
LIGA OCHRONY PRZYRODY 
 
      Liga Ochrony Przyrody jest  najstarszą i największą organizacją ekologiczną       
w Polsce. Obecnie liczy ponad 230 tys. członków indywidualnych, blisko 480 
członków zbiorowych w 41 okręgach, 248 oddziałach i ponad 4000 kół. 
      Tradycja ochrony przyrody w Polsce sięga X wieku. Wówczas powstały pierwsze 
dekrety dotyczące ochrony niektórych zagrożonych wyginięciem gatunków roślin         
i zwierząt. Zygmunt III stanął w obronie turów, Władysław Jagiełło objął ochroną stare 
gatunki dębów i cisów. Statut Wiślicki uchwalony za panowania Zygmunta Starego 
chronił niektóre siedliska łabędzia i sokoła oraz poszerzył ochronę bobra. 
       W okresie rozbiorów Stanisław Staszic jako pierwszy dostrzegł konieczność 
ochrony Tatr. W roku 1868 we Lwowie Sejm Krajowy uchwalił ustawę „względem 
zakazu łapania, wytępiania i sprzedawania zwierząt alpejskich właściwych Tatrom: 
świstaka i dzikich kóz”. 17 grudnia 1919r. w Warszawie powstała Tymczasowa 
Państwowa Komisja Ochrony Przyrody, a w 1920r. powołano Państwową Radę 
Ochrony Przyrody na czele, której stanął wybitny polski przyrodnik, prof. Władysław 
Szafer.  9 stycznia 1928r. na Zjeździe w Warszawie z inicjatywy prof. Władysława 
Szafera, współtwórcy parków narodowych w Tatrach, Pieninach i na Babiej Górze, 
uznani przyrodnicy założyli Ligę Ochrony Przyrody. Jej symbolem stał się znaczek 
przedstawiający żubra, którego autorem był Jerzy Hryniewiecki. 
 

 
 
      Od momentu powstania do dnia dzisiejszego organizacja prowadzi aktywną 
działalność na rzecz ochrony przyrody i jej zasobów. Współpracuje w tym zakresie  
z wieloma organizacjami w kraju i za granicą. Celem LOP jest prowadzenie 
działalności edukacyjnej , popularyzowanie wiedzy o przyrodzie i jej ochronie, 
zachęcanie do wykonywania prac społecznych na rzecz ochrony środowiska 
przyrodniczego, czuwanie nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody  
interweniowanie w przypadkach jego naruszenia. 
       



 
 
Liga Ochrony Przyrody wydaje miesięcznik „Przyroda Polska” z wkładką edukacyjną. 
      Zarząd Oddziału LOP w Żarach w swojej działalności przez następne pięć lat 
(2008-2013) będzie promował wśród regionalnych członków LOP szczytne idee 
związane z działalnością Ligii i dbał o ochronę przyrody naszej Małej Ojczyzny. 
      Zarząd Oddziału tworzą: Ewa Krauze-Michalska – prezes, Aleksander Boniec - 
zastępca prezesa, Kazimiera Ardelli – skarbnik, Alicja Bojakowska - sekretarz oraz 
komisja rewizyjna: Maria Borkowska, Irena Sotoła, Mirosław Zengiel. 
      Zapraszam wszystkich, którym leży na sercu dbałość o naturalne środowisko 
przyrodnicze do wstąpienia w szeregi naszej organizacji.  
 
                                                                                            Ewa Krauze-Michalska 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Pełna nazwa organizacji- Liga Ochrony Przyrody 
2. Prezes – Ewa Krauze – Michalska 
3. Nr KRS- 0000113431 
4. Adres siedziby – Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Szymanowskiego 8 68-200 Żary 
5. Tel./ Fax. 068-4702777 
6. email: ewakm@vp.pl 
7. Zakres działalności:  
 -działalność edukacyjna, propagandowa, interwencyjna z zakresu ochrony 
 przyrody,  organizowanie imprez lokalnych, konkursów, spotkań z okazji np. 
 Dnia Ziemi, Światowego Dnia Ochrony Środowiska, Święta Polskiej 
 Niezapominajki, Dni Ochrony Przyrody, Dni Lasu i Zadrzewień, akcje 
 ekologiczne, wystawy, sejmiki, sesje, 
 - sadzenie drzew i krzewów, 
 - zawieszanie karmników i budek lęgowych, 



 - współpraca z leśnikami, 
 - opracowanie programu ochrony przyrody w mieście, 
 - akcje prowadzące do usuwania dzikich wysypisk śmieci, 
 - współpraca z ZHP, OTOP, Świebodzińskim Klubem Przyrodników, Gminą 
   Miejską Żary, Starostwem Powiatowym, Nadleśnictwem Lipinki, 
 - warsztaty ornitologiczne, 
 - utworzenie Muzeum Przyrodniczego w SP1 w Żarach, 
 - działalność statutowa, 
8. LOP jest Organizacją Pożytku Publicznego.    
 

 


