
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 11 lipca 2012 r.

Poz. 785

RozpoRządzenie 
pRezydenta Rzeczypospolitej polskiej 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu stanowisk sędziów sądów wojskowych  
oraz sędziów departamentu sądów Wojskowych Ministerstwa sprawiedliwości,  

równorzędnych ze stanowiskami sędziów sądów powszechnych oraz stanowiskami sędziów delegowanych  
do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie sprawiedliwości 

Na podstawie art. 70 § 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 226, poz. 1676, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu 
stanowisk sędziów sądów wojskowych oraz sędziów Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości, 
równorzędnych ze stanowiskami sędziów sądów powszechnych oraz stanowiskami sędziów delegowanych do pełnienia 
czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości (Dz. U. Nr 196, poz. 1297) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1)  w tytule rozporządzenia określenie przedmiotu rozporządzenia otrzymuje brzmienie: „w sprawie ustalenia wykazu sta-
nowisk sędziów sądów wojskowych równorzędnych ze stanowiskami sędziów sądów powszechnych”; 

2) uchyla się § 2; 

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli lp. 6 otrzymuje brzmienie: 
 
6 sędzia sądu wojskowego delegowany do pełnienia 

czynności administracyjnych w Ministerstwie 
Sprawiedliwości 

sędzia delegowany do pełnienia czynności 
administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości 

4) uchyla się załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski 
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk   
   

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 26, poz. 157, 
Nr 56, poz. 459 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 113, poz. 659, Nr 203, poz. 1192 i Nr 236, poz. 1396 oraz 
z 2012 r. poz. 637.   




