
 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

STOWARZYSZENIA UMARŁYCH STATUTÓW 

ZA ROK 2020 

1. Wstęp 

Stowarzyszenie Umarłych Statutów zostało powołane 10 lutego 2020 r. podczas zebrania 

założycielskiego, które odbyło się w Warszawie. Stowarzyszenie zostało wpisane do 

Krajowego Rejestru Sądowego 24 lutego 2020 roku. 

2. Władze Stowarzyszenia 

Podczas zebrania założycielskiego wybrano Władze Stowarzyszenia na kadencję 2020-

2022. 

Zarząd: 

Prezes – Łukasz Korzeniowski 

Wiceprezes – Daniel Sjargi 

 

Komisja Rewizyjna: 

Przewodniczący – Gabriel Golenia 

Członek – Jakub Królik 

Do zmiany Władz Stowarzyszenia doszło 4 kwietnia 2020 r. Walne Zebranie Członków 

Uchwałą nr 3/2020 powiększyło skład Zarządu do 3 osób i wybrało Michała 

Czesnowskiego na Wiceprezesa Zarządu; jednocześnie wybrano Adama Jachowicza na 

wakujące miejsce w Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna Uchwałą nr 1/2020 

z 4 kwietnia 2020 r. wybrała Adama Jachowicza na Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej. 

Władze Stowarzyszenie na kadencję 2020-2022 od dnia 4 kwietnia prezentują się jak 

poniżej. 

Zarząd: 

Prezes – Łukasz Korzeniowski 

Wiceprezes – Daniel Sjargi 

Wiceprezes – Michał Czesnowski 

Komisja Rewizyjna: 

Przewodniczący – Adam Jachowicz 

Członek – Jakub Królik 

3. Kwestie osobowe 

Na dzień 31.12.2020 r. liczba członków Stowarzyszenia wynosiła: 14.  



 

Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników, którzy świadczyliby bieżącą pracę 

w Stowarzyszeniu. 

W ramach realizacji miniprojektu z dotacji z Projektu „W różnorodności siła” 

Stowarzyszenie zatrudniło na podstawie umowy zlecenia:  

1) Łukasza Korzeniowskiego na okres od 1.10.2020 r. do 6.11.2020 r. (czynności obsługi 

księgowej w ramach realizacji miniprojektu) i wypłaciło mu wynagrodzenie w 

wysokości 290,00 zł; 

2) Michała Czesnowskiego na okres od 1.10.2020 r. do 8.11.2020 r. (koordynator 

miniprojektu) i wypłaciło mu wynagrodzenie w wysokości 500,00 zł. 

 
4. Finanse 

Stowarzyszenie dochody uzyskiwało z darowizn i składek członkowskich. Z darowizn 

uzyskano 540,00 zł, a ze składek członkowskich – 280,00 zł. Razem osiągnięto dochody 

w wysokości 820,00 zł. 

Stowarzyszenie poniosło koszty działalności statutowej nieodpłatnej pożytku 

publicznego w wysokości 400,00 zł (były to wpisy od skarg kierowanych do WSA) oraz 

koszty administracyjne w wysokości 276,91 zł. Koszty razem wyniosły 676,91 zł. 

Ponadto Stowarzyszenie otrzymało dotację z Projektu „W różnorodności siła” 

w wysokości 2978,51 zł. Koszty tego projektu wyniosły 2733,52 zł. Pozostała kwota 

w wysokości 244,99 zł została zwrócona. 

Na koniec roku 2020 Stowarzyszenie zanotowało zysk w wysokości 143,09 zł. 

5. Cele i zadania Stowarzyszenia 

Stowarzyszenie swoje cele i zadania realizowało poprzez:  

a) prowadzenie strony internetowej www.umarlestatuty.pl; 

b) aktywną działalność w mediach społecznościowych Facebook i Instagram (posty 

informujące o podejmowanych działaniach, posty edukacyjne z zakresu praw 

ucznia); 

c) prowadzenie grupy pomocy społecznościowej na Facebooku „Umarłe Statuty – 

o prawach ucznia”; 

d) podejmowanie bieżących interwencji, obsługiwanie poczty mailowej 

Stowarzyszenia oraz na komunikatorach społecznościowych, na które spływały 

pytania od uczniów, rodziców i nauczycieli; 

e) aktywne wspieranie uczniów, rodziców i nauczycieli w czasie edukacji zdalnej, 
w szczególności zaś przez nadzorowanie zmian prawnych i informowanie o nich 

(tutaj wyróżnić należy wystosowanie pisma do kuratorów oświaty ws. 

nadzorowania przestrzegania przez szkoły zasad zawieszenia zajęć w szkołach 

w pierwszych dwóch tygodniach epidemii oraz pisane przystępnym językiem 

poradniki publikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia); 



 

f) zrealizowanie miniprojektu Wykład dla młodzieży „Prawa ucznia i praworządność 

w szkołach” w ramach dotacji z Projektu „W różnorodności siła” (wykład objął 

honorowym patronatem RPO Adam Bodnar). 
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