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Jako mieszkańcy Pomorza możecie wpływać na los swojego otoczenia, kształtować jego obraz, 
wydawać opinie o projektach uchwał Sejmiku Województwa Pomorskiego, podejmować inicjatywy 
dotyczące młodzieży.

Funkcja młodzieżowego radnego wiąże się z odpowiedzialnością. Chciałbym, żeby w działaniach  
przyświecała Wam głównie idea podniesienia jakości życia przedstawicieli Waszego pokolenia  
w naszym regionie. 

Mam nadzieję, że będziecie pogłębiać wiedzę, rozwijać się, zdobywać nowe umiejętności, które 
przydadzą się Wam w przyszłości. Życzę Wam, abyście podczas pełnienia swojego mandatu 
osiągnęli zaplanowane cele,  efektywnie upowszechniali  ideę samorządności oraz aby udało się 
Wam zwiększyć  aktywność  obywatelską  wśród młodzieży w naszym regionie. Chciałbym, abyście  
ten czas wspominali z przyjemnością, a nowo poznane tu osoby stały się Waszymi dobrymi 
współpracownikami w podejmowanych inicjatywach. 

Za przykładem Lecha Bądkowskiego, patrona pomorskiej samorządności i sali obrad sejmiku,  
powinniśmy działać wspólnie zwróceni „twarzą ku przyszłości”. 

Jan Kleinszmidt
Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego

Wstęp1
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Samorząd Województwa Pomorskiego

WSTĘP

W tej części przewodnika zapoznasz się z podstawowymi informacjami  
o naszym regionie, mieszkańcach, którzy w dużej mierze stanowią o jego 
wyjątkowości, jego historii oraz herbie. Znajdziesz tu również wzmiankę 
o tradycjach pomorskiej samorządności oraz o obecnym Samorządzie 
Województwa Pomorskiego. 
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Samorząd 
Województwa 
Pomorskiego

Podstawowe informacje o województwie

36 proc. 
powierzchni regionu 
stanowią lasy.

6 proc. 
powierzchni regionu 
pokrywają jeziora.

Region zamieszkują 
m.in. przedstawiciele 
autochtonicznych grup 
etnicznych: Kaszubi i Kociewiacy. 
Jedynym językiem regionalnym 
w Polsce jest używany na 
Pomorzu język kaszubski.

Mamy 2 parki narodowe (Bory Tucholskie oraz 
Słowiński) i 7 parków krajobrazowych leżących  
w całości w granicach województwa pomorskiego 
(Doliny Słupi, Kaszubski, Mierzei Wiślanej, 
Nadmorski, Trójmiejski, Wdzydzki, Zaborski).

Najwyższe 
wzniesienie Wieżyca 
liczy 329 m n.p.m.

Nad Jeziorem Żarnowieckim 
działa największa w całej Polsce 
elektrownia typu szczytowo-
-pompowego o mocy 716 MW.

Stolica województwa – Gdańsk – ma 
ponadtysiącletnią historię. To główny 
ośrodek miejski i gospodarczy regionu. 
Mieści się tu największe zoo w Polsce.

Znani Pomorzanie

Powierzchnia województwa 
wynosi ponad 18 tys. km2, 
co stanowi około 6 proc. 
powierzchni Polski.

Józef Wybicki
prawnik i polityk, autor 
słów Pieśni Legionów 
Polskich we Włoszech 
– późniejszego hymnu 

Rzeczypospolitej 
Polskiej „Mazurka 

Dąbrowskiego”

Jan Heweliusz
astronom, matematyk  

i konstruktor,  
gdański browarnik

Stefan Łaszewski

adwokat, poseł do 
Reichstagu  

z Kaszub, w II RP 
pierwszy wojewoda 

pomorski i prezes 
Naczelnego Trybunału 

Administracyjnego

Lech Bądkowski 

dziennikarz, pisarz  
i działacz społeczny, 

propagator idei 
regionalnej, w 1980 r. 

sygnatariusz porozumień 
sierpniowych

 → Więcej informacji

https://www.bip.pomorskie.eu/m,13,wojewodztwo.html
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Samorząd 
Województwa 
Pomorskiego

Podstawowe informacje o województwie (dane z 2019 r.)

 → Więcej informacji

 → Więcej informacji

 → Więcej informacji

Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku, 
Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych

https://gdansk.stat.gov.pl/infografiki/27-maja-dzien-samorzadu-terytorialnego,21,6.html
https://gdansk.stat.gov.pl/infografiki/stan-i-ruch-naturalny-ludnosci-w-wojewodztwie-pomorskim-w-2019-r-,45,3.html
https://gdansk.stat.gov.pl/infografiki/9-maja-dzien-europy,17,7.html
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Samorząd 
Województwa 
Pomorskiego

Sejmik Województwa Pomorskiego ustanowił herb 
województwa. Jest nim wizerunek czarnego gryfa  
ze wzniesionymi skrzydłami oraz wysuniętym językiem koloru 
czerwonego, który umieszczony jest w polu tarczy herbowej 
koloru złotego. Pierwowzorem herbu jest XVI-wieczny fresk 
z wizerunkiem gryfa, który znajduje się w prezbiterium 
archikatedry oliwskiej.

Gryf często pojawia się w heraldyce na Pomorzu. Wiąże się to 
z herbem miejscowej dynastii książęcej nazywanej Gryfitami. 
Pierwsze wzmianki o posługiwaniu się tym symbolem 
pochodzą z początku XIII w. Przez stulecia znak gryfa przeniknął 
do herbów samorządów w całym regionie. Gryf przedstawiany 
był jako mityczne zwierzę z ciałem lwa oraz głową i skrzydłami 
orła. W wyniku tej symbiozy gryf symbolizował szybkość, siłę, 
czujność, waleczność, odwagę i wytrwałość.

Herb województwa 
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Samorząd 
Województwa 
Pomorskiego

Znak promocyjny składa się z sygnetu (wykrzyknik namalowany pędzlem) 
oraz logotypu (napis Pomorskie wykonany ręcznie). Dzięki temu grafika ma 
niepowtarzalny charakter.

Hasło promocyjne !Pomorskie Życia Pełne niesie przesłanie, iż jest to region, 
który daje poczucie wolności, w którym można cieszyć się życiem i realizować 
zawodowo.  

 → więcej informacji

sygnet

logotyp

Podstawowa kolorystyka znaku promocyjnego odzwierciedla poszczególne wartości: 

granatowy - wolność;

bursztynowy - dobrostan;

czerwony - rozwój. 

Znak promocyjny

Województwo pomorskie posługuje się w swoich materiałach znakiem promocyjnym. 

https://pomorskie.eu/zasady-uzywania-herbu/
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Samorząd 
Województwa 
Pomorskiego

Tradycje pomorskiej samorządności

W czasach I Rzeczypospolitej ziemie u ujścia Wisły do 
Bałtyku, nazywane Prusami Królewskimi, wyróżniały się 
szeroką autonomią. W ich skład wchodziły województwa: 
pomorskie, chełmińskie i malborskie oraz Warmia. 
Charakteryzowały się one wówczas odmiennością ustrojową 
i stanowiły  jeden z najzamożniejszych polskich regionów. 
Wspólnoty lokalne konsekwentnie strzegły swoich praw. 
Miasta takie jak: Gdańsk, Elbląg czy Toruń miały silny 
samorząd i odgrywały w polityce państwa ważną rolę.

Po I wojnie światowej w wyniku traktatu wersalskiego  
z przyznanej Polsce znacznej części Pomorza Nadwiślańskiego 
utworzono województwo pomorskie ze stolicą w Toruniu. 

W czasach II RP jedynymi województwami, w których 
funkcjonował samorząd regionalny, były pomorskie  
i poznańskie. Odnosiły one niekwestionowane sukcesy  
na polu modernizacji i poprawy jakości życia mieszkańców, 
np. w dziedzinie elektryfikacji czy rozwoju infrastruktury 
drogowo-kolejowej. Jak pokazują przykłady, silne 
przywiązanie na Pomorzu do samorządności zarówno 
na poziomie lokalnym, jak i regionalnym, jest głęboko 
zakorzenione w tradycji.
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Samorząd 
Województwa 
Pomorskiego

SRWP to najważniejszy dokument dla rozwoju naszego regionu. Znajdziesz w nim m.in.: opis globalnych 
wyzwań, wnioski z analizy sytuacji społeczno-gospodarczej Pomorza, a także scenariusze rozwoju 
województwa. Sedno dokumentu stanowi opis celów strategicznych i operacyjnych oraz systemu  
ich realizacji. 

 → Więcej informacji Pierwsza strategia dla naszego regionu 
pojawiła się  w  2000 r. Obecnie przez 
10 kolejnych lat realizowana będzie 
Strategia Rozwoju Województwa 2030.

Wyzwania, przed jakimi stoimy  
w perspektywie 10 lat, to m.in.: 

2000 2020 2030

Strategia rozwoju województwa (SRWP)

Samorząd  realizując SRWP 
występuje w  trzech rolach:  

• inwestora; 

• koordynatora;

• inspiratora.

zmiany 
klimatu 

usługi publiczne 
i stan zdrowia  
mieszkańców

rewolucja  
technologiczna 

cyfryzacja  
życia

starzenie się  
społeczeństwa

zmieniające 
się relacje 

między ludźmi

nierówności  
społeczne

https://strategia2030.pomorskie.eu/


UMWP w skrócie

10

Samorząd 
Województwa 
Pomorskiego

Sejmik, radni

Województwo pomorskie jest 
jednym z 16 województw, które 
powstały w 1999 r. w wyniku 
reformy administracyjnej Polski, 
prowadzącej do decentralizacji 
władzy w kraju.

Województwo składa się z 20 powiatów 
– 16 ziemskich i 4 grodzkich (Gdańsk, 
Gdynia, Słupsk i Sopot). W Pomorskiem 
są 123 gminy.

Sejmik Województwa Pomorskiego 
tworzy 33 radnych, których 
wybierają mieszkańcy w wyborach 
bezpośrednich co 5 lat. Radni 
województwa pracują w komisjach 
i tradycyjnie raz w miesiącu 
obradują na sesjach sejmiku.

 → Więcej informacji

https://bip.pomorskie.eu/m,34,radni.html?page=1
https://www.bip.pomorskie.eu/m,23,sejmik.html
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Samorząd 
Województwa 
Pomorskiego

Prezydium sejmiku

Z 33 radnych wybierane jest Prezydium Sejmiku Województwa 
Pomorskiego. Na czele sejmiku stoi przewodniczący wraz z jedną 
wiceprzewodniczącą oraz dwoma wiceprzewodniczącymi.

Grzegorz Grzelak
Wiceprzewodniczący

Piotr Karczewski
Wiceprzewodniczący

Hanna Zych-Cisoń
Wiceprzewodnicząca

 → Więcej informacji

Jan Kleinszmidt
Przewodniczący Sejmiku 

Województwa Pomorskiego

https://www.bip.pomorskie.eu/m,23,sejmik.html
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Samorząd 
Województwa 
Pomorskiego

Zarząd, marszałek

Sejmik województwa wybiera zarząd, który sprawuje władzę 
wykonawczą w regionie. Na czele zarządu stoi marszałek. 
W składzie pięcioosobowego Zarządu Województwa 
Pomorskiego, poza marszałkiem (jako przewodniczącym), 
znajduje się dwóch wicemarszałków oraz dwóch członków 
zarządu. Wszyscy członkowie zarządu mogą być wybrani 
spoza składu sejmiku.

Mieczysław Struk
Marszałek Województwa 

Pomorskiego, radny

Wiesław Byczkowski
Wicemarszałek 
Województwa 

Pomorskiego, radny

Agnieszka Kapała- 
Sokalska

Członkini Zarządu 
Województwa 

Pomorskiego, radna

Leszek Bonna
Wicemarszałek 
Województwa 

Pomorskiego, radny

Józef Sarnowski
Członek Zarządu 

Województwa 
Pomorskiego, radny

 → Więcej informacji

https://www.bip.pomorskie.eu/m,21,zarzad.html
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Samorząd 
Województwa 
Pomorskiego

Zadania samorządu

Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie:

edukacji publicznej, 
w tym szkolnictwa 

wyższego
promocji i ochrony 

zdrowia

kultury oraz  
ochrony zabytków  

i opieki nad zabytkami
kultury fizycznej  

i turystyki

bezpieczeństwa  
publicznego 

przeciwdziałania 
bezrobociu  

i aktywizacji lokalnego 
rynku pracy

polityki społecznej
wspierania rodziny 

i systemu pieczy 
zastępczej

polityki 
prorodzinnej

modernizacji 
terenów wiejskich

zagospodarowania 
przestrzennego

ochrony 
środowiska

transportu 
zbiorowego i dróg 

publicznych
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Samorząd 
Województwa 
Pomorskiego

Samorządowe jednostki organizacyjne 

Mieszkańcy województwa, z mocy prawa, tworzą regionalną wspólnotę 
samorządową. Organy samorządu województwa działają na podstawie 
i w granicach określonych przez ustawy. Do zakresu działania 
samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych 
o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz 
organów administracji rządowej. 

Administracja samorządowa w województwie jest zespolona  
w jednym urzędzie i pod jednym zwierzchnikiem. W celu wykonywania 
zadań województwo tworzy wojewódzkie samorządowe jednostki 
organizacyjne oraz może zawierać umowy z innymi podmiotami. 
Jednostki te realizują zadania w wielu dziedzinach, m.in.: oświata, 
służba zdrowia, edukacja, kultura i infrastruktura, ochrona przyrody etc.

 → Więcej informacji
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Filharmonia Bałtycka w Gdańsku

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie

Otwarcie Starej Apteki, sceny Teatru Wybrzeże 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

https://bip.pomorskie.eu/m,39,jednostki-organizacyjne.html
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Urząd Marszałkowski  
Województwa Pomorskiego3



UMWP w skrócie

16

UMWP
w skrócie

UMWP

Samorząd Województwa Pomorskiego 
jest największym pracodawcą  
w regionie zatrudniającym kilkanaście 
tysięcy pracowników. Ustawowe 
zadania realizuje poprzez Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego oraz kilkadziesiąt 
wojewódzkich samorządowych 
jednostek organizacyjnych.

Marszałek jest szefem urzędu, 
któremu podlegają pracownicy 
urzędu oraz kierownicy wojewódzkich 
jednostek organizacyjnych.

Za organizację pracy UMWP  
oraz realizację polityki personalnej 
odpowiada sekretarz województwa  
– dyrektor generalny urzędu.

Strukturę organizacyjną urzędu tworzy 
kilkadziesiąt samodzielnych komórek 
organizacyjnych (departamentów, biur  
i samodzielnych stanowisk). Funkcjonują 
również macierzowe i zadaniowe zespoły 
projektowe, np. zespoły zarządzające 
regionalnymi programami strategicznymi 
i zespół sterujący strategią rozwoju 
województwa.

Pracownicy samorządowi zajmują 
stanowiska urzędnicze (w tym 
kierownicze stanowiska urzędnicze) 
oraz pomocnicze i obsługi. 

Departamentami kierują dyrektorzy 
przy udziale zastępców. Biurem 
zarządza kierownik.
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w skrócie

UMWP

Urząd zatrudnia około 900 osób. Roczny 
wskaźnik fluktuacji kadr wynosi ok. 10 proc. W urzędzie pracują głównie 

kobiety - jest ich 70 proc.

Większość pracowników urzędu ma wykształcenie 
wyższe.

Średnia wieku pracowników urzędu 
to ok. 40 lat.

W urzędzie znajdziemy reprezentantów wszystkich pokoleń:

Pracownicy pokolenia baby boomers 
stanowią ok. 10 proc. (ur. 1945-64).

Ponad połowa urzędników to osoby  
urodzone w latach 1965-79 (pokolenie X).

30 proc. to  przedstawiciele pokolenia Y 
(ur. 1980-94).

Reprezentantów pokolenia Z  
(urodzonych po 1995 r.) jest ok. 5 proc.

Wszystkie dane pochodzą z 2019 r.
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Lokalizacje

Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego 
w Gdańsku funkcjonuje  
w kilku budynkach. 

Główną siedzibą jest budynek przy ulicy Okopowej 21/27. 
Znajdziesz tu marszałka, zarząd, dyrekcję generalną, 
skarbnika, Kancelarię Sejmiku, Kancelarię Marszałka 
Województwa, Departament Organizacji, Departament 
Finansów, Departament Zamówień Publicznych  
i Administracji, Departament Cyfryzacji, Departament 
Kontroli, Biuro Audytu Wewnętrznego, Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej, Pełnomocnika ds. Ochrony 
Informacji Niejawnych. 
W budynku obraduje także sejmik. Na parterze działa 
kancelaria ogólna urzędu, gdzie przyjmuje się  
i wysyła przesyłki.  
W naszym żargonie ta lokalizacja nazywana jest 
Okopami.

Przy ulicy Augustyńskiego 1 znajdują się: Departament 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Departament 
Programów Regionalnych, Departament Rozwoju 
Regionalnego i Przestrzennego.

Ta lokalizacja w wewnętrznym żargonie nazywana jest 
Niebem polskim, Augusta 1 lub A1.

Przy ulicy Augustyńskiego 2 mają 
siedzibę Departament Edukacji  
i Sportu, Departament Majątku  
i Geodezji, Departament 
Środowiska i Rolnictwa, 
Departament Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, Departament 
Rozwoju Gospodarczego, 
Departament Turystyki, Biuro 
Realizacji Projektów.
Budynek w żargonie zwany jest 
Augusta 2 lub A2. 

Przy ulicy Rzeźnickiej 58 
mieszczą się: Departament 
Kultury, Departament Zdrowia  
i Biuro Radców Prawnych.
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Lokalizacje

Przy ulicy Równej 19/21 w Gdańsku  mieści się 
Departament Infrastruktury.

Biuro Zamiejscowe w Słupsku zlokalizowane jest  
przy ulicy Jaracza 18a. Jego pracownicy są odpowiedzialni 
m.in. za ochronę środowiska oraz gospodarkę nieruchomościami.

Dane teleadresowe do poszczególnych komórek  
wraz z opisem zadań departamentów znajdziesz pod linkiem:
https://www.bip.pomorskie.eu/

https://www.bip.pomorskie.eu/m,59,urzad.html?page=1
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Budynek na ul. Okopowej

Ulica Okopowa w Gdańsku powstała na miejscu zlikwidowanych na przełomie  
XIX i XX wieku wałów, bastionów oraz fragmentu nowożytnych umocnień. 
Szeroką ulicę zaprojektował niemiecki urbanista Jacob Stubben. Niegdyś 
Okopowa dzieliła się na dwie części: północna nosiła nazwę Karrenwall (Wał 
Karowy), południowa zaś Wiebenwall (Wał Wijbego). Po II wojnie światowej 
obydwa elementy zostały połączone.

Na początku XX wieku powstało tu wiele reprezentacyjnych gmachów  
i kamienic. Najważniejsze z nich to m.in. Prezydium Policji czy Bank Rzeszy. 
Księga adresowa Gdańska z 1937 r. podaje, że w budynku przy ówczesnej 
Wiebenwall 3 mieściły się instytucje: Deutsche Arbeitsfront – Niemiecki Front 
Pracy, czyli związek zawodowy, działający pod nadzorem NSDAP, zrzeszający 
zarówno robotników, jak i pracodawców, a także Die Nationalsozialistische 
Betriebszellenorganisation (NSBO) – Narodowosocjalistyczna Organizacja 
Komórek Zakładowych, będąca przybudówką NSDAP. Trzecią organizacją 
działającą w budynku była Kraft durch Freude (KdF) – Siła przez radość, 
zajmująca się organizowaniem masowych imprez turystycznych i sportowych 
dla obywateli III Rzeszy.

Po II wojnie światowej gmach bardzo szybko, bo już prawdopodobnie w drugiej 
połowie 1945 r., stał się siedzibą władz wojewódzkich, m.in. wojewódzkiej rady 
narodowej.

Bastion Wiebego przed UMWP 



UMWP w skrócie

21

UMWP
w skrócie

Niebo polskie
Budynek przy ulicy Augustyńskiego 1 w Gdańsku, który w 2014 r. Urząd 
Marszałkowski Województwa Pomorskiego odkupił od miasta, ma bogatą historię. 
Od 13 maja 1922 r. mieściło się w nim jedyne polskie gimnazjum w Wolnym Mieście 
Gdańsku. 
Pomysł patriotycznego malowidła w Gimnazjum Polskim w Gdańsku narodził się  
w 1938 r. W efekcie powstał monumentalny fresk o powierzchni ponad 100 m2.  
Po wybuchu II wojny światowej Niemcy skuli bądź zatynkowali wszystkie elementy 
malowidła.
„Niebo polskie” odtworzył zespół pracowników i studentów ASP w Gdańsku. 
Rekonstrukcja dzieła zajęła 9 miesięcy – trwała do kwietnia 2018 r. Aby odtworzyć 
oryginalne malowidło, artyści szukali fotografii i opisów w bibliotekach oraz 
archiwach i Internecie. Ostatecznie udało się złożyć 99 procent „Nieba polskiego”  
z zaledwie kilkunastu odnalezionych fotografii.
Restytucja fresku była związana z przypadającymi obchodami 100-lecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Odtworzenie malowidła zostało sfinansowane  
przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.
O „Niebie polskim” można posłuchać podczas organizowanych sesji zwiedzania auli  
z naszym pracownikiem, który jest również przewodnikiem PTTK.
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Urzędowe akcje

UWMP organizuje akcje społecznie odpowiedzialne 
skierowane zarówno do mieszkańców regionu jak i 
pracowników.
SZLACHETNA PACZKA, ZBIÓRKI 
Urząd przyłącza się do zbierania świątecznych prezentów  
dla najbardziej potrzebujących rodzin oraz akcji 
wspierających schroniska dla zwierząt. 
KOSZ NA NAKRĘTKI
Specjalny kosz na plastikowe nakrętki w kształcie serca stoi 
przed głównym wejściem do urzędu. UMWP zbiera w nim 
nakrętki dla niepełnosprawnych dzieci oraz podopiecznych 
Domu im. J. Korczaka w Gdańsku.

SADZIMY LAS 
W ramach wolontariatu pracownicy biorą udział 
w nasadzeniach lasu w naszym regionie.

LEKCJE SAMORZĄDNOŚCI 

UMWP cyklicznie przybliża wiedzę o samorządzie uczniom  
w naszym województwie. 

KRWIOBUS 
Reguralnie istnieje możliwość oddawania krwi. Ambulans 
jest podstawiany przed budynek urzędu.

KIERMASZE ŚWIĄTECZNE
W okolicach świąt wielkanocnych oraz 
bożonarodzeniowych w UMWP można kupić ozdoby 
świąteczne wykonane przez podopiecznych organizacji 
pozarządowych. Uzyskane fundusze przeznaczane są 
na ich cele statutowe.
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Urzędowe akcje

KONSULTACJE SPOŁECZNE 
Samorząd organizuje spotkania z mieszkańcami, aby 
konsultować istotne inwestycje, projekty i plany, które mają 
wpływ na ich codzienne życie (np. konsultacje Strategii 
2030, plany zagospodarowania przestrzennego, uchwała 
antysmogowa).

WOLONTARIAT, STAŻ, PRAKTYKA
W urzędzie jest możliwe odbycie stażu, praktyki  
oraz wolontariatu. Więcej informacji można uzyskać  
w Departamencie Organizacji.

TARGI PRACY 
Jako pracodawca wystawiamy się z ofertami pracy na 
targach. Budujemy rozpoznawalność naszej marki jako 
pracodawcy liczącego się na rynku pracy. 

STOWARZYSZENIE FORUM INTEGRACJI SAMORZĄDOWEJ 
Każdy chętny ma możliwość przyłączenia się do 
działań stowarzyszenia. Założycielami i członkami 
są m.in. pracownicy UMWP. Celem organizacji jest 
m.in. propagowanie idei samorządności, integrowanie 
pracowników administracji samorządowej i prowadzenie 
działalności edukacyjnej.

 → Więcej informacji  

KONKURS NA PĄCZKA

Raz w roku w tłusty czwartek urząd zaprasza pracowników  
do udziału w wewnętrznym konkursie na najlepszy wypiek. 
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. To okazja  
do integracji oraz promocji regionalnych produktów. 

https://www.facebook.com/Forum.Integracji.Samorzadowej/
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Urzędowe akcje

EKOLOGIA

Podczas spotkań nie korzystamy z plastikowych butelek  
z wodą – zastąpiliśmy je szklanymi dzbankami. Plastikowe 
naczynia zmieniamy na tekturowe. Używamy też 
specjalnych pojemników do segregacji śmieci. 

REPREZENTACJA SPORTOWA 

Męska drużyna dwa razy w roku bierze udział  
w turniejach piłki nożnej o randze mistrzostw Polski 
urzędów marszałkowskich. Na trawie gra we wrześniu,  
a na hali – na przełomie lutego i marca. Byliśmy 
trzykrotnym mistrzem Polski: w 2010 r. i 2011 r. na trawie 
oraz w 2013 r. na hali. Gramy również charytatywnie  
i towarzysko w pomorskich turniejach. 

DRUŻYNA SIATKARSKA UMWP

Nasza drużyna powstała z oddolnej inicjatywy 
pracowników UMWP. Obecnie ma skład mieszany.

Naszym celem jest godne reprezentowanie UMWP w 
rozgrywkach piłki siatkowej na arenie lokalnej oraz 
wojewódzkiej.
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