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„Naród winien jest sobie samemu obronę
od napaści i dla przestrzegania całości swojej.
Wszyscy przeto obywatele są obrońcami całości
i swobód narodowych”.

(Z Konstytucji 3 maja 1791 r. art. 11)
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LIGA OBRONY KRAJU WAŻNYM OGNIWEM 
W SYSTEMIE OBRONNYM PAŃSTWA

„Żołnierz Obywatelem – Obywatel Żołnierzem”

W dniach 11–13 czerwca br. w Domu Żoł-
nierza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Orga-
nizacji Wielkopolskiej LOK w Poznaniu, obrado-
wał XVI Krajowy Zjazd Delegatów Ligi Obrony 
Kraju. Jego obrady poprzedziła kilkumiesięcz-
na kampania sprawozdawczo-wyborcza we 
wszystkich terenowych organizacjach Ligi. Na 
wojewódzkich zjazdach LOK wybrano 100 dele-
gatów, z których 95 reprezentowało w Pozna-
niu ponad 32-tysięczną rzeszę członków LOK.

W pierwszym dniu Zjazdu uczestniczyli 
sami delegaci oraz ustępujące władze. Obrady 
otworzył Prezes Ligi Obrony Kraju płk(r) Jerzy 
Salamucha. Na wstępie Prezes LOK serdecznie 
powitał delegatów i przeszedł do krótkiego 
omówienia pierwszego dnia obrad. Na po-
czątku zostało powołane Prezydium Zjazdu, 
do którego Prezes LOK zaproponował Grzego-
rza Jarząbka i Janusza Chwiejczaka. Inni kan-
dydaci z sali nie zostali zgłoszeni. Delegaci 
przegłosowali zaproponowane osoby jedno-
głośnie. Kierowanie obradami przejęło Prezy-
dium Zjazdu. Przystąpiono do omówienia 
spraw proceduralnych i organizacyjno-porząd-
kowych związanych z przebiegiem XVI Krajo-

wego Zjazdu Delegatów. Powołano komisje: mandatową, wyborczą i skrutacyjną, a także do-
konano wyboru zespołów: programowego, uchwał i wniosków oraz statutowego. Przyjęto 
także porządek i regulamin obrad. Zaproponowane składy komisji i zespołów zostały przyjęte 
przez delegatów jednogłośnie. 

Następnie przewodniczący Komisji Mandatowej Krzysztof Grzesiak przedstawił wyniki jej 
prac. Komisja ogłosiła, że na sali obrad obecnych jest 95 delegatów, co stanowi 95% uprawnio-
nych do głosowania. Przewodniczący Komisji Mandatowej poinformował zebranych, że obrady 
XVI Krajowego Zjazdu Delegatów mają charakter prawomocny.

Po zatwierdzeniu spraw proceduralnych i organizacyjno-porządkowych związanych z prze-
biegiem XVI KZD głos zabrał przewodniczący Prezydium Zjazdu Grzegorz Jarząbek, który omó-
wił zasady wyboru władz naczelnych LOK. Zaproponował, aby do godz. 21.00 była możliwość 
zgłaszania kandydatów na następujące listy wyborcze: listę kandydatów na Prezesa LOK, listę 
kandydatów uzupełniającą do Rady Krajowej i listę kandydatów do Głównej Komisji Rewizyjnej. 

Obrady XVI Krajowego Zjazdu Delegatów otworzył 
Prezes Ligi Obrony Kraju płk(r) Jerzy Salamucha
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Widok na salę obrad
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Liczba kandydatów na tych listach wyborczych może przekraczać liczbę wybieranych. Za przy-
jęciem zasad wyboru władz Ligi Obrony Kraju na XVI Krajowym Zjeździe Delegatów delegaci 
zagłosowali jednogłośnie.

Następnie głos zabrał przewodniczący Zespołu Statutowego Marek Stasiak, który zapre-
zentował projekt poprawek i uzupełnień do Statutu LOK.

Proponowane zmiany dotyczyły wielu istotnych dla funkcjonowania LOK tematów. Zapro-
ponowano m.in.:

1. W Preambule został dodany nowy akapit: „Liga Obrony Kraju w swej działalności pro-
paguje i wspiera wszelkie działania mające na celu szeroko rozumiany rozwój kultury 
fi zycznej wśród społeczeństwa, a w szczególności sporty i takie formy działań rekre-
acyjnych i umiejętności, które mogą być przydatne dla celów proobronnych. Kierując 
się dewizą: „Żołnierz Obywatelem – Obywatel Żołnierzem”, pamiętajmy, że wolność 
Narodu nie jest nam dana raz na zawsze”.

2. Z kolei ostatni akapit Preambuły otrzymał brzmienie: „Liga Obrony Kraju współpracuje 
z organami administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego, a w szczególności 
z obszaru obrony narodowej, spraw wewnętrznych, sprawiedliwości, dziedzictwa na-
rodowego, edukacji, kultury fi zycznej i sportu oraz z jednostkami wojskowymi i szko-

Obrady XVI Krajowego Zjazdu Delegatów przeprowadziło Prezydium Zjazdu w składzie: 
Grzegorz Jarząbek (przewodniczący) i Janusz Chwiejczak
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łami, a także organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz wychowania patrio-
tycznego i przygotowania obronnego społeczeństwa”.

3. W paragrafi e 6 ustęp 1 ma obecnie następujące brzmienie: „Terenowymi jednostkami 
organizacyjnymi LOK są: wojewódzkie (regionalne), powiatowe (rejonowe, miejskie) 
i gminne jednostki organizacyjne oraz kluby i koła”.

4. W paragrafi e 6 w ustępie 2 czytamy: „Organizacja regionalna działa w granicach 
dwóch lub więcej sąsiadujących województw”.

5. W paragrafi e 11 ustęp 4 otrzymał nowe brzmienie: „Organizacja wojewódzka może 
być powołana, jeżeli w granicach województwa działa stale co najmniej 6 jednostek 
powiatowych (rejonowych) lub co najmniej 12 klubów specjalistycznych zrzeszających 
po minimum 30 członków”.

6. W paragrafi e 15 ustęp 1 otrzymał nowe brzmienie: „LOK posiada godło, znak grafi czny 
(logo), sztandar, fl agę i pieśń oraz używa własnych pieczęci, ubioru i odznak organiza-
cyjnych. Znak grafi czny (logo) nawiązuje w sposób symboliczny i uproszczony do go-
dła, jest uproszczonym znakiem służącym do codziennej identyfi kacji Stowarzyszenia 
na m.in. materiałach drukowanych, reklamach, artykułach piśmiennych, budynkach 
i pojazdach”.

7. W paragrafi e 65 w ustępie 1 zmieniła się liczba osób w składzie Głównej Komisji 
Rewizyjnej z 7 na 5.

Logo Ligi Obrony Kraju 
uchwalone na XVI Krajowym Zjeździe Delegatów

w różnym układzie sygnet-nazwa i wersjach kolorystycznych
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Wiele czasu zajęła dyskusja wokół przedstawionego przez przewodniczącego Zespołu Sta-
tutowego projektu poprawek i uzupełnień do Statutu. Niektóre propozycje i uwagi delegatów 
zostały przyjęte przez Zespół Statutowy i pozytywnie przegłosowane przez Zjazd. Ogółem gło-
sowało 86 delegatów, za zmianami było 79, wstrzymało się od głosu 7, żaden z delegatów nie 
był przeciwny. Zmiany uzyskały ponad wymagalną liczbę głosów. Ponadto w drugim dniu ob-
rad Zjazd przegłosował jednolity tekst Statutu po wprowadzeniu poprawek. „Za” głosowało 
87 delegatów. Tekst jednolity Statutu został przyjęty jednogłośnie.

Podczas XVI Krajowego Zjazdu Delegatów powróciła sprawa wizerunku godła LOK. Osta-
tecznie przyjęto, że Liga Obrony Kraju będzie posiadała godło i znak grafi czny (logo), który 
będzie nawiązywał w sposób symboliczny i uproszczony do godła. Znak grafi czny uzyskał rów-
nież ponad wymagalną liczbę głosów.

Po przegłosowaniu zmian w Statucie przewodniczący Prezydium Zjazdu przedstawił listę 
parytetową kandydatów do Rady Krajowej uzgodnionych przez zjazdy wojewódzkie oraz listę 
kandydatów uzupełniającą do Rady Krajowej uzgodnionych przez organizacje wojewódzkie, 
ustępujące władze naczelne oraz kandydatów zgłoszonych podczas Zjazdu, a także listę kandy-
datów do Głównej Komisji Rewizyjnej. Przypomniał jednocześnie, że do godz. 21.00 można 
zgłaszać kandydatów do władz naczelnych LOK.

Na tym obrady pierwszego dnia zakończono.

Na pierwszym planie delegaci reprezentujący Podkarpacką Organizację Wojewódzką LOK
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✩

✩             ✩

Drugiego dnia o godzinie 10.00 obrady otworzył przewodniczący Prezydium Zjazdu Grze-
gorz Jarząbek. Nastąpiło wprowadzenie sztandaru Ligi Obrony Kraju i odegranie Hymnu Naro-
dowego. Następnie głos zabrał Prezes Ligi Obrony Kraju płk(r) Jerzy Salamucha.

Prezes LOK przywitał delegatów i zaproszonych gości oraz podziękował za uchwalenie 
poprzedniego dnia zmian w Statucie. Zaproponował uczczenie chwilą ciszy tych, którzy ode-
szli na „wieczną wartę”. Mówiąc o mijającej kadencji stwierdził, że stanowiła ona kolejny 
trudny okres w działalności Ligi Obrony Kraju. Trwająca od ponad roku pandemia wirusa SARS 
CoV-2 przynosi wiele niespotykanych dotąd zagrożeń i niepewności w działaniu, a także moc-
no odbija swoje piętno na codziennym życiu Ligi Obrony Kraju. Należy jednak stwierdzić, że ta 
mijająca kadencja, choć trudna i niezwykle dynamiczna w kontekście zmieniających się uwa-
runkowań ekonomicznych, przyniosła wiele dobrych i ciekawych rozwiązań, obfi towała 
w wiele zmian w strukturze Ligi Obrony Kraju i wypracowała dobrą perspektywę na następne 
lata. Umiejętność nadążania za zmieniającymi się warunkami i dostosowanie się do nich daje 
nadzieję na przezwyciężenie różnych problemów i osiągnięcie zamierzonych celów – powie-
dział Prezes Salamucha.

Kończąc, w imieniu ustępujących władz krajowych i własnym złożył podziękowania dele-
gatom, a za ich pośrednictwem wszystkim członkom, pracownikom etatowym, działaczom 

O działalności Młodzieżowego Klubu LOK „Kolska Starówka” w Kole mówił jego prezes Ryszard Borysiewicz
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społecznym i sympatykom Ligi, za pracę i wysiłek włożony w realizację programu Ligi Obrony 
Kraju w minionym pięcioleciu.

Następnie wielu zaproszonych gości i delegatów zostało uhonorowanych odznaczeniami 
przyznanymi przez Radę Krajową i Prezesa LOK.

O ustaleniach Zjazdu w pierwszym dniu obrad poinformował zebranych przewodniczą-
cy Prezydium Zjazdu Grzegorz Jarząbek, a także przedstawił kandydatów do władz naczel-
nych Ligi Obrony Kraju po zamknięciu list. Zaproponowane osoby wyraziły zgodę na kan-
dydowanie.

Następnie ponownie głos zabrał Prezes Ligi Obrony Kraju płk(r) Jerzy Salamucha. Prezes LOK 
w sposób syntetyczny dokonał podsumowania mijającej kadencji, wskazał osiągnięcia Ligi, a tak-
że odniósł się do zjawisk negatywnych. Przedstawił również szerszą analizę warunków, w których 
przyszło działać Lidze Obrony Kraju w latach 2016–2021. Dorobek Ligi w ostatniej kadencji został 
przedstawiony również w postaci prezentacji multimedialnej opatrzonej komentarzem Prezesa 
LOK. Prezentacja objęła m.in. najbardziej znaczące i pilne inwestycje, podnoszące stan techniczny 
nieruchomości i ich estetykę oraz mające wpływ na przyszłą działaność gospodarczą Ligi. Odpo-
wiednie ich zestawienie wraz z ilustracjami zamieszczone jest na stronach 30–36. Kończąc, Prezes 
Salamucha podkreślił konieczność nadążania za zmieniającymi się warunkami zewnętrznymi 
i dostosowania się do nich oraz angażowania się w bieżącą działalność Ligi, dając z siebie jak 
najwięcej. Dopiero taka postawa może przynieść skuteczną realizację zakładanych celów.

Po wystąpieniu Prezesa LOK prowadzący obrady Janusz Chwiejczak zaproponował rozpo-
częcie dyskusji wokół „Sprawozdania Rady Krajowej i Zarządu Głównego na XVI KZD LOK”, 
które delegaci otrzymali wcześniej w materiałach zjazdowych. Głos w dyskusji zabrali m.in.: 
Zbigniew Jędrzejczyk – drugi kandydat na stanowisko Prezesa LOK, Janusz Szczepański, Ewa 
Krzywiak, Jarosław Klimczyk, Paweł Ślepowroński, Ryszard Borysiewicz, Tadeusz Kłobucki, 
Krzysztof Michałowski i inni.

W toku dyskusji delegaci reprezentujący różne środowiska lokowskie i regiony kraju pod-
dali głębokiej analizie dotychczasową działalność Ligi. Poruszyli wiele spraw dotyczących co-
dziennej działalności naszej Organizacji. Ustosunkowali się do treści sprawozdania Rady Krajo-
wej i Zarządu Głównego, a także projektu programu działania na lata 2021–2026.

Wielu delegatów mówiło z troską o utrzymującej się tendencji spadkowej liczby człon-
ków i ogniw podstawowych. Należałoby więc podjąć działania bardziej skuteczne, zmierzające 
do odwrócenia tej tendencji. Wiele do zrobienia w tej sprawie mają lokowskie kluby specjali-
styczne. Ich podstawowym zadaniem jest szkolenie młodzieży i jednoczesne pozyskiwanie no-
wych członków. Wielokrotnie jest tak, że są to kluby zamknięte dla zgłaszających się młodych 
adeptów. Taka praktyka nie służy dobrze idei powiększania rzesz członkowskich LOK. Kluby 
specjalistyczne LOK są dla młodzieży zawsze atrakcyjne. 

Zbigniew Jędrzejczyk poruszył problematykę braku funduszy na utrzymanie terenowych 
ogniw LOK. W swojej wypowiedzi podkreślił, że środki fi nansowe są podstawą w działalności 
Zarządów Powiatowych i Zarządów Rejonowych. Zaproponował, by połączyć działalność statu-
tową i gospodarczą na poziomie województwa, tak jak to było dawniej.

Podczas dyskusji delegaci odnieśli się także do działalności Klubów Żołnierzy Rezerwy. Pro-
ponowano, by rozszerzyć formułę działania tych klubów. Podkreślano, że są one bardzo waż-
nym ogniwem w strukturze organizacyjnej LOK. Stanowią liczące się zasoby kadry instruktor-
skiej, mocno zaangażowanej w realizację zadań programowych i statutowych. 



– 11 –

Nowo wybrana Rada Krajowa

Wspólne zdjęcie członków Zarządu Głównego LOK
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Z kolei niektóre kluby dokonywały prezentacji osiągnięć i ważnych wydarzeń, które miały 
miejsce w ich jednostkach terenowych. Na przykład działalność Poznańskiego Klubu Morskiego 
przedstawiła delegatom komandor Ewa Krzywiak. Klub w tym roku obchodził 85-lecie swego 
istnienia. Prowadzi wychowanie dzieci i młodzieży poprzez żeglarstwo. Funkcjonuje w nim sie-
dem sekcji: regatowa, turystyczna, bojerowa, morska, radiojachtingu, motorowodna i wind-
surfi ngowa. Klub organizuje wakacyjne kursy żeglarskie, a także szkoli sportowo młodzież 
w klasach olimpijskich. 

O działalności Młodzieżowego Klubu LOK „Kolska Starówka” w Kole mówił jego prezes 
Ryszard Borysiewicz. Klub powstał 28 maja 2002 r. z myślą o dzieciach i młodzieży z Koła. 
W 2003 r. za swoją humanitarną działalność na rzecz lokalnego społeczeństwa wyróżniony 
został ogólnopolską nagrodą Optimus Hominum. Klubem zainteresowały się wtedy takie znane 
osoby, jak m.in. aktorka Anna Dymna, redaktor Zygmunt Chajzer, były prezes PZPN Michał 
Listkiewicz, czy legenda polskiej piłki nożnej Zbigniew Boniek. Obecnie „Kolska Starówka” ma 
się czym pochwalić. Organizuje obozy wypoczynkowe nad morzem w Dźwirzynie, letnie wypo-
czynki w Borach Tucholskich, wyprawy rowerowe, wycieczki autokarowe, a także i wyjazdy za-
graniczne. Z fl agą klubową LOK jego członkowie objechali niemal pół Europy, promując Ligę 
Obrony Kraju i miasto Koło. 

Po wysłuchaniu wystąpień delegatów głos zabrał przewodniczący Głównej Komisji Rewi-
zyjnej Tadeusz Małkowski, który przedstawił „Sprawozdanie GKR z działalności Ligi Obrony 
Kraju za lata 2011–2016”. GKR pozytywnie oceniła działalność władz Ligi w okresie sprawoz-
dawczym i przedstawiła wniosek o przyjęcie sprawozdania władz naczelnych Ligi Obrony 

Główna Komisja Rewizyjna w pełnym składzie
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Kraju oraz udzielenie absolutorium ustępującym władzom: Radzie Krajowej i Zarządowi 
Głównemu.

Po wysłuchaniu sprawozdania GKR, Prezydium Zjazdu zarządziło głosowanie nad udziele-
niem absolutorium: Prezesowi LOK, Radzie Krajowej i Zarządowi Głównemu. Wszyscy delegaci 
głosowali jednomyślnie.

Po udzieleniu absolutorium ustępującym władzom ogłoszono przerwę w obradach.
Po przerwie Prezydium Zjazdu przypomniało delegatom zasady wyboru władz LOK. Komi-

sja Wyborcza sporządziła listy kandydatów na kartach wyborczych. Czynne i bierne prawo wy-
borcze mają delegaci na Zjazd legitymujący się mandatem. Wybory władz naczelnych LOK od-
bywają się w głosowaniu tajnym.

Następnie odbyły się wybory do władz naczelnych LOK: kolejno na stanowisko Prezesa LOK, 
do Rady Krajowej i Głównej Komisji Rewizyjnej. Delegaci podchodzili według kolejności alfabe-
tycznej do urny i wrzucali właściwą kartę wyborczą. Po przeprowadzeniu głosowania Prezy-
dium Zjazdu ogłosiło przerwę obiadową.

Po przerwie obiadowej przewodniczący Zespołu Programowego, Uchwał i Wniosków 
przedstawił projekt „Programu Działania LOK na lata 2021–2026”.

Następnie głos zabrał przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Krzysztof Michałowski, który 
ogłosił wyniki wyborów.

W wyborze na stanowisk Prezesa LOK wzięło udział 90 delegatów. Oddano 87 głosów 
ważnych i 3 głosy nieważne. Prezesem LOK na nową kadencję w głosowaniu tajnym został 
wybrany ponownie płk(r) Jerzy Salamucha, który uzyskał 81 głosów, czyli 93% upoważnionych 
do głosowania. Na to stanowisko kandydował również delegat reprezentujący środowisko wo-
jewództwa łódzkiego Zbigniew Jędrzejczyk.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników XVI Krajowego Zjazdu Delegatów
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Wielu zaproszonych gości i delegatów zostało uhonorowanych odznaczeniami 
przyznanymi przez Radę Krajową i Prezesa Ligi Obrony Kraju
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W głosowaniu na Radę Krajową na listę parytetową oddano 90 głosów. Głosów na „tak” 
było 87, głosów nieważnych 3. Kandydaci z listy parytetowej uzyskali 96%.

Na listę uzupełniającą do Rady Krajowej głosowało 90 delegatów. Głosów ważnych odda-
no 87, głosów nieważnych 3. Dwie osoby z listy uzupełniającej nie weszły do Rady Krajowej, tj. 
Zbigniew Segit i Andrzej Zuba.

W głosowaniu na listę Głównej Komisji Rewizyjnej wzięło udział 90 delegatów. Głosów 
ważnych oddano 90. Wszyscy kandydaci zostali wybrani w skład GKR.

Następnie Prezes Jerzy Salamucha zaproponował do Zarządu Głównego LOK następujące 
osoby: Janusza Chwiejczaka, Zdzisława Chmielarza, Romana Maciejasza, Adama Krampichow-
skiego, Pawła Ślepowrońskiego, Marka Stasiaka, Ryszarda Szewczyka i Izabelę Wiśniewską. 
Podczas głosowania delegaci jednogłośnie opowiedzieli się za zaproponowanym składem Za-
rządu Głównego Ligi Obrony Kraju.

Po ogłoszeniu wyników wyborów przewodniczący Zespołu Programowego Zdzisław 
Chmielarz przedstawił wypracowany podczas dyskusji „Program działania Ligi Obrony Kraju na 
lata 2021–2026”. Uwag z sali nie było. Delegaci głosowali jednomyślnie za przyjęciem zapro-
ponowanego programu.

W końcowej części obrad XVI Krajowego Zjazdu Delegatów przewodniczący Zespołu Pro-
gramowego Uchwał i Wniosków przedstawił projekt Uchwał XVI KZD. Wszyscy delegaci głoso-
wali jednogłośnie za ich przyjęciem.

Na zakończenie Zjazdu Prezes Jerzy Salamucha podziękował delegatom za zaufanie i wy-
bór na to stanowisko. Podkreślił, że uzyskany wynik zobowiązuje zarówno władze, jak i wszyst-
kich członków LOK do rzetelnej i twórczej pracy na rzecz Ligi Obrony Kraju, do budowania jej 
silnej pozycji w społeczeństwie i systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej.

Po wystąpieniu Prezesa LOK przewodniczący Prezydium Zjazdu Grzegorz Jarząbek poinfor-
mował zebranych, że program Zjazdu został wyczerpany i ogłosił zakończenie obrad XVI Kra-
jowego Zjazdu Delegatów Ligi Obrony Kraju.

ZBYSŁAW GONTARZ
Zdjęcia: Ryszard Borysiewicz
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WŁADZE LIGI OBRONY KRAJU
WYBRANE NA XVI KRAJOWYM ZJEŹDZIE 

DELEGATÓW LOK

PREZES LIGI OBRONY KRAJU   – JERZY SALAMUCHA

RADA KRAJOWA LIGI OBRONY KRAJU

Jerzy SALAMUCHA
Franciszek BĄK
Zdzisław CHMIELARZ
Janusz CHWIEJCZAK
Andrzej DROGOSZ
Ryszard GADZIŃSKI
Andrzej IREK
Józef JAGOS
Dariusz JAWORSKI
Ryszard JEZIERSKI
Ryszard KASPRZYK
Adam KRAMPICHOWSKI
Grzegorz KRUK

Ewa KRZYWIAK
Katarzyna KUŹMA
Roman MACIEJASZ
Jacek NALEPA
Bogdan RZESZUTEK
Marek STASIAK
Adrian STOLAREK
Ryszard SZEWCZYK
Paweł ŚLEPOWROŃSKI
Leszek WALIGÓRA
Ryszard WILIŃSKI
Izabela WIŚNIEWSKA

ZARZĄD GŁÓWNY LOK

Jerzy SALAMUCHA   – prezes LOK
Marek STASIAK     – wiceprezes ZG LOK
Paweł ŚLEPOWROŃSKI   – wiceprezes ZG LOK
Zdzisław CHMIELARZ   – skarbnik ZG LOK
Janusz CHWIEJCZAK   – sekretarz ZG LOK
Adam KRAMPICHOWSKI   – członek
Roman MACIEJASZ   – członek
Ryszard SZEWCZYK   – członek
Izabela WIŚNIEWSKA   – członek

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Julian LEMIECH    – przewodniczący
Honoriusz SIARKOWSKI   – wiceprzewodniczący
Tomasz REJOWSKI   – sekretarz
Bernard KALAU    – członek
Stanisław SŁABY   – członek
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UCHWAŁA NR 1/2021
XVI KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW 

LIGI OBRONY KRAJU
z dnia 12.06.2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium 
ustępującym władzom centralnym LOK

§ 1

Zgodnie z § 39 pkt. 4 Statutu Ligi Obrony Kraju na podstawie przedstawionych sprawoz-
dań i oceny działalności LOK w latach 2016–2021 przez delegatów – XVI Krajowy Zjazd Delega-
tów Ligi Obrony Kraju, na podstawie wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej LOK udziela absolu-
torium ustępującym władzom LOK.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

XVI KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW
 LIGI OBRONY KRAJU
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UCHWAŁA NR 2/2021
XVI KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW 

LIGI OBRONY KRAJU
z dnia 12.06.2021 r.

w sprawie uchwalenia zmian 
w Statucie Ligi Obrony Kraju

Na podstawie § 39 pkt. 1 Statutu Ligi Obrony Kraju, na wniosek Zespołu Statutowego 
Zjazdu – XVI Krajowy Zjazd Delegatów LOK uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany w Statucie Ligi Obrony Kraju, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniej-
szej uchwały.

§ 2

Uchwałę wykonuje Zarząd Główny.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

XVI KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW
 LIGI OBRONY KRAJU
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UCHWAŁA NR 3/2021
XVI KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW 

LIGI OBRONY KRAJU
z dnia 12.06.2021 r.

w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu 
Statutu Ligi Obrony Kraju

Na podstawie § 39 pkt. 1 Statutu Ligi Obrony Kraju, na wniosek Zespołu Statutowego 
Zjazdu – XVI Krajowy Zjazd Delegatów LOK uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się jednolity tekst Statutu Ligi Obrony Kraju, w brzmieniu określonym w załącz-
niku do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju do dokonywania zmian w Statucie, 
o którym mowa w § 1 uchwały, w zakresie wynikającym z decyzji organu nadzoru nad Sto-
warzyszeniem, tj. Starosty Powiatu Warszawskiego oraz Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy 
– Krajowy Rejestr Sądowy, podjętymi na etapie rejestracji Statutu.

§ 3

Uchwałę wykonuje Zarząd Główny.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

XVI KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW
 LIGI OBRONY KRAJU
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PROGRAM 
DZIAŁANIA LIGI OBRONY KRAJU

W LATACH 2021–2026

„Każdy obywatel winien jest 
oddać swojej ojczyźnie 

cząstkę swojego serca, umysłu i krwi, 
aby strzec jej bezpieczeństwa,

pozycji i autorytetu”.

Marszałek Józef Piłsudski

XVI Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Ligi Obrony Kraju, który obradował w dniach 
11–13.06.2021 r. zakończył swoje obrady, podsumował mijającą 5-letnią kadencję i wypraco-
wał kierunki działalności na kolejne lata funkcjonowania naszego Stowarzyszenia. 95 delega-
tów wybranych przez zjazdy wojewódzkie LOK dokonało wnikliwej i merytorycznej oceny cało-
kształtu kondycji Ligi Obrony Kraju w 2021 r., wskazując na sukcesy, porażki oraz konieczność 
nowych rozwiązań, które wynikają z obiektywnych przesłanek, nowych wyzwań i uwarunko-
wań. Była więc akcentowana daleko idąca troska o dalszą przyszłość Ligi Obrony Kraju, rolę 
i miejsce w społeczeństwie w kontekście umacniania obronności kraju, dalszą możliwość 
współpracy z MON i MS oraz władzami państwowymi i samorządowymi na rzecz bezpieczeń-
stwa państwa i kształtowania patriotycznych postaw wśród młodzieży.

Wszyscy delegaci byli zgodni co do tego, że ta 5-letnia kadencja była złożona i trudna 
ze względu na nieprzewidywalne uwarunkowania ekonomiczne na świecie i w Polsce oraz 
zaistniałą pandemię COVID-19, która przyniosła wiele niespodziewanych i skomplikowanych 
wyzwań. 

Władze Ligi Obrony Kraju zmuszone były podejmować szereg działań, które minimalizo-
wały te niekorzystne zjawiska, jednak nie wszystko było możliwe do skutecznego opanowa-
nia. Były więc prowadzone kolejne etapy restrukturyzacyjne w LOK, dotyczące rozwiązania 
dwóch oddziałów gospodarczych, tworzenia Biur Okręgowych i innego podporządkowania 
niektórych BZW, były korekty w planach inwestycyjnych, a także szukanie oszczędności w każ-
dej dziedzinie naszej działalności. Wszystkie te działania i podejmowane racjonalne decyzje 
spowodowały, że generalnie mogliśmy realizować i wykonywać te zamierzenia, które były 
zapisywane w planach na kolejne lata. Wspomnieć należy również, że władze LOK na czele 
z Prezesem podjęły wszystkie niezbędne procedury, które wymagały dopełnienia formalności 
związanych z otrzymaniem rządowego wsparcia fi nansowego z racji COVID-19.

Liga Obrony Kraju nie mając ambicji aspirowania do monopolu tworzenia systemu obron-
ności w państwie czy też przypisywania sobie nadmiernych zasług w tej dziedzinie – stara się 
jednak realnie eksponować swój potencjał i zaangażowanie, otwierając się na współpracę 
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z MON oraz innymi instytucjami w zakresie szkolenia rezerw osobowych, współpracy z WOT 
oraz programem MON „Zostań Żołnierzem RP”.

XVI Krajowy Zjazd Delegatów, na podstawie przeprowadzonej wszechstronnej dyskusji 
oraz kierując się doświadczeniami mijającej kadencji uchwala, co następuje:

I. W WYCHOWANIU PATRIOTYCZNO-OBRONNYM

1. W codziennej działalności statutowej wszyscy działacze społeczni, pracownicy etatowi 
oraz sympatycy LOK powinni kierować się tak jak dotychczas, pryncypialnymi i chlubnymi 
wzorcami narodowymi, wzorcami sięgającymi do dziejów oręża polskiego i miłości do 
Ojczyzny.

2. Kultywować i propagować wśród młodzieży pamięć o żołnierzach polskich walczących 
o odzyskanie niepodległości naszej Ojczyzny w latach 1918–1920, pamięć o marszałku 
Józefi e Piłsudskim oraz o bohaterach II wojny światowej.

3. Upowszechniać w społeczeństwie, a w szczególności wśród młodzieży, patriotyczne zaan-
gażowanie w sprawy obronności kraju, szacunek do munduru żołnierza i gotowość służe-
nia w każdych strukturach Sił Zbrojnych RP.

4. Podejmować działania w kierunku nawiązywania współpracy w dziedzinie patriotyczno-
-obronnego wychowania i popularyzacji obronności kraju z MON, MS, MEN, PSP, Policją, 
administracją rządową i samorządową, kuratoriami oświaty oraz stowarzyszeniami kom-
batanckimi i niepodległościowymi, organizacjami harcerskimi i proobronnymi.

5. Organizować i uczestniczyć w uroczystościach patriotyczno-religijnych z okazji rocznic 
państwowych i wojskowych oraz dbać o miejsca pamięci narodowej.

6. Uczestniczyć w każdym programie wzmacniającym obronność i bezpieczeństwo naszej oj-
czyzny oraz przygotowywać młodzież do zawodowej służby wojskowej, również w WOT, 
poprzez ścisłą współpracę z Programem MON „Zostań Żołnierzem RP.

II. W DZIAŁALNOŚCI KLUBÓW ŻOŁNIERZY REZERWY

1. Zachęcać żołnierzy kończących zawodową służbę wojskową do wstępowania w szeregi 
KŻR LOK i wykorzystywania ich umiejętności oraz wiedzy w pracy z młodzieżą zrzeszoną 
w LOK.

2. Wspólnie z Federacją Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP, gdzie we 
władzach są przedstawiciele LOK, rozwijać współpracę ze związkami ofi cerów i żołnierzy 
rezerwy Państw NATO (CIOR – Międzysojusznicza Konfederacja Ofi cerów Rezerwy i CISIOR 
(raczej Międzysojusznicza Konfederacja Podofi cerów Rezerwy).

3. Członków KŻR LOK wykorzystywać i angażować do prowadzenia zajęć instruktorskich, 
zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, z młodzieżą, w strzelectwie, żeglarstwie, łączności, 
modelarstwie i szkoleniu medycznym.

4. Prowadzić działania na rzecz aktywizacji członków KŻR LOK w swoich środowiskach we 
współpracy z jednostkami wojskowymi, WKU, WSzW i WOT.

5. Wykorzystywać członków KŻR LOK do prowadzenia kursów specjalistycznych; między 
innymi do uprawnień strzeleckich, pozwolenia na posiadanie broni, żeglarstwa i płetwo-
nurkowania.
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III. W DZIEDZINIE SPORTÓW OBRONNYCH, POLITECHNICZNYCH I WODNYCH 

1. Propagować i popularyzować wśród młodzieży zainteresowania do uprawiania sportów 
obronnych, strzelectwa sportowego, żeglarstwa, płetwonurkowania, łączności i informa-
tyki, survivalizmu – sztuki przetrwania.

2. Strzelectwo sportowe, cross strzelecki oraz inne sporty obronne traktować jako główne 
i najważniejsze zamierzenia statutowe.

3. Edukować młodzież LOK w zakresie popularyzowania polskich tradycji morskich oraz roz-
wijać szkolenie żeglarskie, płetwonurkowanie i sporty motorowodne.

4. Rozwijać i inspirować wśród młodzieży działalność klubów łączności i klubów informatycz-
nych oraz klubów modelarskich poprzez rozpowszechnianie i ukazywanie ich osiągnięć 
krajowych i zagranicznych.

5. Organizować kursy instruktorskie, trenerskie i sędziowskie, upoważniające do prowadzenia 
szkoleń i zawodów sportowych w Lidze Obrony Kraju.

6. Umożliwiać jednostkom terenowym prowadzenie działalności pożytku publicznego w kon-
tekście zadań zleconych, odpłatnych szkoleń statutowych i działalności komercyjnej.

IV. W DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACYJNEJ 

1. Realizować zadania statutowe i gospodarcze wynikające z zapisów „Planu zamierzeń” na 
dany rok pracy oraz przestrzegać podstawowych kryteriów dyscypliny organizacji pracy 
i właściwego zarządzania.

2. Podejmować działania zmierzające do nawiązywania współpracy z administracją rządo-
wą, władzami samorządowymi, szkołami, jednostkami wojskowymi, Policją, SG, PSP, OHP 
i harcerzami w obszarze działalności statutowej, a szczególnie obronności kraju.

3. Zabiegać o pozyskiwanie nowych członków, działaczy i sympatyków LOK w różnych środo-
wiskach i grupach społecznych, również tam, gdzie obecnie nie ma żadnej działalności.

4. Popularyzować w środkach masowego przekazu oraz na stronach internetowych i wydaw-
nictwach wewnętrznych najistotniejsze wydarzenia działalności statutowej naszego Sto-
warzyszenia.

5. Opierać działalność statutową głównie na bazie klubów specjalistycznych i KŻR, docierając 
w ten sposób do młodzieży z ofertą działalności programowej LOK.

6. Promować działalność LOK w każdych środowiskach społecznych kraju, w strukturach re-
gionalnych, ale również w szkołach i w środowiskach wiejskich, gdzie nie ma oznak dzia-
łalności Stowarzyszenia.

V. W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I FINANSOWEJ

1. Dokonać kompleksowej oceny obecnej sytuacji gospodarczej i kondycji fi nansowej LOK, sys-
temu organizacji zarządzania istniejącymi strukturami i wypracowaniem kolejnych koncep-
cji – jeśli okażą się niezbędne do przeprowadzenia dalszych etapów restrukturyzacyjnych.

2. Proponować, w miarę możliwości, w zależności od bieżących uwarunkowań ekonomicz-
nych, tworzenie nowych sektorów i dziedzin działalności w nowych obszarach działania – 
trzymając się zasad: opłacalności i efektywności.
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 3. Na działalność organizacyjno-statutową wydatkować środki fi nansowe w sposób racjonal-
ny i uzasadniony, zwracając również uwagę na koszty uzyskania przychodów z działalności 
gospodarczej.

 4. Utrzymywać obowiązujące reżimy dotyczące terminów realizacji zewnętrznych zobowią-
zań fi nansowych wobec skarbu państwa, urzędów administracji terenowej oraz dostaw-
ców wszelkich mediów.

 5. Dbać o właściwe formy zarządzania majątkiem Ligi, zbywać nierentowne nieruchomości, 
a uzyskane środki fi nansowe optymalnie inwestować.

 6. Realizować cele i zadania „Polityki jakości” wynikające z systemu zarządzania jakością oraz 
egzekwować indywidualną odpowiedzialność osób funkcyjnych za wyniki ekonomiczne 
osiągane przez zarządzanie majątkiem LOK.

 7. Czynić intensywne starania w celu optymalnego zwiększania dochodów LOK poprzez szu-
kanie lepszej efektywności gospodarowania i nowych form zdobywania środków, również 
w sposobie pozyskiwania sponsorów i egzekwowania należności płatniczych.

 8. Dbać o utrzymanie poziomu dyscypliny budżetowej, w tym zbieranie i ewidencję składek 
członkowskich.

 9. Utrzymywać priorytet działalności statutowej nad gospodarczą, poszukując jednocześnie 
wszelkich dostępnych funduszy w każdej dziedzinie naszej działalności. 

10. Utrzymywać na wysokim poziomie posiadaną bazę szkoleniową, poprzez ciągłą jej moder-
nizację i zakupy nowego sprzętu, takiego jak: broń, środki pływające itp.

11. Środki uzyskane z odpisów organizacji pożytku publicznego przeznaczać na działalność 
statutową, zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami.

12. Współpracować z MON, MS i MEN w zakresie zadań zleconych oraz innymi instytucjami 
działającymi w obszarze patriotyczno-obronnego wychowania.

13. Bezwzględnie realizować uchwały podejmowane przez właściwe organy władzy LOK.

 XVI KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW
 LIGI OBRONY KRAJU
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Sprawozdanie Rady Krajowej i Zarządu Głównego na XVI Krajowy Zjazd Delegatów 
dostępne w formie cyfrowej (pdf) w redakcji „Czaty”
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GRATULACJE 
I ŻYCZENIA
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PRZYKŁADY INWESTYCJI 
W OBIEKTACH LIGI OBRONY KRAJU 

W LATACH 2016–2021

Białogard budowa placu manewrowego

Biłgoraj modernizacja obiektów statutowych i stacji kontroli pojazdów

Bochnia modernizacja strzelnicy i budowa osi na 300 m

Ciechanów modernizacja Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów

Gostyń remont elewacji Ośrodka Szkolenia Kierowców i zakup działki

Jastarnia termomodernizacja budynków A i B, modernizacja kuchni i stołówki

Katowice modernizacja pomieszczeń

Kraków 
remont elewacji i pomieszczeń siedziby Ligi, 
wynajęcie dodatkowej powierzchni z przeznaczeniem na hostel

Krosno remont elewacji Ośrodka Szkolenia Kierowców oraz budowa strzelnicy

Lębork remont pomieszczeń

Lipno remont pomieszczeń

Międzyrzec położenie nowego dachu i elewacji budynku

Mielno położenie nowego dachu i remont pomieszczeń

Olsztyn modernizacja strzelnicy

Piła remont elewacji

Pleszew modernizacja strzelnicy, budowa osi na 300 m

Poznań 
remont parkingu oraz pomieszczeń i łazienek, 
wynajęcie dodatkowej powierzchni z przeznaczeniem na hostel

Przemyśl budowa Ośrodka Szkolenia Kierowców

Szczecin

remont elewacji i docieplenie budynku, remont pokoi, korytarza i toalet
oraz parkingu, ponadto remont kei i budowa przystani na ok. 140
jachtów w Dąbiu Marinie, zakup nieruchomości z przeznaczeniem
na ośrodek szkolenia kierowców

Tarnobrzeg budowa bazy nurkowej, budowa placu manewrowego

Tarnów modernizacja strzelnicy (nowa oś pistoletowa, strzelnica pneumatyczna)

Wrocław 
remont elewacji, przebudowa pomieszczeń na pokoje hotelowe
oraz na potrzeby Biura Zarządu Wojewódzkiego, remont strzelnicy

Września Stacja Kontroli Pojazdów

Ząbkowice Ząbkowice Śląskie – remont strzelnicy
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Siedziba Zarządu Wojewódzkiego LOK w Krakowie po modernizacji

Siedziba Zarządu Wojewódzkiego LOK we Wrocławiu po przebudowie



– 32 –

Siedziba Zarządu Wojewódzkiego LOK w Poznaniu po modernizacji

Wyremontowany ośrodek Zachodniopomorskiej LOK



– 33 –

Ośrodek LOK w Tarnowie po modernizacji

Ośrodek Szkolenia Kierowców w Krośnie



– 34 –

Budynek biurowo-administracyjny wraz ze strzelnicą Pomorskiej Wojewódzkiej Organizacji LOK w Gdańsku

Ośrodek Szkolenia Kierowców w Gostyniu po modernizacji



– 35 –

Jeden z hoteli Ośrodka Sportów Wodnych w Jastarni

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów we Wrześni



– 36 –

Nowa przystań LOK w Dąbiu Marinie

Strzelnica LOK w Ząbkowicach Śląskich po remoncie



Wykaz Zarządów Wojewódzkich
LIGI OBRONY KRAJU

Zarząd Główny LOK
ul. Chocimska 14
00-791 Warszawa

Dolnośląski
Zarząd Wojewódzki LOK 
ul. Âwidnicka 28
50-068 Wrocław

Kujawsko-Pomorski 
Zarząd Wojewódzki LOK
ul. Toruƒska 155 lok. 305
85-023 Bydgoszcz

Lubelski Zarząd Wojewódzki LOK
ul. Nał´czowska 25
20-701 Lublin

Lubuski 
Zarząd Wojewódzki LOK
ul. Kosynierów Gdyƒskich 15
66-400 Gorzów Wlkp.

Łódzki Zarząd Wojewódzki LOK
al. Tadeusza KoÊciuszki 71
90-432 Łódź

Małopolski 
Zarząd Wojewódzki LOK
ul. Pomorska 2
30-039 Kraków

Mazowiecki 
Zarząd Wojewódzki LOK
ul. Chocimska 14
00-791 Warszawa

Opolski Zarząd Wojewódzki LOK
ul. Âw. Jacka 1
45-591 Opole

Podkarpacki 
Zarząd Wojewódzki LOK
ul. Goł´bia 10
35-205 Rzeszów

Podlaski
Zarząd Wojewódzki LOK 
ul. Lewandowskiego 5
15-124 Białystok

Pomorski 
Zarząd Wojewódzki LOK
ul. Tamka 19a
80-627 Gdańsk 

Śląski Zarząd 
Wojewódzki LOK 
ul. Grabowa 3c
40-172 Katowice

Świętokrzyski 
Zarząd Wojewódzki LOK
ul. Legnicka 1
25-328 Kielce

Warmińsko-Mazurski 
Zarząd Wojewódzki LOK
ul. Westerplatte 1
10-446 Olsztyn

Wielkopolski 
Zarząd Wojewódzki LOK
ul. Niezłomnych 1
61-894 Poznań

Zachodniopomorski 
Zarząd Wojewódzki LOK
ul. Âw. Wojciecha 12
70-410 Szczecin


