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Streszczenie:
Działalność organizacji pozarządowych regulowana jest wieloma przepisami. Prawo
do zrzeszania się zagwarantowane zostało w samej Konstytucji RP (art. 12, 58) stanowiącej,
iż Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych,
organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych
dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji, zaś każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się.
Wskazać też można liczne ustawy i rozporządzenia stanowiące prawo, któremu podlega
sektor pozarządowy. Jednym z najważniejszych aktów jest ustawa z dnia 7.04.1989 r. –
Prawo o stowarzyszeniach1, która była wielokrotnie nowelizowana. Na najniższym poziomie
działalność stowarzyszeń regulują akty prawa wewnętrznego (statuty, uchwały, regulaminy)
regulujące zasady codziennego funkcjonowania organizacji.
Artykuł ukazuje zasady tworzenia, nadzoru, likwidacji oraz nabywania majątku przez
stowarzyszenia na przykładzie Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowanków i Sympatyków
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Przedstawione zostały
także zasady działalności stowarzyszeń zwykłych.
Abstract:
Activities of non-governmental organizations are regulated by many laws. The right
to associate is granted by Polish constitution which ensures the freedom of creation and
running of unions, socio-professional organizations for farmers, associations, civic
movements and other voluntary unions and foundations. Everyone is granted the freedom
of association. Many laws and acts can be pointed as the ones forming rights which nongovernmental sections are subordinated to. One of the most important acts is one stated in
7thof April 1989. Amended many times – Associations Law. The lowest level association
activities are regulated by internal law (statutes, acts, resolutions) stating everyday
functioning rules.
Article shows rules of creating, supervision, liquidation and purchasing wealth
by associations of Graduates, Pupils and well-wishers of School Center of agricultural
education in Stary Brześć. Rules of running a regular association are introduced as well.
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