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STATUT
LIGI OBRONY KRAJU
Uchwalony w 2001

Liga Obrony Kraju jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem skupiaj¹cym w
swoich szeregach obywateli d¹¿¹cych do umacniania obronnoœci Rzeczypospolitej
Polskiej oraz gotowych do jej obrony.
Liga Obrony Kraju w swojej dzia³alnoœci kieruje siê postanowieniami Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisami prawa.
Liga Obrony Kraju kultywuje tradycje narodowe i tradycje orê¿a polskiego, oraz
nawi¹zuje do dorobku swoich poprzedniczek -Towarzystwa Przyjació³ ¯o³nierza.! Ligi
Przyjació³ ¯o³nierza.
Liga Obrony Kraju wspó³pracuje z organami administracji pañstwowej oraz samorz¹du
terytorialnego, a w szczególnoœci z:
resortami Obrony Narodowej i Edukacji Narodowej, Urzêdem Kultury Fizycznej i Sportu,
jednostkami wojskowymi i kuratoriami oœwiaty, a tak¿e organizacjami spo³ecznymi,
dzia³aj¹cymi na rzecz wychowania
patriotycznego i przygotowania obronnego spo³eczeñstwa.

Aby udostêpniæ nowy statut cz³onkom klubu (aktualnie wersja drukowana nie jest jeszcze dostêpna)
postara³em siê przetworzyæ posiadan¹ wersjê na elektroniczn¹.
Wyra¿am jednoczeœnie nadziejê, ¿e wersja pozbawiona jest wad.
Proszê opieraæ siê na wersji drukawanej przez ZG LOK (jak siê uka¿e).
Z ¿eglarskim pozdrowieniem:
Mariusz Tarnowski
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ROZDZIA£ l
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Liga Obrony Kraju, w skrócie .LOK".
§ 2. LOK dzia³a na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” oraz niniejszego statutu.
§ 3. LOK posiada osobowoœæ prawn¹ i jest wpisana do rejestru stowarzyszeñ Krajowego
Rejestru S¹dowego w S¹dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy.
§ 4.
1. Terenem dzia³alnoœci LOK jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzib¹ w³adz krajowych LOK jest miasto sto³eczne Warszawa.
§ 5. LOK ma prawo powo³ywaæ terenowe jednostki organizacyjne.
§ 6.
1.Terenowymi jednostkami organizacyjnymi LOK s¹: wojewódzkie, powiatowe
(rejonowe, miejskie) i gminne jednostki organizacyjne oraz kluby i ko³a
2.Organizacja wojewódzka dzia³a na Obszarze jednego województwa
3.Organizacja rejonowa mo¿e dzia³aæ w granicach dwu lub wiêcej s¹siednich powiatów.
4.Organizacja powiatowa dzia³a na obszarze jednego powiatu.
5.Organizacja miejska mo¿e dzia³aæ na obszarze miasta, na prawach powiatu
6.Organizacja gminna dzia³a na obszarze jednej gminy.
§ 7. Wojewódzkie jednostki organizacyjne s¹ podporz¹dkowane Zarz¹d B G³ównemu.
§ 8. Powiatowe i miejskie jednostki organizacyjne oraz rejonowe obejmuj¹ce wiêcej ni¿ jeden powiat s¹
podporz¹dkowane w³aœciwym zarz¹dom wojewódzkim.
§ 9. Gminne jednostki organizacyjne s¹ podporz¹dkowane w³aœciwym zarz¹dom.
§ 10. 1.Kluby i kota s¹ podporz¹dkowane w³aœciwym zarz¹dom.
2. Kluby i ko³a s¹ podstawowymi jednostkami organizacyjnymi urzeczywistniaj¹cymi program
stowarzyszenia oraz zapewniaj¹cymi realizacjê celów statutowych.
3. Kluby i kota mog¹ dzia³aæ w ró¿nych œrodowiskach.
4.Organizacjê i przedmiot dzia³ania Klubów ¯o³nierzy Rezerwy LOK (K¯R LOK) okreœla
Prezydium Zarz¹du G³ównego.
5. W uzasadnionych przypadkach kluby (ko³a) mog¹ byæ podporz¹dkowane Zarz¹dom
Wojewódzkim.
§ 11.1. O powo³aniu oraz okreœleniu obszaru dzia³ania terenowej jednostki organizacyjnej i
zakresu dzia³alnoœci jej w³adz albo o rozwi¹zaniu i likwidacji takiej jednostki, decyduje
zarz¹d jednostki organizacyjnej wy¿szego szczebla.
2. Organizacja gminna mo¿e byæ powo³ana, je¿eli w granicach gminy dzia³aj¹ stale, co
najmniej 3 podstawowe jednostki organizacyjne.
3. Organizacja powiatowa (rejonowa, miejska) mo¿e byæ powo³ana, je¿eli w granicach
powiatu (rejonu, miasta) dzia³a stale, co najmniej 6 podstawowych jednostek organizacyjnych.
4. W³adzom Jednostki organizacyjnej, wobec której podjêto decyzjê o jej rozwi¹zaniu
przys³uguje prawo odwo³ania siê do zarz¹du jednostki organizacyjnej wy¿szego szczebla.
Termin do wniesienia uzasadnionego odwo³ania wynosi 14 dni, licz¹c od dnia, w którym
decyzja zosta³a im dorêczona. Wniesienie odwo³ania wstrzymuje wykonanie decyzji.
5. Odwo³anie, o którym mowa w ust.4. powinno byæ rozpatrzone nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 3
miesiêcy. W sprawach skomplikowanych pod wzglêdem prawnym lub faktycznym zarz¹d
rozpatruj¹cy odwo³anie mo¿e wyst¹piæ do Zarz¹du (Prezydium Zarz¹du) G³ównego LOK o
przedstawienie opinii lub udzielenie wytycznych, co do sposobu rozpatrzenia odwo³ania.
§ 12.1. LOK opiera swoj¹ dzia³alnoœæ na pracy spo³ecznej cz³onków.
2. W celu realizacji zadañ statutowych i prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej LOK tworzy
biura, oœrodki szkolenia oraz zak³ady i oddzia³y dzia³alnoœci gospodarczej, w których
zatrudnia siê pracowników.
3. Pracownicy stowarzyszenia, niebêd¹cy jego cz³onkami, nie korzystaj¹ z uprawnieñ
statutowych.
§ 13. Wyboru do w³adz stowarzyszenia w g³osowaniu tajnym dokonuje siê spoœród:
1) cz³onków zwyczajnych - do zarz¹du klubu (ko³a), na walnym zebraniu cz³onków klubu
(ko³a),
2) delegatów na zjeŸdzie delegatów odpowiedniego szczebla organizacyjnego - do
w³aœciwego zarz¹du LOK.
§ 14.1. Kadencja w³adz stowarzyszenia trwa 5 lat..
2. Kadencja w³adz klubów (kó³) szkolnych LOK trwa 1 rok.
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3. Kadencja delegatów na wszystkie zebrania delegatów ustaje wraz z wyborem delegatów na kolejne zebranie.
§ 15.1. LOK posiada sztandar i flagê oraz u¿ywa w³asnych pieczêci, ubioru i odznak
organizacyjnych.
2. Wzory ubioru organizacyjnego oraz pieczêci i odznak organizacyjnych, o których mowa w
ust. 1, okreœlaj¹ odrêbne przepisy wydane przez Zarz¹d G³ówny.
3. God³em LOK jest stylizowany bia³y orze³ bez korony na czerwonym tle, opieraj¹cy siê na
tarczy amazonek, w któr¹ s¹ wkomponowane du¿e litery „LOK".
4. Flaga LOK jest bia³o-czerwona, kolory te ³¹czy w¹ski pasek w kolorze b³êkitnym. Po jej
lewej stronie - na tle koloru bia³ego umieszczone jest god³o LOK.
5. Wzór god³a i flagi LOK okreœlaj¹ za³¹czniki do statutu.
6. God³o i flaga LOK w ustalonym wzorze s¹ w³aœciwe tylko dla LOK-u.
7. Nazwa LOK oraz nazwy jej historycznych poprzedniczek, tj. Towarzystwa Przyjació³ ¯o³nierza TP¯ oraz Ligi Przyjació³ ¯o³nierza - LP¯ s¹ w³aœciwe tylko Stowarzyszeniu LOK.
§ 16. Terenowe jednostki organizacyjne stowarzyszenia mog¹ przyjmowaæ nazwy regionalne
b¹dŸ historyczne.
§ 17. LOK wspó³pracuje z organizacjami spo³ecznymi innych pañstw o podobnych za³o¿eniach
programowych i zbli¿onym charakterze.
§ 18. Wyk³adania przepisów niniejszego statutu nale¿y wy³¹cznie do w³aœciwoœci Zarz¹du
G³ównego LOK.

ROZDZIA£ II
CELE l ŒRODKI DZIA£ANIA

§ 19. LOK jest dobrowolnym i patriotycznym zrzeszeniem osób, które za cel dzia³ania stawiaj¹
sobie wspó³uczestnictwo w:
1) kszta³towaniu i umacnianiu w spo³eczeñstwie, zw³aszcza wœród m³odzie¿y,
obywatelskiej postawy wobec spraw obronnoœci Rzeczypospolitej Polskiej,
2) prowadzeniu dzia³alnoœci oœwiatowo-wychowawczej,
3) wyrabianiu i utrwalaniu w spo³eczeñstwie, szczególnie wœród m³odzie¿y, po¿¹danych
zainteresowañ, nawyków i umiejêtnoœci wa¿nych z punktu widzenia zdolnoœci
obronnej Pañstwa oraz przydatnych w przygotowaniu spo³eczeñstwa do
zapobiegania i ewentualnego zwalczania zagro¿eñ okresu pokoju,
4) krzewieniu kultury fizycznej i rozwoju dyscyplin sportu, w tym sportu wyczynowego,
wchodz¹cych w zakres zainteresowania stowarzyszenia.
§ 20. Cele statutowe LOK osi¹ga poprzez:
1) patriotyczno-obronne i sportowo-politechniczne oddzia³ywanie wychowawcze na
swych cz³onków i uczestników imprez organizowanych przez stowarzyszenie,
2) kultywowanie i popularyzowanie tradycji narodowych i orê¿a polskiego oraz
sprawowanie opieki nad miejscami pamiêci narodowej,
3) upowszechnianie wiedzy na temat wspó³czesnych problemów obronnoœci
Rzeczypospolitej Polskiej,
4) kszta³towanie i popularyzowanie obywatelskiego stosunku do Si³ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej oraz s³u¿by wojskowej,
5) organizowanie oraz wspó³organizowanie okolicznoœciowych imprez masowych,
6) kszta³towanie przez cz³onków stowarzyszenia poczucia obywatelskiej odpowiedzialnoœci za
kraj,
7) tworzenie warunków Sprzyjaj¹cych wielokierunkowej dzia³alnoœci klubów ¿o³nierzy
rezerwy LOK (K¯R LOK),
8) popularyzowanie, organizowanie oraz stwarzanie warunków do masowego uprawiania, przede
wszystkim przez m³odzie¿, sportów obronnych. sportów walki, strzelectwa kulowego i
pneumatycznego, ¿eglarstwa œródl¹dowego i morskiego, sportów motorowodnych,
p³etwonurkowania oraz sportów politechnicznych, takich jak: modelarstwo ko³owe,
p³ywaj¹ce i lotnicze, a tak¿e ró¿nych odmian sportów ³¹cznoœci,
9). propagowanie obrony cywilnej oraz wspó³udzia³ w realizacji jej zadañ.
10) popularyzowanie wiedzy ekologicznej i wspó³uczestniczenie w dzia³aniach maj¹cych
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na celu ochronê przyrody i œrodowiska naturalnego,
11) szkolenie osób ubiegaj¹cych siê o zdobycie lub podwy¿szenie kategorii prawa jazdy
na pojazdy samochodowe, zdobycie karty rowerowej, motorowerowej i woŸnicy,
uzyskanie stopni ¿eglarskich, motorowodnych i w p³etwonurkowaniu oraz sportowych
kwalifikacji instruktorskich, a ponadto szkolenie w ró¿nych dziedzinach technicznych,
jak radio³¹cznoœci, naprawy sprzêtu radiowego i telewizyjnego, modelarstwa,
³¹cznoœci satelitarnej, komputerów itp. wspó³czesnych œrodków ³¹cznoœci,
12) wykonywanie zadañ zleconych przez organa w³adzy i administracji pañstwowej oraz
samorz¹dowej w ramach powszechnego obowi¹zku obrony,
13) œwiadczenie us³ug na rzecz Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinach
obustronnie uzgodnionych,
14) powo³ywanie terenowych jednostek organizacyjnych i ich organów wykonawczych,
15) wspó³dzia³anie z organami w³adzy i administracji rz¹dowej oraz samorz¹dowej, z
kierownictwami podmiotów gospodarczych, szkó³ i innych placówek oœwiatowowychowawczych oraz organizacji spo³ecznych w celu zapewnienia jak najlepszych
warunków do dzia³ania LOK,
16) wspó³dzia³anie z resortami: obrony narodowej, edukacji narodowej, spraw
wewnêtrznych i administracji, kultury fizycznej, jednostkami wojskowymi i
kuratoriami oœwiaty oraz organami administracji rz¹dowej i samorz¹dowej,
stowarzyszeniami, kierownictwami podmiotów gospodarczych, szkól i placówek
oœwiatowych,
17) prowadzenie placówek oœwiatowych,
18) wydawanie i kolportowanie czasopism, ksi¹¿ek, podrêczników i skryptów o
charakterze instrukta¿owym i szkoleniowym oraz materia³ów popularyzuj¹cych cele i
zadania stowarzyszenia,
19) prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej na ogólnie obowi¹zuj¹cych zasadach.
ROZDZIA£ III
CZ£ONKOWIE LOK - ICH PRAWA l OBOWI¥ZKI

§ 21. Cz³onkostwo w stowarzyszeniu jest dobrowolne. Nabywa siê je na podstawie pisemnej
deklaracji z dniem podjêcia uchwa³y przez w³aœciw¹ w³adzê statutow¹.
$ 22. (?)
§ 23. Cz³onkowie dziel¹ siê na:
1) cz³onków zwyczajnych,
2) cz³onków honorowych,
3) cz³onków wspieraj¹cych,
§ 24.1. Cz³onkami zwyczajnymi mog¹ byæ osoby ma³oletnie i pe³noletnie niepozbawione praw
publicznych, podporz¹dkowuj¹ce siê postanowieniom niniejszego statutu.
2. Ma³oletni w wieku od 16 do 18 lat, posiadaj¹cy ograniczon¹ zdolnoœæ do czynnoœci
prawnych, mog¹ nale¿eæ do stowarzyszenia i korzystaæ z czynnego oraz biernego prawa
wyborczego, przy czym w sk³adzie zarz¹du wiêkszoœæ musz¹ stanowiæ osoby o pe³nej
zdolnoœci do czynnoœci prawnych.
3. W jednostkach organizacyjnych stowarzyszenia zrzeszaj¹cych wy³¹cznie ma³oletnich
poni¿ej 16 lat, ma³oletni mog¹ wybieraæ i byæ wybierani do w³adz tej jednostki.
§ 25.1. Cz³onkiem honorowym mo¿e byæ osoba fizyczna, zas³u¿ona dla stowarzyszenia.
2. Godnoœæ „Cz³onka Honorowego LOK" nadaje Zarz¹d G³ówny.
3. Cz³onkowie honorowi LOK s¹ zwolnieni z op³acania sk³adki cz³onkowskiej.
4. Godnoœæ „Cz³onka Honorowego Klubu” (Ko³a)" mo¿e nadawaæ walne zebranie cz³onków
na wniosek zarz¹du klubu (ko³a).
§ 26. Cz³onkiem wspieraj¹cym mo¿e byæ osoba fizyczna lub prawna uznaj¹ca postanowienia
statutu oraz zobowi¹zuj¹ca siê do udzielania pomocy finansowej lub rzeczowej albo innych
korzyœci s³u¿¹cych, realizacji celów statutowych stowarzyszenia.
§ 27. Cz³onkowie zwyczajni i honorowi maj¹ prawo:
1) wybieraæ i byæ wybieranymi do w³adz stowarzyszenia,
2) uczestniczyæ w walnych zebraniach cz³onków klubu (ko³a) oraz posiedzeniach
zarz¹du wtedy, gdy podejmowane s¹ uchwa³y dotycz¹ce oceny dzia³alnoœci lub
postêpowania cz³onka,
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3) zg³aszaæ wnioski i postulaty do w³adz stowarzyszenia,
4) odwo³ywaæ siê do w³adzy wy¿szej od uchwa³ i decyzji podjêtych przez w³adzê
ni¿szego szczebla organizacyjnego,
5) nosiæ ubiór i odznaki organizacyjne oraz reprezentowaæ LOK na zawodach
sportowych i innych imprezach masowych,
6) korzystaæ ze sprzêtu i urz¹dzeñ stowarzyszenia na zasadach okreœlonych przez
Zarz¹d G³ówny lub zarz¹dy ni¿szych szczebli organizacyjnych.
§ 28. Cz³onkowie wspieraj¹cy maj¹ prawo do korzystania z uprawnieñ wymienionych w § 27, z
wyj¹tkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
§ 29. Cz³onkowie stowarzyszenia maj¹ obowi¹zek:
1) cz³onkowie zwyczajni:
a) godnie reprezentowaæ LOK,
b) przestrzegaæ postanowieñ statutu, regulaminów i uchwa³ w³adz stowarzyszenia,
c) braæ czynny udzia³ w pracy klubu (kota),
d) op³acaæ regularnie sk³adkê cz³onkowsk¹ i inne œwiadczenia obowi¹zuj¹ce w
stowarzyszeniu,
e) propagowaæ cele i zadania LOK,
2) cz³onkowie wspieraj¹cy:
a) przestrzegaæ postanowieñ statutu, regulaminów i uchwa³ w³adz stowarzyszenia,
b) wywi¹zywaæ siê z zadeklarowanych zobowi¹zañ na rzecz w³aœciwej jednostki
organizacyjnej stowarzyszenia.
§ 30. Cz³onkowie i sympatycy LOK mog¹ byæ wyró¿niani na zasadach okreœlonych w
odrêbnych przepisach.
§ 31. 1. Nieprzestrzeganie postanowieñ statutu i regulaminów oraz uchwa³ i zarz¹dzeñ w³adz
LOK, naruszanie wspó³¿ycia spo³ecznego, dzia³anie na szkodê LOK, stanowi przewinienia
cz³onkowskie
2. Wobec pope³niaj¹cych przewinienia cz³onkowskie w³aœciwe zarz¹dy mog¹ stosowaæ
nastêpuj¹ce kary organizacyjne:
1) upomnienie,
2) naganê,
3) zawieszenie w prawach cz³onka na okreœlony czas,
4) zakaz pe³nienia funkcji we w³adzach LOK wszystkich szczebli na czas okreœlony,
5) pozbawienie cz³onkostwa, jako œrodek ostateczny, w przypadkach:
a) skazania prawomocnym wyrokiem s¹du na karê dodatkow¹ utraty praw
publicznych i obywatelskich praw honorowych,
b) nieprzestrzegania postanowieñ statutu i uchwal w³adz stowarzyszenia,
c) dzia³ania na szkodê LOK.
3. Cz³onkom stowarzyszenia, wobec których zastosowano karê organizacyjn¹, przys³uguje
prawo odwo³ania siê do w³adz wy¿szych w terminie 14 dni, licz¹c od daty ich
powiadomienia.
4. W³adze LOK, do których zwrócono siê z odwo³aniem, s¹ zobowi¹zane rozpatrzyæ
sprawê na najblii¿szym swoim posiedzeniu.
5. Kary zastosowane przez Zarz¹d G³ówny s¹ ostateczne. Nie dotyczy to kary
wykluczaj¹cej z LOK. od której przys³uguje odwo³anie do Krajowego Zjazdu Delegatów.
§ 32. Cz³onkostwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji,
2) œmierci cz³onka lub utraty osobowoœci prawnej przez cz³onka wspieraj¹cego
bêd¹cego osob¹ prawn¹,
3) skreœlenia z listy cz³onków z powodu zalegania przez okres 6 miesiêcy z op³at¹
sk³adki cz³onkowskiej lub innych œwiadczeñ,
4) pozbawienia cz³onkostwa przez zarz¹du klubu (ko³a), w przypadku naruszenia
zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwa³ w³adz, dzia³ania na szkodê LOK,
pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem s¹du,
5) pozbawienia godnoœci cz³onka honorowego w wyniku uchwa³y Zarz¹du G³ównego
lub walnego zebrania cz³onków klubu (ko³a).
ROZDZIA£ IV
W£ADZE STOWARZYSZENIA l ICH KOMPETENCJE
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§ 33.1. W³adzami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi (rejonowymi, miejskimi) i gminnymi
stowarzyszenia s¹:
1)zjazdy delegatów: krajowe, wojewódzkie, powiatowe (rejonowe, miejskie) i gminne,
2) zarz¹dy: g³ówny, wojewódzki, powiatowy (rejonowy, miejski) i gminny,
3) komisje rewizyjne: g³ówna, wojewódzkie, powiatowe (rejonowe, miejskie) i gminne.
2. W³adzami klubu (ko³a) s¹:
1) walne zebranie cz³onków klubu (ko³a),
2) zarz¹d klubu (ko³a),
3) komisja rewizyjna.
§ 34. Zjazdy delegatów oraz walne zebrania cz³onków klubu (ko³a), s¹ zwyczajne i
nadzwyczajne. Zjazdy zwyczajne odbywaj¹ siê, co 5 lat, a w szkolnym klubie (kole) - co roku.
Zjazdy nadzwyczajne mog¹ siê odbywaæ w razie potrzeby, na podstawie uchwa³y
w³aœciwego zarz¹du, Zarz¹du G³ównego lub bezpoœrednio wy¿szego szczebla, na wniosek
w³aœciwej komisji rewizyjnej oraz na wniosek co najmniej potowy zarz¹dów jednostek
organizacyjnych ni¿szych szczebli, a w klubie (kole) - na wniosek co najmniej po³owy
cz³onków klubu (ko³a).
§ 35. Zjazdy z zastrze¿eniem § 34 zwo³uj¹:
1) Zarz¹d G³ówny - w ci¹gu 6 miesiêcy od podjêcia uchwa³y,
2) zarz¹dy wojewódzkie - w ci¹gu 3 (4) miesiêcy od podjêcia uchwa³y
3) zarz¹dy powiatowe (rejonowe, miejskie) i gminne - w ci¹gu 2 miesiêcy od
podjêcia uchwa³y,
4) zarz¹dy klubów (kó³) -w ci¹gu 1 miesi¹ca od podjêcia uchwa³y.
§ 36. Termin, miejsce oraz porz¹dek obrad ustala i podaje do wiadomoœci delegatom, a w klubie (kole)
- cz³onkom klubu (ko³a):
1) Zarz¹d G³ówny - na 30 dni przed terminem zebrania,
2) zarz¹dy wojewódzkie - na 21 przed terminem zebrania,
3) zarz¹dy powiatowe (rejonowe, miejskie) i gminne - na 14 dni przed terminem
zebrania,
4) zarz¹dy klubów (kó³) - na 7 dni przed terminem zebrania.
§ 37.1. Uchwa³y w³adz podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, przy czym w pierwszym,
zwyk³ym terminie wymagana jest obecnoœæ, co najmniej po³owy ogólnej liczby cz³onków
(delegatów).
2. W razie braku kworum zjazdy delegatów odbywaj¹ siê w drugim terminie okreœlonym z
góry przez w³aœciwy zarz¹d LOK. Podejmowane uchwa³y w tym przypadku s¹ prawomocne
bez wzglêdu na liczbê uczestnicz¹cych w zjeŸdzie osób uprawnionych do g³osowania.
§ 38. Uchwa³y Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie zmian w statucie wymagaj¹ wiêkszoœci
2/3 g³osów w obecnoœci, co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do g³osowania, a w
sprawie rozwi¹zania i likwidacji Ligi Obrony Kraju wymagaj¹ wiêkszoœci 3/4 g³osów w
obecnoœci, co najmniej 2/3 ogólnej liczby osób uprawnionych do g³osowania.
§ 39. Do wy³¹cznej kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów nale¿y:
1) uchwalanie statutu lub dokonywanie jego zmian,
2) uchwalanie programu dzia³ania na now¹ kadencjê,
3) zatwierdzanie sprawozdañ w³adz ustêpuj¹cych.
4) udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium w³adzom ustêpuj¹cym - na podstawie
wniosku G³ównej Komisji Rewizyjnej,
5) wybór Prezesa Ligi Obrony Kraju.
6) wybór Zarz¹du G³ównego i G³ównej Komisji Rewizyjnej,
7) uchwalanie regulaminu zjazdu i regulaminu wyborów.
8) uchwalanie regulaminu Zarz¹du G³ównego oraz zatwierdzanie regulaminów G³ównej
Komisji Rewizyjnej,
9) rozpatrywanie wniosków zg³oszonych przez cz³onków, delegatów i ustêpuj¹ce w³adze,
10) nadawanie godnoœci „Honorowy Prezes LOK".
11) podejmowanie uchwa³ w sprawach ujêtych w porz¹dku obrad zjazdu,
12) ustanowienie wzoru sztandaru i god³a oraz zatwierdzanie hymnu LOK,
13) decydowanie o rozwi¹zaniu i likwidacji Ligi Obrony Kraju oraz okreœlanie celu, na
jaki przeznacza siê jego maj¹tek.
§ 40. Do kompetencji zjazdów delegatów ni¿szych szczebli organizacyjnych nale¿¹
odpowiednio decyzje wymienione w § 39 pkt. 2, pkt. 3. pkt. 4. pkt. 5 pkt. 6 i pkt.7, pkt. 8, pkt. 9, pkL 10 i
pkt. 11, a ponadto wybór delegatów na zebranie wy¿szego szczebla organizacyjnego.
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§ 41. W zjazdach delegatów udzia³ bior¹:
1) z prawem g³osowania delegaci, a w klubie (kole) - cz³onkowie klubu, ko³a.
2) z g³osem doradczym, bez prawa g³osowania:
a) cz³onkowie w³adz ustêpuj¹cych.
b) cz³onkowie w³adz zwierzchnich,
c) osoby zaproszone
§ 42.1. Zarz¹dy poszczególnych szczebli organizacyjnych s¹ w³adzami Ligi Obrony Kraju na
swoim terenie dzia³ania pomiêdzy zjazdami. W sk³ad zarz¹dów wchodzi:
a) w Zarz¹dzie G³ównym - minimum 21 osób,
b) w Zarz¹dzie Wojewódzkimminimum 11 osób,
c) w zarz¹dzie powiatowym (rejonowym, miejskim) i gminnym minimum - 7 osób.
d) w zarz¹dzie klubu (ko³a) - minimum 3 osoby.
2. Zg³oszenie kandydata na cz³onka zarz¹du spoœród nieobecnych na zjeŸdzie delegatów
wymaga przedstawienia jego zgody na piœmie.
3. Liczebnoœæ danego zarz¹du okreœla w³aœciwy zjazd delegatów, a w klubie (kole) - walne
zebranie cz³onków.
§ 43. W przypadku zwolnienia siê miejsca we w³adzach stowarzyszenia w okresie miêdzy
zjazdami delegatów, w³adzom tym przys³uguje prawo kooptacji nowych cz³onków w liczbie
nie przekraczaj¹cej 1/3 statutowej liczby cz³onków pochodz¹cych z wyboru.
1.ZARZ¥D G£ÓWNY

§ 44. 1. W sk³ad Zarz¹du G³ównego wchodz¹ osoby wybrane przez Krajowe Krajowy Zjazd
Delegatów oraz Prezes LOK.
2. Zarz¹d G³ówny kieruje ca³okszta³tem dzia³añ Ligi w okresach miêdzy zjazdami zgodnie z
regulaminem Zarz¹du G³ównego uchwalonym przez Krajowy Zjazd Delegatów.
3. Do zakresu dzia³ania Zarz¹du G³ównego nale¿y:
1) realizacja programu dzia³ania i uchwa³y Krajowego Zjazdu Delegatów,
2) wybór 1-3 wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i pozosta³ych cz³onków Prezydium
Zarz¹du G³ównego oraz ich odwo³ywanie,
3) okreœlanie sposobu realizacji programu Stowarzyszenia,
4) uchwalanie planów finansowych i zatwierdzanie rocznych sprawozdañ,
5) zarz¹dzanie maj¹tkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz ustalanie zasad
gospodarowania nimi,
6) uchwalanie wysokoœci wp³at na Fundusz Centralny oraz zasad jego wykorzystania,
7) uchwalanie wysokoœci minimalnej sk³adki cz³onkowskiej,
8) udzielanie pe³nomocnictw ogólnych i szczególnych do dokonywania czynnoœci
okreœlonego rodzaju lub czynnoœci szczególnych,
9) zawieszanie lub uchylanie uchwa³ zarz¹dów ni¿szych szczebli w razie ich sprzecznoœci z
przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwa³ami w³adz krajowych,
10) powo³ywanie i rozwi¹zywanie wojewódzkich jednostek organizacyjnych, ich
likwidacji oraz powo³ywanie likwidatora,
11) okreœlanie warunków lokalowych i materialnych do dzia³alnoœci statutowej zarz¹du
wojewódzkiego LOK i obs³uguj¹cego go biura,
12) tworzenie i likwidacja biur do obs³ugi zarz¹dów wojewódzkich i dzia³alnoœci
statutowej na terenie województwa,
13) okreœlanie zadañ i nadzór nad dzia³alnoœci¹ organizacji wojewódzkich.
14) podejmowanie decyzji w sprawie dzia³alnoœci gospodarczej,
15) powo³ywanie biur i podmiotów dzia³alnoœci gospodarczej oraz ich likwidacja.
16) podejmowanie uchwal i decyzji w sprawach maj¹tkowych,
17) podejmowanie uchwa³ o przyst¹pieniu LOK do organizacji krajowych i
miêdzynarodowych oraz ustalanie zasad wspó³pracy.
18) powo³ywanie i rozwi¹zywanie problemowych komisji spo³ecznych
Zarz¹du G³ównego, okreœlanie ich kompetencji, a tak¿e rozpatrywanie ich wniosków.
19) rozpatrywanie wniosków G³ównej Komisji Rewizyjnej oraz powiadamianie je] o
sposobie ich realizacji.
20) nadawanie godnoœci „Cz³onek Honorowy LOK",
21) wystêpowanie z wnioskiem do Krajowego Zjazdu Delegatów o nadanie godnoœci
„Honorowy Prezes LOK",
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22) okreœlanie wzorów pieczêci, ubioru, odznak organizacyjnych oraz wzorów tablic
(szyldów),
23) ustalanie trybu udzielania wyró¿nieñ i udzielanie ich zgodnie z zasadami
okreœlonymi w odrêbnych przepisach,
24) nadawanie sztandaru terenowym jednostkom organizacyjnym.
25) ustalanie liczby oraz zasad wyboru delegatów z wojewódzkich jednostek organizacyjnych na Krajowy
Zjazd Delegatów,
26) podejmowanie uchwa³ w sprawie zwo³ania Krajowego Zjazdu Delegatów oraz
dotycz¹cych dzia³alnoœci programowej,
27) sk³adanie sprawozdañ ze swojej dzia³alnoœci na Krajowym ZjeŸdzie Delegatów,
28) uchwalanie wszelkich regulaminów niezastrze¿onych do w³aœciwoœci Krajowego Zjazdu
Delegatów, a koniecznych do funkcjonowania Ligi,
29) podejmowanie uchwa³ w sprawach niezastrze¿onych dla Krajowego Zjazdu Delegatów.
§ 45. 1. Posiedzenia Zarz¹du G³ównego odbywaj¹ siê w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak
ni¿ dwa razy w roku.
2. Posiedzenia Zarz¹du G³ównego zwo³uje Prezydium z w³asnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/3 liczby cz³onków Zarz¹du G³ównego. W sprawach nie cierpi¹cych
zw³oki posiedzenie Zarz¹du G³ównego mo¿e zwo³aæ Prezes LOK z urzêdu lub na wniosek
G³ównej Komisji Rewizyjnej.
3. Posiedzenia odbywaj¹ siê w terminie 21 dni od daty zg³oszenia wniosku.
§ 46. W okresie pomiêdzy posiedzeniami Zarz¹du G³ównego. Prezydium ZG posiada jego
uprawnienia z zastrze¿eniem postanowieñ § 44.ust.3 pkl.2,4,5,6,7,10,17,18,19,20,21,25,26 i
27, i wype³nia swoje zadania zgodnie z regulaminem Zarz¹du G³ównego uchwalonym przez
Krajowy Zjazd Delegatów.
§ 47.1. Prezydium Zarz¹du G³ównego sk³ada siê z 11-13 osób, w tym Prezesa LOK.
wiceprezesów, sekretarza i skarbnika Zarz¹du G³ównego.
2. W pracach Prezydium Zarz¹du G³ównego i prezydiach terenowych jednostek
organizacyjnych mog¹ uczestniczyæ, z g³osem doradczym, przedstawiciele resortów:
obrony narodowej, edukacji narodowej, spraw wewnêtrznych i administracji, kultury
fizycznej oraz organizacji i instytucji wspó³pracuj¹cych z LOK, cz³onkowie problemowych
komisji spo³ecznych, a tak¿e inne osoby, których udzia³ te gremia uznaj¹ za niezbêdny.
§ 48. 1. Posiedzenia Prezydium Zarz¹du G³ównego odbywaj¹ siê w miarê potrzeby, jednak, co
najmniej raz na kwarta³.
2. Posiedzenia Prezydium zwo³uje Prezes lub zastêpuj¹cy go wiceprezes.
3. Posiedzenia Prezydium mog¹ byæ tak¿e zwo³ywane na wniosek, co najmniej polowy jego
cz³onków.
4. Posiedzenia Prezydium odbywaj¹ siê v/ terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
§ 49. 1. Pracami Zarz¹du G³ównego i jego Prezydium kieruje Prezes Ligi Obrony Kraju zgodnie z
regulaminem uchwalonym przez Krajowy Zjazd Delegatów.
2. Prezes LOK reprezentuje Stowarzyszenie wobec organów w³adz administracji
pañstwowej i samorz¹dowej oraz innych osób prawnych i instytucji publicznych.
3. Prezes LOK jest zwierzchnikiem s³u¿bowym pracowników zatrudnionych w Lidze Obrony
Kraju.
4. W razie zwolnienie siê stanowiska Prezesa LOK w czasie trwania kadencji w³adz, obowi¹zki
te, do czasu ponownego wyboru Prezesa, pe³ni wiceprezes wyznaczony przez Zarz¹d
G³ówny nie d³u¿ej ni¿ przez okres 30 dni.
5. Biuro Zarz¹du G³ównego LOK jest aparatem wykonawczym Zarz¹du i jego Prezydium oraz
Prezesa Ligi Obrony Kraju. Biuro dzia³a na podstawie regulaminu uchwalonego przez
Zarz¹d G³ówny LOK.
§ 50. W zakresie uprawnieñ prezesów terenowych jednostek organizacyjnych maj¹
zastosowanie odpowiednio postanowienia § 49, ust. 1,2,4 i 5.
2. ZARZ¥D WOJEWÓDZKI

§ 51.1. W sk³ad Zarz¹du Wojewódzkiego wchodz¹ osoby wybrane przez Wojewódzki Zjazd
Delegatów oraz Prezes Wojewódzkiej Organizacji LOK.
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2. Zarz¹d Wojewódzki kieruje ca³okszta³tem dzia³alnoœci statutowej na terenie
województwa w okresie miêdzy zebraniami zgodnie z regulaminem Zarz¹du
Wojewódzkiego uchwalonym przez Wojewódzki Zjazd Delegatów.
3. Do zakresu dzia³ania Zarz¹du Wojewódzkiego nale¿y:
1) realizacja programu dzia³ania i uchwal Wojewódzkiego Zjazdu oraz uchwal w³adz
krajowych,
2) wybór 1-2 wiceprezesów, sekretarza, skarbnika oraz pozosta³ych cz³onków
Prezydium oraz ich odwo³ywanie,
3) okreœlanie sposobu realizacji programu na swoim terenie.
4) uchwalanie i realizacja rocznych planów zamierzeñ dzia³alnoœci statutowej na terenie
województwa.
5) uchwalanie planów finansowych i zatwierdzanie rocznych sprawozdañ finansowych
dotycz¹cych dzia³alnoœci statutowej,
6) korzystanie z wydzielonych lokali oraz gospodarowanie maj¹tkiem ruchomym i
funduszami, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami w LOK, w granicach okreœlonych
planem finansowym,
7) wykonywanie zadañ zleconych przez organa w³adzy pañstwowej i samorz¹dowej oraz
Zarz¹d G³ówny LOK,
8) powo³ywanie i rozwi¹zywanie organizacji powiatowych (rejonowych) LOK oraz
prowadzenie ich ewidencji,
9) okreœlanie zadañ dla Jednostek podporz¹dkowanych oraz ustalanie zasad
finansowania ich dzia³alnoœci statutowej w granicach okreœlonych planem finansowym,
10) powo³ywanie i rozwi¹zywanie problemowych komisji spo³ecznych zarz¹du
wojewódzkiego, okreœlanie ich zadañ i rozpatrywanie ich wniosków.
11) nadzorowanie dzia³alnoœci statutowej na swoim terenie,
12) zawieszanie lub uchylanie uchwa³ zarz¹dów jednostek podporz¹dkowanych w razie
ich sprzecznoœci z przepisami prawa, postanowieniami statutu, uchwa³ami w³adz
wojewódzkich i krajowych LOK,
13) rozpatrywanie wniosków Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej l powiadamiania jej o sposobie ich realizacji.
14) ustalanie form udzielania wyró¿nieñ w ramach organizacji wojewódzkiej,
15) udzielanie wyró¿nieñ oraz wnioskowanie o wyró¿nienia do ZG LOK zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami,
16) wystêpowanie z wnioskiem do Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów o nadanie
godnoœci „Honorowy Prezes Organizacji Wojewódzkiej LOK".
17) podejmowanie uchwal w sprawie zwo³ania Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów oraz
uchwal dotycz¹cych dzia³alnoœci programowej.
18) ustalanie liczby i zasad wyboru delegatów z organizacji powiatowych (rejonowych) na Wojewódzki Zjazd
Delegatów.
19) sk³adanie sprawozdañ ze swojej dzia³alnoœci na Wojewódzkim ZjeŸdzie Delegatów,
20) podejmowanie uchwa³ w sprawach niezastrze¿onych dla wy¿szych w³adz
Stowarzyszenia.
§ 52.1. Posiedzenia Zarz¹du Wojewódzkiego odbywaj¹ siê w miarê potrzeby, nie rzadziej ni¿
dwa razy w roku.
2. Posiedzenia zwo³uje Prezydium z w³asnej inicjatywy lub na wniosek, co najmniej 1/3 liczby
cz³onków Zarz¹du Wojewódzkiego. W sprawach niecierpi¹cych zw³oki posiedzenie Zarz¹du
Wojewódzkiego mo¿e zwo³aæ prezes wojewódzkiej organizacji na swój wniosek lub na wniosek
Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.
3. Posiedzenia odbywaj¹ siê w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
§ 53. 1. W okresie pomiêdzy posiedzeniami Zarz¹du Wojewódzkiego, Prezydium posiada jego
uprawnienia z zastrze¿eniem postanowieñ § 51.ust.3 pkt.2,5,7,9.12,13. 14. 16, 17 i 18, i
wype³nia swoje zadania zgodnie z regulaminem zarz¹du wojewódzkiego uchwalonym
przez Wojewódzki Zjazd Delegatów.
2. Prezydium Zarz¹du Wojewódzkiego sk³ada siê z 7-11 osób, w tym prezesa organizacji
wojewódzkiej, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika Zarz¹du Wojewódzkiego.
3. Do Prezydium Zarz¹du Wojewódzkiego maj¹ odpowiednio zastosowanie przepisy § 47
ust.2 oraz § 48 ust.1-4.
3. ZARZ¥D POWIATOWY
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§ 54. 1. W sk³ad Zarz¹du Powiatowego wchodz¹ osoby wybrane przez Powiatowe Zjazdy
Delegatów oraz prezes Powiatowej Organizacji LOK.
2. Zarz¹d Powiatowy kieruje ca³okszta³tem dzia³alnoœci statutowej na terenie powiatu
(rejonu) w okresie miêdzy zebraniami, zgodnie z regulaminem Zarz¹du Powiatowego
uchwalonym przez Powiatowy Zjazd Delegatów.
3. Do zakresu dzia³ania Zarz¹du Powiatowego nale¿y:
1) realizacja programu dzia³ania i uchwa³y Powiatowego Zjazdu Delegatów oraz uchwa³
w³adz krajowych i wojewódzkich,
2) uchwalanie planów finansowych i zatwierdzanie rocznych sprawozdañ finansowych
dotycz¹cych dzia³alnoœci statutowej,
3) powo³ywanie i rozwi¹zywanie organizacji ni¿szego szczebla, okreœlanie zadañ dla
nich i ich zarz¹dów oraz prowadzenie ich ewidencji,
4) uchwalanie i realizacja planów zamierzeñ dzia³alnoœci statutowej na terenie powiatu.
5) korzystanie z wydzielonych lokali oraz gospodarowanie maj¹tkiem ruchomym i
funduszami, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, w granicach okreœlonych planem
finansowym,
6) wykonywanie zadañ zleconych przez organa w³adzy samorz¹dowej oraz nadrzêdne
w³adze LOK,
7) sk³adanie wniosków i propozycji do Zarz¹du Wojewódzkiego w sprawach
statutowych,
8) nadzorowanie dzia³alnoœci statutowej na swoim terenie,
9) zawieszanie lub uchylanie uchwa³ zarz¹dów organizacji jednostek
podporz¹dkowanych w razie ich sprzecznoœci z przepisami prawa, postanowieniami
statutu lub uchwa³ami w³adz wy¿szych Stowarzyszenia,
10) powo³ywanie i rozwi¹zywanie problemowych komisji spo³ecznych zarz¹du
powiatowego, okreœlanie ich zadañ i rozpatrywanie ich wniosków
11) rozpatrywanie wniosków Powiatowej Komisji Rewizyjnej i powiadamianie jej o sposobie ich realizacji,
12) wystêpowanie z wnioskiem do Powiatowego Zjazdu Delegatów o nadanie godnoœci
„Honorowy Prezes Powiatowe Organizacji LOK",
13) podejmowanie uchwa³ w sprawie zwo³ania Powiatowego Zjazdu Delegatów oraz
dotycz¹cych dzia³alnoœci programowej,
14) ustalanie form udzielania wyró¿nieñ w ramach organizacji powiatowej,
15) udzielanie wyró¿nieñ oraz wnioskowanie o wyró¿nienia do ZG LOK zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami,
16) ustalanie liczby i zasad wyboru delegatów z organizacji gminnych, miejskich lub klubów (kó³) na
Powiatowy Zjazd Delegatów.
17) sk³adanie sprawozdañ ze swojej dzia³alnoœci na Powiatowym ZjeŸdzie Delegatów.
18) podejmowanie uchwa³ w sprawach niezastrze¿onych dla w³adz wy¿szego szczebla.
§ 55. Zarz¹d Powiatowy wybiera ze swego grona 1-2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika
oraz ich odwo³uje.
§ 56. 1. Posiedzenia Zarz¹du Powiatowego odbywaj¹ siê w zale¿noœci od potrzeb, jednak nie
rzadziej jak raz na kwarta³. Zwo³uje je prezes organizacji powiatowej albo zastêpuj¹cy go
wiceprezes z w³asnej inicjatywy, na wniosek 'A liczby cz³onków Zarz¹du lub na wniosek
Powiatowej Komisji Rewizyjnej.
2. Posiedzenia Zarz¹du Powiatowego odbywaj¹ siê w terminie 14 dni od zg³oszenia
wniosku.
§ 57. Zarz¹d Powiatowy mo¿e powo³aæ swoje Prezydium i okreœliæ jego sk³ad i kompetencje.
§ 58. W przypadku powo³ania organizacji rejonowej, miejskiej lub gminnej maj¹ zastosowanie
odpowiednio postanowienia § 54. 55, 56 i 57.
4. ZARZ¥D KLUBU (KO£A)

§ 59.1. Klub (ko³o) jest podstawow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ reprezentowan¹ przez Zarz¹d
Klubu (Ko³a).
2. Klub (ko³o) dzia³a na podstawie statutu LOK i regulaminu klubu uchwalonego przez
Walne Zebranie Cz³onków Klubu.
3. Postanowienia regulaminu nie mog¹ byæ sprzeczne z przepisami prawa i
postanowieniami statutu LOK.
§ 60. Kluby (ko³a) powo³uje siê w œrodowiskach, w których wystêpuje zapotrzebowanie na
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okreœlony rodzaj dzia³alnoœci statutowej albo s¹ szansê na jej rozwiniêcia.
§ 61. Kluby (ko³o) powo³uje siê, jeœli jest, co najmniej 9 osób chêtnych do jego utworzenia. Klub
(ko³o) okreœla samodzielnie rodzaj dzia³alnoœci statutowej, jak¹ chce prowadziæ. W klubie
(kole) mog¹ dzia³aæ sekcje specjalistyczne. Klub (ko³o) dzia³a opieraj¹c siê na bazie
bêd¹cej w³asnoœci¹ LOK lub powierzonej stowarzyszeniu przez inne osoby albo podmioty.
§ 62. Zarz¹d klubu (ko³a) sk³ada siê z minimum trzech osób, w tym prezesa, sekretarza i
skarbnika.
§ 63. Do zakresu dzia³ania Klubu (Ko³a) nale¿y:
1) realizacja uchwa³ Walnego Zebrania Klubu (Kota) oraz uchwal w³adz wy¿szego
szczebla,
2) popularyzowanie celów i zadañ LOK wœród spo³eczeñstwa,
3) planowanie przedsiêwziêæ, opracowywanie rocznego planu, finansowego oraz zapewnienie
mo¿liwoœci ich realizacji;
4) prowadzenie szkoleñ dla cz³onków klubu (ko³a) oraz komercyjnych w swojej specjalnoœci,
5) przydzielanie indywidualnych zadañ cz³onkom klubu (ko³a), wynikaj¹cych z programu
dzia³ania
6) gospodarowanie wydzielonym maj¹tkiem i funduszami klubu (ko³a), zgodnie Ÿ
obowi¹zuj¹cymi przepisami i chwa³ami w granicach okreœlonych planem finansowym,
7) wykonywanie zadañ zleconych przez w³adze samorz¹dowe oraz nadrzêdne w³adze LOK,
8) podejmowanie uchwal w sprawach;
a) przyjmowania nowych cz³onków,
b) wyró¿niania i karania cz³onków klubu (ko³a),
c) zwo³ywanie Walnego Zebrania Cz³onków Klubu (Ko³a) innych zgodnych ze statutem w
sprawach nie zastrze¿onych dla w³adz wy¿szego szczebla.
§ 64. Posiedzenia zarz¹du klubu (ko³a) odbywaj¹ siê zgodnie z postanowieniami § 56 ust. 1 i 2.
5. KOMISJE REWIZYJNE

§ 65. Komisje rewizyjne s¹ w³adzami stowarzyszenia powo³anymi do sprawowania kontroli
ca³okszta³tu dzia³alnoœci zarz¹dów na poszczególnych szczeblach organizacyjnych oraz w
uzasadnionych przypadkach, dzia³alnoœci zarz¹dów ni¿szych szczebli - na wniosek
zarz¹du wy¿szego szczebla. Posiedzenia komisji odbywaj¹ siê w zale¿noœci od potrzeb,
jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku. G³ówna Komisja Rewizyjna sk³ada siê z minimum
15 osób, Wojewódzka z minimum 7 osób, Powiatowa (Rejonowa), Gminna z minimum 5
osób, a komisja rewizyjna klubu (Ko³a) z minimum 3 osób,, je¿eli jej powo³anie, ¿e wzglêdu
na liczebnoœæ cz³onków klubu (ko³a), jest mo¿liwe.
§ 66. W celu uzupe³nienia sk³adu komisji stosuje siê odpowiednio postanowienia § 43.
§ 67. Komisje rewizyjne wybieraj¹ ze swego grona przewodnicz¹cego, 1-2 zastêpców
przewodnicz¹cego i sekretarza.
§ 68.1. Do zakresu dzia³ania komisji rewizyjnych nale¿y:
1) kontrolowanie, co najmniej raz w roku. ca³okszta³tu dzia³alnoœci stowarzyszenia
stosownie do swoich uprawnieñ,
2) udzielanie organizacyjnej i merytorycznej pomocy komisjom rewizyjnym ni¿szych
szczebli organizacyjnych oraz nadzorowanie ich pracy,
3) ocena projektów planów finansowych oraz weryfikacja bilansów rocznych,
4) zwo³ywanie zebrania delegatów, w razie nie zwo³ania go przez stosowny zarz¹d, w
terminie i trybie ustalonym w statucie.
5) kontrolowanie op³acania sk³adki cz³onkowskiej oraz zasadnoœci gospodarowania
funduszami pochodz¹cymi w szczególnoœci ze sk³adek cz³onkowskich, darowizn,
dotacji oraz dofinansowania zadañ zleconych,
6) uchwalanie w³asnego ^regulaminu, dzia³ania oraz wzorcowego regulaminu dla komisji
rewizyjnych ni¿szego szczebla,
7) sk³adanie zjazdowi delegatów sprawozdania z w³asnej dzia³alnoœci oraz wniosków o
udzielenie lub odmowê udzielenia absolutorium w³adzom ustêpuj¹cym.
2. G³ówna komisja rewizyjna ma prawo ¿¹dania od cz³onków i w³adz stowarzyszenia
wszystkich szczebli z³o¿enia pisemnych lub ustnych wyjaœnieñ dotycz¹cych
kontrolowanych spraw.
§ 69. 1. Cz³onkowie komisji rewizyjnych nie mog¹ byæ cz³onkami innych równorzêdnych w³adz
LOK.
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2. Cz³onkowie komisji rewizyjnych maj¹ prawo braæ udzia³, z g³osem doradczym, w
posiedzeniach w³aœciwych zarz¹dów i ich prezydiów.
§ 70. Wniosek o udzielenie lub o odmowê udzielenia absolutorium ustêpuj¹cemu zarz¹dowi
klubu (ko³a) zg³aszaj¹: komisja rewizyjna klubu (ko³a), a w razie jej braku - cz³onkowie
zwyczajni klubu (ko³a), uczestnicz¹cy w walnym zebraniu cz³onków klubu (ko³a),
Rozdzia³ V
Maj¹tek i fundusze Stowarzyszenia

§ 71. 1. Maj¹tek Stowarzyszenia stanowi¹: nieruchomoœci, ruchomoœci i fundusze.
2. Na fundusze Stowarzyszenia sk³adaj¹ siê wp³ywy:
1) ze sk³adek cz³onkowskich i innych œwiadczeñ,
2) ze szkolenia motorowego, wodnego, p³etwonurków, ³¹cznoœci, modelarstwa i z innej
dzia³alnoœci szkoleniowej LOK,
3) z darowizn pieniê¿nych i rzeczowych,
4) z dzia³alnoœci gospodarczej,
5) dotacji,
6) dofinansowania zadañ zleconych,
7) inne wp³ywy
§ 72.1. Maj¹tek stowarzyszenia jest niepodzielny i stanowi w³asnoœæ Ligi Obrony Kraju
dzia³aj¹cej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Maj¹tek, ruchomy zdobyty staraniem cz³onków klubów (kó³), niepochodz¹cy z dotacji
przyznanych przez wy¿sze w³adze stowarzyszenia, jest u¿ytkowany wy³¹cznie przez okreœlony
klub (ko³o) IOK. „Przekazanie tego maj¹tku innym jednostkom LOK mo¿e nast¹piæ na
podstawie uchwa³y Walnego Zebrania Cz³onków Klubu (Kota). W przypadku rozwi¹zania
(likwidacji) klubu (ko³a), powy¿szy maj¹tek pozostaje w³asnoœci¹ Ligi Obrony Kraju.
3. Sk³adniki maj¹tku trwa³ego, powierzone przez inne osoby lub podmioty jednostkom
organizacyjnym LOK, pozostaj¹ w³asnoœci¹ tych osób lub podmiotów.
4. Maj¹tek ruchomy i nieruchomy bêd¹cy w³asnoœci¹ stowarzyszenia mo¿e byæ
wykorzystywany wy³¹cznie w dzia³alnoœci LOK.
§ 73.1. Maj¹tkiem LOK zarz¹dza Zarz¹d G³ówny na zasadach okreœlonych w statucie i
uchwa³ach podjêtych na podstawie statutu.
2. Zarz¹d G³ówny jest wy³¹cznie w³aœciwy w sprawach dotycz¹cych nabywania, zbywania i
obci¹¿ania przedmiotów maj¹tku ruchomego i nieruchomego oraz zaci¹gania innych
zobowi¹zañ przekraczaj¹cych zwyk³y zarz¹d maj¹tkiem LOK.
3. Zarz¹d G³ówny jest równie¿ wy³¹cznie w³aœciwy w sprawach okreœlania zasad:
1) wykorzystywania œrodków finansowych uzyskanych z dzia³alnoœci gospodarczej,
szkoleniowej i innej prowadzonej zgodnie ze statutem,
2) podzia³u i wykorzystania nadwy¿ek finansowych Stowarzyszenia,
3) umarzania nale¿noœci przys³uguj¹cych LOK oraz stosowania ulg i zwolnieñ w ich
sp³acie.
4. Zarz¹dy terenowych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia, dyrektorzy biur oraz
kierownicy zak³adów g³ównych i oddzia³ów prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
sprawuj¹ zarz¹d zwyk³y wydzielonym maj¹tkiem Stowarzyszenia, na warunkach i w
zakresie okreœlonym przez Zarz¹d G³ówny.
§ 74.1. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do sk³adania oœwiadczeñ w zakresie praw i
obowi¹zków maj¹tkowych Ligi Obrony Kraju w imieniu Zarz¹du G³ównego i Prezydium
Zarz¹du G³ównego upowa¿niony jest Prezes (Wiceprezes) oraz Sekretarz lub Skarbnik
(reprezentacja dwuosobowa)
2. Do reprezentowania zarz¹dów terenowych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia i ich prezydiów
oraz sk³adania oœwiadczeñ w zakresie praw i obowi¹zków dotycz¹cych zwyk³ego zarz¹du
maj¹tkiem LOK upowa¿nieni s¹ prezesi (wiceprezesi) oraz sekretarze albo skarbnicy tych jednostek
(reprezentacja dwuosobowa).
3. Szczególne pe³nomocnictwo w formie uchwa³y Prezydium Zarz¹du G³ównego jest
wymagane do dokonywania nastêpuj¹cych czynnoœci prawnych:
1) zagospodarowania broni i amunicji,
2) zbycia i nabycia nieruchomoœci oraz prawa u¿ytkowania wieczystego gruntu,
3) wydzier¿awienia nieruchomoœci lub jej czêœci na czas powy¿ej 10 lat.
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4) wniesienia mienia do spó³ki handlowej,,
5) zawi¹zania i likwidacji spó³ki handlowej.
6) nieodp³atnego przekazania mienia Stowarzyszenia,
7) zaci¹gania kredytów.
4. W sprawach nie uregulowanych w statucie do udzielania pe³nomocnictw stosuje siê
przepisy kodeksu cywilnego.
§ 75. 1. Stowarzyszenie prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na zasadach okreœlonych w ustawie
z dnia 19 listopada 1999r. - Prawo dzia³alnoœci gospodarczej (DZ.U. Nr 101. póz. 1178 z
pó¿.zm.).
2. Stowarzyszenie mo¿e tworzyæ i przystêpowaæ do spó³ek handlowych i Spó³dzielni, na
zasadach okreœlonych w odrêbnych przepisach.
3. Dzia³alnoœæ gospodarcza Stowarzyszenia wed³ug Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci
(PKD) obejmuje w szczególnoœci:
- szkolnictwo dla doros³ych i pozosta³e formy kszta³cenia (PKD-80.4),
- obs³uga nieruchomoœci, wynajem, nauka i us³ugi zwi¹zane z prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej (PKD-70.1; 70.2; 70.3),
- sprzeda¿, obs³uga i naprawa pojazdów mechanicznych i motocykli, sprzeda¿
detaliczna paliw do pojazdów samochodowych (PKD-50.1; 50.2; 50.3;
50.4:50.5),
- dzia³alnoœæ wydawnicza, poligrafia i reprodukcja zapisanych noœników informacji
(PKD-22.1; 22.2: 22.3).
- hotele i restauracje (PKD-55.1; 55.2),
- wynajem maszyn i urz¹dzeñ bez obs³ugi oraz wypo¿yczanie artyku³ów u¿ytku
osobistego i domowego (PKD-71.1; 71.2),
- dzia³alnoœæ zwi¹zana ze sportem (PKD-92.62),
- pozosta³a dzia³alnoœæ us³ugowa (PKD-93.04),
- wynajem samochodów ciê¿arowych z kierowc¹ (PKD-60.24.C),
- dzia³alnoœæ zwi¹zana z turystyk¹ (PKD- 63.30),
- dzia³alnoœæ pozosta³ych agenq'i transportowych (PKD - 63.40),
- badania i analizy techniczne (PKD-74.30).
§ 76. W celu prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej Zarz¹d G³ówny na podstawie uchwa³y
tworzy, ³¹czy, dzieli i likwiduje zak³ady g³ówne i ich oddzia³y, które podlegaj¹ wpisowi do
rejestru przedsiêbiorców Krajowego Rejestru S¹dowego.
§ 77. 1. Jednostki organizacyjne Ligi Obrony Kraju prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
finansow¹ oraz rachunkowoœæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami oraz uchwa³ami
Zarz¹du G³ównego i jego Prezydium, a tak¿e wydanymi na ich podstawie zarz¹dzeniami
Prezesa LOK.
2. œrodki pieniê¿ne, niezale¿nie od Ÿróde³ pochodzenia, s¹ przechowywane wy³¹cznie na
kontach bankowych jednostek organizacyjnych prowadz¹cych rachunkowoœæ.
3. Œrodki pieniê¿ne pochodz¹ce ze sk³adek i darowizn na ka¿dym szczeblu
organizacyjnym wykorzystuje siê nastêpuj¹co:
1) darowizny - zgodnie z wol¹ darczyñcy,
2) dotacje - zgodnie z przeznaczeniem,
3) sk³adki cz³onkowskie pozostaj¹ w dyspozycji klubów (kó³) LOK.
4. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ i finansow¹ zak³adu g³ównego oraz oddzia³ów
terenowych sprawuje Zarz¹d G³ówny.
§ 78. Dochody z w³asnej dzia³alnoœci, z maj¹tku Stowarzyszenia oraz z dzia³alnoœci
gospodarczej s³u¿¹ wy³¹cznie realizacj¹ celów statutowych.
SKARBNIK
ZARZ¥DU G£ÓWNEGO LOK
Marian DZIÊGIELEWSKI
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