
W okresie ostatnich kilku lat w obiektach Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu ( dwa 

budynki) trwa nieprzerwanie modernizacja tych obiektów, celem dostosowania do 

potrzeb jednostki  i jak największego komfortu pracy prokuratorów i pracowników 

prokuratury. 

Wyremontowano w całości piętro, gdzie położone są gabinety prokuratorów i 

pracowników Wydziału 6 Sądowego i obecnie 7 Wydziału Budżetowo - 

Administracyjnego w budynku Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu położonym przy 

ul. Piłsudskiego 15-17. Obecnie prowadzone są tam prace remontowe polegające 

na  całkowitej przebudowie starej łazienki, likwidacji starej kuchni i pomieszczenia 

gospodarczego z których powstają pomieszczenia:  aktowe i  socjalne. Pomieszczenia 

te nie były remontowane od czasu powstania jednostki na tym szczeblu - wówczas 

Prokuratury Apelacyjnej. W lipcu 2022r. rozpoczął się kompleksowy remont budynku 

głównego Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 76-78. 

Wyremontowane zostaną wszystkie pomieszczenia na poszczególnych piętrach, 

począwszy od piwnic, które będą w pierwszej kolejności osuszane, poprzez całkowitą 

przebudowę pomieszczeń zajmowanych obecnie przez pracowników ochrony, z których 

powstanie biuro podawcze oraz remont sali konferencyjnej. 

Na obecne prace remontowe przeznaczony jest budżet 2 800 000,00zł. 

Na potrzeby przebudowy i aranżacji przestrzeni biurowych, a także pomieszczeń 

socjalno - kuchennych i łazienkowych użytkowanych przez Prokuraturę Regionalną we 

Wrocławiu, co wiązało się z nowym zaprojektowaniem niektórych przestrzeni 

(wyburzenie ścian, zmiana przeznaczenia pomieszczeń, nastąpi likwidacja pomieszczeń 

ochrony na potrzeby powstania nowoczesnego  biura podawczego, wydzielenie strefy 

ochrony)  przedsięwzięcie to wymagało wsparcia fachowego tj. zatrudnienia osoby, 

która profesjonalnie tą przestrzeń zaaranżuje i wykona pełną dokumentację projektową. 

W tym celu Prokuratura Regionalna podpisała umowę z firmą „Studio Wnętrz Anna 

Budzowska” – p. architekt o uznanej na terenie Wrocławia renomie zawodowej, dającej 

gwarancję rzetelnego wykonania usługi. Cena całości robót wykonanych przez 

projektanta, w tym związanych z całkowitym przearanżowaniem części pomieszczeń, 

opracowanie koncepcji i projektu aranżacji wnętrz Prokuratury Regionalnej ( projekt 

wykonawczy, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót budowlanych) wyniosła łącznie 44 772,00 brutto zł. 

Wysokość takiego wydatku nie jest objęta ustawą o zamówieniach publicznych i nie 

wymaga procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy usługi. 

Z uwagi na wygospodarowane w budżecie jednostki w 2021r. środki finansowe  i 

planowane na 2022r. działania remontowe, w 2021r. rozpoczęto  procedurę wymiany 

mebli w jednostce. Do tej pory wymieniono meble w 7 gabinetach osób pełniących 

funkcje w jednostce – tj. zastępców Prokuratora Regionalnego ( 2 gabinety), wszystkich 

naczelników wydziałów ( 4 gabinety ), dyrektora finansowego ( 1 gabinet ), w 2 

sekretariatach, w sali konferencyjnej z zapleczem oraz w korytarzach w obu budynkach 

użytkowanych przez jednostkę. Zakupione meble to kompleksy szafowe, biurka, fotele, 

stoły z krzesłami, kanapy, fotele, stoliki, a także kompleksowe wyposażanie sali 

konferencyjnej z zapleczem – zestawy szaf, stół konferencyjny z krzesłami oraz stół z 

krzesłami. Część wymienianych mebli, jak choćby stojące wcześniej w gabinecie 

naczelnika wydziału 6 sądowego, oraz zastępców prokuratora regionalnego  czy tych, 



które wypełniały korytarze główne, pochodziła jeszcze z okresu utworzenia Prokuratury 

Apelacyjnej, czyli sprzed prawie 30 lat. 

Zakupiono meble włoskiej firmy „Las” oraz polskiej firmy „Nowy styl”.  Wybór 

konkretnych modeli i producentów został dokonany przez architekta sporządzającego 

kompleksowy projekt przebudowany i aranżacji pomieszczeń jednostki w obu 

budynkach i został zaaprobowany przez Prokuratora Regionalnego i  jego zastępców. 

Koszt zakupu mebli we wszystkich wskazanych pomieszczeniach Prokuratury 

Regionalnej wraz z dostawą i ich montażem wyniósł 854 tysiące złotych. 

Zakup mebli biurowych do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu nastąpił na 

podstawie art. 11 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych. Zapytanie ofertowe o cenę na dostawę mebli biurowych zostało 

skierowane do trzech potencjalnych wykonawców. Na realizację tego zadania ofertę 

złożył jeden podmiot - PEPEBE WŁOCŁAWEK Przedsiębiorstwo Państwowe. Oferta 

została złożona na kwotę 854 000 zł. 
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Katarzyna Bylicka – rzecznik prasowy 
 


