Review [4]. W 2001 roku na dyrektora 
został powołany Mieczysław Frącki, który peł-
nił swoją funkcję do 2003 r. W skład COSiW 
weszły kolejne czasopisma o zasięgu ogólno-
polskim: Energetyka i INPE. W połowie 2003 
roku obowiązki dyrektora COSiW objął An-
drzej Maria Wilk i sprawował je do paździer-
nika tego roku. Od listopada funkcję dyrektora 
pełnił Jacek Majewski (do 30.11.2005 r.). Od 
grudnia 2005 roku nie powoływano etatowych 
dyrektorów Ośrodka. Funkcje nadzorcze pełnili 
kolejno: Jan Grzybowski- sekretarz generalny 
SEP i Janusz Jasiona- członek Rady Nadzorczej 
COSiW. Od czerwca 2006 roku funkcję p.o. dy-
rektora sprawowała Jolanta Arendarska (sekre-
tarz generalna SEP), a od grudnia 2011 roku 
Andrzej Boroń (pełniący również funkcję se-
kretarza generalnego SEP). W styczniu 2013 
roku Zarząd Główny SEP powołał na etatowe 
stanowisko dyrektora COSiW mgr. Jerzego 
Szczurowskiego. 

 

Fot. 4. Stoisko COSiW (od lewej dyrektor Jan 
Jach i Andrzej Szalewicz) [4] 

3. Konferencje 

Bardzo ważnym elementem działalności 
Ośrodka były konferencje naukowo- tech-
niczne. Wiele z nich organizowanych było cy-
klicznie ze względu na duże zainteresowanie 
dobrze dobraną tematyką. Przykładem może 
być cykl konferencji Elektroenergetyka na te-
renach wiejskich. Wieloletnia kampania skie-
rowana była do mieszkańców wsi, samorządów 
lokalnych oraz pozarządowych organizacji rol-
ników. Ideą projektu było przedstawienie pro-
blemów związanych z bezpieczeństwem użyt-
kowania instalacji i urządzeń elektrycznych  
w obiektach rolniczych, ogrodniczych i budyn-
kach mieszkalnych na terenach wiejskich  oraz 

zagadnienia ich modernizacji z uwzględnieniem 
aktualnych wyzwań i realiów występujących  
w kraju. Elementem  kampanii były cykliczne 
ogólnopolskie konferencje z  udziałem   przed-
stawicieli  licznych  środowisk wiejskich, sa-
morządów oraz parlamentarzystów. Równole-
gle przeszkolono od podstaw kilkuset elektry-
ków wiejskich w celu podniesienia poziomu 
kultury technicznej na wsi oraz poprawy stanu 
instalacji i sieci elektrycznych na terenach wiej-
skich. Przykładem może również służyć cykl 
konferencji Korozja, które przybliżały zagad-
nienia degradacji materiałów i środowiska na 
skutek korozji, która może być skutecznie obni-
żona przez umiejętne jej zapobieganie, głównie 
poprzez stosowanie metod ochrony przeciwko-
rozyjnej oraz właściwy dobór materiałów. Kon-
ferencje miały również na uwadze to, że  
w krajach uprzemysłowionych edukację koro-
zyjną prowadzi się nie tylko dla osób bezpo-
średnio związanych z przemysłem, ale dla szer-
szego gremium mającego wpływ na podniesie-
nie świadomości społecznej w tej dziedzinie. 
Zazwyczaj połączone były z bardzo ciekawymi 
wystawami organizowanymi w auli głównej 
Politechniki Warszawskiej lub w Muzeum 
Techniki. 

 

Fot. 5. Wystawa Korozja 95 w Gmachu Głów-
nym Politechniki Warszawskiej [źródło własne] 

Kolejnym tematem konferencji organizowa-
nych z udziałem COSiW był cykl Polska  
w drodze do społeczeństwa informacyjnego, 
promujący techniki informacyjne. Gwałtowny 
wzrost znaczenia informacji oraz usług świad-
czonych drogą elektroniczną i tym samym wy-
korzystania technologii informacyjnych i ko-
munikacyjnych w gospodarce, administracji 
rządowej i społecznej,  a także w  życiu nowo-
czesnego  społeczeństwa, wiązał się z nowym 
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trendem transformacji cywilizacyjnej w kie-
runku „społeczeństwa informacyjnego”. Kul-
minacyjnym punktem każdej kampanii był ob-
chodzony corocznie 17 maja Światowy Dzień 
Telekomunikacji (od 2006 roku Światowy 
Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Infor-
macyjnego) oraz Konferencja Okrągłego Stołu 
organizowana z udziałem wielu wybitnych spe-
cjalistów.  

 

Fot. 6. Marek Hohensee z COSiW odbiera 
gratulacje od Prezesa SEP Stanisława Bolkow-
skiego za organizację ŚDT w 2000 roku [źródło 
własne] 

Warto również wspomnieć o cyklu konferencji 
Energetyka jądrowa dla Polski. Kampania 
miała na celu informowanie społeczeństwa  
o aspektach energetycznych, ekologicznych  
i ekonomicznych wykorzystania energii jądro-
wej. Powiązana była z rozpowszechnianiem 
interaktywnego portalu internetowego oraz wy-
dawaniem kwartalnika EKOATOM i populary-
zowaniem go poprzez współczesne środki ko-
munikacji społecznościowej.  Zarówno konfe-
rencje Światowego Dnia Telekomunikacji  
i Społeczeństwa Informacyjnego, jak i poświę-
cone energetyce jądrowej kontynuowane są 
współcześnie. 

4. Targi 

Udział w targach i wystawach stał się, począw-
szy od 2004 roku, priorytetowym przedsięwzię-
ciem Ośrodka. Imprezy branżowe, którym  pa-
tronowało SEP, pozwalały promować zarówno 
Stowarzyszenie, jak i wydawnictwa oraz szko-
lenia COSiW. Warto wymienić następujące 
spotkania targowe: Komputer Expo- międzyna-
rodowe targi branż informatyki i telekomunika-

cji (Warszawa), Międzynarodowe Targi Ener-
getyki i Elektrotechniki ENEX oraz Targi Od-
nawialnych Źródeł Energii ENEX Nowa Ener-
gia (Kielce),  Międzynarodowe Targi Sprzętu 
Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń Elek-
trotechnika i Międzynarodowe Targi Sprzętu 
Oświetleniowego Światło (Warszawa), Mię-
dzynarodowe Targi Energetyki Expopower 
(Poznań), Międzynarodowe Targi Energetyczne 
Energetab (Bielsko-Biała), Lubelskie Targi 
Energetyczne Energetics (Lublin), Gdańskie 
Dni Elektryki (Gdańsk), Targi E-telekom po-
święcone tematyce nowoczesnych technologii 
(Łódź).  

 

Fot. 7. Wspólne stoisko wystawiennicze COSiW 
i BBJ (WZD SEP Kołobrzeg 1994 r.) [źródło 
własne] 

 

Fot. 8. Targowe stoisko COSiW współcześnie 
(Expopower Poznań 2013) [źródło własne] 

Udział w targach branżowych przynosił spore 
korzyści – było to najlepsze źródło informacji 
 o rynku, a obecność na najważniejszych impre-
zach nie tylko podnosiła prestiż Ośrodka, ale 
była także świetną reklamą dla Stowarzyszenia. 
Dzięki temu na targach można było pozyskać 
wielu potencjalnych klientów oraz kontrahen-
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tów. Obok działań reklamowych i marketingo-
wych, możliwość bezpośredniego kontaktu  
z klientem to najważniejsze zalety imprez 
targowych. Duże znaczenie miał też fakt, że na 
targi nie przyjeżdżali przypadkowi ludzie – 
niemal wszyscy związani byli z branżą elek-
tryczną, a większość z nich przybywała tu  
w określonym celu. Współcześnie udział w tar-
gach stanowi jeden z priorytetów działalności 
Centralnego Ośrodka Szkolenia i Wydawnictw. 

5. Czasopisma 

Najstarszym czasopismem wydawanym przez 
COSiW jest miesięcznik Energetyka. Czasopi-
smo ukazuje się już 69 lat i prezentuje na swych 
łamach dorobek naukowy polskich energety-
ków, który nie tylko zaowocował ogromnym 
rozwojem tej dziedziny gospodarki narodowej, 
lecz także stanowić może w kraju i za granicą 
świadectwo innowacyjności i postępu technicz-
nego polskich naukowców reprezentujących tę 
dziedzinę nauk technicznych. Miesięcznik wy-
dawany był do początku lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego stulecia przez WCT NOT SIGMA.  

 
 

Fot. 9. Miesięcznik Energetyka- luty 2016 [źró-
dło własne]  
 

Zgodnie z ówczesną strukturą organizacyjną 
tego wydawnictwa działał Zakład Wydawniczy 
Energetyka z siedzibą w Katowicach. W tym 
też czasie SEP zawarł z WCT stosowną umowę 
na wydawanie czasopism, do których tytułów 
reaktywował swoje prawa własności. W roku 
1994 dzięki staraniom ówczesnego przewodni-
czącego Rady Programowej, Członka Honoro-
wego SEP dr inż. Zygmunta Rozewicza i Re-
daktora Naczelnego Energetyki mgra inż. Woj-
ciecha Błońskiego, ZG SEP podjął uchwałę  
o przejęciu wydawania czasopisma przez SEP, 
włączając Zakład Wydawniczy Energetyka  

w Katowicach początkowo do Biura SEP,  
a w kilka lat później do COSiW SEP. Pracow-
nicy Zakładu zostali etatowymi pracownikami 
SEP. Kierownikiem Zakładu i Redaktorem Na-
czelnym pozostał Wojciech Błoński. Po śmierci 
Wojciecha Błońskiego w styczniu 2000 roku 
ZG SEP powierzył obowiązki redaktora naczel-
nego i kierownika zakładu Tomaszowi Koła-
kowskiemu, wieloletniemu redaktorowi działo-
wemu i nieetatowemu zastępcy redaktora na-
czelnego. W roku 2003 ówczesny Dyrektor 
COSiW SEP dr inż. Andrzej M. Wilk zaakcep-
tował wniosek redakcji o wprowadzeniu ze 
względów handlowo – marketingowych możli-
wości używania przez Zakład Wydawniczy 
Energetyka nazwy handlowej Oficyna Wydaw-
nicza Energia. W roku 2004 ZG SEP podjął de-
cyzję o przejęciu od SIGMY wydawania mie-
sięcznika SEP Gospodarka Paliwami i Energią 
i włączenia jego nowo powołanej redakcji do 
OWE. Po rocznym okresie wydawania ZG SEP 
podjął decyzję o zawieszeniu tytułu na czas 
nieokreślony i rozszerzeniu obszaru tematycz-
nego Energetyki o problemy gospodarki pali-
wowo – energetycznej. W roku 2005 dyrektor 
COSiW mgr Jacek Majewski w związku z re-
zygnacją T. Kołakowskiego z pracy etatowej  
w SEP i objęcia przez niego funkcji nieetato-
wego redaktora naczelnego Energetyki, powołał 
na stanowisko Kierownika Oficyny (obecnie 
Zakładu Wydawniczego) panią mgr Iwonę Gaj-
dową, zastępcę Redaktora Naczelnego Energe-
tyki. Pismo ukazuje się także w wersji elektro-
nicznej.   

 

Fot. 10. Miesięcznik INPE- wrzesień 2016 [źró-
dło własne]  

Pierwszy numer Biuletynu INPE ukazał się  
w 1994 roku. Miesięcznik INPE był jedynym 
ogólnopolskim czasopismem, które zapewniało 
szybką i pełną, systematyczną informację  
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o przepisach technicznych, normach i zasadach 
wiedzy technicznej w zakresie elektryki. Od 
początku istnienia był adresowany do firm  
i osób zainteresowanych elektryką w zakresie 
inwestycji, remontów, usług i eksploatacji sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych oraz użyt-
kowania obiektów w budownictwie powszech-
nym i specjalnym, a w szczególności osób zaj-
mujących się inwestycjami, projektowaniem, 
wykonawstwem, nadzorem inwestycyjnym, 
rzeczoznawstwem oraz kształceniem i dosko-
naleniem kwalifikacji zawodowych w uczel-
niach i na kursach szkoleniowych. W lipcu 
2004 r. dotychczasowy aperiodyczny Biuletyn 
INPE ("Informacje o Normach i Przepisach 
Elektrycznych") został przekształcony w Mie-
sięcznik INPE z bezpłatnym dodatkiem zeszy-
tów Podręcznik INPE dla Elektryków. Założy-
cielem i wieloletnim redaktorem naczelnym 
INPE był mgr inż. Tadeusz Malinowski- Czło-
nek Honorowy SEP. W styczniu 2016 roku ZG 
SEP powołał na stanowisko redaktora naczel-
nego INPE dr. inż. Jana Musiała. Kierownikiem 
Zakładu Wydawniczego INPE został mgr inż. 
Jarosław Topolski. Miesięcznik ma również 
wersję elektroniczną. 

 

Fot. 11. Opto-Electronics Review- lipiec/ 
wrzesień 2016 [źródło własne] 

Czasopismo Opto- Electronics Review założono 
w lutym 1993 roku z inicjatywy Polskiego Ko-
mitetu Optoelektroniki SEP przy współpracy  
z Polską Sekcją Międzynarodowego Stowarzy-
szenia Optoelektroników. Pierwsze dwa zeszyty 
były dodatkiem do czasopisma Elektronika. 
Funkcję redaktora naczelnego pełnili kolejno: 
Stanisław Ignatowicz- jr (1993- listopad 1993), 
mgr inż. Zygmunt Wereszczyński (1994- 1997), 
prof. dr hab. Marian Herman (1997), prof. dr 
hab. Antoni Rogalski (1998- 2014). W 2015 
roku redaktorem naczelnym został prof. dr hab. 

inż. Leszek R. Jaroszewicz, a jego zastępcą  
kierownik Zakładu Fizyki Ciała Stałego Woj-
skowej Akademii Technicznej ppłk dr hab. inż. 
Piotr Martyniuk. Czasopismo to jest w całości 
poświęcone tematyce z zakresu optoelektroniki. 
Są to między innymi zagadnienia związane z: 
kryształami fotonicznymi, sensorami optycz-
nymi, laserami czy metamateriałami [5].  
W 2006 roku na mocy umowy licencyjnej wy-
dawcą kwartalnika została Versita (do 2014 
roku), która z kolei była pośrednikiem jednego 
z największych wydawców na świecie – Sprin-
gera. Pismo odnotowane jest na Liście Filadel-
fijskiej (Impact Factor za 2014 r. wyniósł 
1,667). Od 2015 roku  nawiązano współpracę  
z wydawcą De Gruyter. Ukazuje się głównie  
w wersji elektronicznej. 

 

Fot. 12. Biuletyn Spektrum- lipiec/sierpień 2016 
[źródło własne] 

Spektrum- Biuletyn Informacyjny SEP został 
następcą wydawanego do końca 1995 roku 
Serwisu Informacyjnego SEP. W słowie wstęp-
nym zamieszczonym w pierwszym numerze 
Spektrum z 1996 r. ówczesny Prezes SEP Cy-
prian Brudkowski pisał: „Istotną sprawą dla 
SEP jest właściwa polityka informacyjna za-
równo na płaszczyźnie zawodowej, jak też sto-
warzyszeniowej…Temu też służyć ma Spektrum- 
Biuletyn Informacyjny SEP docierający do 
wszystkich kół SEP…”[6]. Pierwszym redakto-
rem naczelnym został mgr inż. Jan Grzybowski. 
W 2006 roku na stanowisko redaktora naczel-
nego została powołana mgr Iwona Gajdowa,  
a redakcja została przeniesiona do Katowic. Pi-
smo zmieniło również nazwę na Spektrum- 
Biuletyn Informacyjny i Naukowo- Techniczny 
SEP. Od 2015 r. zaczęło się ukazywać także  
w wersji elektronicznej. 
Kwartalnik internetowy EkoAtom jest najmłod-
szym czasopismem wydawanym przez COSiW. 



Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 4/2016 (112) 51

Zaczął ukazywać się w 2011 roku przy współ-
pracy ze Stowarzyszeniem Ekologów na Rzecz 
Energii Nuklearnej SEREN POLSKA. Otwarto 
również portal kwartalnika EkoAtom przyno-
szący najaktualniejsze informacje z dziedziny 
energetyki, ekologii i działań na rzecz budowy 
pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Re-
daktor Naczelny Kwartalnika Internetowego 
EkoAtom dr inż. Krzysztof Rzymkowski oraz 
członkowie redakcji w omawianym okresie 
wzięli udział w wielu seminariach i spotkaniach 
branżowych. Potwierdzeniem wartości popu-
larno- naukowej czasopisma było zarejestrowa-
nie kwartalnika w międzynarodowej bazie 
INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL 
oraz pozytywne rozpatrzenie wniosku do Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o włą-
czenie kwartalnika w 2013 roku do listy czaso-
pism „punktowanych”.  

 

Fot. 13. Kwartalnik internetowy EkoAtom lipiec 
2015 [źródło własne] 

Podstawowym celem kwartalnika jest  obiek-
tywne informowanie społeczeństwa o plusach  
i minusach, jakie niesie ze sobą wykorzystanie 
energii jądrowej przede wszystkim do produkcji 
energii elektrycznej oraz o wpływie energetyki 
jądrowej w pełnym cyklu paliwowym na czło-
wieka i środowisko, ze szczególnym podkreśle-
niem bezpieczeństwa ludności i środowiska [7]. 

6. Podsumowanie 

Już od ponad pół wieku COSiW rozsławia do-
bre imię SEP na łamach swoich wydawnictw.  
Na ponad 50 lat istnienia ośrodka składa się nie 
tylko działalność szkoleniowa i wydawnicza, 
ale także udział w wielu konferencjach na-
ukowo-technicznych i targach branżowych. 
Agenda grupuje obecnie trzy czasopisma- 
Energetykę, INPE oraz Spektrum, a także wy-

daje czasopismo internetowe- EkoAtom. Pro-
wadzi kilka portali elektronicznych oraz sklep 
internetowy wydawnictw i specjalistycznych 
narzędzi monterskich i pomiarowych. Wiele 
publikacji książkowych dostępnych jest w for-
mie elektronicznej. W połączeniu z ciągłymi 
innowacjami gwarantuje to naszym partnerom 
dostęp do produktów o wypracowanej przez 
COSiW renomie i wysokiej jakości. Współ-
praca z Ośrodkiem to  bezpieczeństwo zwią-
zane z wzajemnym zaufaniem, szerokie wspar-
cie merytoryczne oraz dostęp do profesjonal-
nych i nowoczesnych narzędzi informatycznych 
wykorzystywanych przez agendę. Wielkie zna-
czenie ma również szeroka oferta produktów 
umożliwiająca naszym partnerom handlowym 
kompleksową obsługę własnych klientów.  

 

Fot. 14. Logo Centralnego Ośrodka Szkolenia  
i Wydawnictw SEP [źródło własne] 
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