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§ 5. L Mińister Gospódc(rllóP Terenoweji Ochrony', Śro
~lowiska zapewni wykonywaJiie ·.w .dotychczasowym zakre
sie ' przez Fabr ykę Aparatury i Urządzeń Komunalnych w 
Stą porkow ie . na praw głównych maszyn i urządzeń pralni
czych oraz organizowanie dostaw cZE;śc i zamiennych do 
maszyn importo~anych, a także świadcżenie usług serwi
sowYch w stosunku do' sprzętu importowanego . . 

. 2. Obsługa pralnictwa w zakresie określonym w ust. 1 
powinna być sprawow ana przez wymienione w ust. 1 
przedsiębiorstwo do końca 1980 r. 

------------------------------------------
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§ 6, W § 15uchwatym9 Rad y Ministrów z dnia 
7 stycznia 1972 . .r. ·w sp ra wie prod ukcji, popraw y jak o~c i 

i zaopatrze nia w odzież ochronną, roboczą i sprzę t ochro
ny osobistej oraz· w sprawie zasad gospoclarow an!i1 tą 

odzieżą (Mon itor Polski z 1972 r. Nr 7,poz. 44 i z 1973 r. 
Nr 36, poz. 219) wyrazy : "Minis tra Gospodarki Komun al
nej" zastępuje się wyrazami: "Ministra Handli,! W.e\ynęlrz· 

nego i Usług" . 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prez.es Rady Ministrów : P. Jaroszewicz 

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 15 grudnia 1973 r. 

w sprawie ustalenia l ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użytecznoścl "Liga Ochrony Przyrody". 

. Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 20 sierpnia 1968 r. w sprawie uznania Ligi Ochrony 
Przyrody za stowarzyszenie wyższej użyteczności (Dz. U. 
Nr 33, poz. 227) zarządza się, co następuje: 

§ I. Ustala się i ogłasza statut stowarzyszenia wyż
szej użyteczności "Liga Ochrony Przyrody", stanowiący 
załącznik do zarządzeni·a . 

§ 2. Traci moc zarządzenie Ministra Spraw \Newnętrz
nych z dnia 17 września 1968 r. w sprawie ustalenia 
i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności 

"Liga Ochrony Przyrody" (Monitor Polski Nr 41, poz. 289). 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze nia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: S. Kowalczyk 

Załącznik do zarządzenJa Ministra 
Spraw Wewnętrznych z dnia 
15 'grudnia 1973 r. (poz. 16). 

STATUT STOWARZYSZENIA "LIGA· OCHRONY PRZYRODY" 

Rozdział l 

Przepisy ogólne. 

§ 1. Liga Ochrony Przyrody (LOP), zwana dalej 
.,Ligą". jest stowarzyszeniem wyższej użyteczności i ma 
osobowość prawną. ' 

§ 2. Terenem działalności Ligi jest obszar Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej , 

§ 3. Siedzibą organów naczelnych Ligi jest m. st. War
szawa. 

§ 4. Liga ma prawo tworzenia jednostek terenowych. 

§ 5. , Odznaką Ligi jest stylizowany żubr z napisem 
"Liga Ochrony Przyrody". 

§ 6 . Liga może być członkiem organizacji społecz
nych, krajowych i międzynarodowych, których cele i za
dania są pokrewne lub bliskie zadaniom Ligi. 

Rozdział 2 

Cele i środki działania. 

§ 7. Celem Ligi jest: 

l) kształtowanie właściwego ' stosunku człowieka do 
. przyrody, budzenie jej umiłowania i szerzenie pelnego 
zrOZumienia istoty, znaczenia i· celów ochrony .przyro-

dy wśród szerokich rzesz społeczeństwa, a zwłaszcza 

wśród młodzieży, 

2) inicjowanie i podejmowanie społecznych przedsię

wzięć oraz pełnienie roli organizatorskiej w społecz

nym ruchu na rzecz ochrony przyrody i kształtowania 
środowiska przyrodniczego, 

3) kształtowanie opinii publicznej w zakresie ochrony 
środowiska przyrodniczego, 

4) za bieganie o ochronę wszelk ich dziedzin środowiska 
przyrodniczego, a w szczególności: 
a) szaty roślinnej i świata zwierzęcego, 
b) gruntów rolnych i leśnych oraz ich rekultywacji, 
c) wód i powietrza atmosferycznego przed zanieczysz

czeniem, 
d) terenów przeznaczonych na cel~ turystyczno-wy

poczynko'we, 
e) terenów zi.elonych, 

5) zabieganie o właściwe uzytkowanie oraz świadome 
i celowe odtwarzanie, a tak·że pomnażanie ' zasobów 
przyrody ojczystej jako dobra ogólnonarodowego, 

6) zabieganie o zachowanie piękna i swoistych cech ro
dzimego knljobrazu, 

7) zapobieganie uszkadzaniu i niszczeniu środowiska 
przyrodniczego, przede wszystkim zaś chronionych lub 

~ zasłL\gujących na ochronę tworów przyrody żywej 
lub nieotywionej , a w tym również zabytkowych te
renów zieleni (parków, ogrod'ów, cmentarzy). 
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§ 8. 1. Dla osiągnięcia swych celów Liga: 

1) prowadzi ' akcję informacyjno-propagandową za po
średnictwem · powszechnych środków informacji, prze
zroczy, odczytów, wystaw, wycieczek, organizowania 
konkursów oraz przyznawania nagród i wyróżnień za 
wybitne osiągnięcia na polu ochrony środowiska przy
rodniczego, urządzania ' dni lasu i · zadrzewień, dni 
ochrony przyrody oraz przez własne wydawnictwa, 

2) podejmuje . działania zmierza jące do ograniczenia 
ujemnych skutków naruszania środowiska przyrodni
czego, zajmuje czynną postawę przy zwalczaniu 
prze jawów niszczycielskiego stosunku do przyrody 
oraz mobil izuje społeczeństwo do tej akcji, 

3) prowa dzi społeczną akcję w zakresie zadrzewiania 
i zalesiania kraju, 

4) popularyzuje wśród społeczeństwa, a w szczególności 

wśród młodzieży humanitarny stosunek do zwierząt, 

5) budzi wśród społeczeństwa, a zwłaszcza wśród mło

dz ieży zainteresowanie prowadzeniem badań i obser
w ac ji przyrodl)ipych .. 

v) inicjuje, popiera i współdziała w prowadzeniu prac 
,na.ukowYC;h .. w plkresie ochro~y , przyrody, 

}) .pro wadzi . społeczną akcję w zakresie szkolenia kadr 
·,·.instruktorów i opiekunów ochrony przyrody, 

8)' prowadzi kluby i' ośrodki dydaktycźno-informacyjne, 

jak równi eż wpływa na kształtowanie prawidłowego 

stosLinkLicto przyrody osób wypodywających -i tury-
stów, _ 

9) współdziała z organami adminiśtracji państwowej oraz 
jednostkami gospodarczymi i naukowymi w dziedzinie 
ochrony środowiska przyrodniczego, jak również spra
wowania nadzoru i kontroli społecznej nad przestrze
ganiem pdepisów w tym zakresie oraz wykonuje in
ne zlecane przez organy administracji państwowej 

czynności wchodzące w zakres ' stat'i.itowej dżiałalności 
Ligi, 

10) . współpracuj~ z innymi organizacjami i instytucjami. 
podejmującymi zadania w zakresie ochrony przyrody, 

li} ' utTzymuje stosunki i współpracuje z · organizacjami 
.' ochrony przyrody za granicą. 

2. Liga opiera swą działalńo~ć na społecznej pracy 
członków. 

Rozd~iał 3 . 

Członkowie, ich prawa i obowiązki., 

§ 9. Członkami Ligi mogą " być osoby fizyczne 
i prawne. 

§ 10. Członkowie Ligi dzielą się na ., zwyczajnych, 
WS.p i erających, honorowych oraz c,złonków kółszkołnych. 

§ 11. 1. Członka zwyczajnego będącego' osobą fi
zyczną przyjmuje zarząd kola na: 'podstawie pisemnej de
klarilGji kandydata. Dowodem posiadania. , członkostwa 

zwyczajnego . jes t . legitYJIlacj,a członkowska" ,' podpisana 
przez ,za rząd koła. 

2. Członek zwyczajny 'ma prawo: l 

1) czynnego i biernego wyboru do ,organów Ligij czlon
.. . ' kowie kół szkolnych kcqystają z tego ,prawa tylko 

~kol~,do którego należą; - ",,' . '," 

• . 2) korzysta nia ze , ws~ystkich . urządzeń , i , ~d6goanień 
Ligi; .,;, ., . 

3) noszenła .,odzHakiczlonk,ow,skiej Ligi. 
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§ 12. 1. Członek zwyczajny jest obowiązany: 

l) przestrzegać postanowień statutu i regulam inów Ligi 
oraz stosować się do uchwał i 7arządzeń jej org a nów, 

2) brać czynny udział IN realizacji zadań Ligi, 

3) opłacać regularnie składki członkowsk ie . 

2. Pełnienie przez członków Ligi funkcj l wc włddzil ch 

Ligi z wyboru jest honorowe. 

§ 13. 1. Członka zwyczajnego będącego osobą prawną 
przyjmuje zarząd oddziału lub zarząd okręgu na podstawie 
pisemnego zgłoszenia i po zadeklarowaniu o k reślonej 

składki. 

2. Członek zwycza jny będący osobą prawną bierze 
udział w działalności Ligi przez swego przedstawiciela 
i ma prawa członka zwyczajnego oprócz biernego prawa 
w y borczego do organów Ligi. Sposób korzys tania z urzą

dzeń i udogodnień Ligi przez osoby prawne określa regu
lamin, uchwalony przez Zarząd Główny Ligi. 

§ 14. Członkiem wspierającym może być osoba fi· 
zyczna albo osoba ' prawna. jeżeli - złoży oświadczenie 

o solidaryzowaniu się z celami Ligi i zobowiąże się do 
płacenia zadeklarowanej składki. 

§ 15. CzłoniCiem honorowym rr10żebyć osoba. która 
w toku wieloletniej dzi iHa lnośći szczególnie zasłużyła' się 
dla rozwoju Ligi. ' Godność . członka ' honoro~ego " nadaj& 
E:rajowy Zjazd nawniosek Zarządu Główn,ego Ligi. , 

§ 16. 1. Członkowie hono'rowimają wszystkie prawa 
członków zwyczajnych. Członkowie honoroWi ' uie ' opla'tają 
składek członkowskich. 

2. Utrata godności członka honorowego następuje ni! 
skutek uchwały Kpajowego Zjazdu Delegatów, powziętej 

na wniosek Zarządu Głównego Ligi. 

§ '17. 1. Przynależność do Ligi ustaje w razie: 

l) śmierci członka, 

2) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem zwyczaj
nym lub wspierającym Ligi. 

3) dobrowolnego wystąpienia, ' zgłoszonego na piśmi, 
zarzą~owi koła, po uregulowaniu zobowiązań wobec 
Ligi, - ~ . 

4) skreślenia z listy członków przez zarząc;l koła ~ , R,Ó,~ 
wodu nie usprawiedliwionego , zalegania z opłatą skła. 

dek członkowskich za okres przekraczający liok, . 

5) wykluczenia przez zarząd okrE:gu ' na wniosek ' zarządu 
koła z powodu: 

a) nieprzestrzegania przez członka postanowieństa. 

tutu lub uchwał i zarz<idzeń organów L,igi, 

b) działania na szkodę ligi, 

e) skaza nia prawomocnym wyrókiemscjdowym na 
karę dodatkową pozba wi eń ia ' pIa w' pUblic'Zńych. , 

· 2. Od decyzji zarządu k oła o skreśleniu zJisty ' Człon

ków przysługuje: odwołanie dQzarządubezpośrednio wyż

szej instancji., 

3. Od decyzji zarząd u okręgu o wykluczeniu z Ligi 
przysługuje odwołanie do ' Za rządu Głównego. 

§ 18, 1. Członkom L.igi za zasługi w realizacji zadań 
statL!towych możeb1c ' nddanći ' odznakil honorowa srebrna 
lub złota. 

2 .. Odznaki hOllorPl1:e nacjaje Zarząd .Główny .. , 

'''i~ ',,: 3, ~ Zasady , 1 ' tryb .. nćitławaniil " odznak · hol'1orowych 
określ.a regulamin u,chwalo,n;y.;·,przez Zarząd GłÓwny. -. 
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. Struktura organizacyjna Ligi. 

§ '19: 1. JednostkaL!lte cenowymi Ligi są: 

1) okręgi wojewódzkie i okręg stołeczny, 

2\ oddziały powiatowe, 

31 ko ła (gminne. wspóine dla miasta i 9miwl, zakładowe, 
uczelniane. miqdzyuczelniane i srodowlskowe) , 

4) koła szkolne. 

2. Kolei szkolne działają na podstawie reg u laminu wy
d a nego przez Zarząd Główny Ligi. po uzgodnieniu z Mini
sterst wem Oświa ty i Wychowania. 

§ 20. O utworze niu i likwidacji j ed noste k terenowych 
Ligi .. decydują: 

n w odńlesieniu do okręgu - Zarząd Główriy, ' 

2) w odniesieniu do oddziału powiatowego - zarząd 
okręgu. 

w odniesieniu do koła -zarząd " oddziału · powiato
wego. 

§ 21. Organami nacze łnymi Ligi sa: 

1) Krajowy Zjazd, 

2) Zarząd Główny, 

,3) G!ówna Komisja Rewizyjna. 

§ 22. Organami okręgowymi są: 

. l) okręgowy zjazd, 

2) zarząd okręgu, 

.. 3) komisja rewizy jna okręgu. 

§ 23. Organami oddziału pcwiatowego są: 

1) . powiatowy zjazd, 

2) zarząd oddziału powiatowego, 

3) komisja rewizyjna oddziału powiatowego. 

. § 24. Organami kola są: 

1) walne ze branie koła, 

2) zarząd koła, 

3), komisja rewizyjna kola. 

§ 25. Del egatów na Zjazd Krajowy oraz na zjazdy 
okręgowe i powiatowe wybiera się według następujących 
zasad: 

Najmniejs.za liczba delegatów ńiezależnie. od liczby 
członl).ów , wynosi: 

1) z kola - 1 delegat na zjazd powiatowy, 

2) z oddliilłu powiatowego 2 delegatów na zjazd 
okręgowy, . 

3) z okręgu - 3 delegatów na Krajowy Zjazd; 
ponadto koła . oddzia ły pow iatowe i okręgi o znacznieJ
szej liczbie czhnków wybierają dodJtkowych delegatów 
według zasad ustalonych przez Zarząd Główny . 

§ 26. J eżeli statut nie stan owi inaczej. uchwały orga
nów Ligi zapad a ją zwykłą większością glosów przy obec
n ości co najmniej poł o wy osób uprawnionych do głoso

w a nia; w razie równej liczby głosów decyduje glos prze
wodniczącego. 

.§ 27. Kadencja organów Ligi trwa 4 lata, z wyjątkiem 
organów kół, których k ade ncja trwa 2 łata. 

§ 28. 1. Najwyższym organem Ligi . jest , Krajowy 
Zjazd. 

2. Do komp~tencji Krajowego Zjazdll .fl:?leży: 

1) uchwalanie wytycznych · dzia!alnościLigi, 

2) uchwalanie prójektówzmia n statutu, 

3) rozpa try w a n ie i zatwierdzanie przedsta wionych przez 
Zarząd Główny sprawozdań oraz płanów gospodar-
cz y~h i finansowych, ' ," 

4) podejmowanie uchwały w sp~awi .e absolutorium dla 
ustępującego Zarządu Gló~ńego za ubiegł y okres je go 
kadencji, po rozpatrzeniu sprawozdań Zarządu Głów
nego i Głównej Komisji ReWizyjnej, 

S) wybór ZarząduGlówpego i Głównej Komisji Rewizyj
nej, 

6) nadawanie godnośCi ' członka honorowego. Ligi; 

7) uchwalenie regulaminów Zarządu Głównego i Głów
nej Komisji Rewizyjnej, 

8) podejmowanie' uchwał w sprawach rozwi ązania Ligi 
i przezl!aczenia jej majątku. 

§ 29. Podejmowanie uchwal w " sprawfe zmiany sta
tutu lub w sprawie rozWiązania Ligi " wy.maga · do swej 
ważności 2/3 głosów ogólnej liczby delegatów, przy obec
nośCi co najmniej "l.13 uprawnionych do głosowania na 
Zjeżdzie . 

§ 30. Krajowy Zjazd odbywa się taz na 4 lata i jest 
zwoływany pf2'ez Zarząd Główny . 

§ 31. I. Na żądanie Głównej Komisji Rewizyjne j ałbo 
na żądanie co najmniej 113 liczby zarządów okręgów Za
rząd ' Główny jest obowiązany zwołdć Nadzwyczajny Kra
jowy Zjazd w terminie nie przekraczającym 6 miesięcy. 

2. Zarząd Główny może również zwołać Nadzwyczaj
ny Krajowy Zjazd z własnej inicjatywy . 

§ 32. O terminie Krajowego Zjazdu Zarząd Główny 
zawiadamia pisemnie zarządy okręgów co najmniej na 
miesiąc przed zwołaniem Zjazdu. a' o porządku obrad 
co najmniej na 14 dni przed jego terminem. 

§ 33. 1. W Krajowym Zjeździe biorą udział: 

1) delegaci wybrani pf'lez okręgowe zjazdy, 

2) członkowie Zarządu Głównego i Głównej Komisji Re
wizyjnej, 

3) członkowie honorowi Ligi. 

2. CZ'!onkowie organów naczelnych Ligi i członkowie 
honorowi Ligi, nie będący delegatami, mają głos do
radczy. 

§ 34. 1. Krajowy Zjazd wybie ra 40 członków Zarzą
du Głównego i 10 zastępcó w. W skład Zarządu Glównego 
wchodzą ponadto prezesi zarządów okręgów Ligi i delega
ci wyznaczeni przez MirlIstrów: G ospodarki Te reno wej 
i Ochrony Srod . .l wiska, . Leśnictwa i Prze mysIu Drzewnego, 
Oświaty i Wy chowa nia. Rolnictwa . Nauki, Szkolnictwa 
Wyższego i Techniki. Zdrowia i Opieki Spo łecznej oraz 
Kultury i Sltuk~. a ponadto przez Przf'w odniczą,eyo Głów
nego Komitetu Kultury Fizycznej I Turystyki, " Centra lną 
Radę Związków Zdw Dc! ,) wych i Radę Głów ną Federacji 
Socjalistycznych Związków Mlodz.ieży Polskiej. 
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2. Zarząd Główny może dokooptować do swego gro
na do pe łnego składu nowych członków, nie Wfęcej jed
nak niż 30"/0 ogólnej liczby członków Zarządu Głównego 
z wyboru. 

§ 35. Posi e dzenia Zarządu Głównego odbywaią się 

co najmniej raz na pół roklI . Pos iedlenia zwoluje Prezy
dium Zarządu Główne~Jo i zawiad ami a o tym członków 

Zarządu co nujmniej na 14 dni przed terminem posiedze
nia . 

§ 36. I. Zarząd . Główny wybiera spośród siebie pre
zydium składające się z 11-15 . osób, w tym prezesa, 4-
5 wiceprezes!"jw , sekreta rza generalnego i skarbnika. 

2. Zarz':łd Główny na wniosek Prezydium Zarządu 

Głównego ustala liczbę urzędujących członków prezydium. 

§ 37. \. Zarząd Główny jest naczelnym organem wy
konawnym Ligi, k ieruje j e~JO pra cą i odpowiada za swoją 
działalność przed Krajowym Zjazdem. 

2. Do zakresu działcln i a Zarządu Głównego należy w 
szczegó! ności: 

1) wybór Prezydium Zarządu Głównego, 

2) uchwalanie regul<lminów Prezydium Zarządu Główne
go i zarządu okręgu, 

- 3) ustalanie zakresu działania, składu i sposobu powoły
w a nia komisji, 

4) czuwanie nad wykonywaniem i przestrzeganiem 
uchwał Krajowego Zjazdu i zatwierdzanie planów 
działalności Ligi na podstawie wytycznych Krajowego 
Zjazdu, 

5) zatwierdza nie pl a nów pracy okręgów i ustalanie dla 
ni ch wiążących wytycznych, 

6) zut wierd zan ie prelimi~arzY' budżetowych i bilansów 
oraz sprawozdań z dz ia łalności Ligi, 

7) us ta lani e wysokości składek człqnkowskich, 

8) pode jmowanie uchwał w sprawie członkostwa Ligi w 
innych orga niza cjach społecznych krajowych i mię

dzynarodowych, 

9) rozpa trywanie odwołań od decyzji niższych orgunów, 
dotyczących wykluczenia członka Ligi, 

10) ustalanie zasad i trybu wybiera nia delegatów na Zjazd 
Kraj o wy oraz na zjJ'ldy okręgowe i powiatowe, 

11) ust.a lanie zasad i trybu nadawania odznak honoro
wych i podejmowunie uchwał o ich .nadaniu. 

§ 38. 1. Prezydium Zarządu Głównego działa w imie
niu Zarządu Głównego Ligi. 

2. De.> zakresu działania Prezydium należy: 

l) wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu i Zarządu 
Głównego, 

2) opracowywanie planu działalności, preliminarzy bud
żetowych i sprawozdań oraz uchwalanie instrukcji 
i regulaminów nie zastrzeżonych do wlaściwości in
nych· orga nów Ligi, 

3) gospodarowanie funduszami i majątk iem Ligi w gra
n icach okreś lonych budżetem, 

4) zwoływanie posiedzeń Zarządu Główneg o, 

5) składanie na posiedze niach lar'lądu Glównegospra
wozdań z wykonywanych prac , 

6) analizowanie planów , pracy, preliminarzy budżeto

wych i spra wozdUJ'! organów Ligi oraz przedstawianie 
wniosków w tym zakresie Zarządowi Głównemu, 

7) uchw a lanie regulaminu Biura Zarządu Głównego, 

R) zawieszanie uchwał zarządów okręgów, zawieszanie 
w czynnościach zarządów okręgów lub poszczegół

nych ich członków, jeżeli ich działalność jest niezgod
na ze sta tutem Ligi, 

9) przyjmowanie zapisów i darowizn, 

10) przedstawianie Zarządowi Głównemu wniosków w 
sprawie nadawania odznaki honorowej Ligi, 

11) reprezentowanie Ligi. 

3. W razie zawieszenia w czynnościach zarządu okrę
gu Prezydium Zarządu Głównego mianuje tymczasowy 
zarząd okręgu, który sprawuje funkcje do czasu ukonsty
tuowania się nowo wybranego zarządu. 

§ 39. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego zwo
łuje prezes lub w jego zastępstwie jeden z wiceprezesów. 

§ 40. t. Główna Komisja Rewizyjna jest organem 
k'ontrolnym Ligi. 

2. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej 
należy: 

1) stała kontrola co najmniej raz w roku całokształtu 
działalności Ligi pod względem celowości, prawidło

wości oraz zgodności z przepisami prawa, postanowie
niami statutu i · uchwałami Krajowego ZjazdII, jak 
również kontrola wpłat z tytułu składek członkow

skich, 

2) zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu Głównego i jego 
Prezydium uwag i wniosków w sprawie działalności 

Ligi, 

3) składanie sprawozdań na Krajowym Zjeżdzie i zgła

szanie wniosków w sprawie udzielania absolutorium 
ustępującemu Zarządowi Głównemu, 

4) uchwalanie regulaminów i instrukcji dla okręgowych 
i powiatowych komisji rewizyjnych, 

n nadzór nad działalnością okręgowych komisji rewi
zyjnych. 

3. Na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej Prezydium 
Zarządu Głównego zwołuje posiedzenia tego zarządu w 
ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania. 

§ 41. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 7 czlon
ków i 5 zastępców ; komisja wybiera spośród swoich czlon
ków przewodniczącego , sekretarza i ich zastępców. 

§ 42. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają 

prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach 
Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego. 

B. Organy okręgowe 

§ 43. 1. Okręgowy zjazd jest najwyższym orga nem 
Ligi na terenie działania okręgu. 

_ 2. Do . kompetencji okręgowego zjazdu należy: 

. 1) podejmowanie uchwały w sprawi!" ~bs() lut()ril,m dla 
ustępującego zar ządu okręgu za ub ie q ł y okres j(' \Jo 
kad t> ncji , po rozp iltrzcenill spraw ,) l ~L-tń za rz<tJu OkH;gu 
i k omisji re wizy jue.j okrę\JLI, 



, Monitor Polski Nr 3 39· · : " . Poz. , 16 
------------~~------~~------~--~-------

2) wybór zarząd~ okręgu i, ~i~ji rewizyjnej okręgu; 

. 3) rozpatrywanie ' wniosków ·zgloszonyeh przez organy 
okręgu i zarządy oddziałów powiatowych i podejmo- " 
wanieodpowiednich uchwał, 

4) wybór delegatów na Krajowy Zjazd. 

§ 44. Okręgowy zjazd odbywa się raz na 4 lata jes t 
zwoływany przez zarząd okręgu. ' 

§ 45. 1. Na żądanie Zarządu Głównego, Prezydjum 
Zarządu Głównego, komisji rewizy jnej okręgu lub co naj
mniej 113 liczb y zarządów oddziałów powiatowych zarząd 
okręgu j est obowiązany zwołać nadzwycza jny okręgowy 

zjazd. 

2. Zarząd okręgu może również zwołać nadzwycza jny 
okręgowy zjazd z w łasnej inicjatywy, po porozumieniu się 
z Prezydium Zarządu Głównego. 

§ 46. O terminie okręgowego zjazdu oraz porządku 
jego obrad zilfząd okręgu zawiadamia pisemnie zarządy 

oddziałów p owiatowych co najmniej na 14 dni przed zwo
łaniem zjazdu. 

§ 47. 1. W okręgowym zjeździe biorą udzia ł: 

1) delegac i wybra ni na zjazdach powiatowych, 

2) przedstawiciele Prezydium Zarządu Głównego, 

3) członkowie Zarządu Głównego, mieszkający na tere
nie działa lności okręgu, 

4) członkowie zarządu okręgu komisji rewizyjnej 
okręg u . 

2. Przedstawiciele Prezydium Zarządu 

członkowie Za rząd u Głównego mieszkający 

okręgu i członkowie organów okręgowych, 

delegatami, mają głos doradczy. 

Głównego , 

na terenie 
nie będący 

§ 48. 1. Okręgowy zjazd wybiera 25 członków zarzą
du okręgu oraz 6 zastępców. W skład zarządu wchodzą 

ponadto prezesi oddziałów powiatowych i przedstawiciele: 
wydziałów rolnictwa, leśnictwa i skupu; gospodarki prze
s trzennej , geologii i ochrony środowiska; zdrowia i opieki 
społecznej i . kultury i sztuk i; . kultury fizycznej i turystyki 
urzędu wojewódzkiego, wojewódzkiego komitetu ochrony 
przyrody, a nadto - wojewódzki konserwator przyrody, 
delegat wojewódzkiej rady związków zawodowych oraz 
przedstilwiciele delegowani przez radę wojewódzką Fede
racji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej. 

2. Za rząd Ok ręgu może dokooptować do swego grona 
do pełnego składu nowych członków, nie więcej jednak 
niż 300/0 ogólnej liCzby członków zarządu okręgu z wy
boru. 

§ 49. Posi e dzenia zarządu okręgu odbywają się co 
najmniej raz na pół roku; posiedzenia zwołuje prezes lub 
w jego 'zastępstwie wiceprezes. 

§ 50. 1. Zarząd ok ręg u wybiera spośród siebie pre
zydium składające się z 7-9 osób, w tym prezesa, 2-3 
wiceprezesów , sekretarza i skarbnika. 

'2. Zarząd okręgu na wniosek prezydium zarządu 

okręgu ustala liczbę urzędu jących członków prezydium, 
n ie więcej jednak niż dwie osoby. 

§ 51. 1. Zarząd okręgu j es t organem kierującym dzia
łalnośc ią okręgu w okresie międzyokręgowymi zjazdami. 

2. Do zakresu działania zarządu okręgu należy w 
. szcze gólności : 

1) wykonywanie lichwał okręgowego zjazdu oraz uchwał 
i zarządzeń organów naczelnych Ligi, 

2) opracowywanie ' planów ,pracy, prelimInarzy budż'eto

wych i sprawozdań okręgu, 

3) zatwierdzanie planów pracy i sprawozdań oraz preli
minarzy budżetowych oddziałów powiatowych, a na~~ 

to ustalanie wiążących wytycznych do ich dział i:ll
ności, 

4) zawieszanie i uchylanie uchwał zarządów ' oddziałów 
powiatowych, zawieszanie w czynnościach zarządów 

oddziałów powiatowych lub poszczególnych ich człon
ków', jeżeli ich działalność jest sprzeczna ze statutem 
Ligi, 

5) zwoływanie okręgowego zjazdu, 

6) de legowanie przedstaw icieli na powiatowe zjazdy, 

7) reprezentowanie okręgu. 

3. W ra zie zawieszenia w czyn nościach zarządu od
d ziału powiatowego zarząd okręgu mian u je tymczasowy 
zarząd, który sprawuje funkcje do czasu ukonsty tuo wa
ni a się nowo wybranego zarządu. 

§ 52. Zakres dzia łania i tryb pracy prezydium zarzą

du okręgu określa regulamin uchwalony przez zarząd 
okręgu. 

§ 53. 1. Komisja rewizyjna okręgu je st organem kon
trolnym Ligi n a terenie dzia iania okręgu. 

2. Do zakresu działania okręgowej komisji rewizyj
n e j nal eży: 

1) stała kontrola co najmniej raz w roku całokształtu 
działalności organów okręgu pod względem celowości, 
prawidłowości oraz zgod ności z przepisami prawa, po
stanowieniam i stat utu oraz uchwałami i 1",ytycznymi 
organów nad rzędnych Ligi, jak również kontrola wpłat 
z tytułu składek członkowskich, 

2) zgłaszanie na posiedzeniach zarządu okręgu i jego 
prezydium uwag i wniosków w sprawie działalności 
okręgu, 

3) składanie sprawozdań na okręgowym zjeździe i sta
wianie wniosków w sprawie udzielania absolutorium 
ustępującemu zarządowi okręgu, 

4) nadzór nad działalnośc i ą powiatowych komisji rewi
zyjnych, 

5) wykonywanie czynności zleconych przez Główną Ko
misję Rewizyjną. 

3. Na żądanie okręgowej komisji rewizyjnej prezy
dium zarządu okręgu' zwołuje posiedzenia tego zarządu w 
ciągu 15 dni od daty zgłoszenia żądania. 

§ 54. Komisja rewizyj na okręgu składa się z 5 człon
ków i 3 zastępców wybranych przez okręgowy zjazd; ko
misja wybiera spośród swoich członków przewodniczące
go i sekretarza. 

§ 55. 1. Członkowie okr<;gowej komis ji rewizyjnej 
mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach zarządu okrę
gu z głosem d oradczy m. 

2. Komisja rewizyj na ma prawo występowania 'do 
Prezydium Zarząd u Glównego o zawieszenie w czynnoś

ciach zarządu okręgu , a do zarządu okręgu o zawieszenie 
w czynnościach zarządu oddziahl powiatowego ·lub po- ' 
szczególnych członków tych zarządów. 
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C. O r 9'8 Ily-' po' w i :a' t oWe' 

. § 56. 1. Powiatowy zj.a;;:d jest , najwyższym organem 
Ligi na terenie działania oddLiału. 

2. Do kompetencji powiatowego' zjazdu oddziału' na-
lezy: . 

l) podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla 
ustę pującego zarządu oddziału powiatowego za ubie
gły okres jeg o k ade ncji po rozpdtrzeniu sprawozdań 

zarząd u i kom isji r ewIzy jnej oddziału, 

2) wybór zarządu odd zi ału i kom isji rewizy jnej oddzia łu, 

3) roz pat ry w an ie wniosków zgłaszanych przez organy 
oddz iał u powiatowego i zarządy kół i podejmowanie 
odpowiednich u ch wa ł, 

4) wyb ó r del ega tów na okręuowy zjazd. 

§ 57. 1. Powiatowy zjazd odb ywa się raz na 4 lata 
je st zwoływany przez zarząd oddziału po wia towego. 

2. Na żądanie prez y dium zarzqdl1 ok r(:gu, komis ji re
wizyjnej oddzi ał u lu b co na jmniej ' 13 licz b y zarząd ów kó ł 

zarząd oddział u pow iatoweqo jest obowiązany zwołac nad
zwy czajny powiatowy zjazd . 

3. Zarząd oddziału powiatowego może równ lez zwo
łać n adzwycza jny powia to wy zjazd ,z wldsne j inicjiltywy 
po porozu mieniu s ię z prezyd ium zarzi'jdl1 okręgu, 

§ 58. O term in ie zjazdu oraz porządku jego ob rćld za
rząd oddziału p o wiato wego zawiadamia p isem nie zdfządy 

kół co najmnie j na 14 dni przed zwoła ni e m zjazdu. 

§ 59. 1. W powia towym zjeżdzie bior ą udział : 

l) delegaci wybrani na waln yc:h zebrani ach kół, 

2) opiekunowie kół szkolnych, 

3) przedstawiciele zarządu okręgu, 

4) członkowie zarządu okręgu zamieszkujący na terenie 
działalności oddziału powiatowego, 

5) członkowie zarządu oddziału powiatowe go i komi s ji 
rewizyjnej oddziału. 

2. Przedsta w iciele zarządu okręgu, członkowie za rząd u 

okręgu, mieszk a jący na tereni e d zia łalno śc i oddziału po
wiatowego, i członkowie oruanów powiatowych nie ' będą
cy delegatami mają głos doradczy. 

§ 60. 1. Powiatowy zjazd wybi era 6-1 2 c z łonków za 
rządu oddziału, w tym prezesa, 1-3 wiceprezesów , sekre
tarza i skarbnika, którzy tworzą prezydium i działają w 
imieniu zarządu oddziału. Powiatowy zjazd wybi e ra rów
nież 3 zastępców członków zarządu . Pon adto w skłiid za
rządu wchodzą przedstawiciele wydziałów rolni ctwa , l eś 

nic twa i skupu, gospodarki komun a lnej, przestrze nn e j, 
ochrony środowiska i k o munikacji, zd rowia i op ieki spo
ł e cznej, oświaty i wychowa ni a , kultury, kultm y fiz yczne j 
i tur y styki urn~du powiatowego, j a k równi eż przeds tawi
ciele po w iatowe j (wspólnej dla mi a sta i powiatu, mi e j
skiej) rady związków zawodowych oraz przedstuwiciele 
delegowani prze z rad ę powiatową Fede r ac ji Socj a ll s tycz-, 
nych Związków Mlodziei.y Po lsk iej. 

2. Zarząd oddziału powiat.ow ego może dokooptowa ć 

do swego grona do pełnego skłuciu n owych czlonków. nie 
więcej je dnak niż 30% ogólne j li czby członków zar ząd u 

oddziału z wyboru. 

§ 61. · Posiedzenia I żirf'iljt!u ·Ó{Mt·idłu · powiatowego 
zwołuje prezes lub wiceprezes ,co najmniej -raz na kwat
tał. 

§. 62. 1. Zarząd oddziału powi il tow.ego jeslorganem 
ki e rującym działalnością , oddziału w . ok resie lll iędzy zja ~ 

zdam i. 

2. Do zakresu dziiiłania zarządu odd z ialu pow iatowego 
nal eż y w slczegól " ośc:i: 

l) wykonywanie lI chw a ł powiatow ego . zjaldu oraz 
uchwal i zarządleń wyżslych o r gclnńw Liqi , 

2) opracowyWiJ ll lC pl a nów pracy, pr e lJln ,na uy budżcto- . 

wyc h i s prawozd ań oddziału , 

3) zawiesza nie i u c: h y iclni e lIchwal ZJuąd rlW kół , zawie
szanie w czynnościach zar 'ląd,)\\' k<'lł Dclrl l 'i" tl IlIb po
szcze~Jó ln yc b Ich cz łonków , jeżeli ich dz ia łalność: jes t 
sp rZt'czna ze sta tut e m Liqi , 

4) z woływa nie powiatowe(j o z jaz dll, 

5) dele<jowanie przed sta WIcI e li na wal ne zeb rania kół, 

6) reprezentowa n ie ocldzia lu. 

3, W razie zawieszeni a w czy nn nk ia c h ' za rządu koła 

zarząd oddZ iału pOwliltowego m ia n uje t Y IIl CZdSt> w Y zarząd 
kołd, któ r y s pr ilwu je funkcję do Clas u ukons t y tuowani a 
się nowo wybranego zarzą du, 

§ 63. Zakres działania i tryb prac prezydium określa 

re g ul a min uchw a lo ny przez zarząd oddziału powiatowego. 

§ 64. 1. Ko misja rewiz y jna oddziału 

j est or ua ne m kontrolnym Ligi na ter e nie 
d zid łll , 

po w iatowego 
działania od-

2. Do zuk res u d zia łania komisji re w izyj nej oddziału 

stosuje się odpowiednio przepisy § 53 ust. 2 i 3. 

§ 65, Komisja rewizy jna oddziału po wiatowego skła

da siC; 'l :l cz łonk ów i 2 zast(~pCÓW, wybranych prze z po
wi ato wy zj il/d; komisja wybiera spośród w, o lch członków 
przewodnlcząceqo i sekretilfza, ' 

§ 66 , Członkowie komisji re wizyjnej oddziału powia
t o \·.''Cqo milją p rawo uczest nIC ze nia w posiedze niach zarzą
du odclzlaluz głosem doradczym. 

D. Koł a 

§ 67, l. Koło jes t podstaw owym og niw.e m Ligi 
jącym i realizujący m zadilTlia w zalu esie ochrony 
towani a środowiska przy rodTli czf'Uo w terenie. 

inicjll
kształ-

2. Do utworzenia k o ła wymagana j es t li c zba przynaj~ 
m niej 10 członków Ligi. 

3, Walne zebranie koła zwołuje zarzącl koła raz nJ 
2 lata w poroZl1rnieniu z prez y dium zarządu oddziału po
wiatowego. 

4, Na żądanie za rżądu oddzia łu , komisji rewizyjnej 
i koła lub co n ćljmni e j 1/3 ogólnej liczby członk6w koła 
zarzijd jes t obow i ąla ny zwo l ać n ćJ( lz wycza j ne wal ne zebra
n ie koła . lMZiJd ko łd może rów n ież zw n ł ać na d zwyczajne 
walne l 21l ra nie koła z w ł as n e j inicj alywy , po porozumie
niu się z zarządem oddzia łu . 

§, 68. I.W waln ym . zebra nil1k o ł a uczestniczą człon

kowie ko ł a i prze dstawic;ele zurządu oddzialu . 

2. Do zakresu dzia/ania Widnego zebrania k o la na
l eży : 
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1) podejmowanie uchwał w ' sprawie absolutorium dla 
ustępującego zarządu koła za ubiegły okres jego ka
dencji, po rozpatrzeniu sprawozdań zarządu i komisji 
rewizyjnej kola, 

2) wybór zarządu i komisji rewizyjnej koła, 

3) decydowanie w sprawach koła nie zastrzeżonych do 
właściwości wyższych organów Ligi, 

4) wybór delegatów na powiatowy zjazd. 

§ 69. 1. W zależności od liczby członków koła zarząd 
koła składa się z 3-7 osób, w tym prezesa, sekretarza 

. i skarbnika. 

2. Zarząd koła może dokooptować do swego grona na 
miejsce ustępujących członków z wyboru nowych człon

ków, nie więcej jednak niż 3 osoby. 

3. Posiedzenia zarzcldu . kola zwołuje prezes lub sekre
tarz co najmniej raz na 2 miesiące. 

4. Zarząd koła wykonnje uchwały walnego zebrania 
koła oraz uchwaly i zarządzenia organów Ligi, kieruje 
pracami kola na swoim terenie oraz zbiera składki. 

§ 70. 1. Komisja rewizyjna koła składa się z 3 człon
ków i 1 zastępcy i komisja wybiera spośród swoich człon
ków przewodniczącego i sekretarza. 

2. Zakres działania i tryb pracy komisji rewizyjnej 
koła określa regulamin uchwalony przez okręgową komi
sję rewizyjną. 

Rozdział 5 

Organy doradcze ł opiniodawcze. 

§ 71. 1. Zarząd Glówny powołuje radę naukową bę

dącą organem doradczym i opiniodawczym dla zarządu. 
2. Szczegółowe zasady i tryb powoływania rady i jej 

działalności określa regu lamin uch walQny przez Zarząd 

Główny. 

§ 72. 1. Do opraccwy wania poszczególnych zagadnień 
z zakresu działal noścJ Ligi mogą być powoływane komi
sje przy Zarządzie Głównym i przy zarządach okręgów. 

2. Zakres działania, skład komisji sposób ich powo-
ływania określa Zarząd Główny. 

Rozdział 6 

Fundusze I majątek ligi. 

§ 73. 1. Majątek Ligi stanowią jej fundusze oraz ru
. cham ości i nieruchomości. 

2. Fundusze Ligi składają się z: 
.1) wplywów ze skladek czlonkowskich, 

17 
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2) dochodu z majątku nieruchomego, 

3) dotacji i zapisów, 

4) dochodów z imprez, 

5) wpływów z działalności wydawniczej, 

6) wpływów z innej działalności gospodarczej, na której 
prowadzenie Liga otrzymała zezwolenie właściwych 

organów administracji państwowej. 

§ 74. 1. Właścicielem całego majątku jest Liga. Ma
jątek Ligi może być używany wyłącznie na realizację ce
lów statutowych . 

2. Okręgi, oddziały powiatowe i koła gospodarują 

funduszami w sposób ustalony przez Prezydium Zarządu 

Głównego w granicach zatwierdzonego budżetu i mają 

prawo użytkowania majątku Ligi zgodnie z zasadami usta
lonymi przez Pr"ezydium Zaf'lądu Głównego. 

§ 75. 1. Do nabywania, zbywania i obciążania ma
jątku nieruchomego oraz do zaciąganJa innych zobowią

zań upowazmone jest Prezydium Zarządu Głównego. 

Oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątko

wych w imieniu Prezydium podpisują dwie osoby: prezes 
lub wiceprezes ' oraz skarbnik lub inny upoważniony cz/o
nek Prezydium. 

2. Uprawnienia do zaciągania zobowiązań Prezydium 
Zarządu Glównego może przekazać zarządom niższego 

szczebla lub innym osobom; udzielając upoważnienia ogól
nego lub szczególnego. 

3. W wypadkach określonych w ust. 2 oświadczenia 
w zakresie praw i obowiązków majątkowych · Ligi wyma
gają do swej ważności podpisów dwóch cz ł onków właści~ 
wego zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa oraz skarb
nika albo innego upoważnionego członka tego zarządu. 

Rozdział 7 

Przepisy końcowe. 

§ 76. Organy Ligi, których kadencja się zakończyła, 

działają do chwili ukonstytuowania się nowo wybranych 
urganów, którym obowiązane są niezwłoczni e przekazać 

czynności, majątek (akta i wszystkie urządzenia Ligi). 
Przekazania dokonuje się w formie protokolarnej. 

§ 77. Il ekroć w niniejszym statucie jest mowa o od
działach powiatowych oraz o organach powiatowych Ligi, 
należy przez to rozumieć również odpowiednie oddziały 

oraz organy wspólne dla miasta i powiatli, miejskie oraż 
dzielnicowe. 

ZARZi\DZENIE MINISTRÓW SPRA W WEWN~TRZNYCH I OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 12 stycznia 1974 r. 

w sprawie przeprowadzenia' poboru w okresie wiosennym 1974 r. 

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 21 listopada 
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Połs~iej Rzeczy
pospolitej Ludowej (Dz . U, z 1967 r. Nr 44, poz . . 220, 
z 1972 r, Nr 53, poz. 342, z 1973 r. Nr 27, poz, 153, Nr 38, 
poz. 224 i Nr 47, p oz. 276) zarządza s i ę, co następuj e : 

§ 1. W okresie od dnia l marca do dni" 13 kwietnia 
1974 r. wojewodowie, prezydenci miast, naczelnicy powia
tów i naczelnicy miast stanowiących powiaty (nacze lnicy 
miast i powi atów ) oraz naczelnicy dzielnic w miastach wy
łączonych z województw - za pośrednic twem woje wódz-


