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ZARZĄDZENIE · MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 4 marca 1975 r. 

w . sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Obrony Kraju". 

Na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 11 marca 1964 r. w spraw ie zmiany nazwy stowa
rzy.szenia wyższej uży teczności "LIga Przyjaciół Zolnierza" 
na "Liga Obrony Kraju" oraz w sprawie zmiany statutu 
tego stowarzyszenia (Dz. U. Nr 10, poz. 64) zarządza się, 

co następuje: 

§ l. Ustala się i ogłasza statut stowarzyszenia wyż
szej użyteczności "Liga Obrony Kraju", stanowiący za
łącznik do zarządzenia. 

§ 2. Traci moc zarządzenie Ministra Spraw We
wnętrznych z dnia 7 pażdziernika 1969 r. w spraWie usta
lenia i ogłoszenIa statutu stowarzyszenia wy żslej uży

teczności "Liga Obrony Kraju" (Monitor Polski' Nr 45, 
poz. 358). 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 

Minister Spraw Wewnętrznych: S. Kowalczyk 

Załijcznik dIJ zarządzenia ' Ministra 
Spraw Wewnętrznych z dnia 4 mar
ca 1975 r. (poz. 54). 

STATUT LIGI OBRONY KRAJU 

Liga Obrony Kraju jest patriotyczną, masową orga
nizacją społeczną o charakterze obronnym, skupiającą w 
swoich szeregach obywateli Polskiej Rzeczypospolitej Lu
dowej, pragnących . społecznie pracować nad rozwojem 

. siły i obronności kraju. 

Liga Obrony Kraju, kierując się uchwałami Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotn .czej, przodującej siły narodLl 
polskiego, aktywnie uczestniczy w real Izacji programu 
patriotyczno-obronnego wychowania spoleczeństwa. 

Liga Obrony Kraju nawiązuje w swej działalności do 
postępowych tradycji narodu i oręża polskiego. Jest orga
nizacją, która realIzuje program Frontu Jedności Narodu 
w ' zakresie mobilizowania obywateli do społecznego 
,umacniania obronności kraju, ugruntowania więzi społe

cieństwa z Wojskiem Polskim, rozwoju pol1technizacji 
i kultury. 

Liga Obrony Kraju nawiązuje do najlepszych tradycji 
Towallystwa Przy jaciól Zołnierza, Ligi Morskiej, Ligi 
Lo tniczej, Powszechnej Organizacji "Służba Polsce", a 
szczególnie do osiągnięć społecznych Ligi Przyjac i ół Zol
nl e rza. , 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne. 

§ L Liga Obrony Kraju (w skróc ie LOK). zwana da
lej "Ligą", jest stowarzyszeniem wyższe j użyteczności 

i posiada osobowość prawną . 

§ 2. Terenem działalności Ligi je st obszar Po ' skiej 
Rzecz y pospolitej Ludowej. 

§ 3. S i edzibą władz naczelnych Ligi jest m .st. War
szawa. 

§ 4: Liga ma prawo, według zasad określonych w 
dalszych postanowieniach statutu, powoływa ć następują
ce jednostki terenowe: ·organizacje wojewódzkie, powia
towe (miejskie, dzielnicowe). gminne (mi ejskie), zakłado

we ' oraz w miejscach zamieszkania - osiedlowe, koła 

i kluby. 

§ 5. Liga ' może używać odznak i pieczęci według 

wzorów zatwierdzonych przez wła ściwe organY' admini
stracji państwowej. 

§ 6. Liga utrzymuje kontakty z zagranicznymi orga
nizacjami o pokrewnym charakterze i działalnoś c i. 

Rozdział 2 J 

Cele I środki działania. 

§ 7. Celem Ligi jest: 

l) prowadzenie działalności zmierzającej do ksztallowa
nia patriotyczno-obronn ych posta w społ eczeńs ~ waw 
poczuciu osob.lstej odpowiedzialności za rozwój i bez
pieczeństwoludowej Ojczyzny oraz w duchu przy
jażni . i braterstwa z narodami państw wspólnoty so
cja listycznej i solidarności z 'postępowymi S i łami na 
całym świecie, 

2) kształtowanie wśród członków socjalistycznego sto
sunku do pracy i własnOŚCI społecznej oraz poczucia 
obowiązku w zakresie świadczeń i zbl()rowego działa
nia na rzecz umacnIa n i ą obronności kraju, 

3) popularyzowanie idei ~udowej obronności, tradycji 
oręża polskiego, rozwijanie i umacnianie ~i ęzi społe
czeństwa z ludowym Wojskiem Polskim, 

4) organizowan ie szkoleni3 obywateli zgodnie z po trze
bami sił zbrojnych, moralno-polityczne i fachowe 
przygotowanie młodzieży do służby wojskowej oraz 
wykonywanie innych zadań służących potrzebom 
wojska , 

5) organizowanie żołnierzy rezerwy w celu utrzymywa
n ia ich kwalif ikacji wojskowych i wykonywa nia przez 
nich zadań s połeczno-obronn ych, 

G) -rozwijanie inicjatywy społecznej w zakresie wyko
nywilnia prac użytecznych i organizowania szko'en ia 
obywateli zgodnie z potrzebami gospodarki narodo
wej, 

7) rozwijanie ini.cjatywy społecznej w zakresie organizo
wania i prowadzenia masawej dział a lności sportowej, 
głównie w dysG}'plinach mających znaczenie dla 
pproriności kTaju. . . 
c·~ . , • '-,. .' " ". -

. § Ił. , .. Cele okt.eślone w § 7 Li9a realizuje w szczegól
ności przez: 

• 
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l) organizowanie kół i klubów, ośrodków szkoleniowych ' 
i ' ośrodków sportów obronnych, 

2) wykony'wanie zadań na rzecz obrony cywilnej, 
zwtaszcza uczestniczenie w prowadzeniu szkolenia 
ludności w zakresie powszechnej samoobrony, rozwi
ja nie dZIa łaj noścl popu laryzdcy jno- propagandowej 
oraz orga ni zo wa nie i przygotowywanie sił i środków 
służąc y c h potrzebom obrony cy wilne j, 

3) organizowan :e i pro wadzenie masowego szkolenia 
łudn oś ci w zakresie techniczno-obronn ym, 

4) organizowanie i prowadzen ie szkolenia pob-orowy ch 
i przed poborowych w za wod J ch i specjalnościach 

przydatnych w służbie wojskowej, uczestniczenie w 
doborze kandydatów do tego szkolenia oraz akcji re
krutacyjnej do wojskowych szkół zawodowych, orga
n izowanie i prowad zenie szkolenia przygotowawczego 
młodzieży, mającego na celu przysposobienie jej do 
spełnienia obOWiązku służby wojskowej, 

5) współpracę z organami wojskowymi oraz z organiza
cjami społecznymi i lOstytucjami, 

6) organizowanie masowych Imprez sportowych o cha
rakterze obronnym I technicznym, z uwzględnieniem 

ełementów obrony cywilnej, 

7) 'organizowanie masowej turystyki - głównie szlaka
mi bohaterskich walk oręża polskiego, 

8) inicjowanie spotkań spułeczeństwa z przedstawiciela
mi Wojska Polskiego, armii zaprzyjażnionych oraz 
weteranami walk 'o narodowe i społeczne wyzwolenie, 

9) współdziałanie z zainteresowanymi organizacjami spo
łecznymi w zakresie opieki nad pomnikami pamięci 

narodowej, miejscami walk o wolność i postęp, cmen
tarzami wojskowymi i mogiłami żołnierskimi, 

lO} wykonywanie urządzeń, sprzętu i pomocy naukowych 
niezbędnych do realizacji zadań szkoleniowych 1 spor
towo-obronnych, 

11) wydawanie za pośrednictwem właściwych instytucji 
wydawniczych czasopism, książek, broszur o charak
terze instrukta'żowo-szkoleniowym oraz materiałów 
propagandowych popularyzujących cele zadania 
Ligi. 

Rozdział 3 

Członkowie, łeh prawa l obowiązkI. 

§ 9. Członkowie dzielą s ię na: 

l} zwyczajnych, 
2} wspierających, 

3) honorowych. 

§ 10. 1. Członkiem zwyczajnym może zostać każdY, 

kto uznaje statut Ligi i zgłasza chęć do pracy w kole 
lub klubie. 

2. Członka zwyczajnego przyjmuje zarząd koła lub
klub i wydaje mu legitymację członkowską , 

§ 11. I. Członkiem wspierającym może być osoba fi
zyczna lub osoba prawna , popierająca działalność Ligi. 

2. Członka wsp i erającego - osobę prawną przyjmuje 
zarząd stopnia powiatowego, a osobę fizyczną zarząd stop
nia 'powiatowego lub gminnego oraz zarząd kola lub klu
bu upoważniony przez zarząd powiatowy. 

§ 12. l, Członkiem honorowym może być osoba fi
zycżna s,zczęgóln i e zasłu'Ż.ona w reałlzacjl zadaflLigf. 

2. Godność honorowego członka ,Ligi nadaje- Zarząd 
Główny. 

§ 13. Członkowie Ligi są obowiązani: 

l} zwyczajni: 

a) brać czynny udział w pracy koła lub klubu Ligi, 

b) propagować wśród społeczeństwa zadania Ligi, 

c} przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz 
Ligi, 

d) regularnie opła cać składki członkowskie, 
2) wspierający: 

a) propagować cele statutowe Ligi, 

b) regularn ie opłacać składki członkowskie oraz wy
wiązywać się z innych zadeklarowanych świad
czeń, 

§ 14. 1. Członek zwyczajny ma prawo: 

l} wybierać i być wybieranym do władz Ligi; do władz 
Ligi mogą być wybierani członkowie, którzy ukoń
czyli 18 lat - nie dotyczy to wyborów do władz kola 
szkolnego, 

2} . uczestniczyć w zebraniach władz ws.zystkich szczebli, 
j e żel.i mają · powziąć uchwałę dotyczącą oceny jego 
działalności lub postępowania, 

3) korzystać z materiałów, urządzeń i sprzętu Ligi we
dług zasad określonych ' przez Prezydium Zarządu 
Głównego LOK, 

4} nosić ubiór i odznaki organizacyjne według wzorów 
ustalonych przez wła!ize naczelne organizacji i za
twierdzonych przez właściwe organy administracji 
państwowej, 

5) reprezentować Ligę na zawodach i imprezach za zgo
dą właściwych zarządów. 

2. Członkowie honorowi i wspierający mają wszyst
kie uprawnienia członków zwyczajnych Ligi, z wyjątkiem 
czynnego i biernego prawa wyborczego. 

§ 15. Członkowie Ligi mogą być wyróżniani i nagra
dzani za aktywny udział w realizacji zadań Ligi. Zasady 
wyróżniania i nagradzania ustala Prezydium Zarządu 
Głównego. 

§ 16. 1. Wobec członków zwyczajnych Ligi; którzy 
nie wypełniają statutowych obowiązków, właściwe zarzą
dy mogą stosować następujące środki: upomnienia, naga
ny oraz wykluczenia z Ligi. 

2. Wobec członków Ligi uczestniczących w zawodach 
sportowo-obronnych i naruszających obowiązujące prze
pisy sportowe stosowane są sankcje ustalone przez Prezy
dium Zarządu Głównego Ligi. 

§ 17. Utrata praw członkowskich następuje przez: 

l) dobrowolne wystąpienie, zgłoszone przez członka na 
piśmie, 

2) śmierć członka lub likwidację osoby prawnej, 
3) pozbawienie praw publicznych orzeczone prawomoc

nym wyr.okiem sądu powszechnego, 
4} działanie na szkodę Ligi, 
5) skreślenie z listy czlonków zwyczajnych przez zarząd 

koła lub klubu z powodu nie usprawiedliwionego za
legania z opła tą sk ładek członkowskich za ' okres przę
kraczający 12 miesięcy, 

6} wykluczenie członka zwyczajnego przez zarząd koła 
lub klubu z powodu nie przestrzegania postanowień 
statutu, uchwał i zarządzeń władz Ligi, 

,7) skreślenie z listy członków wspierających przez za
rząd powiatowy z powodu nieopłacania zadeklaro
wanych składek członkowskich za okres jednego ro\(u. 
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Rozdział 4 

Struktura organizacyjna Ligi. 

§ 18. Struktura orga nizacyjna Ligi obejmuje: 

1) władze naczelne Ligi, 

2) organizacje wojewódzkie, 

3) organizacje powiatowe (miejskie, dzielnicowe), 

4) organizacje gminne (miejskie w miastach nie stano
wiących powiatu), 

5) organizacje zakładowe, 

6) organizacje osiedlowe w miejscu zamieszkania czlon
ków, 

7) kola i kluby. 

§ 19. 1. Podstawową jednostką organizacyjną Ligi 
j €S~ koło lub klub, tworzone we wsiach na terenie gmin, 
miast i gmin, miast lub dzielnic, w osiedlilch mieszkanio
w )ich, za~ładach pracy i szkołach. Do zorganizowania 
koła lub kiubu potrzeba co najmniej 9 członków. 

2. Zasady organizacji działalności kół i klubów w 
szkoiach, uczelniach wyższych oraz innych p!acówkach 
oświatowo-wycl:owawczych określa Zarząd Główny Ligi w 
porozumieniu z Ministrem Oświaty i Wychowania oraz 
Mi nist rem Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. 

3. Koła i kluby Ligi tw o rzą: 

1) organIZacją gminną obejmującą swoim zakresem dz ia
łania teren gmin y, miasta i gminy łub miasta nie sta
nowIącego powiatu. Je żeli siedziba władz gminnych 
znajduje się w mieście nie stanowiącym powiatu, 
organizacja gminna Ligi może swoim zakresem dzia
łania obejmować łącznie teren teg'o miasta i gminy. 
Decyzję w tym zakresie ·podejmuje zarząd powiato
wy Ligi. O rga nizac ja gminna podporządkowana jest 
władzom powiatowym Ligi; 

2) organizację zakła dową lub osiedlową w miejscu za
mieszkania, obejmującq swoim zakresem działania te
ren zakładu pracy lub osiedla mieszkaniowego. Decy
zję o tworzeniu tych organizacji podejmuje zarząd 

powiatowy (dzielnicowy), jeżeli na terenie zakła.du 

pracy a lbo osiedla mieszkaniowego d ziałają co naj
mniej dwa koła lub dwa kluby Ligi. Organizacja za
kładowa lub osiedlOWa w miejscu zamieszkania, dzia
łająca na teren ie gminy, miasta i gminy, miasta nie 
stanowiącego powiatu, jest podporządkowana wła

dzom organizacji gminnej lub miejsk ie j Ligi, a ta m 
gdzie nie utworzono organizacji . gminnej lub miej
skiej - bezpośrednio władzom organizacji powiato
wej Ligi. 

4. Organizacje gminne oraz zakładowe lub osiedlowe 
w i'lil ejscu zami eszkania nie podporządkowane władzom 
gminnym (miejskim) Ligi tworzą organizację powiato
wą (dzielnicową) Ligi, obejmującą swoim zakresem dzia
łan i a teren pow ia tu, miasta i powiatu, miasta stanowiące
go powiat oraz dzielnicy w mieście wyłączonym z woje
wództwa. Organizacja powiatowa Ligi może swoim zakre
sem dz iałania obejmować teren miasta stanowiącego po
WIat lub miasta nie stanow i ącego powiatu, jeżeJ.i siedz iba 
władz powiatowych zna-jduje się w tym mieście. Decyzje 
W tym zakresie podejmuje zarząd wojewódzki Ligi. Orga
nizacja powiatowa podporządkowana jest władzom wo
jewódzkim Ligi. 

5. Organizacje powiatowe (miejskie, dzielnicowe) 
tworzą organ i za cję wojewódzką Ligi i obejmują swoim 
zakresem działania teren województwa lub województwa 

i miasta wyłączonego z województwa. U(:hwałą Zarządu 

Głównego Ligi mogą być tworzone dla miast wyłączo

nych z województw odrębne organizacje miejskie ó upraw
nieniach organizacji wojewódzkich Ligi. Organizacja wo
jewódzka podporządkowana jest władzom naczelnym Ligi. 

§ 20. 1. Władze naczelne i władze jednostek tereno
wych Ligi podejmują w miarę potrzeb decyzje o tworze
niu: 

l) ośrodków szkolenia obronnego i specjalistycznego, 

2) ośrodków sportów obronnych. 

2. Zakres działania i strukturę organizacyjną ośrodków 
szkolenia· oraz ośrodków sportów obronnych ustala Prezy
dium Zarządu Głównego Ligi w odpowiednich regulami
nach. 

§ 21, Prezydium Zarządu Głównego oraz prezydia za
rządów wojewódzkich i powiatowych Ligi powołują w 
miarę potrzeb komisje problemowe i specjalistyczne ·0 cha
rakterze opiniodawczo-doradczym. Szczegółowe zasady 
powoływania i działania tych komisji określają regula
miny zatwierdzone przez Prezydium Zarządu Cłównego. 

§ 22. 1. Uchwały władz Ligi zapadają zwykłą więk

szośc i ą głosów przy obecności co najmniej polowy ogól
nej liczby uprawnionych do głosowania, jeżeli statut nie 
przewiduje innych zasaa. 01 razie braku przewidzianej 
liczby członków (delegatów) zebrania członków i zjazdy 
delegatów odbywają się w drugim terminie, z góry ustalo
nym przez właśc i wy zarząd Ligi, a powzięte wtedy .uchwa
ły są prawomocne bez względu na liczbę obecnych upraw
nionych do .głosowania. 

/'~ 

2. Uchwały w sprawie projektu statU'tu i jego zmia n 
oraz w sprawie wniosków o rozwiązanie Ligi mogą być 

podejmowane przez Zjazd Krajowy przy obecności co 
najmniej zh ogólnej liczby delegatów; wymagają one 
większości 2/3 głosów delegatów obecnych na zjeździe. 

3. Wybory do władz Ligi odbywają się w drodze taj
ne go głosowania. Wybory jawne mogą być przeprowa
dzane na podstawie uchwały zjazdu (zebrania). 

4. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą być jed
nocześnie członkami zarządów tych samych stopni. 

5. Zarządy i komisje rewizyjne wszystkich stop:1i w 
okresie trwania kadencji mają prawo dokooptować do 
swojego grona członków na miejsce wakujące - jednak 
w liczbie nie większej n i ż 1/3 statutowej liczby członków 
zarządów. 

Rozdział 5 

Władze naczelne. 

§ 23. Władzami nacze:nymi Ligi są: 

l) Zjazd Krajowy, 

2) Zarząd Główny, 

3) Główna Komisja Rewizyjna. 

A. Zjm.d Kwjowy. 

§ 24. 1. Zjazd Krajowy jest najwyższą władzą Ligi. 

2. Zjazdy Krajowe są: 

1) zwyczajne, 

2) nadzwyczajne. 
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§ 25. Do kompetencji Zjazdu Krajowego należy: 

1) uchwalanie projektu statutu Ligi i jego zmian, - . 

2) ustalanie programów i kierunków działalności Ligi, 

3) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego i' Głów
nej Komisji Rewizyjnej, 

4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi 
Głównemu, 

5) wybór Zarządu Głównego w składzie 75-89 człon-
ków, 

6) wybór Głównej Komisji Rewizyjnej w składzie 11 ' 
członków i 5 zastępców, 

7) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Ligi, 

8) decyduwanie o innych sprawach wnies ionych przez 
Zarząd Główny, G/ówną Komisję Rewizyjną i delega
tów pod obrady Zjazdu Krajowego. 

§ 26. 1. Zwyczajny 4jazd Krajowy zwoływany jEs t 
przez Zarząd Gł ówny raz na cztery lata. 

2. Zarząd Główny ogłasza termin. miejsce oraz porzą
dek obrad Zjazdu Krajowego, nie póżnlej OIŻ na 30 dni 
przed jego rozpoczęciem. 

§ 27. 1. Krajowy Zjazd nadzwyczajny może być zwo-
łany: 

l) na podstawie uchwały Zarządu Głównego, 

2) na żądanie Główne j Komisji Rewizyjnej, 

3) na plsemn y- wnIOsek 1/2 ogółnej liczby zarządów wo
jewódzk Ich. 

2. l,arząd Główny zwołuje nadzwyczajny zjazd w cią

gu ' s~eściu IIlles lęc y od dnia otrzymania żądania (wniosku) 
lub powzic;cia u chwały. 

§ 28. W Zjeżdzie Krajowym biorą udział: 

l) z głosem decydującym- delegaci wybrani na zja
zdach woj e wódzkich wed/u g zasad ustalonych przez 
Zarząd Główny, 

2) z 'głosem doradczym - członkOWie honorowi, człon

kOWie uslępującego Zarządu Głównego i Głównej Ko
misji RewlzYF,ej oraz inne osoby zaproszone przez 
Zarząd Główny. 

B. Zarzqd Główny. 

§ 29. Zarząd Główny kieruje calokszlaltem d zi ałal
ności Ligi i odpowiada za swą pracę przed Zjazdem Kra
jowym. 

§ 30. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy: 

1) wykonywanie uchwał Zjazdu'. 

2) składanie na Krajuwym Zjeżdzie sprawozdań z dzia
łalności za okres kadencji. 

3) zatwierdlanle planów działania, budżetów i bilansów 
rocznyc h Ligi, 

4) ustalanie ZJsad i zakresu wspóldziałania z jednos tka
mi (instytucjami) wojskowy mi, orgdnami administra
cji państwowej i· organizacjami społecznymi, 

5) ocena działalności Ligi, a w szczególności jej organi

6) 

7) 
8) 

9) 
10) 

zacji terenowych, -
ustalanie zasad wyboru de leg il tów na Zjazd Krajowy, 

podejmowanie uchwal 0/ zwołaniu Zjazdu KraJowego, 

nadawanie godności' honorowego. 'członka, Ligi, 

ustalanie zasad opłacania składek członk·owski!Zh, 

ustalanie wzorów odznak i ubiorów organizil:cyjnych, 

11) rozpatr ywa n-Ie wniosków Glównej Kom isji Rewizyjrre-j -' 
w sprawie usprawni e nia gospodarki Ligi, 

12) zaWieszan ie i uchylanie uchwal zarządów wojewódz
kich, j eż eli są sprzeczne ze statutem lub uchwałami 

Zarządu Głównego, 

13) zatw lerdza rlle sprawozd"ń z pracy Prezydium Zarzą
du Głównego. 

§ 31. Posied ze nia Za rządu Głównego odbywają Się co 

najmniej dwa raz y w ro ku. 

§ 32. 1. Zarząd Główny wybiera spośród swoich 
członków Prezydium w skłdJz l e: 15-19 osób, w tym: pre
zesa, 2-4 Wicepre zesów, sekretarza i skarbnika. 

2. Ponadto w skład Prezydium Zarządu Głównego 

wchodzi z urzqdu 2 przeds taW ICieli Wojska Polskiego, de
legowany ch przez Mmlstra Obrony Narodowej. 

3. Pos iedzen ia Prezydium odbywają Się ·co najmn iej 
raz w. mi eSiąc u . 

§ 33. łJrezydiUm Zar ządu Głównego dZiała w imieniu 
Zarządu Głównego Ligi D,) zakresu jego działania należy: 

1) wykonywanie uchwał Zjazdu Krajowego i Zarządu 

Głównego , 

2) opracowywanie projektów planów działania i prelimi
narzy budżelG wych, 

3) us la :an le zasa d sprawozdawczości, 

4) zatWierdzanie regulamtnÓw I ustalanie wytycznych 
w sprawach zaslrzeżonych do kOIl1;>etencji Prezydium, 

5) zatWierdzanie składówosobowych ' i wytycznych do 
pracy komisji specjalistycznych i probl emowych, 

6) rozpatrywanie spr a wozdań i wniosków zarządów wo
jewódzkich oraz komisji specjalistycznych I problemo
wych, 

7) gospoda rowan ie majątkiem Ligi w granicach okre ślo

nych uchwał a mi Zarządu Głównego i budżetem, 

8) reprezentow a nie Zarządu Głównego na zewnątrz, 

9) składan i e spr a wozdań ze swych prac przed Zarządem 
Głównym, 

C. Główna Komisja Rewizyjna. 

§ 34. Główna Komisja Rewizyjna kontroluje dz ia/ai
ność gospociarczą i finansową Ligi. Do zakresu jej clzlcda
n ia należy: 

1) badart ie celowości i legalnoścl działalności gospodar
czej i finansowej Zarządu Głównego i jednostek tere-
nowych, _ . 

2) kontrola opłacania składek członko wskich, 

3) składanie sprawozdania na Zjeżdzie Krajowym i zgła

szanie wniosku w przedmiocie ud~ ie lenia absolutorium 
ilstępującem~ Za rządowi Głównemu, 

4) instruowanie terenowych komisji rewizyjnych, 

5) przedstawianie Zarządowi Głównemu .Iub jego Prezy
dlllm uwag i wniosków dotyczących działalnOŚCI go
spodarczej i ' finans o wej jednostek terenowych Ligi. 

§ 35. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego 
grona przewodniczącego, 1-2 \:Viceprze wodniczących i se
kretarza. 

§ 36. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo dok()o~ 

tować do .swego składu członków i 'Ich ZdStępców na miej
sca wakujące, jednak w liczb ie n ie w iększej niż 1/2 sla tu." 
towej Ilczl;>y członków. 
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§ 37. 1. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej od
bywają się co najmniej raz na kwartał. 

2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają pr.a
wo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Za
rządu Głównego. 

Rozdział 6 

Władze wojewódzkie. 

§ 38. Władzami organizacji wojewódzk iej Ligi są: 

1) zjazd wojewÓdzki, 

2) zarząd wojewódzki, 

3\ wojewódzka komisja rewizyjna. 

A. Zjazd wOjewódzki . 

§ 39. 1. Zjazd wojewódzki jest najwyższą władzą Ligi 
na terenie województwa. 

2. Zjazdy wojewódzkie są: 

l) zwyczajne, 

2) nadzwyczajne. 

§ 40. Do kompetencji zjazdu wojewódzkiego należy: 

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu 

wojewódzkiego i wojewódzkiej komisji rewizyjnej, 

2) ustalanie programu działalności wojewódzkiej orga
nizacji, 

3) udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi wo
jewódzkiem u, 

4) wybór zarządu wojewódzkiego w składzie 31-45 
członków, 

5) wybór wojewódzkiej komisji rewizyjnej w składzie 

5--9 członków i 3-5 zastępców , 

6) wybór delegatów na Zjazd Krajowy, 

7) podejmowanie uchwał dotyczących całokształtu dzia
łalnośCi WOjewódzkiej organizacji Ligi. 

§ 41. 1. Zw yczajny zjazd wojewódzki zwoływany 

jest przez zarząd wojewódzki raz na cztery lata. 

2. Zarząd wojewódzki ogłasza termin, miejsce oraz 
porządek obrad zjazdu, nie później niż na 21 dni przed 
jego rozpoczęciem. 

§ 42. 1. Zjazd wojewódzki nadzwyczajny może być 
zwołany: 

'l) na żądanie Zarządu Głównego, 

2) na podstawie uchwały zarządu wojewódzkiego, 

3) na żądanie wojewódzkiej" komisji rewizyjnej; 

4) na pisemny wniosek 1/2 ogólneJ liczby zarządów po
wiatowych. 

2. Zarząd wojewódzki zwołuje nadzwyczajny zjazd w 
ciągu trzech mlesl-ęcy od dnia otrzymania żądania (wnio
sku) . lub powzięcia uchwały. 

§ 43. W zjeździe wojewódzkim biorą udział: 

1) z głosem decydującym -delegaci wybrani na zja
zdach powiatowych, 

.2) z głosem doradczym - członkowie władz naczelnych 
i ustępujących władz wojewódzkich, członkowie hono
rowi Ligi oraz osoby zaproszone przez zarząd woje
wódzki. 
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B Zurzqrl wojewódzki. 

§ 44. Za rząd wllJewódzki kieruje całokształtem dz ia
łalnoś cI wojewódzkiej organizacji Ligi i odpowiada za 
s wą pracę przed zjazdem wojewódzkim i przed Zarządem 

Głównym. 

§ 45. Do zakresu działania zarządu wojewódzk iego 
nałeży: 

1) wykonywanie uchwał zjazdu wojewódzkiego i uchwał 
władz nacze lnych, 

2) składanie na wojewódzkim zjeździe sprawozdania ze 
swej działalności za okres kad e ncji, 

3) zatwierdzanie planów działania, budżetów i bilansów 
rocznych organ izacji wojewódzkiej, 

4) określanie programów wspÓłdziałan i a wojewódzkiej 
organizacji z je dnost kdmi (instytucjdml) wojskowymi, 
organami adm :n :slracji państwowej, zakładami pracy 
i organIZacjami społecznymi. 

5) rozpatrywanl~ wniosków wojewódzkiej komisji rewi
zyjnej w sprdwie u~prawnlenla gospoddrki , 

6) ustalanie dla organizacji powiatowych liczby delega
tów na zjazd wojewódzki , według zasad określonych 
przez Zarząd Główny, 

7) podejmowanie uchwał o zwołaniu wojewódzkiego 
zjazdu, 

8) zawlesżanie i uchy la nie uchw a l zarządów powiato
wych, jeżeli są sprżeczne ze statutem lub uchwałami 
zarządu wyższego szczebla, 

9) zatwierdzanie sprawozdań z pracy prezydium zarządu 
wo jewódzkiego. 

§ 46. Posiedzenia zarządu wojewódzkiego odbywają 
się co najmniej dwa r dZ y w roku . 

§ 47. 1. Zarząd wojewódzki wybiera spośród swo ich 
członków prezydium w składZie 11-13 osób, w tym : pre
zesa, 2-4 wicep rezesó w, sek retarza i skarbnika. 

2. Ponadto wsklad prez.ydlum zarządu wojewódzki e
go wchodzi 1-2 przed s taWICieli Wojska Polskiego, de le
gowanych przez dowódzl wo okręgu wojskow e go, 

3. Posiedzenia prezydium odbywają się co najmniej 
raz w miesiącu. 

§ 48. Prezydium zarządu wojewódzkiego działa w 
imieniu zarządu woiewódzklego Ligi. Do zakresu jego dzia
łania naleźy: 

1) wykonywanie uchwał zj azdu wojewódzkiego, zarządu 
wojewódzkiego i wladz naczelnych, 

2) opracowywanie projektów programów działania i pre
liminarzy budżetowych, 

3) decydowanie o utworzeniu łub likWidacji ośrodków 
szkolenia i ośrodków sportów obronnych, zgodme z 
zasadami' ustalonymi przez Prezydium Zarządu Głów
nego, 

4) gospodarowanie mająt~lem organizacji wojewódzkiej 
w grallIcach określonych uchwałami Zarządu Główne
go i zarządu wojewódzklE'go, 

5) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków zarządów po
wiatowych oraz komisji specja listycznych i problemo
wych, 

6) składanie sprawozdań ze swych prac przed zarządem 
wojewódzkim, 

7) reprezentowanie zarządu .- wojewódzkiego na zew
nątrz. 
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C. Wojewódzka komisja rewizyjna. 

§ 49. 1. . Wojewódzka komisja rewizyjna kontroluje 
dzi a łalność gospodarczą i finansową wojewód zkiej org J n l
zacji Ligi. 

2. Przepisy § 34-37 stosuje s i ę odpowiednio. 

Rozdział 7 

Władze powiatowe. 

§ 50. Władza mi organizacji powiatowej Ligi są: 

1) zjazd powiatowy, 

2) zarząd powiatowy, ' 

3) powiatowa komIsja rewizyjna. 

A. Zjazd powiatowy. 

§ 51. 1. Zjazd powiatowy jest najwyższą władzą Ligi 
na terenie powiatu. 

2. Zja zdy pOw iatowe są: 

1) zwyczajne, 

2) nadzwyczajne. 

§ 52. Do kompetencji zjazdu powiatowego należy: 

1) rozpatrywanie i za twierdzanie ' sprawo zdań zarządu 

po wiato wego i pow iatowej k omisji rew izyjne1, 

2) ustalanie programu działalności powiatowej organiza
cji, 

3) udzielan ie absolutorium ustępującemu zarządowi po
wiato wemu, 

4) w ybór za r z ąd u po w iatowego w składzie 15-31 człon
ków, 

5) w y bór powiatowej kom isji rewizy jnej w skł a dzie 3-7 
czł onków i 2-3 za st ę pców, 

.I 
6) w y bór dele gatów na zjazd woje wód zki, 

7) pode jmowan ie uchwał do tycz ących całokształtu dzia
ła i ności po w iatowej organizacji Ligi. 

§ 53. I. Z wycza jny zjazd powi a towy zwoł ywany je st 
przez za rząd raz na 4 lata. 

2. Za r ząd po w iatowy ogł a sza te rm in, mI e jsce oraz po
rządek obrad zj a zdu nIe później niż na 14 dni przed jego 
rozpoczęc iem . 

§ 54. 1. Na d zwyczajny zjazd po wiatowy może być 
zw olany: 

l) na żądanie Zarządu Głównego lub zarządu wojewódz
kiego, 

. 2) na podstawie uchwały zarządu powiatowego, 

3) na żądanie powiatowej komisji rew izyjnej, 

4) na Plsemn'y wniosek 1/2 ogólnej liczby zarządów gmin
nych. 

2. Zarząd powiatowy zwołuje nadzwyczajny zjazd po
wiatowy w ciągu trzech miesięcy od dnia otrz y man ia żą

dania (wniosku) lub powz i ęcia uchwały. 

§ 55. W zjeździe po wiatow y m biorą udział: 

1) z glosem de c ydujący m - de leg aci wybr a ni na zeb ra 
niach ogólnych organ i.zacji gm i ńnych (miej skich.). za
ktad o wy c'h lub os iedl ow 'yc'h w m iejscu. z.:1m 1e SZkanla, 
a tam gdz ie n iE' zostały utwo r zo ne te 'OrlJdn lld c je -
d e legaCI wylH dnl na w a łn y ch ze br a n Iach kół i klubów, 
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2) z głosem doradczym - czł o nkow i e honorowi LIgi, 
członkOWie ust~pują l' ego za rz'ądupow l at o w e go, powia
towej komisji rewizyjnej, wyżs z ych wladz Ligi oraz 
osoby za pl os zc ne przez zarząd po wia to wy. 

B. Zarząd powiatowy. 

§ 56. 1. Zarząd po wiatowy kieruje dZ l ała ln o sc lą po
wiatowej organ izacji Ligi I odpowiada za swą pra cę przed 
zjazdem powiatowym oraz ' przed zarząd a m i Lig i wyższ y ch 
stopni. 

2. Posiedzenia zarządu powiatowe go odbywają Się co 
najmniej trzy razy w roku. 

3. Prze pisy § 45, z wyjątkiem pkt 6, stos uje s i ę od 
powiednio. 

4. Zarząd powiatowy decy d uje o tw o rzen iu i teryto
rialnym zakresie działania orgaclIZacji gm innych (miej
skich), zakładowych i osiedlowych w mi e jscu zam ieszka-. . 
ma. 

§ 57. 1. Zarząd powiatowy wybiera spośród swoich 
członków prezydium w składzie 9--11 osób, w tym: preze
sa, 1-3 wiceprezesów, sekretarza i skarbn ika. 

2. Ponadto w skład prezydium za rząd u pow iatowe go 
wchodzi dełegowany przez szela w ojewód zkiego sztabu 
w o jskowego przedstawiciel Wojska Polskiego. 

3. Posiedzenia prezydium odbywają s i ę co najmniej 
raz w miesiącu. 

§ 58. 1. Prezydium zarządu powiatowego działa w 
imieniu zarządu powiatowego LIgi. 

2. Przepisy § 48, z wyją tkiem pkt 3, stosuje się odpo
wiednio. 

3. Ponadto do zadań prezydium z a rządu po wiatowego 
należy: 

l) tworzen ie no wych kół i k lu bó w na ter e nac h, gd Zie n ie 
utwo rzono zarządów gm inn ych (miejs kich). zakłado- , 

wych lu b OSiedl o wych w m iejscu zam ieszkani a, oraz 
organizow a nie zar ządów gminnych (m iej skich). zakła

dowych lub OS iedl o wych w 'm lejscu za mieszkania, 
zgodnie z uchwald mi zarząd u po wiato wego, 

2) wykonywanie przed sięWZ i ęć na rzecz obrony cywil
nej, o których mowa w § 8, 

3) udzielan ie po m ocy zarządom gminnym (miejskim),za
kładowym lub OS iedlowym w miejscu zamieszkania, 
kołom i klubom w pozy s kiw a niu wykwal if ikowany c h 
instruktorów i dośw iadczonych orga niza torów pr acy 
społecznej, 

4) pozyskiwanie środków m a terialnych na rozwój bazy 
szkoleniowo-sportowej ligi w pow iecie, 

5) koordyn o wanie pracy z a rządów gminnych (miejskich), 
zakładowych lub osiedlowych w miejscu zamieszka
Ola, 

6) decydowanie o likwidacji kół i klubów oraz stawia
nie wniosków w sprawie tworzenia i likwidacji ośrod
ków szkolenia i ośrodków sportów obronnych. 

C. Powiatowa komisja rew izyjna. 

§ 59. 1. Pow iatowa k o misja rewizyjna kontroluje 
, d z iał ąl ność gospod arczą i fin a ns o wą ' po wiatowej o rgan iza
c ji Ligi. 

2. Przepisy § 34-37 stosuje s i ę odpowiednio. 

• 
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R .ozdział 8 

Władze gminne (miejskie), zakładowe i osiedlowe 
w miejscu zamie: zkania. 

§ 60. Władtami organIzacji gm innej (m iejskiej), za
kładowej lub (js ledowej w mlejs,,:u zamleszkdnla , zwany
mi dalej władzami gminnymi, są: 

l) zebranIe ogółne, 

2) zarząd, 

3) kom isja rewizyjna. 

A. Zebranie ogóli.e. 

§ 61. Zebrani e ogólne jest najwyższą władzą Ligi na 
terenie gminy, miasta i gmny, m!astd nie s~anówiące ~o 
powiatu, zak.tadu prac y, oS Iedla mieszkaniowego. 

§ 62. Do kompetencji zebrania ogólnego należy: 

l) ro zpatr y wan .e i za twierdzanie sprawozdania zar ządu 

i komisji [€ wIzy jnej, 

2) wybór zafL.ądu w skła.dz'ie 5-13 członków, w tym: 
prezesa, wlcepreLesa, sekretarza i skarbnika, 

3) wybór komisji rewizyjnej w składzie 3-5 członków, 
4) podejmowanIe uchwał dotyczących działalności Ligi 

na swoim terenje. 1_ 

§ 63. 1. Zebl ct nle ogólne jest zwoływane przez zarząd 
co najmniej raz na dwa lata. 

2. Ponadto nadzwyczajne zebranie ogólne może być 

zwołane: 

l) na żądanie zarządu powiatowego, 

2) na podstawie uchwały zarz .:; d·u gminnego, 

3) na żądanIe gminnej komlsji rewizy jntj, 

4) na pIsemny wniosek 112 ogólnej liczby zarządów kół 
i klubów . 

3. Zarząd gminny zwołuje Qadzwyczajne zebran ie 
ogólne w ciągu - mi eSiąca od dOla otrzymania żądan i a 
(wniosk u) lub podjęCIa uc hwaly, 

4. Zarząd ogłasza termm, miejsce oraz porządek obrad 
zebrania ogó ;nego, nie póżniej n i ż na 7 dni przed jego 
rozpoczęciem. 

§ 64. W zebraniu ogólnym biorą udzi a ł: 
- -

l) z głosem d ecydującym: 

a) członk ow i e wszystkich kół i klubów działających 

na danym terenIe, jeżeli ogólna liczba cz{onków 
nIe przekracza 100 osób, 

b) delegacJ wybrani na zebraniach kół i k lubów we
dług zasad wsta lonych przez z a rząd powiatowy, je
żeli ogólna liczba czlonków przekr,acza 100 osób, 

2) z gtosemdoradczym - członkowIe ustępujących 

władz gminnych, przedstawiciele wyższych władz Ligi 
i os-oby zapj-'oszone ,przez zarząd gminny. 

B. Zarząd gminny. 

§ 65. Do zakresu działania zarządu ,należy: 

l) wykonywanie uchwał zebrania ogólnego i wyższych 
władz ligI. 

2) skłtldan-ie sprawozdań ze swej działalności na zebra
niu ogółnym, 

3) ustalanie wytycznych i planów działania na swoim 
terenie; 
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4) podejmowanie uchwał o zwolaniu zebrania ogólnego, 

5) organizowanie nowych kół i klubów, 

6) kIerowanIe pracą kół i klubów, 

7) organizowanIe na terenie swego działania współpracy 
z innymi zainleresowa-nyml organIzacjami, zakładami 
pracy, instytucjami i jednostkami woj-:;kowymi, 

8) rozpatrywanie i realizacja wniosków kom'lsji rewizyj
nej, 

9) składanie zarządom powIatowym sprawozdań ze swej 
działalności. 

C. Gminna komJsja rewizyjna. 

§ 66. 1. Gminna komIsja rewizyjna wyb iera ze swe \, o 
grona przewodniczącego i sekretarza. 

2. Do zadań gminnej komisji rewi zyjnej na.!eży prze
prowadzenie kontrcli działalności gospodarczej i fmans o
wej organizacji gminnej oraz kontroli opłacania skład e k 

członkowskich. 

3. W sprawowaniu swych funkcji kom _sja re w;zYjna 
kieruje się uchwałami i wytycznymi władz Ligi wyższych 
stopni oraz zebrania ogólnego, któremu składa sprdwozda-
nla. 

4. Członkowie komisji rew izy jnej moją prawo brać 

udzial z głosem doradczym w zebraniach zarządu gmm
nego. 

Rozdział 9 

Podstawowe jednostki organizacyjne Li~1. 

A. Kolo. 

§ 67. Koło jako podstawowa jednostka organizacyj
na Ligi prowadzi działalność społeczno-wychowawczą, 

obronną, organJza cyjną, szkoleniowo-sportową oraz k\tI
turalno-oświ at-ową w zakresie zadań Ligi na terenie swego 
działania. 

B. Klub. 

§ 68. Klub jako podstawowa jednostka organizacyjna 
Ligi prowadzi działalność społeczno-wychowawczą, obron
ną, organizacyjną, szkołeniową i sportową, udziela facho
wo-instruktorskiej i technicznej pomocy kołom i sekcjom 
specj a listycznym LOK oraz udziela w miarę potrzeb i -mo
żliwości pomocy w prowadzeniu określonych rodzajów 
szkolenia w terenowych oddziałach samoobrony, 

§ 69 . 1. Liga organizuje kluby ; oficerów rezerwy, 
motorowe, lączn ości, -wodne, strzeleckie, modelarskie i in

'ne. Kluby mogą prowadzić działalność w zakreSIe kilku 
specjalnoś(:i. • 

2. Klub oficerów rezerwy: 

l) zrzesza_ oficerów, chorążych i podchorążyCh rezerwy 
do pracy społecznej, w zakresie rea1izacji zadań spo
ł eczno-obronn ych, 

2) spełnia inspiratorską rolę w realizowaniu za dań 

obronnych Ligi, wykorzystując kwalifikacje wojsko
we; ' doświadczenia społeczne i organizacyjne swoich 
członków, 

3) pruwadzi działalność w zakresie pracy społeczno-wy
chowawczej i kulturalnej, samokształcenia w dziedzi
nie wiedzy wojskowo-obronnej, organizowania samo-
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.pomocy koleżeńskiej, zaclesmania więzi rezerwistów 
z Wojskiem · Polskim oraz zapewnienia aktywnego 
udziału członków klubu w wykonywaniu przedsię
wzięć obrony cywilnej. 

3. Sżczegółowy zakres działania i strukturę organiza
cyjną klubów określają regulaminy zatwierdzone przez 
Prezydium Zarządu Głównego. 

R o z d z i a ł 10 

Władze koła (klubu). 

§ 70. I. Władzami koła (klubu) są: 

1) walne zebranie członków, 

2) zarząd koła (klubu), 

3) komisja rewizyjna. 

2. Prze pisy statutu doty czące koła stosuje się odpo
wiednio do klubu. 

A. Walne zebranie członków. 

§ 71. Walne zebranie czlonków jest najwyższą wła
dzą koła . Do jego kompe tencji należy: 

l) uchwalanie wytycznych pracy zarządu, 

2) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków zarząp.u ko ła 

i komisji rewizyjnej, 

3) zatwierdzanie uchwal zarządu koła w sprawie wyklu
czenia członków (skreślenia z listy członków), 

4) podejmowanie uchwał w innych sprawach dotyczą
cych koła, 

5) wybieranie zarządu w składzie 3-11 członków o,raz 
komisji rewizyjnej w składzie 3-5 członków (liczbę 

. członków wła .dz ustala walne zebranie w zależności 

od ogólnej liczby członków koła), 

6) wybieran ie delegatów na zjazd powiatowy lub na ze
branie ogólne organizacji gminne j. 

§ 72. I. Walne ze branie jest zwoływane przez zarząd 
koła nie rzadziej niż jeden raz na dwa lata (wyjątek sta
nowią .koła szkolne, gdzie walne zebranie jest zwoływane' 
rai w roku). 

2. Ponadto walne zebranie może być zwołane na żą

danie co najmniej 113 ogólnej liczby członków koła, na żą
danie komisji rewizy jnej koła, zarządu gminnego lub za
rządu Ligi wyższego stopnia. 

B. Zarzqd koła. 

§ 73. Zarząd koła kieruje dział a lno ścią koła zgodnie 
z uchwałami walnego zebrania i wytycznymi władz wyż
szego szczebla', a w szczególności: 

1) popularyzuje cele i zadania Ligi w swoim środowisku, 

2) ustala plany działania i .preliminarz koła . zapewniając 

ich realizi\cję oraz opracowuje wnioski i sprawozda
nia dla wyższych władz Ligi, 

. 3) współt>racuje z miejscowymi organizacjami spolecz
nymi, . zakładami pracy, jednostkami wojskowymi oraz 
komendami oddziałów s.amoolJrony, 

4) gO,spodaruje środkami przewidzianymi na działalność 

koła, 

5) przyjmuje nowych członkó'w, 

6) podejmuje uchwały o zwołaniu walnego zebrania, 

7) podejmuje uchwały w sprawie wyróŻriienia członków, 
a wobec członków, którzy nie wypełniają nałożonych 
na nich obOWIązków, stosuje środki przewidziane w 
§ 16. 

§ 74. Zarząd kola wybIera spośród swoich członków 
prezesa, wiceprezesa, sekrelarza, skarbnIka. Posiedzenia 
zdrządu koła odbywają się raz w miesiącu. 

C. Komisja rewizyjna kola. 

§ 75. I. Komisja rewizyjna koła kontroluje działal
ność gospodarczą i finansową oraz opłacanie składek 
członkowskich. Kontrolę w tym zakresie komisja rewizyj
na przeprowadza co najmnIej dwa razy w roku. 

2. Komisja rewizyjna wybiera spośród swoich człon
ków przewodniczącego i sekretarza. Członkowie komisji 
mają prawo uczestniczy ć w zebraniach zarządu koła z gło
s em doradczym. 

3. Komisja rewizyjna koła w spra wowaniu swych 
funkcji kieruje się uchwałamI i wytycznymi władz Ligi 
wyższych stopni oraz walnego zebrania koła, któremu 
składa sprawozdania. 

Rozdział 11 

Majątek Ligi. 

§ 76. Na majątek Ligi składają się: 

1) posiadane rzeczy ruchome i nieruchorne, 

2) składki członkowskie, 

3) dotacje państwowe, 

4) darowizny, 

5) inne wpływy. 

§ 77. Władze wojewódzkie, powiatowe, gm in ne oraz 
koła i kluby mają prawo zarządzan i a majątkiem Ligi 
zgodnie z zasadami ustalonymi przez Prezydium Zarządu 
Głównego. 

§ 78. 1. Do nabywania, zbywania i obciążania ma
jątku nieruchome.go oraz do zaciągania innych zobowią
zań uprawn io ne jest Prezydium Zarządu Głównego, w gra
nicach upoważnienia przez Zarząd Główny. Oświadczenia 
w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu 
Prezydium podpisują dwje osoby: prezes lub wiceprezes 
oraz skarbnik lub inny upoważniony członek Prezydium. 

2. Prezydium Zarządu Głównego może przekazać 
uprawnienia do zaciągan ia zobowiązań zarządom niższego 

szcze bla lub innym osobom, udzielając im odpowiednich 
upoważnień. 

§ 79, W razie rozwiązania Ligi majątek jej przecho
'dzi na własność innych stowarzyszeń, które będą prowa
dziły taką samą lub podobną dzi.ałalność programową, Ił 

w razie I}r·aku takich stowarzyszeń - na własnoś.ć Skarbu 
Pclństwji. 


