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Regulamin 

Akademickiego Klubu Wychowania Morskiego  

Ligi Morskiej i Rzecznej 

Preambuła do Regulaminu 

Potrzeba wychowania morskiego studentów 

Zapewnienie wzrostu cywilizacyjnego i gospodarczego Polski wymaga również wykorzystania 

zasobów mórz i oceanów na wszystkich polach eksploatacji. W tej sytuacji konieczny jest rozwój 

polskiej gospodarki morskiej. Aby ten cel osiągnąć potrzebne jest obywatelskie zaangażowanie  

i realizacja szerokiego programu wychowania morskiego społeczeństwa. 

Szczególnie ważną pozycję w tym programie powinno zająć wychowanie morskie 

studentów – przyszłych absolwentów, pracowników, pracodawców i działaczy wszystkich 

szczebli. Przekonanie studentów o ważności eksploatacji zasobów morza dla rozwoju kraju 

zwiększy szanse Polski na uczestnictwo w globalnych projektach gospodarczych. Współczesny 

postęp w dziedzinach geologii podmorskiej, oceanotechniki, hodowli fauny morskiej, energetyki 

morskiej itp. stwarza ogromne zapotrzebowanie na nowe specjalizacje, kwalifikacje, systemy  

i produkty, które stanowią szansę dla rozwoju polskiej nauki i wyższych uczelni, oraz całej polskiej 

gospodarki.  

Wychowanie morskie studentów powinno kształtować emocjonalny stosunku do morza, 

jako atrakcyjnej przestrzeni dla przyszłej aktywności gospodarczej, zawodowej, kulturalnej  

i rekreacyjnej absolwentów polskich wyższych uczelni.  

To wychowanie może i powinno być realizowane w różnorodnych formach działalności 

społecznej i obywatelskiej:  

- w fakultatywnej działalność poznawczej studenckich kół naukowych, w praktykach morskich, 

w spotkaniach i wspólnych projektach realizowanych ze studentami zagranicznymi,  

- w działalność kulturalnej np. festiwale szantowe, pokazy filmów morskich, konkursy wiedzy  

o morzu, studenckie kluby marynistyczne, itp.,  

- w działalność szkoleniowo-rekreacyjnej np. organizowanie studenckich świąt morza, 

organizowanie kursów i obozów żeglarskich, organizowanie morskich rejsów na Bałtyku i na 

innych akwenach morskich, oraz organizowanie studenckich rejsów na dużych żaglowcach, itp., 

- w turystyce nadmorskiej, rzecznej i wyspiarskiej, itp., 

- w nurkowaniu swobodnym na akwenach morskich i rzecznych , itp., 

- w działalności sportowo-żeglarskiej, udział w regatach morskich, itp. 

Wiele z przykładowo wymienionych działalności jest już realizowanych w środowisku 

akademickim ograniczonymi siłami entuzjastów działających w samorządach studenckich, 

klubach morskich i sekcjach żeglarskich, klubach płetwonurków, klubach turystycznych, 

również w ramach programów wspieranych przez władze niektórych uczelni. Dzieje się to  

w warunkach braku, lub skromnego finansowania ze strony uczelni i trudności  

w pozyskiwanych sponsorów. Skala tej działalności nie zapewnia koniecznego poziomu 

realizacji wychowania morskiego polskich studentów.  

W tej sytuacji konieczne jest organizowanie ogólnopolskiego ruchu na rzecz realizowania 

misji wychowania morskiego studentów w Polsce. Aby ten cel w przyszłości osiągnąć powstaje 

w strukturze Ligi Morskiej i Rzecznej (w wyniku decyzji Zarządu Głównego podjętej w dniu  

21 kwietnia 2018 r.) nowa jednostka organizacyjna, o charakterze ogólnopolskim, o nazwie:  
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Akademicki Klub Wychowania Morskiego LMiR 

Inicjatywa powstania Klubu jest rezultatem współpracy Partnerów współorganizujących 

Konkurs Wychowania Morskiego Studentów o nagrodę Czerwonej Róży Wiatrów (zrealizowano 

trzy edycje – 2015 r., 2016 r. i 2017 r.), którymi są: Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej, 

Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej, Stowarzyszenie Czerwonej Róży, Liga Morska 

i Rzeczna, Pomorski Związek Żeglarski oraz Narodowe Muzeum Morskie. Inicjatorami pierwszej 

edycji tego Konkurs byli działacze Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej, 

Stowarzyszenia Czerwonej Róży i Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej. 

§ 1 

Nazwa i siedziba Klubu 

Akademicki Klub Wychowania Morskiego Ligi Morskiej i Rzecznej (w skrócie AKWM) 

powołuje się w oparciu Par. 66–71 Statutu Ligi Morskiej i Rzecznej.  

1. AKWM ma charakter ogólnopolski i obszarem jego działalności są wszystkie wyższe uczelnie 

działające w Polsce. 

2. Zarząd AKWM ma siedzibę w Gdańsku i korzysta z adresu pocztowego Politechniki Gdańskiej. 

3. Klub może powołać swoich delegatów lub przedstawicielstwa na terenie uczelni całej Polski. 

4. Klub nawiązuje do tradycji Akademickiego Związku Morskiego. 

5. Klub powołuje i rozwiązuje Zarząd Główny LMiR.  

6. Regulamin Klubu uchwalony przez ogólne zebranie członków Klubu zatwierdza Zarząd 

Główny LMiR. 

§ 2 

Cele działalności Klubu 

Celem Klubu jest współuczestnictwo w realizacji wszystkich celów LMiR określonych w Par. 11 

Statutu LMiR i realizacja celów wychowania morskiego określanych w programach działalności 

Klubu. Szczególnym zadaniem Klubu jest promowanie i merytoryczne prowadzenie Konkursu 

Wychowania Morskiego Studentów o nagrodę Czerwonej Róży Wiatrów. 

§3 

Członkowie Klubu 

1. Członkami zwyczajnymi AKWM mogą być studenci, pracownicy i absolwenci uczelni 

wyższych, którzy złożą deklarację przystąpienia do LMiR. 

2. Liczba członków Klubu nie może być mniejsza niż 7 członków zwyczajnych. 

3. Prawa i obowiązki członka zwyczajnego AKWM reguluje Par. 17–19 Statutu LMiR.  

§ 4 

Zasady organizacyjne działania Klubu 

1. Zasady organizacyjne działania AKWM wynikają z ogólnych regulacji Par. 21–22 Statutu LMiR. 

2. Kadencja władz Klubu trwa 2 lata. Pierwsza założycielska kadencja władz Klubu trwa 1 rok. 

3. Wybory władz odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym w oparciu o regulamin ustalony 

przez Zarząd Główny LMiR. 

4. Uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.  

5. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej ogółu swych członków. 

6. W miarę potrzeb i możliwości finansowych może zatrudniać pracowników oraz utworzyć biuro 

Klubu. 
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§ 5 

Władze Klubu 

Władzami Klubu Ligi są:  

1. ogólne zebranie członków Klubu, 

2. zarząd Klubu, 

3. komisja rewizyjna Klubu. 

§ 6 

Ogólne zebranie członków Klubu 

1. Najwyższą władzą Klubu jest ogólne zebranie członków Klubu. 

2. Ogólne zebranie członków Klubu może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

3. Zwyczajne ogólne zebranie członków Klubu zwoływane jest raz na 2 lata przez zarząd Klubu, 

jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze. 

4. O terminie ogólnego zebrania członków Klubu, zarząd Klubu zawiadamia co najmniej na 14 dni 

przed rozpoczęciem zebrania. 

5. Nadzwyczajne ogólne zebranie członków Klubu może być zwołane przez zarząd Klubu:  

a) na żądanie Zarządu Głównego LMiR, 

b) na żądanie komisji rewizyjnej Klubu, 

c) na wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków Klubu złożony na piśmie, 

d) nadzwyczajne ogólne zebranie członków Klubu obraduje nad sprawami, dla których zostało 

zwołane, 

e) o terminie nadzwyczajnego ogólnego zebrania członków Klubu, zarząd Klubu zawiadamia 

co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem zebrania. 

§ 7 

Kompetencje ogólnego zebrania członków Klubu 

Do kompetencji ogólnego zebrania członków Klubu należy:  

1. uchwalanie programu działania Klubu, 

2. zatwierdzanie sprawozdania finansowego Klubu, 

3. ocena sprawozdania zarządu Klubu, 

4. udzielania absolutorium ustępującemu zarządowi Klubu, 

5. wybieranie zarządu i komisji rewizyjnej Klubu oraz delegatów na Walny Zjazd Delegatów Ligi. 

§ 8 

Zarząd Klubu 

1. Zarząd Klubu składa się z 3–11 osób i wybiera spośród siebie Komandora, Wicekomandora 

oraz Sekretarza. W przypadku większego niż 5 osobowego składu zarządu wybiera się również 

osobę skarbnika i osobę odpowiedzialną za Konkurs Wychowania Morskiego Studentów. 

2. Zarząd Klubu kieruje bieżącą działalnością klubu i ponosi za nią odpowiedzialność przed 

ogólnym zebraniem klubu i przed innymi władzami nadrzędnymi Ligi.  

3. Zarząd Klubu jest upoważniony do składania wniosków do Zarządu Głównego LMiR o prawo 

podnoszenia Bandery LMiR na jachtach własności członków Klubu i na jednostkach 

realizujących programy działalności Klubu. 

§ 9 

Zakres działania Klubu 

Do zakresu działania Klubu należny:  

1. Realizacja celów statutowych oraz programu działalności uchwalonego przez ogólne zebranie 

Klubu, a także uchwał władz nadrzędnych Ligi. 
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2. Nadrzędnym celem działalności Klubu jest organizowanie ogólnopolskiego ruchu na rzecz 

realizowania misji wychowania morskiego studentów w Polsce. 

3. Opracowywanie rocznych planów działalności i preliminarzy budżetowych Klubu. 

4. Organizowanie działalności Klubu i jego agend dla sprawnej realizacji programu działalności 

Klubu. 

5. Coroczne współorganizowanie ogólnopolskiego Konkursu Wychowania Morskiego Studentów 

o nagrodę Czerwonej Róży Wiatrów. 

6. Przyjmowanie członków, czuwanie nad wykonywaniem przez nich obowiązków statutowych, 

prowadzenia ewidencji członków i zbieranie składek członkowskich. 

7. Zarządzanie majątkiem rzeczowym, finansowym będącym w dyspozycji Klubu i dokonywanie 

rozliczeń z Zarządem Głównym LMiR. 

8. Zwoływanie ogólnych zebrań Klubu.  

§ 10 

Komisja Rewizyjna Klubu 

1. Komisja rewizyjna Klubu składa się z 3 osób i wybiera spośród siebie przewodniczącego. 

2. Członkowie komisji rewizyjnej Klubu maja prawo brać udział we wszystkich posiedzeniach 

zarządu Klubu z głosem doradczym. 

3. Komisja rewizyjna Klubu:  

a) kontroluje zgodność działania Klubu ze statutem Ligi i obowiązującymi przepisami, 

b) kontroluje wykonanie uchwał ogólnego zebrania Klubu, 

c) kontroluje gospodarkę majątkową i finansową Klubu, 

d) składa sprawozdania ze swej działalności ogólnemu zebraniu członków Klubu z wnioskiem 

dotyczącym absolutorium dla zarządu Klubu.  

4. Do działalności komisji rewizyjnej Klubu stosuje się odpowiednio postanowienia § 48 ust. 2, 3 

Statutu LMiR. 

§ 11 

Sąd Koleżeński Klubu 

Na etapie inicjacji działalności Klubu nie powołuje się klubowego sądu koleżeńskiego. Ewentualne 

spory będą rozpatrywane na wspólnym posiedzeniu zarządu i komisji rewizyjnej. W przypadku nie 

możności rozstrzygnięcia sporu Klub będzie wnioskował do Zarządu Głównego o wskazanie 

Okręgowego Sądu Koleżeńskiego, który mógłby zaistniały spór rozpatrzyć. 

 

 

Tekst zatwierdzony na Zebraniu Założycielskim w dniu 28 stycznia 2019 r. 

 

 


