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Od kilku lat interesuję się prawem, a także uczestniczę w
zajęciach Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa. Zdecydowałam
się związać swoją przyszłość właśnie w tym zakresie chciałabym zostać prokuratorem. Ponadto myślę, że mam
odpowiednie kwalifikacje: uwielbiam lekcje historii oraz wiedzy
o społeczeństwie, a także interesuję się kryminologią, uważam
też, że mam adekwatne cechy charakteru, które przydadzą się
w wykonywaniu tej pracy. Przeczytałam też większość książek
A. Christie, a także całą serię o Sherlocku Holmesie. Oglądałam
też ,,Prawo i porządek" oraz ,,Gliniarz i Prokurator". W dalszej
części prezentacji przedstawię:
Zarys historii tego zawodu oraz jego specyfikę;
Potrzebne umiejętności oraz kwalifikacje;
Drogę kształcenia;
Znane osoby wykonujące ten zawód oraz ciekawostki.

ZARYS HISTORYCZNY
ZAWODU PROKURATORA
Mówi się, że instytucja prokuratorska jest pochodzenia francuskiego,
gdyż to właśnie we Francji i Hiszpanii, a także w Portugalii na przełomie
XIII oraz XIV wieku pojawiły się jej nowożytne koncepcje.
Na początku prokuratorzy pełnili funkcję pełnomocnika monarchy
przed sądem, natomiast od XIV wieku zostali przekształceni w stałych,
mianowanych przez króla urzędników. Do ich zadań należało
przygotowanie wniosków na piśmie oraz pism procesowych.
W założeniu, prokuratorzy nie pełnili funkcji oskarżyciela, lecz byli
uczestnikami postępowania, które było rozpoczynane na skutek skargi
pokrzywdzonego bądź przez sąd z urzędu.
Rola prokuratorów cały czas ulegała zmianie. Przedstawiciele tego
zawodu mieli pozostawać niezależni od sądu oraz być
podporządkowani królowi.

*źródło: lexo.org

ZARYS HISTORYCZNY
ZAWODU PROKURATORA CZ. II
Pozycja ustrojowa i procesowa prokuratora jako oskarżyciela ukształtowała
się dopiero w okresie po Rewolucji Francuskiej. Natomiast na prawdziwy
rozwój prokuratury wpłynęło powstanie Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka i Obywatela (1948 r.).
W Polsce śladów urzędu prokuratora można się doszukiwać w czasach
piastowskich. W XIII wieku utworzony został specjalny urząd konsula do
ścigania różnych łotrów i rycerzy - rabusiów.
Na kształtowanie się współczesnej prokuratury wpływ miało uformowanie się
zasady równości stron, ściganie z urzędu, jak również reformy zasad
skargowości.
Historia tego zawodu nie zawsze była jasna, szczególnie w Polsce w latach
powojennych, gdy prokuratura była uzależniona od władz komunistycznych
oraz była użytecznym narzędziem wykorzystywanym do walki z wszelkimi
formami i przejawami niezadowolenia obywateli z władzy państwowej.
Prokuratorzy dopuszczali się nierzetelnego prowadzenia śledztwa, żądali
niesprawiedliwych wyroków m.in kar śmierci.

SPECYFIKA
Do zadań prokuratora należy: sprawowanie
funkcji oskarżyciela publicznego przed
sądami; koordynowanie działalności w
zakresie ścigania przestępstw,
prowadzonych przez inne organy
państwowe; wytaczanie powództw w
sprawach karnych i cywilnych oraz składanie
wniosków; prowadzenie lub nadzorowanie
postępowania przygotowawczego w
sprawach karnych; prowadzenie badań w
zakresie problematyki przestępczości oraz
jej zwalczania i zapobiegania.
*źródło: mapakarier.org

KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI
Do przeciwskazań należą: wady wzroku i słuchu niedające się
skorygować okularami i aparatami słuchowymi oraz wada wymowy.

DROGI KSZTAŁCENIA
SZKOŁY ŚREDNIE:

Niektóre licea w Warszawie
mają przygotowaną ofertę
edukacyjną, która jest
przeznaczona dla osób
planujących studia na wydziale
prawa. Są to np.: LVI Liceum
Ogólnokształcące im.
Rotmistrza Witolda Pileckiego
(klasa prawno-ekonomiczna);
VII Liceum Ogólnokształcące
im. Juliusza Słowackiego (klasa:
prawno-medialna); LXV
Liceum Ogólnokształcące im.
gen. Józefa Bema (klasa
prawna)

KURSY:

Mają odpowiednio
przygotować do egzaminu
umożliwiającego dostanie się
na aplikację prokuratorską.
Taką metodę nauczania
umożliwiają uczelnie, jednakże
kursy są płatne. Podczas zajęć
uczestnicy przygotowują się
zgodnie z wymogami
Ministerstwa Sprawiedliwości,
które przekazuje jakie kodeksy
i ustawy obowiązują na
egzaminie aplikacyjnym np. w
2020 r. było ich aż 56.

UNIWERSYTETY:
Uniwersytet Warszawski – Wydział
Prawa i Administracji, który w 2022
roku zajął I miejsce w rankingu
ogólnopolskim,130 miejsce w całej
Europie oraz 330 miejsce w skali
ogólnoświatowej w dziedzinie
prawa.
Uniwerystet Jagielloński w Krakowie,
oferuje międzynarodowe studia
prawnicze.
Warto też pamietać, że aby
otrzymać tytuł prokuratora trzeba
zdać aplikację prokuratorską, która
trwa 3 lata. Łączne zdobywanie
wiedzy trwa aż 8 lat.

ZNANI PROKURATORZY

Wiesław Chrzanowski - był powstańcem, żołnierzem AK, sprawował
urząd ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, został
odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odznaczenia Polski, Orderem Orła
Białego oraz Orderem Świętego Grzegorza Wielkiego.
Witold Grabowski - był ministrem sprawiedliwości w 1939 roku, pełnił
rolę prokuratora w procesie brzeskim.
John Kerry - amerykański polityk, senator, pełnomocnik prezydenta
USA - Joe Bidena, z wykształcenia prokurator.
Helena Wolińska – prokurator PRL, odpowiedzialna za bezprawne
pozbawienie wolności w latach 1950–1953 24 żołnierzy Armii Krajowej w
tym gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” (21 listopada 1950 wydała
postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Fieldorfa i nadzorowała
prowadzone przeciwko niemu śledztwo).

Kamala Harris - Wiceprezydent USA; z wykształcenia prokurator, była
Prokuratorem Generalnym w Kalifornii. 10.03.2022 r. odwiedziła Polskę, by
zapewnić nasz kraj o bezpieczeństwie oraz omówiła sytuację geopolityczną w
związku z agresją Rosji na Ukrainę.
*źródło: wikipedia.org

CIEKAWOSTKI
W 2014 roku Polska posiadała największą liczbę
prokuratorów wśród 28 europejskich krajów, ich
liczba wynosiła wówczas 5 877, drugie miejsce
zajęły Niemcy - 5 223. Z kolei w 2019 r. w Polsce
było już 6 158 prokuratów.
Według danych GUS na dzień 31.12.2018 r.
przeciętne wynagrodzenie brutto prokuratora
wynosiło 14.278,55 zł.
W niektórych krajach prokuratorzy nadal
wnioskują o karę śmierci m.in. w USA, Chinach
oraz w Białorusii. W Polsce kara śmierci została
zakazana w 1988 r.
*źródło: gov.pl

CIEKAWOSTKI CZ. II
Wielu sycylijskich prokuratorów masowo opuszczało wyspę w
obawie o swoje życie, gdyż byli terroryzowani przez mafię - wielu z
nich zginęło w zamachach. Przełomowym momentem, który raz na
zawsze miał zakończyć działalność mafii był tzw. ,,Maksiproces”
(1986 r.), w którym to oskarżono prawie 500 mafiosów. Niestety
zaledwie kilka miesięcy później sędziowie, którzy wydali na nich
wyrok zginęli w zamachu bombowym.
Działanie prokuratury amerykańskiej oparte jest na zupełnie innych
zasadach niż prokuratura w większości krajów europejskich. Przede
wszystkim prokurator w USA ma nieporównywalną swobodę
wszczynania i umarzania spraw, może zawierać układy z oskarżonymi,
szeroko korzystać z instytucji świadka koronnego czy prowokacji
policyjnej. Dlatego też, w przypadku 90% spraw karnych w USA w
ogóle nie dochodzi do procesu.
*żródło: wikipedia.org

