Archiwum:

Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie powstała z dniem 1 stycznia 2005r. 

W 2008 roku rozpoczęto przekazywanie wytworzonych dokumentów i akt do zakładowej składnicy akt - 
w formie elektronicznej – zakupiono program wspomagający pracę archiwum zakładowego – AZAK 6.51

Akta spraw prokuratorskich, a także ich urządzeń ewidencyjnych, dzieli się na :

* materiały archiwalne zaliczane do kategorii „A” – stanowią ją materiały archiwalne w rozumieniu art. 1 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, które po upływie określonego czasu przechowywania w archiwum zakładowym przekazuje się do archiwum państwowego; materiały archiwalne zaliczane do kategorii „A” określone w rzeczowych wykazach akt, przechowywane są w archiwum zakładowym przez 25 lat; 
* dokumentację niearchiwalną zaliczaną do kategorii „B” o czasowym znaczeniu , które po upływie obowiązującego okresu przechowywania podlega brakowaniu oraz „BE” o czasowym znaczeniu praktycznym, która po upływie  obowiązującego okresu przechowywania podlega ekspertyzie właściwego archiwum państwowego ze względu na jej charakter, treść i znaczenie. Archiwum państwowe może dokonać zmiany kategorii tej dokumentacji, uznając ja za materiały archiwalne.

Udostępnianie dokumentacji archiwalnej.
Dane zawarte w rejestrach i archiwum zakładowym udostępniane są w sposób i na zasadach unormowanych w Kodeksie postępowania karnego, ustawie o prokuraturze oraz ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) oraz §153 zarządzenia nr 16/09/DO z 23.03.09 w sprawie zakresu działania sekretariatów i innych działów adm. powszechnych jedn. org. prokuratury

Dokumentacja dla celów służbowych i naukowo-badawczych może być udostępniana w pomieszczeniach archiwum zakładowego, a poza archiwum może być wypożyczana  tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Materiały archiwalne dla celów innych niż służbowe i naukowo-badawcze udostępnia się- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr 97, poz.673 z późn. zm.) - po upływie 30 lat od ich wytworzenia, jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli.
Warunki wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych (przed upływem 30 lat od ich wytworzenia) regulują przepisy rozporządzenia Ministra kultury  i Dziedzictwa Narodowego z 29 lipca  2008 r. (Dz.U. z 2008, Nr 156, poz. 970 ) w sprawie określania szczegółowych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych.
Osoby ubiegające się o udostępnienie materiałów archiwalnych winny złożyć we właściwej jednostce prokuratury wniosek z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz wskazaniem nazwy jednostki organizacyjnej ubiegającej się o udostępnienie dokumentacji archiwalnej, a także tytułu materiału archiwalnego lub tematu, którego on dotyczy oraz celu i przewidywanego sposobu wykorzystania tego materiału.

Zarządzenie w przedmiocie udostępniania materiałów archiwalnych wydaje kierownik jednostki, w której przechowywane są wymienione materiały.

Decyzja o odmowie udostępnienia materiałów archiwalnych wymaga uzasadnienia
i pouczenia osoby wskazanej we wniosku o możliwości, trybie i terminie jego zaskarżenia. Środki zaskarżenia na odmowę udostępnienia materiałów archiwalnych wnosi się na zasadach  ogólnych.

