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 Zgodnie z postanowieniami Statutu LOK, uchwalonego na XV Krajowym Zjeździe 

Delegatów, w roku 2016 ogniwa podstawowe rozpoczną akcję sprawozdawczo-wyborczą w 

naszej organizacji. Akcję tą zakończy w 2021 roku XVII Krajowy Zjazd Delegatów LOK. Na 

walnych zebraniach członków klubów (kół) oraz na zjazdach delegatów terenowych jednostek 

organizacyjnych powinniśmy dokonać wnikliwej analizy i oceny realizacji programów działania 

uchwalonych na początku kadencji, a także wytyczyć nowe cele zapewniające dalszy rozwój 

Stowarzyszenia. 

  

 

I. Zasadnicze cele walnych zebrań członków ogniw podstawowych i zjazdów     

   delegatów: 

 

1. Dokonanie wnikliwej analizy i oceny realizacji programów działania, wypracowanie  

wniosków do dalszej działalności dla nowo wybranych zarządów na poszczególnych 

szczeblach organizacyjnych. 

 

2. Wypracowanie programów działania na następną kadencję władz z uwzględnieniem 

doświadczeń wynikających z uwarunkowań ekonomicznych i statutowych minionej kadencji. 

 

3. Zapewnienie przez Zarząd Wojewódzki LOK warunków do sprawowania przez Zarządy 

Rejonowe funkcji inspiratorskich, koordynatorskich, nadzorczych oraz instruktażowo-

metodycznych wobec podległych jednostek terenowych. 

 

4. Wybór  prezesów  terenowych  organizacji,  zarządów i komisji rewizyjnych, zgodnie z § 13, 

§ 40, § 41 i § 42 Statutu LOK, spośród tych członków (delegatów, którzy zadeklarują aktywną 

pracę we władzach w całej kadencji). 

 

5. Wybór delegatów na zjazd delegatów jednostek terenowych według zasad określonych przez 

zarządy wyższego szczebla (tych jednostek) zgodnie ze statutem LOK. 

 

6. Upowszechnienie celów programowych i statutowych LOK wśród miejscowych władz, 

organizacji społecznych i społeczeństwa w tym głównie młodzieży. 

 

II. Założenia organizacyjne kampanii sprawozdawczo-wyborczej w jednostkach 

terenowych LOK 

 

1. Terminy walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych: 

    a) walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w klubach (kołach)  

        oraz w szkolnych kołach     - marzec - październik 2020 r. 

   b) rejonowe zjazdy delegatów    - wrzesień - grudzień 2020 r. 

   c) wojewódzkie zjazdy delegatów    - październik 2020 - marzec 2021 r. 

   d) XVII Krajowy Zjazd Delegatów LOK   - czerwiec 2021 r. 

 

 

Zarządy rejonowych jednostek organizacyjnych określą terminy zjazdów delegatów dla 

organizacji miejskich, gminnych, zakładowych (równorzędnych), będących w strukturze 

rejonowej jednostki terenowej LOK. 

 

 



 

 

 
2. Proponowany porządek dzienny walnych zebrań i zjazdów delegatów: 

    a) sprawozdanie zarządu z realizacji programu działania w minionej kadencji, 

    b) sprawozdanie komisji rewizyjnej; 

        W klubach (kołach), w których nie ma komisji rewizyjnych, sprawozdanie z działalności 

        finansowej i gospodarczej składają zarządy tych klubów (kół). Wnioski o udzielenie lub 

        o odmowę  udzielenia  absolutorium  ustępującemu  zarządowi  zgłaszają  członkowie    

        zwyczajni klubu (koła), uczestniczący w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym 

        (§ 68 ust. 1 pkt. 6  Statutu LOK), 

    c) dyskusja, 

    d) wybór prezesa organizacji danego szczebla, 

    e) wybór zarządu i komisji rewizyjnej, 

    f) wybór delegatów na zjazd delegatów jednostki organizacyjnej wyższego szczebla 

        wg  zasad  określonych  przez  zarząd  tej jednostki (§ 44 ust. 3 pkt. 14;  § 51 ust. 3 pkt. 18   

       i 19; § 54 ust. 3 pkt.14 i 17 Statutu LOK), 

    g) uchwalenie programu działania na następną kadencję. 

 

3. Zasadnicze dokumenty sprawozdawcze i programowe walnych zebrań oraz zjazdów 

delegatów. 

 

 Zarząd i komisje rewizyjne terenowych jednostek organizacyjnych opracowują 

następujące dokumenty: 

 

a) sprawozdanie zarządów z realizacji zadań w minionej kadencji; 

b) sprawozdanie komisji rewizyjnej z działalności kontrolnej; 

c) projekt uchwały - programu działania na następną kadencję. 

 

 Ustępujący zarząd jednostki terenowej może przygotować listy kandydatów do nowych 

władz w celu jej zgłoszenia podczas walnego zebrania członków (zjazdu) delegatów. 

 

 Podczas walnych zebrań prawo do głosowania posiadają członkowie klubów (kół), 

natomiast na zjazdach delegatów - delegaci.  

 

 W zebraniach mogą wziąć udział z  głosem doradczym, bez prawa głosowania: 

a) członkowie władz ustępujących (nie dotyczy władz ustępujących klubu/koła oraz członków 

władz wyższego szczebla, którzy zostali ponownie delegatami), 

b) członkowie władz zwierzchnich, 

c) członkowie honorowi, 

d) osoby zaproszone (§ 41 pkt.2 c Statutu LOK) 

 

 W celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia walnych zebrań i zebrań delegatów  

Rada Krajowa  LOK 

 

z o b o w i ą z u j e : 

 

1. Zarządy wojewódzkie LOK do: 

    a) opracowanie założeń programowo-organizacyjnych kampanii sprawozdawczo-wyborczej 

        w województwie, 

 

 



 

 

 
 

    b) określenia terminów Rejonowych Zjazdów Delegatów, z uwzględnieniem ramowego 

        kalendarza kampanii, zamieszczonego w pkcie II.1. niniejszych „Założeń...”, 

    c) zorganizowanie szkoleń instruktażowo-metodycznych osób funkcyjnych, odpowiedzialnych 

        w jednostkach terenowych za sprawne, zgodne ze statutem, przeprowadzenie kampanii 

        sprawozdawczo-wyborczej w województwie, 

    d) składania do Działu Organizacyjnego Biura ZG informacji o przebiegu kampanii 

        sprawozdawczo-wyborczej na poszczególnych szczeblach organizacji wojewódzkiej. 

         

2. Biuro Zarządu Głównego LOK do: 

    a) koordynowania przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej w LOK, 

    b) zapewnienia członkom RK warunków do udziału w walnych zebraniach i zjazdach 

        delegatów, 

    c) opracowania informacji z przebiegu walnych zjazdów i zebrań delegatów oraz    

       przedkładania ich członkom ZG. 

 

3. Komisje społeczne ZG do inspirowania aktywu społecznego do udziału w przygotowaniu i 

przeprowadzeniu zebrań i zjazdów na poszczególnych szczebla organizacyjnych. 

 

 

 Rada Krajowa wyraża przekonanie, że sprawnie zorganizowane zebrania i zjazdy 

sprawozdawczo-wyborcze na wszystkich szczeblach będą ważnymi etapami przygotowań do 

wojewódzkich zjazdów delegatów i XVII Krajowego Zjazdu Delegatów LOK. 

 

 

 

     ZA  RADĘ  KRAJOWĄ  LOK 

                 

 

         PREZES 

        LIGI  OBRONY  KRAJU 

 

                          płk (r)  Jerzy  SALAMUCHA 

           

 


