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ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 3 września 1992 r. 

w sprawie ustalenia równorzędnych stanowisk służbowych sędziów Sądu Najwyższego Izby Wojskowej 
i innych izb Sądu Najwyższego oraz sędziów, asesorów i aplikantów sądów wojskowych i sądów powszech

nych w celu kształtowania uposażeń. 

Na podstawie art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 20 września 
1984 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 1990 r. Nr 26, poz. 153 
i Nr 53, poz. 306 oraz z 1991 r. Nr 83, poz. 371, Nr 100, poz. 
443 i Nr 113, poz. 491) oraz art. 68 § 12 ustawy z dnia 
8 czerwca 1972 r. o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. Nr 
23, poz. 166, z 1989 r. Nr 73, poz. 436 i z 1991 r. Nr 113, poz. 
491) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się wykaz równorzędnych stanowisk słu 

żbowych sędziów Sądu Najwyższego Izby Wojskowej w sto
sunku do odpowiednich stanowisk sędziów innych izb Sądu 

Najwyższego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 
rozporządzenia. 

2. Ustala się wykaz równorzędnych stanowisk służ

bowych sędziów, asesorów i aplikantów sądów wojskowych 
w stosunku do odpowiednich stanowisk sędziów, asesorów 
i aplikantów sądów powszechnych, stanowiący załącznik nr 
2 do niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa 

Załączniki do rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 wrześ 
nia 1992 r. (poz. 343) 

Załącznik nr 1 

WYKAZ RÓWNORZĘDNYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH SĘDZIÓW SĄDU NAJWYŻSZEGO IZBY WOJSKOWEJ 
W STOSUNKU DO ODPOWIEDNICH STANOWISK SĘDZIÓW INNYCH IZB SĄDU NAJWYŻSZEGO W CELU KSZAŁ

TOWANIA UPOSAŻEŃ 

Lp. Stanowisko wojskowe Stanowisko cywilne 

1 Prezes Izby Wojskowej Sądu Najwyższego (sędzia Sądu 

Najwyższego) prezes izby Sądu Najwyższego 

2 zastępca Prezesa Izby Wojskowej Sądu Najwyższego 

- przewodniczący wydziału (sędzia Sądu Najwyższego) wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjne-
go 

3 przewodniczący wydziału Izby Wojskowej Sądu Najwyż-
szego (sędzia Sądu Najwyższego) przewodniczący wydziału Sądu Najwyższego 

4 sędzia Izby Wojskowej Sądu Najwyższego sędzia Sądu Najwyższego 

Załącznik nr 2 

WYKAZ RÓWNORZĘDNYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH SĘDZIÓW, ASESORÓW I APLIKANTÓW SĄDÓW WOJS
KOWYCH W STOSUNKU DO ODPOWIEDNICH STANOWISK SĘDZIÓW, ASESORÓW I APLIKANTÓW SĄDÓW 

POWSZECHNYCH W CELU KSZTAŁTOWANIA UPOSAŻEŃ 

Lp. Stanowisko wojskowe Stanowisko cywilne 

1 2 3 

1 zastępca Prezesa Izby Wojskowej Sądu Najwyższego do 
spraw nadzoru sądowego (sędzia) prezes sądu apelacyjnego 

2 główny specjalista w Izbie Wojskowej Sądu Najwyższego 
(sędzia) wiceprezes sądu apelacyjnego 

3 szef Biura Nadzoru Pozainstancyjnego Izby Wojskowej Sądu 
Najwyższego (sędzia) dyrektor Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego 
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1 2 3 

4 członek Biura Nadzoru Pozainstancyjnego Izby Wojskowej 
Sądu Najwyższego (sędzia) sędzia sądu apelacyjnego 

5 szef wydziału w Izbie Wojskowej Sądu Najwyższego przewodniczący wydziału w sądzie apelacyjnym 

6 sędzia wojskowy w Izbie Wojskowej Sądu Najwyższego sędzia sądu apelacyjnego 

7 szef wojskowego sądu okręgowego (sędzia) prezes sądu wojewódzkiego 

8 zastępca szefa wojskowego sądu okręgowego (sędzia) wiceprezes sądu wojewódzkiego 

9 przewodniczący wydziału w wojskowym sądzie okręgowym 
(sędzia) przewodniczący wydziału w sądzie wojewódz-

kim 

10 sędzia wojskowego sądu okręgowego sędzia sądu wojewódzkiego 

11 szef wojskowego sądu garnizonowego (sędzia) prezes sądu rejonowego 

12 zastępca szefa wojskowego sądu garnizonowego (sędzia) wiceprezes sądu rejonowego 

13 sędzia sądu garnizonowego sędzia sądu rejonowego 

14 asesor sądu garnizonowego asesor sądu rejonowego 

15 aplikant sądu garnizonowego aplikant sądu rejonowego 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 31 sierpnia 1992 r. 

w sprawie zasad, zakresu i trybu spełniania wojskowego obowiązku meldunkowego ora~ uzyskiwania 
zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą, a także organów właściwych w tych sprawach. 

Na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, 
poz. 254) zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Określone w rozporządzeniu czynności wojskowe
go komendanta uzupełnień wykonuje wojskowy komendant 
uzupełnień właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego 
(zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad 
dwa miesiące osoby podlegającej obowiązkowi czynnej 
służby wojskowej. 

§ 2. 1. Wojskowy obowiązek meldunkowy obejmuje: 

1) wojskowy obowiązek meldunkowy ogólny, 

2) wojskowy obowiązek meldunkowy szczególny. 

2. Wojskowy obowiązek meldunkowy szczególny speł
nia się niezależnie od wojskowego obowiązku meldunkowe
go ogólnego. 

Rozdział 2 

Wojskowy obowiązek meldunkowy ogólny 

§ 3. 1. Wojskowemu obowiązkowi meldunkowemu 
ogólnemu, z zastrzeżeniem ust. 3, podlegają: 

1) mężczyźni - począwszy od dnia 1 stycznia roku kalen
darzowego, w którym kończą dziewiętnaście lat życia, 
do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym 
kończą pięćdziesiąt lat życia, a posiadający stopnie 
wojskowe chorążych lub oficerów - sześćdziesiąt lat 
życia, 

2) kobiety przeniesione do rezerwy - począwszy od na
stępnego dnia po dniu przeniesienia do rezerwy do dnia 
31 grudnia roku kalendarzowego, w którym kończą 
czterdzieści lat życia, a posiadające stopnie wojskowe 
chorążych lub oficerów - pięćdziesiąt lat życia. 

2. Wojskowemu obowiązkowi meldunkowemu ogól
nemu nie podlegają osoby wymienione w ust. 1, które: 

1) zostały uznane za trwale niezdolne do czynnej służby 
wojskowej, 

2) pełnią czynną służbę wojskową, 

3) stale zamieszkują za granicą. 

3. Wojskowemu obowiązkowi meldunkowemu ogól
nemu, w zakresie określonym w § 4 ust. 1 pkt 6 i 7, podlegają 
tylko poborowi do dnia doręczenia im karty powołania do 
odbycia zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojs
kowego, zasadniczej służby lub szkolenia poborowych 
w obronie cywilnej albo skierowania do odbycia służby 
zastępczej. 

§ 4. 1. Wojskowy obowiązek meldunkowy ogólny po
lega na: 


