
czyli jak chronimy przyrodę



Co to jest Liga 
Ochrony Przyrody?

• Liga Ochrony Przyrody – to 
ogólnopolskie stowarzyszenie, którego celem jest 
ochrona przyrody.

• Jest organizacją pożytku publicznego działającą na 
podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz 
własnego statutu.

• Liga jest najstarszą organizacją ekologiczną w kraju.

• Została założona 9 stycznia 1928 roku. Godłem jest żubr 
z nazwą organizacji.



Kiedy powstała ?

Od 1925 pod nazwą "Liga Ochrony 
Przyrody" działała na terenie Wielkopolski i 
Pomorza organizacja społeczna, założona 
przez prof. Adama Wodziczkę. Liga jako 
organizacja ogólnokrajowa została założona 
z inicjatywy Państwowej Rady Ochrony 
Przyrody. Zjazd organizacyjny odbył się 9 
stycznia 1928.



Historia LOP

Od 1925 pod nazwą "Liga Ochrony Przyrody" działała na 
terenie Wielkopolski i Pomorza organizacja społeczna, 
założona przez prof. Adama Wodziczkę.

Liga jako organizacja ogólnokrajowa została założona z 
inicjatywy Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Zjazd 
organizacyjny odbył się 9 stycznia 1928. Pierwszym 
prezesem wybrano prof. Józefa Mroziewicza. W lidze 
działali wówczas naukowcy i działacze tacy jak: 
Aleksander Janowski, Władysław Szafer, Walery Goetel, 
Jan Gwalbert Pawlikowski, Bolesław Hryniewiecki oraz 
Mieczysław Limanowski. Na pamiątkę tego wydarzeniu, 
co roku 9 stycznia, obchodzony jest Dzień Ligi Ochrony 
Przyrody. Statut LOP zatwierdzony został przez 
Komisarza Rządu na m. st. Warszawę 29 marca 1928 i 
liga została włączona do rejestru stowarzyszeń i 
związków pod nr 358. II wojna światowa przerwała 
działalność ligi, ale stowarzyszenie odrodziło się 17 lipca 
1945 w Łodzi. Pierwszym prezesem po wojnie był prof. 
Edward Potęga.



CELE LOP

• * prowadzenie działalności edukacyjnej w celu kształtowania 
stosunku społeczeństwa do środowiska przyrodniczego

• * popularyzowanie wiedzy o przyrodzie i ochronie przyrody

• * zachęcanie do podejmowania i wykonywania społecznie prac 
na rzecz środowiska przyrodniczego oraz organizowania takich 
prac

• * inicjowanie oraz inspirowanie działań na rzecz środowiska 
przyrodniczego

• * czuwanie nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody oraz 
interweniowanie w przypadkach jego naruszenia



Metody 
Działania

edukacja społeczeństwa, szczególnie dzieci i młodzieży w 
sferze ochrony przyrody i świadomości ekologicznej,

*działalność wydawnicza

*działalność popularyzatorska

*działania interwencyjne

*lobbing na rzecz ochrony przyrody i środowiska

*współpraca z administracją rządową i samorządową



STRUKTURA 
LOP

Władzami naczelnymi organizacji są :

• *Krajowy Zjazd Delegatów

• *Zarząd Główny

• *Główna Komisja Kontrolno-Rewizyjna

• *Główny Sąd Koleżeński



AGENCJA LIGI OCHRONY 
PRZYRODY

• Członkowie LOP są znani z 
uczestnictwa w akcjach :

• *sadzenia drzew,

• *Międzynarodowego 
Tygodnia Czystości Wód,

• *Dni Ochrony Przyrody,

• *Sprzątania Świata.

• *Kampanii "Anty-PET", 
skierowana przeciwko 
stosowaniu plastykowych 
opakowań.



Dziękujemy za uwagę
Prezentację przygotowali uczniowie klasy 
VIII:

• Emilia Hawryłko

• Kacper Kaźmierczyk

• Alicja Machał

• Łukasz Kozdrój


