
INFORMACJA O OKRĘGOWYM URZĘDZIE GÓRNICZYM W POZNANIU  
W JĘZYKU ŁATWYM DO CZYTANIA – ETR (EASY TO READ) 

Na zdjęciu widzisz budynek Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu, w którym pracuje 
dyrektor wraz z zastępcą oraz pracownikami. 

Budynek znajduje się w Centrum Biurowym Podwale przy ulicy Małachowskiego 10. Po 
wejściu na teren biurowca idź chodnikiem prosto do wejścia D, które znajduje się na końcu 

budynku. 

 

Na parkingu znajdują się miejsca dla osób niepełnosprawnych. 
Przy wejściu znajduje się podjazd dla wózków. 

 



Wewnątrz budynku, na parterze z lewej strony, znajduje się wejście do urzędu.  
Na wprost drzwi wejściowych jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. 
 

 
 

Czym się zajmuje urząd? 

Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu dba o bezpieczną pracę w zakładach górniczych. Nasz 
urząd pilnuje, aby praca zakładów górniczych nie niszczyła środowiska.  Działamy na terenie 
trzech województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego oraz lubuskiego. 

Kontakt z pracownikami urzędu 

Zapraszamy Was do urzędu w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godzinach od 7.30 do 
15.30. We wtorek w godzinach od 7.30 do 18.00 

Jeśli chcesz się z nami skontaktować telefonicznie, zadzwoń na numer telefonu 61 656 56 00 
Możesz wysłać fax na numer telefonu 61 656 56 01 
 
Pismo  możesz przesłać pocztą na adres: ul. Małachowskiego 10, budynek A, wejście D, 61-
129, Poznań lub przynieść je do naszego sekretariatu. 
 
Możesz wysłać wiadomość na adres poczty elektronicznej ougpoznan@wug.gov.pl 

 

tel:+48616565600
tel:+48616565601
mailto:ougpoznan@wug.gov.pl
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