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U§TAWA
z dnia 7 kwietnia 1989 r.

Opracowano na pod-

stawie: ti. Dz. U. z
Prawo o §towarzyszeniach

2fi}1 r. Nr 79, poz.

855, z 2003 r. Nr 9ó,
poz. E74, z 2{X}4 r. Nr

W celu stworzenia warrrnków do pełnej realizacjigwarantowanej przepi*- l:i"'llr:ljJ.'rt:
mi Kons§rtucji wolności zrzęszania się zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw 2011 r. Nr l12, poz.

Człowieka i Międzynarodowym Paktem Praw Obyłvatelskich i Politycznych, umoż- 654.

liwienia obywatelom równego, bez względu na przekonania, prawa czynnego

uczestniczenia w ryciu pubticzrlym i wyrńania zróźnicowanych poglądów oraz rę-

alizacji indywidualnych zainteresowań, a także uwzględniając tradycje i powszech-

nie uznawany dorobek ruchu stowarzy§zeniowego, stanowi się, co następuje:

Rozdział 1

PrzepĘ ogólne

Art. 1.

t. obywatele polscy realizująprawo zrzeszania się w stowaruyszeniach, zgodniez
przepisami Konstytucji oraz porządkiem prawnym określonym w ustawach.

2. Prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach może podlegać ograniczeniom przewi-

dzianym jedynie przez ustawy, niezbędnym do zapevmienia interęsów bezpie-

czeństwa państwowego lub porządku publiczrego oraz ochrony zdrowia lub mo-

ralności publicznej albo ochrony praw i wolności innych osób.

3. Stowarzyszenia mająprawo wlpowiadania się w sprawach publicznych.

Art.2.

l. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwĄm ztzeszefiięm o celach

niezarobkowych.

2. Stowarzyszenie samodzie|nie określa swoje cęle, programy dzińania i struktury

organizacyjne orźv uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do pro-

wadzenia swych spra\ł{ może zatrudniać pracowników.

Ań.3.
l. Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną

zdolność do czynności prawnych i nie pozbawionym praw publicznych.
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2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat,którzy mają ograniczonązdolność do czyn-
ności prawnych, mogąnależeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i bierne-
go prawa wyborczego, z tym zę w składzie zarządu §towarzyszenia większoŚĆ
musząstanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

3. Małoletni ponizej l6 lat mogą zazgodąprzedstawicieli ustawowych, nalezeć do
stowarzyszeń według zasad określonych w ich statutach, bez prawa udziału w
głosowaniu na walnych zebraniach członków orazbez korzystania z cry-nnega i
biernego pra\ila wyborczego do władz stowarzyszenia. Jeżeli jednak jednostka

oryanizacyjna stowarzyszenia zrzesza wyłączlie małoletnich, mogą oni wybie-
rać i być wybierani do władz tej jednostki.

Art.4.
l. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium RzeczypospolĘ Pol-

skiej mogą ztzeszać się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami obowiązują-
cymi obywateli polskich.

2. Cuózoziemcy nie mający miejsca zamiesrkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej mogą wstępować do stovvarryszeń, których stalu§ przewidują taką
możliwość.

l.

Ań.5.
Stowarzyszenia międzynarodowe mogą być trłorzone na terytorium Rzeczypo-
spolĘ Polskiej według zasad określonych w ustawie.

Stowarzyszenia mogą należeć do organizacji międzynarodowych na warunkach
określonych w ich stafutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z
umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

Art.6.
Tworzenie stawatzyszeń przyjmujących zasadę bezwzględnego posłuszeństwa
ich członków wobec władz stowarzyszenia jest zakazane.

Nikogo nie wolno zmusrać do udzińu w stowarzyszeniu lub ograniczac jega
pra\i/a do wystąpienia ze stowarzyszenia. Nikt nie może ponosić ujemnych na-
stępstw z powodu ptzynależmości do stowarryszenia albo pozostawania poza
nim.

Ań.7.
l. Przepisom ustawy nie podlegają

l) organizacje społeczne działające na podstawie odrębnych ustaw lub umów
międzynarodowych, których Rzeczpospol ita Polska jest stroną

2) kościoły i inne zwiryki wyznaniowe oraz ich osoby pfa\Nnę?

3) organizacje religijne, których sytuacja prawna jest uregulowana ustawami o
stosunku państwa do kościołów i innych rvłiękó*v wymaniowych, działa-
jące w obrębie tych kościołów i związków,

l.

2.
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4) komitety wyborcze utworzonę w zwiąku z wyborami do Sejmu, do Senatu,

wyborem Prezydenta RzeczypospoliĘ Polskiej, wyborami do Parlamenfu
Europejskiego lub wyborami do organów samorządu terytorialnego,

5) partie politycme.

2. Do organizacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, w sprawach nie uregulowa-
nych odrębnie stosuje się przepisy ustawy.

Art.8.
l. Stowarryszenie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,

o ile przepis ustawy nie stanowi inaczej.

2. (skreślony).

3. (skreślony).

4. (skreślony).

5. Nadzór nad działalnością stowarzyszeń nalezy do:

l) wojewody właściwega ze względu na siedzibę stowarzyszenia - w zakresie

nadzoru nad działalnoŚcią sto\łarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,

2) starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia - w zakresie

nadzoru nad innymi niz wymienione w pkt 1 stowarzyszeniami

- zw any ch dalej,,organami nadzoruj ącymi".

6. Przepisy ustawy nie naruszają uprawnień prokuratora wynikających z innych

usta\ł.

Rozdzial2
Tworzenie stowa rzyszeń

Ań.9.
Osoby w liczbie co najmniej piętnasfu, pragnące załoiłyć stowarryszenie, uchwalają

statut stowarzy szenia i wybierają komitet założycielski.

Ań. 10.

1. Statut stowarzyszenia określa w szczegó|ności:

l) naruę stowarzyszęnią odróżniającąje od innych stowarzyszeń, organizacjii
insĘrtucji,

2) teren dzińania i siedzibę stowarzyszenią

3) cele i sposoby ich realizacji,

4) sposób nabywania i utraty członkostwa,przyczyny utraty członkostwa§raz
prawa i obowią,zki członków,

5) władze stowarzyszenia, Ęb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu

orazich kompetencje,

6) sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciryania zobowią.zań mająl
kowych, atakże warunki wa:żności jego uchwał,
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7) sposób uzy§kiwania środków finansowych oraz ustana$iiania składek człon-
kowskich,

8) zasaĄ dokonywania zmian statutu,

9) sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie, które zamieua tvłotzyć terenowe jednostki arganizacyjne, jest

obowią,zane określić w statucię strukturę organizacyjnąi zasaóy tworzenia tych
jednostek.

3. Osoba pfawna może być jedynie wspieĘącym cńonkiem stowarzyszenia.

Ań. 11.

1. Najwyższąwładząstowarzyszenia jest walne zebtanie członków. W sprawach, w
których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie
uchwał naleĘ do walnego zebrania członków.

2. Statut może przewidywać zamiast walnego zebrania członków zebranie delega-
tów lub zastąpienie walnego zębrania członków zebraniem delegatów, jeżeli
liczba członków przekroczy określoną w stafucie wielkość. W takich przypad-
kach statut olreśla zasady wyboru delegatów i czas tlwania ich kadencji.

3. Stowarzyszenie jest obowiązane posiadać zarząd i organ kontroli wewnętrznej.

Ań.12.
Komitet załoĘcielski składa do sądu Ęestrowego wniosek o Ęestrację wraz ze
statutem, listą załozycieli, zawierującą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia,
miejsce zamięszkania oruz własnoręczne podpisy zńoĘciel| protokoł z wyboru
komitetu załoĄcielskiego, a także informację o adresie tymczasowej siedziby stowa-
rz.yszenia.

Ań. 13.

Wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia sąd rejestrowy rozpoznaje nie-
zvvłocznie, arczstrzygnięcie powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesię-
cy od dnia ńożeniawniosku.

Sąd rejeskowy doręcza organowi nadzorującemu odpis wniosku o Ąestrację
wtaz z zaŁącmikwrli rłymienionymi w art. 12. Organ tęn ma prawo wypowie-
dzieć się w sprawie wniosku w terminie 14 dni licząc od dnia jego doręczenia, a

także przystryió, za zgodą sądu, do postępowania jako zainteresowany.

Art.14.
Sąd Ąestrowy odmawia zarejestrowania stowarzyszenia, jeżeli nie spełnia ono wa-
runków określonych w ustawie.

Art 15.

1. Sąd Ęestrowy przed wydaniem postanowienia o zaĘestrowaniu stowarzysze-
nia, jeżeli vma za niezbędne dokonanie dodatkowych ustaleń, wyznacza w tym
celu posiedzeni e wyj aśniaj ące.

2, Na posiedzenie wyjaśniające sąd Ęestrowy wzywa uczestników postępowania.

l.

2.

201 1-07-1 3



OK*""ldu S"i*o ,, 5/ll

Ań.16.
Sąd Ąestrowy wydaje postanowienie o zarejestrowaniu stowarzyszenia po stwier-
dzeniu, że jega statut jest zgńny z przepisami prawa i zńoĘciele spełniają wyma-
gania określone ustawą

Art. t7.

1. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpacząć dzińalność z
chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

la. Terenowa jednostka arganizacyjna, o któĄ mowa w art. l0 ust. 2, może uzy-
skać osobowośó prawną jeżeli statut stowarzyszenia to przewiduje.

2. (skreślony).

3. O wpisaniu stowarzyszenia do KĄowego Rejestru Sądowego sąd Ęestrowy
zawiadamia założycieli oftź organ nadzorujący, przesyłając jednocześnie temu

organowi statut.

4. Postępowanie w sprawach o wpis stowarzyszenia do Ęestru stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicmych zakładów opieki zdrowotnej do Krajowego Rejestru Sądowego jest
wolne od opłat sądowych.

Ań.18. (skreślony).

Ań. 19. (skreślony).

Ań.20.
|. Zaruąó terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia jest obowią.zany, w

terminie 14 dni od chwili jej powołania, zawiadomić o tym organ nadzorujący

właściwy ze względu na siedzibę Ę jednostki, podając skJad zaruądu i adres

siedziby jednostki, oruz doręczyć statut stowarzyszenia.

2.Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w razie zmian w składzie zaruądu i adresie

siedziby terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia oraz w stafucie sto-

warzyszenia.

Art.2l.
Zanąd stowarzyszenia ma obowiązek niezwłocznie zawiądomić sąd rejestrowy o

zmianie statutu. W sprawie wpisania do rejestru zmiany stafutu stowarzyszenia sto-

suje się odpowiednio zasady i tryb przewidziane dla Ęestracji stowarzyszenia.

Art.ż2.

l. Stowarzyszenia w liczbie co najmniej trzech mogą zńaZyć rwiązek stowarzy-

szeń. ZńoĘcielami i członkami zvłiąlku mogą być takze inne osoby prawne, z

Ęm że osoby pra}vne mające celę zarobkowe mogą być członkami wspieĄący-
mi.

2.Da związków, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy usta-

lvy.
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^rt.23. 
(skreślony).

Art.24. (skreślony).

Rozdział 3
Nadzór nad stowarzyszeniam i

Ań.25.
Organ nadzorujący ma pra§/o:

1) żądać dostarczeni a przez zarząd stowarzy szenia, w w znaczonym terminie,
odpisów uchwał walnego zebtania członków (zebtania delegatów),

2) (skreślony),

3) żądać od władz §towarzyszenia niezbędnych wyjaśnień.

Art.26.
W razie niezastosowania się stowarryszenia do wymagań określonych w art. 25, sąd

na wniosek organu nadzorującego może nńożyć grzywnę w wysokości jednorazowo

nie wyższej niz 5 000 zł. Od gr7łwny można złłolnić, jeżeli po jęj wymierzeniu sto-

warryszenie nienrłocznie zastosuje się do wymagań organu nadzorującego. Stowa-

rzyszenie, r.v terminie 7 dni, może wysĘlić do sądu o zwolnienie od grzywny.

Ań.27.
Organem nadzorującym terenowąjednostkę organizacyjną stowarzyszenia jest organ

określony w ań. 8 ust. 5, właściwy ze względu na siedzibę Ę jednostki.

Ań.28,
W razie stwierdzenia, że dzińalność stowarzyszenia jest niezgodna z prawem lub
narusza postanowienia statutu w sprawach, o których moilia w art. 10 ust. l i 2, organ

nadzorujący, w zależmości od rodzaju i stopnia stwierdzonych nieprawidłowości,
może wysĘrić o ich usunięcie w określonym terminie, udzielić ostrzeżenia władzom
stowarzyszenia, wystąpić do sądu o zastosowanie środka określonego w art.ż9.

Art.29.
1. Sąd, na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, może:

1 ) udziel ić upomn ien ia władzom stowarzyszen ia,

2) uchylić niezgodnąz prawem lub statutem uchwałę stowarzyszenia

3) rc,mvięać stowarzy§zenie, jeżeli jego działalność wykazuje ruĄce lub upo-

rczywe naruszanie prawa albo postanowień statutu i nie ma warunków do
przywróceniadzińalności zgodnej z prawem lub stafutem.

2. Sąd rozpoznając wniosek, o ldórym mowa w ust. 1 pkt 3, może na wniosek lub z
własnej inicjatywy wydać zarządzenie tymczasowe o zawieszeniu w czynno-
ściach zarządu stowarzyszenia, wyznaczając przedstawiciela do prowadzenia
bieżących spraw stowarzyszenia.
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3. Rozpoznając wniosek o rozwiąąanie stowarzyszenia, sąd może zobowiązaó wła-
dze stowarzyszenia do usunięcia nieprawidłowości w określonym terminie i za-

wiesić postępowanie. W razie bezskutecznego upĘwu terminu, sąd, na wniosek
organu nadzorującego lub z własnej inicjatywy, podejmie zawieszone postępo-

wanie.

Ań.30.
1. Jeżeli stowarzyszenie nie posiada zarządu zdolnego da działańprawnych, sąd, na

wniosek organu nadzoĄącego lub z własnej inicjatvwy, ustanawia dla niego ku-

ratora.

2. Kurator jest obowięany do zwołania w okresie nie dłuZszym niż 6 miesięcy

walnego zębtaniaczłonków (zebrania delegatów) stowarzyszenia w celu wyboru

zaruądu. Do czasu wyboru zarządu, kurator reprezenfuje sto\ł/arzyszenie w
sprawach majątkowych wymagających bieżącego załatwienia.

3. Wynagrodzenie kuratora pokrywa się z majątku stowarzyszenia.

Art.31.
Na wniosek organu nadzoĄącego sąd wydaje postanowienie o rozwiązaniu stowa-

tzyszenia, w razie gdy:

1) liczba członków stowarzyszenia zmniejszyła się poniżej licńy członków
\ilymaganych do jego założenia,

2) stowarzyszenie nie posiada przewidzianych w ustawie władz i nie ma wa-

runków do ich wyłonieniaw okresie nie dłuZszym niż rok.

Art.32.

Wnioski, o których mowa w art. 29 ust. 1 i art. 31, sąd rozpoznaje na rozprawie w
postępowaniu nieprocesowym - rejestrowym.

Rozdzial4
Majątek stowarzyszenia

Art.33.
t. Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków,

zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia

otaz z ofiarności publicznej.

2. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może ptzyjmować

darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiamości publicznej.

Ań.34.
Stowarzyszenie może prowadzió działalność gospodarczą, według ogólnych zasad

określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzy-

szenia sŁaĘ realizacji celów stafutowych i nie może być przeznaczony do podziału

między jego członków.
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Ań.3§.
Stowarzyszenie moze otrzymywać dotację według za§ad określonych w odrębnych
przepiSach.

Rozdział 5
Likwidacj a storrarzyszeń

Ań.36.
1. W razie rorvłiązania się stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwida-

torami stowarzyszenia są członkowie jego zatządu, jeżeli stafut lub, r,ł, razię bra-
ku odpowiednich postanowień statutu, uchwała ostatniego walnego zebrania
członków (zebrania delegatów) tego stowarzyszenia nie stanowi inaczej.

?. W razie romvięania §towarzyszenia przez sąd, zarządza on jego likwidację, wy-
znaczaj ąc l ikwi datora.

Art.37.
l. Obowiąkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrót-

szym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego stowarzyszenia
przed nieuzasadnionym uszczupleniem.

2. Likwidator w szczególności powinien:

1) zawiadomić sąd o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora, z pada-
niem swego nazwiska, imienia i miejsca zamieszkania, jeżeli nie zachodzą
warunki określone w art. 36 ust.2,

2) dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwida-
cji, podając do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania likwida-
cyjnego,

3) po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreślenie stowarzy-
szeniaz Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Jeżeli likwidacja nie zostanie zakańczoaa w ciągu roku od dnia jej zarządzenią
likwidatorry przedstawiająprzyęTyny opómienia sądowi, który w razie uznania
opóźnienia za usprawiedliwione przedfuża termin likwidacji lub zarządza zrrńa-
nę likwidatorów.

Art.38.
Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia ptzez§acza się na cel określony w statucie
lub w uchwale walnego zębrania członków (zebrania delegatów) o likwidacji stowa-
rzyszenia. W razie braku postanowienia statutu lub uchwały w tej sprawie, sąd orze-
ka o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny.

Ań.39.
Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego stowarryszenia.
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Rozdzial6
Stowarzyszenia zwykłe

Art.40.

1. Uproszczoną formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe, nie posiadające

osobowości prawnej.

2. osoby w liczbie co najmniej &zech, pragnące założyć stowarzyszenie zwykłe,

uchwalają regulamin dziŃalności, określając w szczególności jego nazrłę, cel,

teren i środki działania, siedzibę oraz przedstawiciela reprezenfującego stowa-

rzyszenie.

3. o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego jega załoĘciele informują na piŚmie

właściwy, ze wzg!ędu na przysńąsiedzibę stowarzyszenia, organ nadzorujący,

podając dane, o których mowa w ust. 2.

Ań.41.
1. Sąd Ęestrorły, na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, moze zakazaĆ

zaŁożęnia stowarzyszenia nqykłego, jezeli nie spełnia ono warunków okreŚlo-

nych w art.16. Art. 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. JeżęLi w ciągu 30 dni od dnia uzyskania informacji o zńożeniu stowarzyszenia

zwykłego nie zakazano jego działalności, może ono rozpocząó działalnoŚÓ.

Ań.42.
1. Stowarzyszenie zwykłe nie moze:

1) powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,

2)łączyć się w zwipki stowarzyszeń,

3) zrzeszać osób prawnych,

4) prowadz ić działalnośc i gospodarczej,

5) przyjmować darowizn, spadków i zapisów oraz otrzymywń dotacji, atakże
korzystać z ofiamości publicznej.

2. Stawaruyszenie rvły?Je uzyskuje środki na swoją działalność ze składek cńon,
kowskich.

Art.43.

W sprawach nie uregulowanych odmiennie w tym rozlzialę do stowarzyszenia zwy-

kłego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, zĘm że:

1) nie stozuje się przepisów ań. 9-13, arź. 14 ust. l, art. 17, art. 2a, aft. 2?,24,
art.27,art. 30 i art. 31 pkt2,

2) ilekroó w ustawie jest mowa o statucie, naleĘ przez to rozumieĆ regulamin

stowatzyszenia zwykłe go.
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Rozdział7
Przepisy §zczĘólne, zmiana przepi§ów obowiązujących oraz przepi§y przej-

ściowe i końcowe

^ń.4Ą.t. Ograniczenia we wstępowaniu żołnierzy w czynnej słuzbie wojskowej i junaków
odbywających zasadnicząsfuzbę w obronie cywilnej oraz funkcjonariuszy Służby
Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej do stowarryszeń, atakże uczestniczeniu
w ich działalności, określająodrębne ustawy.

2. Dzińalność stowarzyszeń na terenach i w obiektach znajdujących się w zarzą-
dzie lub uzytkowaniu organów wojskowych ałbo resortu §pfaw wewnętrznych
wymaga zezwolenia, odpowiednio, Ministra Obrony Narodowej lub Ministra
Spraw Wewnętrznych albo organów przez nich określonych.

Art.4§.
Osoby pragną§e zńoĘć stowarzyszenie prowadzące działalność bezpośrednio zwią-
aarrąz obronnością albo bezpieczeństwem państwa lub ochroną porządku publiczne-
go są obowiązane uzgodnić zakres tej działalności, odpowiednio, z Ministrem Obro-
ny Narodowej lub Ministrem Spraw Wewnętrznych albo organami przez nich okre-
ślonymi.

Ań.46. (skreślony).

Art. 47-50. (pominięte).

Art.51.
l. Do czasu odrębnego uregulowania statusu prawnego zrviązków wyznaniowych

oraz zakonów i kongregacji duchownych, do których miały zastosowanie przepi-
sy rozporządzeniaPrezydenta Rzeczypospolitej z dnia27 ptździemika l93ż r. -
Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 94, poz. 808, z 1946 r. Nr 4, poz. 30, z
1949r.Nr41, poz.ż93 iNr45, poz.335,z§5a r,Nr44, paz.4aI iNr53,poz.
489, z 1964 r. Nr 41, poz. ż76 oraz z 1985 r. Nr 3ó, poz. 167), stosuje się wobec
nich przep i sy tego r ozporządzenia.

2. Przepis ust. l stosuje się odpowiednio do nowo powstających zwipków wzna-
niorłych oraz zakonów- i kongregacji duchownych.

Art.52.
l. Działające w dniu wejścia ustawy w zycie stowarzyszenia zarejestrowane i sto-

warzyszenia wyższej uĄĄeczności sĘą się stowarzyszęniami w rozumieniu jej
przepisów. Stafuty tych stowarzyszeń, stanowiące podstawę ich działania, za-

chowują moc zzastrzeżenięm ust. 2.

2. Tracą moc postanowienia stafutów stowarzyszeń, o których mowa w ust. 1,

sprzeozne z przepisami ustawy.
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Ań.53. (skreślony).

Ań.54. (pominięty).

Ań.55.
1. W sprawach uregulowanych ninĘszą ustawą nie zakończonych decyzją osta-

tecznąprzed dniem jej wejścia w Ęcie, stosuje się przepisy tej ustawy-

2. Postępowanie tikwidacyjne stowarzyszeń wszczęte przed dniem wejŚcia u§tawY

w zycie prowadzi się na podstawie dotychczasowych przepisów.

Art.56.

Tracąmoc:

l) tozporz$zenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia27 pńdziemika 1932 r.

- Prawo o stowarzyszeniach @z.U. Nr 94, poz. 808, z 1946 r. Nr 4, poz. 30,

z 1949 r. Nr 41, poz.293 i Nr 45, poz.335, z §5a r. Nr 44, poz. 401 i Nr
53, paz. 489, z 1964 r.Nr 4l, poz. 27 6 oraz. z l 985 r. Nr 36, poz. l 67), z za-

strzeżeniem art. 5l niniejszej ustawy,

2) dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. o zmianie niektórych przepisów prawa o

stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 45, poz.335), z wyjątkiem art. 2 ust. 2 lit. a) i
c).

Art- 57.

Ustawa wchodzi w rycie z dniem ogłoszenia.
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