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Fundacja FORUM ATOMOWE powstała  
z myślą o szeroko pojętej działalności infor-
macyjnej i edukacyjnej w dziedzinie pokojo-
wego wykorzystania energii atomowej oraz 
promocji idei budowy pierwszej polskiej 
elektrowni jądrowej.  

W 2006 roku na zlecenie Państwowej 
Agencji Atomistyki PENTOR przeprowadził 
badania opinii społecznej, z których wynika, 
że około 60% Polaków jest skłonnych zaak-
ceptować budowę elektrowni jądrowej  
w Polsce. Częściej ideę taką popierają męż-
czyźni (71%), nieco rzadziej kobiety (51%). 
Jednak ponad 80% badanych wciąż sprze-
ciwia się, aby to w pobliżu jego miejscowo-
ści wybudowana została taka elektrownia. 
Powodem tego jest, według 82% respon-
dentów, nieuzasadniona obawa przed 
awarią i skażeniem środowiska. Dlatego 
celem naszej działalności jest przekazanie 
rzetelnej wiedzy i wszechstronnej informacji, 
oraz zmianę błędnych i nieprawdziwych 
opinii o energetyce jądrowej panujących  
w naszym społeczeństwie.  

Docelowe grupy, do których zamierzamy 
dotrzeć poprzez Internet, telewizję, prasę,  
a także bezpośrednie spotkania, są politycy 
i decydenci, środowiska opiniotwórcze, me-
dia, młodzież, konsumenci energii elektrycz-
nej, środowiska ekologiczne oraz ogół spo-
łeczeństwa.  

Fundacja realizuje swoje cele także poprzez 
działalność wydawniczą, finansowanie pro-
pagowania wyników badań i technologii, 
współpracę z organami samorządów lokal-
nych i administracji oraz prowadzenie por-
talu internetowego energiajadrowa.pl, któ-
ry będzie trzonem prowadzonej przez nas 
kampanii informacyjnej. Chcemy wykorzy-
stać bogate doświadczenie uzyskane  
w kampaniach promocyjnych w innych kra-
jach. Naszym celem jest także organizowa-
nie i wspieranie działalności edukacyjnej, 
popularyzatorskiej i naukowej, w tym po-
pieranie i promocja nowoczesnych metod 
edukacji oraz metod popularyzacji wiedzy 
w zakresie jądrowych technologii wyprze-
dzających oraz w dziedzinie pokojowego 
wykorzystania energii atomowej i rozwoju 
energetyki jądrowej. Chcemy także skupiać 
wokół idei Fundacji przedstawicieli nauki, 
techniki, szkolnictwa, samorządów lokalnych 
oraz firm i przedsiębiorstw działających  
w kraju i zagranicą.  

 

Zapraszamy do współpracy! 

Zarząd Fundacji FORUM ATOMOWE 
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PREZES 
dr Bogumiła Mysłek-Laurikainen 

Adiunkt w Zakładzie Energetyki Jądrowej 
w Instytucie Energii Atomowej. Jest specjali-
stą w zakresie fizyki jądrowej. Pracowała 
jako stażystka w wielu zagranicznych 
ośrodkach m.in. w Zjednoczonym Instytucie 
Badań Jądrowych w Dubnej (Rosja) oraz 
Argonne National Laboratory (USA) jako 
visiting professor. Posiada duże doświad-
czenie dydaktyczne - prowadziła m.in. wy-
kłady z astrofizyki jądrowej na Uniwersyte-
cie w Helsinkach oraz radioekologii na Uni-
wersytecie Warszawskim. Jest autorką licz-
nych publikacji naukowych i artykułów po-
pularyzatorskich. Od lat jest zaangażowa-
na w działania popularyzatorskie i eduka-
cyjne - była autorką i komisarzem kilku 
dużych wystaw przybliżających tematykę  
     atomistyki. 

WICEPREZES 
Łukasz Koszuk 

Student fizyki na Uniwersytecie Warszaw-
skim - specjalność fizyka jądrowa. Współ-
pracuje z Instytutem Energii Atomowej,  
w 2008 roku pracował przy projekcie 
"Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radio-
logiczna" w ramach Środków Przejściowych 
UE w Centralnym Laboratorium Ochrony 
Radiologicznej. Posiada doświadczenie dy-
daktyczne i popularyzatorskie zdobyte  
w ramach wolontariatu w Dziale Szkolenia 
i Doradztwa Instytutu Problemów Jądro-
wych. Zorganizował kilka imprez promują-
cych energię atomową, m.in. spotkanie  
w ramach XII Festiwalu Nauki w Warsza-
wie. 

Fundacja FORUM ATOMOWE 
ul. Erazma Ciołka 26/107, 01-443 Warszawa 

Numer KRS: 0000309802 · REGON: 141494458 
NIP: 527 258 01 78 

Bank: PKO BP Oddział 9 w Warszawie 
ul. Nowogrodzka 35/41, 00-950 Warszawa 
Numer rachunku: 35 1020 1097 0000 7002 0152 9924 

Strona internetowa: www.forumatomowe.org 
E-mail: fundacja@forumatomowe.org 

Data rejestracji Fundacji: 10 lipca 2008 roku 
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Fundacja FORUM ATOMOWE została zarejestrowana 10 lipca 2008 roku. Pierwszy rok jej 
działalności charakteryzował się wytężoną pracą nad tworzeniem struktury organizacji, 
promocją jej idei, a także pozyskiwaniem wolontariuszy. W 2008 roku Fundacja nie prowa-
dziła działalności gospodarczej, a także odpłatnej działalności w ramach celów statuto-
wych oraz nie zatrudniała pracowników - wszystkie prace na rzecz Fundacji wykonywane 
były na zasadzie wolontariatu. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabyła  nierucho-
mości i nie realizowała zadań zleconych przez organy administracji publicznej na podsta-
wie ustawy o  pożytku publicznego i o wolontariacie, jak również na podstawie ustawy  
o zamówieniach publicznych. Poniżej przedstawiono szczegóły dotyczące zrealizowanych 
zadań w 2008 roku. 

1 Na początku działalności Fundacji Zarząd przyjął Uchwałę Nr 1 w sprawie określenia pla-
nu rozwoju organizacji w okresie 15 lipca – 31 grudnia 2008 roku. 

2 Następnie opracowano politykę rachunkowości Fundacji  
i zakładowy plan kont, które zostały zatwierdzone Uchwałą Za-
rządu Nr 2 w dniu 1 sierpnia 2008 roku. 

3 Utworzono stronę internetową Fundacji: forumatomowe.org, której 
celem jest promocja działań organizacji oraz propagowanie jej 

idei. Cała praca wy-
konana została w ra-
mach wolontariatu 
przez Łukasza Koszu-
ka, Wiceprezesa Fun-
dacji. 

Rys. 1. Uchwała Zarzą-
du w sprawie doku-
mentacji  przyjętych 
zasad prowadzenia 
rachunkowości 

Rys. 2 Widok Głównej 
Strony witryny interne-
towej Fundacji.  
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W 2008 roku chęć współpracy z Fundacją zadeklarowało osiem osób. Są to przede 
wszystkim pracownicy Instytutu Energii Atomowej oraz Centralnego Laboratorium Ochrony 
Radiologicznej, a także dwóch studentów: fizyki i informatyki, studentka anglistyki oraz 
osoba odpowiedzialna za księgowość w naszej organizacji. Razem z Zarządem Fundacji 
stanowimy już dziesięcioosobowy zespół osób gotowych podejmować się nowatorskich 
działań, pomysłowych, chcących nabywać nowych umiejętności i zdobywać doświadczenie. 

We wrześniu 2008 roku przygotowano projekt „Czas 
na ATOM!” na IV edycję konkursu w ramach Funduszu 
dla Organizacji Pozarządowych, komponent 
„Demokracja i społeczeństwo obywatelskie”. Celem 
projektu było podniesienie sprawności oraz efektyw-
ności działania Fundacji, a w szczególności uzyskanie 
jej stabilnego rozwoju, który zapewni realizację misji 
organizacji. Głównym założeniem projektu było prze-
szkolenie osób zaangażowanych w misję Fundacji  
w sposobach prezentacji zagadnień związanych  
z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej, 
przygotowaniu i prowadzeniu wystąpień publicznych, 
kampanii reklamowych na rzecz budowy pierwszej 
polskiej elektrowni jądrowej oraz metodach zarzą-
dzania projektami, które pozwolą nam osiągać za-
mierzone przez nas cele. Niestety nie udało się uzy-
skać dofinansowania  na ten projekt.  

4 
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Rys. 3 Wniosek o dofinansowanie 
projektu „Czas na ATOM!” 

Ważnym elementem w rozwoju naszej Fundacji jest szkolenie i zdobywanie nowych umie-
jętności przez naszych wolontariuszy: 
• Wiceprezes Fundacji Łukasz Koszuk w dniach 6-7 września uczestniczył w warsztatach 

dla nowopowstałych organizacji pozarządowych, , których celem było przekazanie 
wiedzy dotyczącej opracowywania wniosków do Funduszu dla Organizacji Pozarządo-
wych, planowania pracy nowopowstałych organizacji pozarządowych oraz przygoto-
wywania projektów i „myślenia projektowego”.  

• W dniach 27 października - 18 listopada Łukasz Koszuk oraz Monika Szymańska 
uczestniczyli w szkoleniu „Ochrona przed promieniowaniem jonizującym i bezpie-
czeństwo jądrowe” organizowane w Instytucie Energii Atomowej w Świerku. Tematyka 
szkolenia obejmowała: podstawy działania reaktorów jądrowych, ochronę przed pro-
mieniowaniem jonizującym, bezpieczeństwo jądrowe, plany operacyjne na wypadek 
awarii w obiektach jądrowych, działania na wypadek anomalii w funkcjonowaniu insta-
lacji jądrowych, unieszkodliwianie odpadów radioaktywnych, bezpieczeństwo odpadów 
radioaktywnych.  

• Artur Zasadni uczestniczył w szkoleniach w ramach projektu „STARTUP YOUR LIFE! - 
CZYLI PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZYCH POSTAW W WIELKOPOLSKIEJ NAUCE” 
organizowanych przez Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego. Szkolenia doty-
czyły „Źródeł finansowania” oraz „Wyboru formy prawnej dla  nowego przedsięwzię-
cia”. 

6 
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Rys. 4 Certyfikaty  
i zaświadczenia o odbytych 
szkoleniach przez wolonta-

riuszy naszej Fundacji 

7 

W grudniu został przygotowany pierwszy Program Edukacyjny Fundacji: „SPOTKANIA  
Z ENERGIĄ ATOMOWĄ”. Projekt skierowany jest do szkół, uczelni wyższych, kół zaintere-
sowań, organizacji pozarządowych i lokalnych społeczności zainteresowanych zorganizo-
waniem spotkania edukacyjnego związanego z problematyką energetyki jądrowej  
i ochrony radiologicznej. W czasie spotkań, odpowiednio przygotowani przedstawiciele 
naszej Fundacji będą prowadzić wykłady ilustrowane pokazami, w trakcie których poru-
szane będą zagadnienia związane z: promieniowaniem jonizującym - jakie dawki promie-
niowania są szkodliwe dla człowieka, jak się przed nim chronić i jakie ma zastosowanie w 
przemyśle i medycynie; zasadą działania elektrowni jądrowej - czy praca elektrowni ją-
drowej jest bezpieczna; problematyką składowania wypalonego paliwa jądrowego; awa-
rią w Czarnobylu. Odpowiadać będą także na pytania: dlaczego energetyka jądrowa 
jest i będzie cennym źródłem energii dla świata, dlaczego istnieje konieczność budowy 
elektrowni jądrowej w Polsce. W tracie spotkań będziemy zachęcać publiczność do dysku-
sji i debaty z naszymi ekspertami. 
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W celu zapewnienia skutecznej realizacji zadań statutowych, Zarząd Fundacji powołał 
Uchwałą Nr 3 z dnia 15 grudnia 2008 roku zespoły zadaniowe: 

• Zespół MERYTORYCZNY, 
• Zespół ds. PROJEKTÓW, 
• Zespół INFORMATYCZNY, 
• Zespół ds. INFORMACJI PUBLICZNEJ, 
• Zespół FINANSOWO-KSIĘGOWY, 
• Zespół ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY. 

Ramowy zakres działalności zespołów zadaniowych opisano w tabeli 1 na następnej stro-
nie. W ich skład mogą wchodzić pracownicy Fundacji zatrudnieni na umowę o pracę, umo-
wę zlecenie, bądź umowę o dzieło, a także wolontariusze. Zarząd Fundacji, na podstawie 
kompetencji i umiejętności danej osoby, przyporządkowuje ją do odpowiedniego zespołu 
zadaniowego. Spośród członków danego zespołu zadaniowego Zarząd mianuje uchwałą 
LIDERA ZESPOŁU. Wyjątek stanowi Zespół FINANSOWO-KSIĘGOWY, którego pracą kie-
ruje Główny Księgowy Fundacji. LIDER ZESPOŁU kieruje pracą danego zespołu i ma obo-
wiązek sprawozdawczy z wykonanej pracy wobec Zarządu Fundacji. Rekrutacja do ze-
społów zadaniowych rozpocznie się w I kwartale 2009 roku. 

8 

Rys. 5 Schemat organizacyjny Fundacji 



11 

ZESPÓŁ ZADANIOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 

  
MERYTORYCZNY 

  
Zespół odpowiada za całą działalność merytoryczną Fundacji, a jego 
zakres zadań obejmuje: 
• przygotowywanie programu merytorycznego Fundacji, 
• opracowywanie materiałów merytorycznych na potrzeby działalno-
ści edukacyjnej i informacyjnej Fundacji, 

• opracowywanie nowoczesnych metod edukacji oraz popularyzacji 
wiedzy w zakresie zgodnym z celami organizacji, 

• prowadzenie spotkań edukacyjnych organizowanych przez Funda-
cję, a także inspirowanie debaty publicznej podejmującej tematykę 
pokojowego wykorzystania energii atomowej, 

• kształcenie i doskonalenie umiejętności swoich oraz wolontariuszy 
pracujących na rzecz organizacji, 

• współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami edukacyjnymi, 
popularyzatorskimi i badawczymi oraz ośrodkami komercjalizacji 
badań i technologii. 

  
  

ds. PROJEKTÓW 
  
Do zadań zespołu należy: 
• wyszukiwanie informacji o źródłach finansowania i pozyskiwanie 

funduszy dla projektów realizowanych w Fundacji, 
• wyszukiwanie informacji o konkursach w ramach funduszy Unii Euro-

pejskiej, 
• doradztwo w zakresie zarządzania projektami (także współfinanso-

wanych z funduszy europejskich), 
• opiniowanie wniosków aplikacyjnych Fundacji do funduszy Unii Euro-

pejskiej, 
• pisanie projektów we współpracy z ekspertami z Zespołu Meryto-

rycznego i za zgodą i wiedzą Zarządu Fundacji, 
• monitoring konkursów, w ramach których może aplikować Fundacja, 
• monitoring i koordynacja przygotowania projektów (także z fundu-

szy europejskich), 
• monitoring przebiegu realizowanych przez Fundację projektów. 
  

  
INFORMATYCZNY 

  
Zadania zespołu związane są z administrowaniem, bieżącą aktualiza-
cją i rozwijaniem strony internetowej Fundacji www.forumatomowe.org 
oraz portalu internetowego www.energiajadrowa.pl. Zamieszczane 
treści weryfikowane będą przez Zarząd Fundacji. 
  

  
ds. INFORMACJI  

PUBLICZNEJ 

  
Zadania zespołu obejmują: 
• kreowanie wizerunku Fundacji na zewnątrz, 
• przekazywanie informacji do mediów na temat działalności Funda-

cji, 
• promocja programów, projektów i akcji organizowanych przez Fun-

dację, 
• opracowywanie materiałów oraz wydawnictw informacyjnych i pro-

mocyjnych, 
• analiza wizerunku organizacji. 
  

Tabela 1. Ramowy zakres działalności zespołów zadaniowych 
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FINANSOWO -  

KSIĘGOWY 

  
Zadania zespołu obejmują: 
• opracowywanie zbiorczych i szczegółowych projektów planów do-

chodów i wydatków Fundacji, 
• prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków Fundacji, 
• prowadzenie obsługi finansowo-księgowej w zakresie dochodów  

i wydatków związanych z finansowaniem działalności Fundacji, 
• obsługa finansowania oraz rozliczania środków finansowych wypła-

canych przez Fundację w ramach realizacji wszystkich projektów 
Fundacji, 

• obsługa finansowo-rachunkowa wyjazdów służbowych krajowych 
i zagranicznych pracowników oraz wolontariuszy Fundacji, 

• prowadzenie dokumentacji z zakresu polityki kadrowej (w przyszło-
ści planuje się wyodrębnienie Zespołu ds. POLITYKI KADROWEJ)  
i płacowej Fundacji. 

  
  

ADMINISTRACYJNO - 
TECHNICZNY 

  
Zadania zespołu obejmują: 
• prowadzenie biura Fundacji, 
• prowadzenie działalności zaopatrzeniowej w materiały i sprzęt biu-

rowy, sprzęt techniczny i gospodarczy, 
• obsługa administracyjno-organizacyjna wyjazdów służbowych kra-

jowych i zagranicznych, 
• prowadzenie obsługi kancelaryjnej, poligraficznej oraz zapewnienie 
łączności telekomunikacyjnej, 

• obsługa administracyjno-gospodarcza posiedzeń, narad i konferen-
cji, 

• prowadzenie i organizacja prac związanych z realizacją przepisów 
o zamówieniach publicznych, 

• administrowanie środkami rzeczowymi, 
• dbanie o stan techniczny infrastruktury oraz środków rzeczowych 

Fundacji, 
• zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz 

ochrony przeciwpożarowej. 
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Utworzenie portalu internetowego 
energiajadrowa.pl o pokojowym 
wykorzystaniu energii atomowej 

Przygotowanie i zrealizowa-
nie projektu dotyczącego 

badania stanu wiedzy 
uczniów, studentów i nauczy-
cieli o energetyce jądrowej,  
a także ich opinii na temat 

wybudowanie pierwszej pol-
skiej elektrowni jądrowej  

Realizacja Programu Edukacyjnego 
„SPOTKANIA Z ENERGIĄ ATO-
MOWĄ” - organizacja seminariów, 
wykładów, paneli dyskusyjnych dla 
różnych środowisk społecznych  

Przygotowanie i druk publikacji, 
folderów,  broszur, plakatów,… 
o energetyce jądrowej i ochronie 

radiologicznej oraz ich dystrybucja   

Poszerzanie zespołu Fundacji o kolej-
nych wolontariuszy. W 2009 roku pla-
nujemy także zatrudnić stażystów pra-
cujących na rzecz naszej organizacji.  
W I kwartale 2009 roku roz-
pocznie się rekrutacja do ze-
społów zadaniowych 

…  

Poszukiwanie sponsorów Fun-
dacji, szczególnie sponsora 
strategicznego, dzięki którym 
będziemy mogli realizować  
cele Fundacji 

Otworzenie biura Fundacji 
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BILANS 
na dzień 31 grudnia 2008 roku 

 
Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów  

z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539)  

Stan na Wiersz PASYWA Stan na 

początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku 

0,00 0,00 A Fundusze własne 0,00 1 345,56 

0,00 0,00 I Fundusz statutowy 0,00 500,00 

0,00 0,00 II Fundusz z aktualizacji  
wyceny 

0,00 0,00 

0,00 0,00 III Wynik finansowy netto za rok 
obrotowy 

0,00 845,56 

0,00 0,00 1 Nadwyżka przychodów nad 
kosztami (wielkość dodatnia) 

0,00 0,00 

0,00 0,00 2 Nadwyżka kosztów nad przy-
chodami (wielkość ujemna) 

0,00 0,00 

0,00 1 435,56 B Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

0,00 90,00 

0,00 0,00 I Zobowiązania długotermino-
we z tytułu kredytów  

i pożyczek 

0,00 0,00 

0,00 0,00 II Zobowiązania krótkotermino-
we i fundusze specjalne 

0,00 90,00 

1 Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 

2 Inne zobowiązania 0,00 0,00 

3 Fundusze specjalne 0,00 0,00 

0,00 1 435,56 III Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 

0,00 1 435,56 IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

0,00 0,00 1 Rozliczenia międzyokresowe 
przychodów 

0,00 0,00 

0,00 0,00 2 Inne rozliczenia  
międzyokresowe 

0,00 0,00 

0,00 1 435,56   Suma bilansowa 0,00 1 435,56 

Sporządziła: Elżbieta Szyller 
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RACHUNEK WYNIKÓW 
na dzień 31 grudnia 2008 roku 

 
Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów  

z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539)  

Pozycja Wyszczególnienie 
 Kwota za rok 

poprzedni   

1 2 3 4 
A. Przychody z działalności statutowej 0,00 1 250,00 

I. Składki brutto określone statutem     

II. Inne przychody określone statutem   1 250,00 

B. Koszty realizacji zadań statutowych     

C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość 
dodatnia lub ujemna) (A-B) 

0,00 1 250,00 

D. Koszty administracyjne 0,00 404,41 

1 Zużycie materiałów i energii     

2 Usługi obce   314,41 

3 Podatki i opłaty   90,00 

4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia 

    

5 Amortyzacja     

6 Pozostałe     

E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji  
A i G) 

    

F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)     

G. Przychody finansowe   0,02 

H. Koszty finansowe   0,05 

I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności 
(wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 

0,00 845,56 

J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00 

I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia     

II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna     

K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 0,00 845,56 

I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość 
ujemna) 

    

II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego 
(wielkość dodatnia) 

    

 Kwota za rok 
obrotowy   

Sporządziła: Elżbieta Szyller 
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