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szerokości u dołu dwudziestu ośmiu centymetrów, 
ułożony w trzynaście kontrafałd, z których środkowa, 
szerokości dwóch centymetrów, posiada fałdy po 
obu stronach, a pozostałe biegną w kierunku ręka
wów. Żabot z prawej strony togi jest zapinany na gu
ziczek. 

Kołnierz i mankiety togi mają dookoła wypustkę 
z zielonego aksamitu, której szerokość wynosi pół cen
tymetra. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-
nia. 

Minister Sprawiedliwości: L. Kubicki 

667 

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 2 września 1997 r. 

w sprawie stroju urzędowego radców prawnych biorących udział w rozprawach sądowych. 

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 
1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. Nr 19, poz. 145, 
z 1989 r. Nr 33, poz. 175, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 
i z 1997 r. Nr 75, poz. 471) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Urzędowym strojem radców prawnych na roz
prawach sądowych jest toga. 

§ 2. Toga jest ubiorem fałdzistym z lekkiego czarne
go materiału wełnianego, sięgającym powyżej kostek 
dwadzieścia pięć centymetrów od ziemi i ma u góry 
odcinany karczek szerokości dwudziestu jeden centy
metrów. Toga u dołu ma w obwodzie dwa metry sie
demdziesiąt centymetrów do dwóch metrów siedem
dziesiąt osiem centymetrów i od karczka w dół ułożo
na jest w kontrafałdy po trzy na obydwu przodach togi 
i siedem na plecach. Srodkowa kontrafałda na plecach 
togi posiada fałdy po obu stronach, a pozostałe są 
wszywane do karczka w kierunku rękawów. 

Kołnierz togi jest okrągły, płasko wyłożony, zapina
ny pod szyją na haftkę. Szerokość kołnierza wynosi 
z tyłu szesnaście centymetrów, a z przodu osiemnaście 
centymetrów. Końce kołnierza są ścięte, tworząc wy
cięcie w formie kąta prostego. Toga zapinana jest na 
pięć guzików krytych. 

Rękawy togi u góry ułożone są w siedem do dzie
więciu kontrafałd, tworzących bufy. Rękawy mają u do
łu w obwodzie siedemdziesiąt pięć centymetrów i skro-

jone są w ten sposób, że po odwinięciu tworzą mankiet 
szerokości dziesięciu centymetrów, przymocowany 
z przodu do szwa rękawa. Wewnątrz rękawa przy prze
gubie ręki umieszczony jest zatrzask, na który można 
rękaw zapinać. 

Przody togi po obu stronach wewnętrznych mają 
podszycie (listwy) z tego samego materiału co toga, 
szerokości dziesięciu centymetrów. 

Przód togi, boki i karczek są szyte podwójną steb
nówką szerokości pół centymetra, a karczek togi pod
szyty jest czarną podszewką. 

Przy kołnierzu togi wszyty jest żabot z ciemnonie
bieskiego jedwabiu długości dwudziestu jeden centy
metrów, szerokości u dołu dwudziestu ośmiu centyme
trów, ułożony w trzynaście kontrafałd, z których środ
kowa, szerokości dwóch centymetrów, posiada fałdy 
po obu stronach, a pozostałe biegną w kierunku ręka
wów. Żabot z prawej strony togi jest zapinany na guzi
czek. 

Kołnierz i mankiety togi mają dookoła wypustkę 
z ciemnoniebieskiego aksamitu, której szerokość wy
nosi pół centymetra. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 
1997 r. 

Minister Sprawiedliwości: L. Kubicki 

668 
ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 14 września 1997 r. 

w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych w Białej Podlaskiej, ~ydgoszczy, 
Jeleniej Górze, Kielcach-Masłowie, Łodzi-Lublinku, Mielcu, Szymanach k. Szczytna, Swidniku, 

Zielonej Górze-Babimoście i Zielonej Górze-Przylepie. 

Na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 
12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej 

(Dz. U. Nr 78, poz. 461 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31 i Nr 43, 
poz. 271) zarządza się, co następuje: 




