REGULAMIN
nadawania odznaki honorowej
Krzyża Ligi Morskiej i Rzecznej
„PRO MARI NOSTRO"
Liga Morska i Rzeczna kontynuuje tradycje morskie poprzedniczek :
BANDERY POLSKIEJ (1918 - 1919 ),
LIGI ŻEGLUGI POLSKIEJ ( 1919 -1924 ),
LIGI MORSKIEJ i RZECZNEJ ( 1924 - 1930 ),
LIGI MORSKIEJ i KOLONIALNEJ ( 1930 - 1939 ) oraz
LIGI MORSKIEJ z lat 1944 - 1953 i tej po odrodzeniu w grudniu 1980 roku - które wpisały
się na trwale w historię Polski jako państwa morskiego.
Liga Morska i Rzeczna na kolejnym XVI Walnym Zjeździe, który odbył się w Gdyni w
dniach 18 - 19 marca 1999 roku zobowiązała naczelne władze stowarzyszenia do
wprowadzenia w życie ustanowionej w lipcu 1937 roku przez władze ówczesnej Ligi
Morskiej i Kolonialnej odznaki honorowej „PRO MARI NOSTRO".
Nowy projekt odznaki honorowej „PRO MARI NOSTRO" wzorowany na historycznym
uprzednio zatwierdzonym, został nieco zmodyfikowany przez dostosowanie go do aktualnie
obowiązujących zasad sztuki ustanawiania i nadawania „znaków zaszczytnych". Podstawowe
różnice dotyczą jednostopniowości odznaki, sposobu zawieszenia jej na wstążce, innego
kształtu kotwic oraz zamiast znaku LMiK umieszczonego w centrum odznaki - krzyża na tle
biało-czerwonym, wprowadzono metalową odznakę LM z lat 1980-1999, a później LMR.
ROZDZIAŁ 1
Przepisy ogólne
§1
1. Liga Morska i Rzeczna zapewnia ciągłość tradycji organizacyjnych w wyróżnianiu zasług i
wybitnych osiągnięć.
2. Najwyższym wyróżnieniem zasług organizacyjnych lub za wybitny wkład pracy, energii i
inicjatywy w dzieło rozwoju gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej, ochrony
środowiska wodnego, sportów i turystyki wodnej, wybitną twórczość marynistyczną,
promowanie idei Europy Bałtyckiej i silnej Polski Morskiej jest dla członków LM i R
Odznaka Honorowa - Krzyż LMiR „Pro Mari Nostro"
3. Odznaka Honorowa - Krzyż LMiR „Pro Mari Nostro", może być również nadana osobie,
która swą pracą i postawą w sposób szczególny przyczyniła się do rozwoju nauki, techniki
i dziedzin twórczych związanych z rozwojem szeroko rozumianych gospodarki,
obronności i kultury morskiej Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Dewizą Odznaki Honorowej - Krzyża Ligi Morskiej i Rzecznej jest tradycyjne przesłanie
twórców projektu odznaki z 1937 roku „Navigare Necesse Est"
5. Odznakę nadaje się jeden raz.
§2.
1. Odznakę Honorową - Krzyż LMiR „Pro Mari Nostro" nadaje Prezes Ligi Morskiej i
Rzecznej, jako indywidualne i zbiorowe odznaczenie organizacyjne.
Prezes nadaje odznakę honorową z własnej inicjatywy lub na wniosek Kapituły Odznaki.
Prezes LMiR może w wyjątkowych okolicznościach i trybie szczególnym nadać Odznakę
Honorową - Krzyż LMiR „Pro Mari Nostro", po zasięgnięciu opinii Kapituły Odznaki.
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§3.
1. Odznaka Honorowa - Krzyż LMiR „Pro Mari Nostro" nadaje się obywatelom polskim.
2. Odznaka Honorowa - Krzyż LMiR „Pro Mari Nostro" może być również nadana
cudzoziemcom za zasługi położone dla rozwoju Ligi Morskiej i Rzecznej i szeroko
rozumianej współpracy organizacyjnej, a także stosownie do zwyczajów międzynarodowych.
§4.
Odznaka może być nadana pośmiertnie.
§5.
Postanowienia Prezesa LMiR o nadaniu Odznaki Honorowej - Krzyż LMiR „Pro Mari
Nostro" są publikowane w mediach Ligi Morskiej i Rzecznej.
Koszty związane z nadaniem Odznaki Honorowej pokrywa wnioskodawca.
ROZDZIAŁ II
Kapituła Odznaki Honorowej
§6.
1. Na czele Odznaki Honorowej - Krzyż LMiR „Pro Mari Nostro" stoi Kapituła Wyróżnień
LMiR.
2. Kapituła stoi na straży honoru Odznaki Honorowej.
§7.
Kapituła ma prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących Odznaki
Honorowej, a w szczególności:
1/ opiniuje wnioski o nadanie lub pozbawienie Odznaki Honorowej, wniesione przez
Sekretarza Generalnego, prezesów Zarządów Okręgów / Oddziałów / samodzielnych Kół,
Klubów lub innych jednostek organizacyjnych przed ich przedstawieniem Prezesowi,
2/ może wystąpić do Prezesa z inicjatywą nadania Odznaki Honorowej lub jej pozbawienia,
3/ zapoznaje się z projektami aktów normatywnych dotyczących Odznaki oraz czuwa nad ich
przestrzeganiem,
4/ może występować do organów uprawnionych o podjęcie inicjatywy normatywnej w
sprawach dotyczących odznaki.
§8.
1. Kapituła po rozpatrzeniu przedstawionych jej wniosków o nadanie lub pozbawienie
odznaki podejmuje uchwały:
o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku, stwierdzające, że przedstawiony wniosek nie
uzasadnia nadania lub pozbawienia odznaki honorowej lub że wniosek nie może zostać
uwzględniony z powodu niezgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
Kapituła może przed wydaniem ostatecznej opinii zwrócić się do wnioskodawcy o
uzupełnienie wniosku.
§9.
1. Kapitułę Odznaki Honorowej - Krzyż LMiR „Pro Mari Nostro" tworzą Kanclerz Odznaki i
do pięciu członków Kapituły (1 + 5 ).
Prezes LMiR z tytułu swego wyboru staje się Kawalerem Odznaki Honorowej - Krzyża LMiR
„Pro Mari Nostro" Kanclerzem Odznaki i przewodniczy Kapitule.
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Członków Kapituły powołuje Zarząd Główny Ligi Morskiej i Rzecznej spośród Kawalerów
Odznaki.
Kapituła wybiera ze swego grona Komandora i Sekretarza Kapituły. Komandor Kapituły
zastępuje Kanclerza Odznaki jako przewodniczącego Kapitule.
§10.
Członkami Kapituły Odznaki mogą być tylko obywatele polscy, członkowie Ligi Morskiej i
Rzecznej.
ROZDZIAŁ III
Tryb nadawania i wręczania Odznaki Honorowej Krzyża Ligi Morskiej i Rzecznej „Pro Mari Nostro"
§11.
1. Kapituła przedstawia Prezesowi wnioski o nadanie Odznaki Honorowej.
O nadanie Odznaki osobom związanym z obszarem Okręgu miejscem zamieszkania, pracy
lub działalności mogą występować prezesi Okręgów / Oddziałów / samodzielnych Kół,
Klubów lub innych jednostek organizacyjnych.
Wnioski o nadanie Odznaki Honorowej mają wpłynąć do Kapituły Odznaki do dnia 15
listopada każdego roku.
Wnioski, które wpłynęły po określonym w ust. 3 terminie pozostają bez rozpoznania w
danym roku i przechodzą na rok następny.
§12.
1. Kapituła występuje do Prezesa z wnioskiem o nadanie Odznaki Honorowej z własnej
inicjatywy lub z inicjatywy jednostek organizacyjnych.
Zgłoszenie inicjatywy nadania Odznaki Honorowej nie zobowiązuje Kapituły do
przedstawienia Prezesowi wniosku w tej sprawie.
Nie przedstawienie Prezesowi wniosku o nadanie Odznaki Honorowej przez Kapitułę
wymaga zawiadomienia i podania przyczyny zgłaszającemu inicjatywę.
§13.
1. Wniosek o nadanie Odznaki Honorowej powinien zawierać:
Dane osobowe oraz ewentualnie funkcję pełnioną przez osobę przedstawioną do odznaczenia
(oznaczenie jednostki organizacyjnej,
Opis zasług uzasadniających nadanie Odznaki Honorowej, 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 Odznaki
Honorowej i dołączenia do wniosku oświadczeń kandydata (załącznik nr 3), 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 Odznaki Honorowej zostanie pozostawiony bez rozpoznania.
4.Wnioski niekompletne lub niewłaściwie sporządzone mogą zostać zwrócone
wnioskującemu.
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5.Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2a i nr 2b do niniejszego Regulaminu.
§14.
Z wnioskiem o odznaczenie zasłużonych osób zmarłych można występować wyjątkowo w
uznaniu szczególnych i godnych upamiętnienia zasług dla Ligi Morskiej i Rzecznej.
§15.
1. Odznakę Honorową wręcza Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej z okazji:
1) obchodzonego corocznie w dniu 10 lutego Święta Ligi Morskiej i Rzecznej
2) obchodzonych corocznie od 1932 roku Święta Morza lub Dni Morza.
2. Odznakę Honorową w imieniu Prezesa LMiR mogą wręczać osoby uprawnione do
występowania do Prezesa z wnioskiem o nadanie Odznaki Honorowej.
Prezes może upoważnić inne osoby do wręczania Odznaki Honorowej w jego imieniu.
§16.
Akt wręczenia Odznaki Honorowej, dokonywany w imieniu Prezesa, jest poprzedzony
wypowiedzeniem formuły: „W imieniu Prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej wręczam..."
§17.
1. Jeżeli osoba odznaczona zmarła przed wręczeniem Odznaki Honorowej, doręcza się je
najbliższej rodzinie osoby zmarłej.
2. W razie nadania Odznaki Honorowej, stosuje się ceremoniał dekoracji ustalany
każdorazowo, odpowiednio do okoliczności.
ROZDZIAŁ IV
Pozbawienie Odznaki Honorowej
§18.
1. Prezes może podjąć decyzję o pozbawieniu Odznaki Honorowej na wniosek Kapituły
Odznaki, prezesów Okręgów, samodzielnych Kół, Klubów lub innych jednostek
organizacyjnych oraz z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii wnioskodawcy i Kapituły,
w razie stwierdzenia, że:
1) nadanie Odznaki Honorowej nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd
wnioskodawców,
2) odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny Odznaki
Honorowej,
3) został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
4) został pozbawiony praw publicznych.
2. Postanowienia Prezesa w sprawie pozbawienia Odznaki Honorowej są publikowane w
organie prasowym Ligi Morskiej i Rzecznej.
ROZDZIAŁ V
Przepisy szczególne i końcowe
§19.
1. Do czasu powołania Kapituły jej prawa przysługują Prezydium Zarządu Głównego Ligi
Morskiej i Rzecznej.
2, Zarząd Główny Ligi Morskiej i Rzecznej dokonuje wyboru członków Kapituły spośród co
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najmniej 10 Kawalerów Odznaki Honorowej na swoim najbliższym posiedzeniu.
Art 20.
Zarząd Główny Ligi Morskiej i Rzecznej ma wyłączne prawo wyrobu Odznaki Honorowej.
Prawo to wykonuje jednostka gospodarcza określona przez Prezydium Zarządu Głównego
Ligi Morskiej i Rzecznej.
Odznaka Honorowa LMiR „Pro Mari Nostro" przedstawiona została w załączniku nr 1.
Wraz z Odznaką Honorową wręczany jest wyróżnionemu imienny akt nadania oraz
legitymacja, wzór aktu nadania określony został w załączniku nr 4; a legitymacji w
załączniku nr 4a.
§21.
Przechowywanie zawartych we wnioskach o nadanie Odznaki Honorowej danych
osobowych, o których mowa w art. 27 ust. 1 i art 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133, poz. 883, z p. zm. ), nie wymaga zgody osoby,
której te dane dotyczą.
§22.
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia 09.02.2018r.
Marek Padjas
wiceprezes
Ligi Morskiej i Rzecznej
Załącznik nr 1
Odznaka honorowa nadawana osobom fizycznym

Odznaka honorowa na plakiecie nadawana podmiotom
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Załącznik nr 2a i 2b
Wniosek o nadanie Odznaki Honorowej Krzyża Ligi Morskiej i Rzecznej „PRO MARI
NOSTRO" - odrębny druk
Załącznik nr 3
Oświadczenie i zgoda na przetwarzanie danych osobowych - odrębny druk
Załącznik nr 4
Akt nadania Odznaki Honorowej Krzyża Ligi Morskiej i Rzecznej „PRO MARI NOSTRO"
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