ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne
§ 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Liga Obrony Kraju, w skrócie „LOK”.

§ 2. LOK działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” oraz niniejszego statutu.

§ 3. LOK posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru
Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy.

§ 4.1. Terenem działalności LOK jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą władz krajowych LOK jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 5. LOK ma prawo powoływać terenowe jednostki organizacyjne.

§ 6.1. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi LOK są: wojewódzkie, powiatowe (rejonowe,
miejskie) i gminne jednostki organizacyjne oraz kluby i koła.
2. Organizacja wojewódzka działa na obszarze jednego województwa.
3. Organizacja rejonowa może działać w granicach dwu lub więcej sąsiednich
powiatów.
4. Organizacja powiatowa działa na obszarze jednego powiatu.
5. Organizacja miejska może działać na obszarze miasta, na prawach powiatu.
6. Organizacja gminna działa na obszarze jednej gminy.

§ 7. Wojewódzkie jednostki organizacyjne są podporządkowane Radzie Krajowej LOK i Zarządowi
Głównemu.

§ 8. Powiatowe i miejskie jednostki organizacyjne oraz rejonowe obejmujące więcej niż jeden powiat
są podporządkowane właściwym zarządom wojewódzkim.

§ 9. Gminne jednostki organizacyjne są podporządkowane właściwym zarządom.

§ 10. 1. Kluby i koła są podporządkowane właściwym zarządom.
2. Kluby i koła są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi, urzeczywistniającymi program
stowarzyszenia oraz zapewniającymi realizację celów statutowych.

3. Kluby i koła mogą działać w różnych środowiskach.
4. Organizację i przedmiot działania Klubów Żołnierzy Rezerwy LOK (KŻR LOK) określa Zarząd
Główny.
5. W uzasadnionych przypadkach gminne jednostki organizacyjne, kluby (koła) mogą być
podporządkowane Zarządom Wojewódzkim.

§ 11.1. O powołaniu oraz określeniu obszaru działania terenowej jednostki organizacyjnej i zakresu
działalności jej władz albo o rozwiązaniu i likwidacji takiej jednostki, decyduje zarząd jednostki
organizacyjnej wyższego szczebla.
2. Organizacja gminna może być powołana, jeżeli w granicach gminy działają stale co najmniej 3
podstawowe jednostki organizacyjne.
3. Organizacja powiatowa (rejonowa, miejska) może być powołana, jeżeli granicach powiatu (rejonu,
miasta) działa stale co najmniej 6 podstawowych jednostek organizacyjnych.
4. Władzom jednostki organizacyjnej, wobec której podjęto decyzję o jej rozwiązaniu przysługuje
prawo odwołania się do zarządu jednostki organizacyjnej wyższego szczebla. Termin do wniesienia
uzasadnionego odwołania wynosi 14 dni, licząc od dnia, w którym decyzja została im doręczona.
Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji.
5. Odwołanie, o którym mowa w ust.4, powinno być rozpatrzone nie później niż w ciągu 3 miesięcy.
W sprawach skomplikowanych pod względem prawnym lub faktycznym zarząd rozpatrujący
odwołanie może wystąpić do Rady Krajowej (Zarządu Głównego) LOK, o przedstawienie opinii lub
udzielenie wytycznych co do sposobu rozpatrzenia odwołania.

§ 12.1. LOK opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. W celu realizacji zadań statutowych i prowadzenia działalności gospodarczej LOK tworzy biura,
ośrodki szkolenia oraz zakłady i oddziały działalności gospodarczej, w których może zatrudniać
pracowników, w tym swoich członków,
3. Pracownicy stowarzyszenia, nie będący jego członkami, nie korzystają z uprawnień
statutowych.

§ 13. Wyboru do władz stowarzyszenia w głosowaniu tajnym dokonuje się spośród:
1) członków zwyczajnych - do zarządu klubu (koła), na walnym zebraniu członków
klubu (koła),
2) delegatów na zjeździe delegatów odpowiedniego szczebla organizacyjnego - do właściwego
zarządu lub Rady Krajowej LOK,
3) delegat (członek zwyczajny) dysponuje tylko jednym głosem. Nie dopuszcza się w głosowaniu na
zasadzie powiernictwa.

§ 14.1. Kadencja władz stowarzyszenia trwa 5 lat.
2. Kadencja władz klubów (kół) szkolnych LOK trwa 1 rok.
3. Kadencja delegatów na wszystkie zjazdy delegatów ustaje wraz z wyborem delegatów na kolejny
zjazd.

§ 15.1. LOK posiada godło, sztandar, flagę i pieśń oraz używa własnych pieczęci, ubioru i odznak
organizacyjnych.
2. Wzory ubioru organizacyjnego oraz pieczęci i odznak organizacyjnych, o których mowa w ust. 1,
określają odrębne przepisy wydane przez Radę Krajową.
3. Godłem LOK jest stylizowany biały orzeł bez korony na czerwonym tle, opierający się na tarczy
amazonek, w którą są wkomponowane duże litery „LOK”.
4. Flaga LOK jest biało-czerwona, kolory te łączy wąski pas w kolorze błękitnym. Po jej lewej stronie na tle koloru białego umieszczone jest godło LOK.
5. Wzór godła, sztandaru, flagi oraz treść i melodię pieśni LOK określają załączniki
do statutu.
6. Godło, sztandar i flaga LOK w ustalonym wzorze są właściwe tylko dla LOK-u.
7. Nazwa LOK oraz nazwy jej historycznych poprzedniczek tj. Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza – TPŻ
oraz Ligi Przyjaciół Żołnierza – LPŻ są właściwe tylko Stowarzyszeniu LOK.
8. Członkowie wspierający mogą używać godła i flagi LOK za zgodą i na warunkach określonych przez
Zarząd Główny.

§ 16. Terenowe jednostki organizacyjne stowarzyszenia mogą przyjmować nazwy regionalne bądź
historyczne.

§ 17. LOK współpracuje z organizacjami społecznymi innych państw o podobnych założeniach
programowych i zbliżonym charakterze.

§ 18. Wykładania przepisów niniejszego statutu należy wyłącznie do właściwości Rady Krajowej LOK.

