Projekt
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia……………………………………………. r.
w sprawie określenia stroju urzędowego prokuratorów powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury biorących udział w rozprawach sądowych

Na podstawie art. 51 § 3 ustawy z dnia … – Prawo o prokuraturze (Dz. U. …)
zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Strojem urzędowym prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych
prokuratury biorących udział w rozprawie sądowej, jest toga.
2. Prokuratorzy wojskowi zakładają togę na wojskowy ubiór wyjściowy.
§ 2. 1. Szczegółowy opis stroju urzędowego prokuratorów określa załącznik nr 1 do
rozporządzenia.
2. Wzór togi określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada
2000 r. w sprawie określenia stroju urzędowego prokuratorów powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury
biorących udział w rozprawach sądowych (Dz. U. Nr 112, poz. 1185 oraz z 2007 r. Nr
207, poz. 1500).
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
SZCZEGÓŁOWY OPIS STROJU URZĘDOWEGO PROKURATORÓW BIORĄCYCH
UDZIAŁ W ROZPRAWACH SĄDOWYCH
Toga jest suknią fałdzistą z lekkiego czarnego materiału wełnianego lub
wełnopodobnego, sięgającą powyżej kostek - około 25 cm od ziemi. U góry ma odcinany
karczek szerokości 21 cm.
Toga u dołu ma w obwodzie od 2 m 70 cm do 2 m 78 cm i od karczka w dół ułożona
jest w kontrafałdy: po 3 na obydwu przodach togi oraz 5 do 7 na plecach. Środkowa
kontrafałda na plecach togi ma fałdy po obu stronach; pozostałe kontrafałdy są
wszywane do karczka w kierunku rękawów.
Kołnierz togi jest okrągły, płasko wyłożony, zapinany pod szyją na haftkę. Szerokość
kołnierza wynosi z tyłu 16 cm, a z przodu 18 cm. Końce kołnierza są ścięte, tworząc
wycięcie w formie kąta prostego. Toga zapinana jest na 5 guzików, z których jeden
umieszczony jest po prawej stronie tuż pod kołnierzem, a 4 dalsze są kryte,
umieszczone poniżej karczka.
Rękawy togi u góry ułożone są w 7 do 9 kontrafałd, tworząc bufy. Rękawy mają u
dołu w obwodzie 75 cm i skrojone są w ten sposób, że po odwinięciu tworzą mankiety
szerokości 10 cm, przymocowane z przodu do szwów rękawów. Wewnątrz rękawa przy
przegubie ręki umieszczony jest zatrzask, na który można rękaw zapinać.
Przy kołnierzu togi wszyty jest żabot z czerwonego materiału wełnianego lub
wełnopodobnego długości 21 cm, szerokości u dołu 28 cm, ułożony w 13 kontrafałd, z
których środkowa - szerokości 2 cm - ma fałdy po obu stronach; pozostałe kontrafałdy
biegną w kierunku rękawów. Żabot z prawej strony togi jest zapinany na guziczek.
Przody togi po obu stronach wewnętrznych mają podszycie z tego samego materiału co

toga, szerokości 10 cm. Przód togi, boki i karczek są szyte podwójną stebnówką,
szerokości 0,5 cm, a karczek togi podszyty jest czarną podszewką.
Kołnierz togi i mankiety mają wypustkę z czerwonego materiału wełnianego lub
wełnopodobnego, szerokości 0,5 cm.

ZAŁĄCZNIK Nr 2
WZÓR TOGI

UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stroju
urzędowego prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
biorących udział w rozprawach sądowych jest konsekwencją wejścia w życie ustawy z
dnia … – Prawo o prokuraturze (Dz. U. …), która w art. 51 § 3 przewiduje upoważnienie
do wydania tego aktu wykonawczego.
Zakres projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
Zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w
sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych
(Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.) projektowana ustawa nie podlega notyfikacji
Komisji Europejskiej.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w
procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt ustawy
został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych
Ministerstwa Sprawiedliwości i Rządowego Centrum Legislacji.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje rozporządzenie
Projektowane rozporządzenie oddziałuje na prokuratorów.
2. Konsultacje społeczne
Projektowane rozporządzenie zostanie przesłane w celu zaopiniowania do:
1) Prokuratora Generalnego;
2) prokuratorów apelacyjnych;
3) prokuratorów okręgowych;
4) Niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów „Ad vocem”;
5) Stowarzyszenia Prokuratorów RP.

3. Wpływ projektowanej ustawy na sektor finansów publicznych, w tym na
budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na budżet państwa i
budżety jednostek samorządu terytorialnego.
4. Wpływ regulacji na rynek pracy
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym
na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym także na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój
regionalny.

