
 

UCHWAŁA  Nr 8/2008  

Senatu Akademii Marynarki Wojennej 

im. Bohaterów Westerplatte 

z dnia 21 lutego 2008 roku 

 

 

w sprawie :            ustanowienia nagrody kontradmirała pro f. dr. hab. 
  Antoniego F. KOMOROWSKIEGO 
  za najlepsz ą pracę magistersk ą, doktorsk ą, naukow ą 
  lub inne dokonania w zakresie  
  badań i popularyzacji Ŝeglarstwa 
  w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Weste rplatte
  

 
 

 

 

 Senat Akademii Marynarki Wojennej podjął uchwałę w sprawie ustanowienia 
nagrody kontradmirała Antoniego F. KOMOROWSKIEGO za najlepszą pracę 
magisterską, doktorską, naukową lub inne dokonania w zakresie badań 
i popularyzacji Ŝeglarstwa w AMW.  

Tryb przyznawania powyŜszej nagrody określa regulamin (załącznik nr 1). 
Osoba nagrodzona otrzymuje dyplom (wzór dyplomu – załącznik nr 2). 

 

 

 

                    K O M E N D A N T 
        AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ 
                  im. Bohaterów Westerplatte 

 

    kontradmirał dr in Ŝ. Czesław DYRCZ 

 
 



 
Załącznik nr 1 

 
 
 

REGULAMIN 
 

nagrody kontradmirała dr. hab. Antoniego F. KOMOROW SKIEGO 
za najlepsz ą pracę magistersk ą, doktorsk ą, naukow ą 

lub inne dokonania 
w zakresie bada ń i popularyzacji Ŝeglarstwa 

w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerp latte 
 

 

 

1. Nagrodę stanowi nagroda pienięŜna w wysokości 250 Euro oraz dyplom 

pamiątkowy. 

2. Nagroda fundowana jest przez wnioskodawcę (lub komendanta-rektora 

AMW). 

3. Wnioski rozpatruje 3 osobowy zespół, którego członkiem jest wnioskodawca 

(lub osoba zstępna), powołany przez komendanta-rektora uczelni, w terminie 

do 30 marca kaŜdego roku. 

4. Nagrodę za dokonania roku poprzedniego wręcza się na uroczystym 

posiedzeniu w dniu urodzin wnioskodawcy tj. 2 kwietnia kaŜdego roku, 

rozpoczynając od roku 2008.  

5. PowyŜsze ustalenia mogą ulec zmianie za porozumieniem stron. 

 



Załącznik nr 2 
 
 
 
 
 

Wzór dyplomu  
przyznawanego w ramach 

nagrody kontradmirała prof. dr hab. Antoniego F. KOMOROWSKIEGO 
 za najlepszą pracę magisterską, doktorską, naukowa lub inne dokonania 
                    w zakresie badań i popularyzacji Ŝeglarstwa 

w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte 
 
 
 
 

 

        
 
 
 
 
 
 

          
 
 

NAGRODA 
 Kontradmirała prof. dr hab. 

Antoniego F. KOMOROWSKIEGO 

                                   DLA 
 
............................................................................... 

za 
NAJLEPSZĄ PRACĘ W ZAKRESIE BADA Ń 

I 
POPULARYZACJI śEGLARSTWA  

w 
Akademii Marynarki Wojennej 

Im. Bohaterów Westerplatte 
 


