
 

 

REGULAMIN 

Nadawania Najwyższego Wyróżnienia Honorowego  

LIGI MORSKIEJ I RZECZNEJ  

„PIERŚCIEŃ HALLERA" 
 

 

§ 1. 

1. Liga Morska i Rzeczna jest kontynuatorką tradycji morskich jej poprzedniczek, które na trwale 

wpisały się w historię Polski jako państwa morskiego: 

„BANDERA POLSKA" - Stowarzyszenie pracowników na polu rozwoju żeglugi /I918-1919/ 

„LIGA ŻEGLUGI POLSKIEJ" - towarzystwo /1919-1924/ 

"LIGA MORSKA I RZECZNA" - Stowarzyszenie /1924-1930/ 

„LIGA MORSKA I KOLONIALNA" - Stowarzyszenie /1930-1939/ 

„LIGA MORSKA" - Stowarzyszenie /1944-1953/ 

„LIGA MORSKA"- Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności /1980-1999. 

„LIGA MORSKA I RZECZNA". - Stowarzyszenie /1999 - nadal/ 

2. XV Walny Zjazd Ligi Morskiej obradujący w Gdyni w dniach 18/19 listopada 1994 roku 

ustanowił „Pierścień Hallera" jako najwyższe wyróżnienie honorowe stowarzyszenia dla 

upamiętniania 75 Rocznicy Odzyskania Polskiego Morza w dniu 10 lutego 1920 roku i jego 

zaślubin w Pucku przez Generała broni Józefa Hallera. 

 

§ 2.  

1. „Pierścień Hallera" nadaje Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej z okazji dorocznego Święta Ligi 

Morskiej I Rzecznej obchodzonego corocznie zwyczajowo w dniu 10 lutego. 

Pierwsza Edycja Święta Ligi Morskiej ustanowiona uchwałą XV Walnego Zjazdu Ligi Morskiej 

obchodzona była w dniu 10 lutego 1995 roku w Pucku.

Prezes nadaje „Pierścień Hallera" na wniosek Kapituły ,,Pierścienia Hallera" zgodnie z § 7 

pkt.8 niniejszego Regulaminu LMiR. 

 

§ 3. 

1. „Pierścień Hallera" nadaje Prezes LMiR osobom, instytucjom, organizacjom społecznym i 

zawodowym, organom samorządu terytorialnego, jednostkom wojskowym oraz członkom Ligi 

Morskiej i Rzecznej i innym stowarzyszeniom - za wybitne zasługi i dokonania poniesione na polu 

publicznym w dziele budowy i rozwoju oraz współtworzenia dorobku i dziedzictwa Polski 

Morskiej, szczególne zasługi dla umacniania morskiej obronności, kształtowania świadomości 

morskiej społeczeństwa, wybitną twórczość naukową, literacką,- artystyczną i publicystyczną, 

oraz za wybitne! zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej i innymi państwami i 

narodami. 

2.„Pierścień Hallera" nadaje się obywatelom polskim, a także instytucjom polskim i 

międzynarodowym na wniosek zainteresowanych określonych w § 3 pkt 1 

To zaszczytne wyróżnienie nadaje się tylko jeden raz. 

 

§4. 

1. „Pierścień Hallera" nadawany jest corocznie w ilości nie większej niż 5 sztuk w odniesieniu do 

instytucji oraz dla członków Ligi Morskiej i Rzecznej uprzednio wyróżnionych tytułem Członka 

Honorowego LMiR. 

2.Liczba przyznanych Pierścieni w przypadkach szczególnych może być zmieniona przez Zarząd 



Główny LMiR na wniosek - Dystynktorium Pierścienia Hallera. 

3. Dystyngowanie „Pierścieniem Hallera" potwierdzone jest specjalnym aktem nadania 

sygnowanym przez Prezesa LMiR, Kanclerza Dystynktorium Pierścienia Hallera i Komandora 

Kapituły Pierścienia. 

Akt Nadania „PIERŚCIENIA HALLERA" oznaczony jest kolejnym numerem odpowiadającym 

numerowi pierścienia wygrawerowanym wewnątrz obrączki pierścienia. 

 

§ 5 

„Pierścień Hallera" to srebrny sygnet, na którego czole oczka na ośmiokątnym polu z czerwonego 

złota - umieszczono wizerunek orła z koroną. Czoło oczka zamyka złoty wieniec z filigranowych 

liści laurowych z rodowanymi inicjałami Liga Morska i rokiem 1995. Na bokach wyryto napisy na 

kotwicach „HALLER i 10.II.1920". Pierścień jest filcowany złotem od środka. Pierścień Hallera 

przedstawiono na załączonym rysunku. 

Dewizą „Pierścienia Hallera" tego zaszczytnego wyróżnienia Ligi Morskiej i Rzecznej jest 

przesłanie Stanisława Staszica z 1790 roku „Trzymajmy Sie Morza". 

Każdy egzemplarz „Pierścienia Hallera" oznakowany jest wewnątrz obrączki kolejnym numerem 

wykonanego sygnetu. 

Liga Morska i Rzeczna jest wyłącznym dysponentem wzoru odznaki „PIERŚCIEŃ HALLERA", 

wzór odznaki jest zgłoszony do Urzędu Patentowego i posiada świadectwo zastrzeżenia znaku. 

 

§ 6 

W dniu 10 lutego 1998 roku w Szczecinie, z okazji obchodów 78 Rocznicy Zaślubin Polski z 

Morzem, Święta Ligi Morskiej oraz inauguracją ogólnopolskich obchodów Międzynarodowego 

Roku Mórz i Oceanów, ówczesna Liga Morska powołała Dystynktorium Pierścienia Hallera - 

zgromadzenie wybitnych działaczy życia politycznego i gospodarczego kraju, przedstawicieli 

instytucji i przedsiębiorstw morskich oraz Ligi Morskiej dystyngowanych najwyższym 

honorowym wyróżnieniem Polski Morskiej - Pierścieniem Hallera. 

Zgromadzeniu temu nadano formułę orderową stałego doradczego organu Ligi - zbiorowego 

rzecznika szeroko rozumianej polityki morskiej państwa, oraz spraw racjonalnego wykorzystania i 

zagospodarowania wód śródlądowych Polski. 

 

§7 

Na czele Dystynktorium Pierścienia Hallera - Zgromadzenia Kawalerów Pierścienia Hallera 

grupującego wszystkich dystyngowanych tym zaszczytnym wyróżnieniem honorowym LMiR stoi 

Kapituła. 

Kapituła stoi na straży honoru_,,Pierścienia Hallera'', jednego z najważniejszych wyróżnień 

zaszczytnych uznanych przez całą społeczność morską oraz środowiska profesjonalne szeroko 

związane z gospodarką wodną kraju. 

Kapitułę „Pierścienia Hallera" tworzą: Kanclerz Dystynktorium pięciu członków i 2-ch zastępców 

członka. 

Prezes LMiR każdorazowo z tytułu swego wyboru staje się z mocy statutu stowarzyszenia 

Kanclerzem Dystynktorium. 

Członków kapituły powołuje Kanclerz Dystynktorium spośród Kawalerów Pierścienia Hallera na 

okres 4 lat. 

Kapituła ze swego grona wybiera Komandora, Wicekomandora i Sekretarza Kapituły. 

Komandor Kapituły zastępuje Kanclerza Dystynktorium jako przewodniczącego kapitule. 

Kapituła ma prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących Dystynktorium a w 

szczególności: 

 opiniuje wnioski o nadanie pierścienia przed ich przedstawieniem Prezesowi LMiR, 

 może wystąpić do Prezesa LMiR z inicjatywą nadania Pierścienia. 



Regulamin działania Dystynktorium Pierścienia Hallera określa Kapituła. 

Obsługę administracyjną i techniczną Kapitule zapewnia Biuro ZG LMiR. 

Pisemny wniosek o nadanie pierścienia powinien zawierać dane o kandydacie i charakterystykę 

oraz określenia zasług uzasadniających nadanie w/w wyróżnienia honorowego LMiR. Wniosek 

składa się w Biurze ZG LMiR w terminie do dnia 15 listopada danego roku kalendarzowego. 

Wnioski przekazane po tym terminie będą przez Kapitułę rozpatrywane w roku następnym. 

Kapituła prowadzi Księgę Dystyngowanych oraz przechowuje duplikaty aktów nadania i całość 

dokumentacji odznaczeniowej. Wszystkie materiały związane z nadawaniem Pierścienia Hallera 

przechowywane są w Biurze ZG LMiR. 

Opiekunem Księgi Dystyngowanych jest Komandor Kapituły. 

Posiedzenia Kapituły Pierścienia Hallera odbywają się według harmonogramu spotkań 

uzgodnionego z Sekretarzem Generalnym ZG LMiR. Posiedzenia Kapituły są protokołowane. 

Sporządzony protokół z posiedzenia podpisują Komandor i Sekretarz Kapituły Odpis protokółu 

powinien otrzymywać do wiadomości Prezes LMiR za pośrednictwem Biura ZG LMiR. 

Stanowisko Kapituły wnioskujące przyznanie wyróżnienia i jego nadanie podpisane winno być 

przez wszystkich członków Kapituły. 

Komandor Kapituły obowiązany jest bezzwłocznie przedłożyć stanowisko Kapituły o nadanie 

Pierścienia Hallera z okazji kolejnej edycji Święta Ligi Morskiej i Rzecznej: 

 Prezesowi LMiR, 

 Członkom Zarządu Głównego LMiR. 

by mogło być ono rozpatrzone na listopadowym posiedzeniu plenarnym Zarządu Głównego LMiR 

zwyczajowo zwoływanym z okazji kolejnej rocznicy powołania do życia przez Naczelnika 

Państwa Józefa Piłsudskiego w dniu 28 listopada 1918 roku Polskiej Marynarki Wojennej. 

 

§ 8. 

„Pierścień Hallera" wraz z aktem nadania wręcza Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej w trakcie 

obchodów corocznego Święta LIGI, w mieście Pucku - mieście symbolicznych Zaślubin Polski z 

Morzem. 

W szczególnych okolicznościach aktu wręczenia Pierścienia Hallera można dokonać w innej 

miejscowości związanej z symboliką hallerowską oraz w innym dniu niż „10 lutego" W tym 

przypadku stosowny wniosek Kapituły winien być zaakceptowany przez ZG LMiR. 

 

§ 9. 

W dniu Święta Ligi Morskiej i Rzecznej wraz z innymi uroczystościami odbywa się doroczne 

uroczyste zgromadzenie wszystkich członków Dystynktorium Pierścienia Hallera pod 

symbolicznym hasłem - dewizą Pierścienia Hallera „Trzymajmy Się Morza" 

Zwyczajne zgromadzenie dystynktorium Pierścienia Hallera zwołuje Kanclerz Dystynktorium z 

obchodami corocznych Dni Morza w mieście portowym w którym odbywają się Centralne 

Uroczystości ogólnopolskie. 

Członkom Dystynktorium Pierścienia Hallera przysługuje prawo składania wniosków o nadanie 

pierścieni Hallera kolejnym osobom lub instytucjom z kraju lub w szczególnych przypadkach z 

zagranicy. W drodze wyjątku członkowie Dystynktorium Pierścienia Hallera mogą wnioskować o 

nadanie pośmiertne „Pierścienia" osobie wybitnie zasłużonej w dziele budowy i rozwoju Polski 

Morskiej. 

Członkowie Dystynktorium Pierścienia Hallera mają prawo wyrażania swojego stanowiska wobec 

Zarządu Głównego LMiR w sprawie liczby wyróżnień honorowych „Pierścieniem Hallera"- na 

kolejną edycję nadań z okazji następnego Święta Ligi Morskiej i Rzecznej. 

 

§ 10. 

Kapituła Pierścienia Hallera kończy swoją kadencję wraz z kolejnym Walnym Zjazdem Ligi 



Morskiej i Rzecznej, składając stosowne sprawozdanie ze swojej działalności 1 przekazuje pełną 

dokumentację na ręce nowo wybranego Prezesa LMiR -Kanclerza Dystynktorium Pierścienia 

Hallera. 

 

Regulamin zatwierdzony został Uchwałą Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Rzecznej  

Nr 41/VIII/ZG/01 w dniu 25 maja 2001 roku./ popr. 09.02.2018 

 

za zgodność: 

Marek Padjas - wiceprezes LMiR 

 

Wzór pierścienia 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wzór dyplomu 

 
 

 


