
 

Regulamin Nadawania Medalu  

„Zasłużonym Dla Ligi Morskiej i Rzecznej" 

 

 

§1 

Medal „Zasłużonym dla Ligi Morskiej i Rzecznej, zwany dalej „Medalem" jest nadawany 

osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym za szczególne zasługi dla Ligi Morskiej i 

Rzecznej. 

 

§2 

Medal „Zasłużonym dla Ligi Morskiej i Rzecznej" dzieli się na trzy stopnie:  

I stopień Złoty Medal „Zasłużonym dla Ligi Morskiej i Rzecznej" 

II stopień Srebrny Medal „Zasłużonym dla Ligi Morskiej i Rzecznej"  

III stopień Brązowy Medal „Zasłużonym dla Ligi Morskiej i Rzecznej. 

1. Złoty Medal może być nadany, jeśli od momentu przyznania srebrnego Medalu upłynęły nie 

mniej niż 3 lata, srebrny nie wcześniej niż 1 rok po przyznaniu medalu brązowego.  

W wyjątkowych sytuacjach, okres ten może ulec skróceniu. 

2. W wyjątkowych okolicznościach (np. w przypadkach uzasadnionych szczególnymi 

zasługami) może być nadany od razu złoty Medal.  

3. Medal tego samego stopnia może być nadany tylko raz.  

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Medal może być nadany jako wyróżnienie 

pośmiertne. 

 

§3. 

Medalem „Zasłużonym dla Ligi Morskiej i Rzecznej jest metalowy krążek o średnicy 35 mm. 

Medal zawieszony jest na niebieskiej (granatowej) wstążce szerokości 35 mm. 

Medal złoty, srebrny i brązowy różni się jedynie kolorem metalu. 

Wzór rysunkowy Medalu „Zasłużonym dla Ligi Morskiej i Rzecznej" stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

 

§4.  

1. Na czele Medalu ,,Zasłużonym dla Ligi Morskiej i Rzecznej" stoi Kapituła Wyróżnień 

LMiR. 

2. Kapituła stoi na straży honoru Medalu. 

 

§5.  

Kapituła ma prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących Medalu, a w 

szczególności: 

1/ opiniuje wnioski o nadanie lub pozbawienie Medalu, wniesione przez członków Prezydium 

ZG LMiR, prezesów Zarządów Okręgów / Oddziałów / samodzielnych Kół, Klubów lub 

innych jednostek organizacyjnych przed ich przedstawieniem Prezesowi,  

2/ może wystąpić do Prezesa z inicjatywą nadania Medalu lub jego pozbawienia, 

3/ zapoznaje się z projektami aktów normatywnych dotyczących Medalu oraz czuwa nad ich 

przestrzeganiem, 

4/ może występować do organów uprawnionych o podjęcie inicjatywy normatywnej w 

sprawach dotyczących Medalu. 

 

 



§6 

Medal nadaje Prezes Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Rzecznej z własnej inicjatywy albo na 

wniosek: 

1) Prezydium Zarządu Głównego LMiR,  

2) Zarządów Okręgów LMiR,  

3) Zarządów Oddziałów LMiR, 

4) Zarządów samodzielnych Kół, Klubów lub innych jednostek organizacyjnych LMiR. 

Koszty związane z nadaniem Medalu pokrywa wnioskodawca. 

 

§7 

1. Wniosek o nadanie Medalu powinien zawierać: 

Dane osobowe oraz ewentualnie funkcję pełnioną przez osobę przedstawioną do odznaczenia 

(oznaczenie jednostki organizacyjnej), 

Opis zasług uzasadniających nadanie Medalu, wykraczające poza jego podstawowe obowiązki 

zawodowe (dokonania, które przyniosły wymierne korzyści dla gospodarki morskiej i 

śródlądowej, edukacji wodnej i Ligi Morskiej i Rzecznej) 

Dane o posiadanych orderach i odznaczeniach. 

2. Wnioskodawca, składający jednorazowo więcej niż trzy wnioski, zobowiązany jest wskazać 

hierarchię ich ważności. 

3. Wnioskodawca obowiązany jest do weryfikacji danych kandydata do nadania Medalu i 

dołączenia do wniosku oświadczeń (załącznik nr 3) kandydata, że: 

1) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,  

2) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 

W przypadku braku któregokolwiek z oświadczeń wskazanych w niniejszym punkcie, wniosek 

o nadanie Medalu zostanie pozostawiony bez rozpoznania. 

4.Wnioski niekompletne lub niewłaściwie sporządzone mogą zostać zwrócone 

wnioskującemu. 

5. Wnioski należy przesyłać na wskazany przez ZG LMiR adres nie później niż na 3 miesiące 

przed planowanym wręczeniem medalu. 

6.Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2a i nr 2b do niniejszego Regulaminu. 

 

§8 

Nadanie Medalu potwierdza się legitymacją wręczaną łącznie z Medalem. 

Wzór legitymacji zawiera załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

 

§9 

Medal wręcza Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej lub upoważniona przez niego osoba. 

Wręczeniu Medalu należy zapewnić uroczysty charakter. 

 

§10 

Medal nosi się zawieszony na wstążce na lewej piersi, po orderach i odznaczeniach 

państwowych. 

 

§11 

Utrata Medalu następuje w razie prawomocnego skazania osoby wyróżnionej na karę 

dodatkową pozbawienia praw publicznych. 

Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej może pozbawić odznaczoną osobę lub jednostkę 

organizacyjną Medalu, jeżeli zostało stwierdzone, te odznaczenie nastąpiło na skutek 

wprowadzenia w błąd albo, że odznaczona osoba lub jednostka organizacyjna stała się 

niegodna Medalu. 



 

§12 

Obsługę organizacyjno-techniczną nadawania Medalu zapewnia Biuro ZG LMIR, które 

przechowuje egzemplarze nadanych Medali i legitymacji do czasu ich wręczenia oraz prowadzi 

ich ewidencję. 

 

§13 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2016 r./ aktualizacja 09.02.2018 r. 

 

Załącznik nr 1 

Wzory medali: 

 

 
Medal złoty 

 

 
Medal srebrny 

 

 

Medal brązowy 

 

 



Załącznik nr 2a i 2b 

Wniosek o nadanie medalu - odrębny druk 

 

Załącznik nr 3 

Oświadczenie i zgoda na przetwarzanie danych osobowych - odrębny druk 

 

Załącznik nr 4  

Wzór legitymacji 

 

 

Załącznik nr 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


