
Dziennik Ustaw Nr 112 — 6278 — Poz. 1185

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 1994 r. Nr 19, poz. 70
i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163, z 1996 r.
Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 90, poz. 557, Nr 98, poz. 604,
Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 752 i 753, Nr 124, poz. 782
i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 98, poz. 607, Nr 155,
poz. 1016 i Nr 162, poz. 1123 i 1125, z 1999 r. Nr 60,
poz. 636, Nr 75, poz. 853 i Nr 110, poz. 1255 oraz
z 2000 r. Nr 48, poz. 553) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Strojem urz´dowym prokuratorów po-
wszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury,
bioràcych udzia∏ w rozprawie sàdowej, jest toga.

2. Prokuratorzy wojskowych jednostek organizacyj-
nych prokuratury zak∏adajà tog´ na wojskowy ubiór
wyjÊciowy.

§ 2. 1. Szczegó∏owy opis stroju urz´dowego proku-
ratorów okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

2. Wzór togi okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdze-
nia.

§ 3. Traci moc zarzàdzenie Prokuratora Generalne-
go Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nr 20/85 z dnia 14
paêdziernika 1985 r. w sprawie stroju urz´dowego pro-
kuratorów bioràcych udzia∏ w rozprawach sàdowych.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister SprawiedliwoÊci: L. Kaczyƒski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 27 listopada 2000 r.

w sprawie okreÊlenia stroju urz´dowego prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratu-
ry i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury bioràcych udzia∏ w rozprawach sàdowych.

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
SprawiedliwoÊci z dnia 27 listopada
2000 r. (poz. 1185)

Za∏àcznik nr 1

SZCZEGÓ¸OWY OPIS STROJU URZ¢DOWEGO PROKURATORÓW BIORÑCYCH UDZIA¸ 
W ROZPRAWACH SÑDOWYCH

Toga jest suknià fa∏dzistà z lekkiego czarnego mate-
ria∏u we∏nianego lub we∏nopodobnego, si´gajàcà po-
wy˝ej kostek — oko∏o 25 cm od ziemi. U góry ma od-
cinany karczek szerokoÊci 21 cm.

Toga u do∏u ma w obwodzie od 2 m 70 cm do
2 m 78 cm i od karczka w dó∏ u∏o˝ona jest w kontrafa∏-
dy: po 3 na obydwu przodach togi oraz 5 do 7 na ple-
cach. Ârodkowa kontrafa∏da na plecach togi ma fa∏dy
po obu stronach; pozosta∏e kontrafa∏dy sà wszywane
do karczka w kierunku r´kawów.

Ko∏nierz togi jest okràg∏y, p∏asko wy∏o˝ony, zapina-
ny pod szyjà na haftk´. SzerokoÊç ko∏nierza wynosi
z ty∏u 16 cm, a z przodu 18 cm. Koƒce ko∏nierza sà Êci´-
te, tworzàc wyci´cie w formie kàta prostego. Toga za-
pinana jest na 5 guzików, z których jeden umieszczony
jest po prawej stronie tu˝ pod ko∏nierzem, a 4 dalsze sà
kryte, umieszczone poni˝ej karczka.

R´kawy togi u góry u∏o˝one sà w 7 do 9 kontrafa∏d,
tworzàc bufy. R´kawy majà u do∏u w obwodzie 75 cm

i skrojone sà w ten sposób, ˝e po odwini´ciu tworzà
mankiety szerokoÊci 10 cm, przymocowane z przodu
do szwów r´kawów. Wewnàtrz r´kawa przy przegubie
r´ki umieszczony jest zatrzask, na który mo˝na r´kaw
zapinaç.

Przy ko∏nierzu togi wszyty jest ˝abot z czerwonego
materia∏u we∏nianego lub we∏nopodobnego d∏ugoÊci
21 cm, szerokoÊci u do∏u 28 cm, u∏o˝ony w 13 kontra-
fa∏d, z których Êrodkowa — szerokoÊci 2 cm — ma fa∏-
dy po obu stronach; pozosta∏e kontrafa∏dy biegnà
w kierunku r´kawów. ̊ abot z prawej strony togi jest za-
pinany na guziczek. Przody togi po obu stronach we-
wn´trznych majà podszycie z tego samego materia∏u
co toga, szerokoÊci 10 cm. Przód togi, boki i karczek sà
szyte podwójnà stebnówkà, szerokoÊci 0,5 cm, a kar-
czek togi podszyty jest czarnà podszewkà.

Ko∏nierz togi i mankiety majà wypustk´ z czerwo-
nego materia∏u we∏nianego lub we∏nopodobnego, sze-
rokoÊci 0,5 cm.
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR TOGI

Rys. 1. Przód togi
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Rys. 2. Ty∏ togi
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