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Polska podzielona jest na 16 części. 

Te części to województwa. 

Każde województwo ma inną nazwę. 

Nasze województwo to województwo 

pomorskie. 

 

                                 

 

 

W każdym województwie działa  jeden 

Urząd Marszałkowski.  

Urząd Marszałkowski dba  

by w województwie ludziom żyło się 

dobrze.  

W województwie pomorskim działa 

Urząd Marszałkowski Województwa 

Pomorskiego. 

 

            

         

                                                                 

Pracą Urzędu kieruje Marszałek 

Województwa Pomorskiego 

W skrócie Marszałek. 

Teraz Marszałkiem jest  

pan Mieczysław Struk 

Pomagają mu dwaj wicemarszałkowie  

i wielu pracowników. 
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Co pięć lat są wybory. 

Mieszkańcy województwa wybierają 

radnych województwa. 

Radni to ludzie którzy pomagają 

Marszałkowi. 

Radni  tworzą Sejmik Województwa. 

 
 

 

 

Urząd wie jakie ma zadania. 

Zadania Urzędu opisuje Strategia 

Rozwoju Województwa Pomorskiego 

2030. 

Strategia to dokument, który zawiera 

zadania do wykonania do roku 2030. 

 

 

Urząd ma różne zadania 

Dba aby mieszkańcy województwa 

pomorskiego mogli 

 uczyć się  

 leczyć  się 

 znaleźć pracę  

 uprawiać sporty  

 żyć w ładnym otoczeniu  

 podróżować po nowych drogach  

 żyć bezpiecznie w rodzinie  

 korzystać z muzeów i bibliotek. 

 

 

 



4 

 

 

  Zredagowano przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku 

 

 

Urząd ma stronę internetową. 

Adres strony internetowej to: 

www.pomorskie.eu  

Na stornie internetowej możesz 

zapoznać się z różnymi wydarzeniami  

i wyszukać interesującą  informację.  

 

 

 

 

Możesz wtedy skorzystać z 

wyszukiwarki. 

Wyszukiwarka ułatwia odnajdywanie  

informacji.  

Wyszukiwarka to miejsce u góry strony 

z lupą. 

 

 

 

 

Jest jedna główna siedziba Urzędu.  

Główna siedziba to miejsce pracy 

Marszałka. 

Główna siedziba znajduje się w 

Gdańsku przy ulicy Okopowej. 

Gdańsk to największe miasto  

w województwie pomorskim. 
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Jeśli chcesz się skontaktować  

z pracownikami Urzędu   

możesz napisać pismo  

i wysłać je na adres 

80-810 Gdańsk ul. Okopowa 21/27 

 
 

 

Urząd pracuje od poniedziałku  

do piątku, od 7.45 do 15.45. 

 

Możesz zadzwonić pod numer  

 58 32 68 555 

 

 

 

Możesz przyjść do Urzędu 

 Do Urzędu możesz dojechać  

kolejką SKM. 

Wysiądź na stacji Gdańsk – Śródmieście 

  

 Możesz też dojechać autobusem. 

Wysiądź na przystanku Toruńska. 

 

 

 

 Możesz też dojechać tramwajem  

Wysiądź na przystanku Śródmieście 

SKM. 
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Są też inne siedziby, czyli miejsca pracy 

Urzędu. 

Znajdują się w Gdańsku:  

 przy ulicy Augustyńskiego 1  

 przy ulicy  Augustyńskiego 2  

 przy ulicy  Rzeźnickiej 58  

 przy ulicy Równej 19/21 

 

 

 

Jedna siedziba Urzędu znajduje się w 

Słupsku. 

Słupsk to miasto w województwie 

pomorskim. 

W Słupsku siedziba Urzędu jest przy 

ulicy  Jaracza 18 a.  

 

 


