
Життя 
в Опольському 
воєводстві 

Путівник для іноземців



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ласкаво просимо 
Опольське воєводство – це феномен. Воно найменше у Польщі, але тут є повна згода. 
Люди, які живуть тут, відрізняються походженням своїх предків, національністю, 
вірою, мовою, культурними традиціями. 

Згода наростає – ці слова тут не пусте гасло. Район добре керований, доглянутий та 
привітний. Місцеві гміни є синонімом і авангардом національної програми «Оновлення 
села». Міста дбають про культурну спадщину, яка, серед іншого, виражається у 
вигляді перебудованих кам’яниць, ринків чи садиб, що перетворилися на першокласні 
готелі та ресторани. Регіональна кухня Ополя – це, перш за все, багатство сілезьких 
традицій, що поєднується з смаками прикордонних страв: тільки делікатеси! 
Туристичне багатство означає, що одного вікенду, безумовно, недостатньо, щоб 
познайомитися з визначними пам’ятками Опольського воєводства. 

Ласкаво просимо в Опольське воєводство! 
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Характеристика 
регіону  

 
• Положення 

 

Опольське воєводство — одне з 16 воєводств Польщі - найменше. Воно займає 
площу 9412 квадратних кілометрів і розташоване у південно-західній частині 
Польщі. Межує на півдні з Чехією, із Заходу з регіоном Нижня Сілезія, зі Сходу 
з регіном Сілезького, а з півночі регіони Великопольське та Лодзке. У регіоні 
проживає менше мільйона жителів. Опольська Сілезія – це культурна суміш – 
польська, чеська і німецька. Завдяки цьому життя на Опольщизні наповнене 
багатством та різноманітністю. 

 
 

• Адміністративний поділ 

 

Столиця воєводства Опольского є Ополе. Це найбільше місто з населенням 
128 тисяч. мешканців. Інші великі міста: Кендзежин-Козле, Бжег, Ниса, 
Стшельце Опольське ...  

Опольське адміністративно поділяється на 12 повітів (в тому числі один – 
Ополе – місто з правами повіту) і 71 гміну (3 міські: Ополе, Бжег і 
Кендзежин-Козле, 33 місько-сільські та 35 сільських). 
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Zobacz na stronie 
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• Сполучення 
 

Опольське – дуже добре сполучений регіон. Через все воєводство - зі 
сходу на захід проходить автомагістраль А4. 

Можна поїхати в Україну або в Німеччину. Від Ополя до кордону з Чехією ми 
знаходимось 50 км, а до кордону з Німеччиною – 240 км.  

Всього за дві години звідси можна дістатися до чотирьох аеропортів: у 
Вроцлаві, Катовіце, Кракові та Остраві. До Варшави можна доїхати за три 
години поїздом. Прага і Берлін так само близько знаходяться. 
 

 

 

• Економіка 

Опольське воєводство має різноманітну промислову структуру та давні 
виробничі традиції. Воно знаходиться на чолі регіонів з економічним 
потенціалом вище середнього. Він складається з хорошої комунікації, 
інфраструктури, привабливих інвестиційних районів та культурного розмаїття 
жителів регіону, що поєднує відкритість, трудову етику та толерантність. 

Найважливішими галузями економіки регіону є: агропродовольча, 
металургійна та машинобудівна, автомобільна, хімічна, будівельна, меблева та 
енергетична галузі. 

В останні роки тут перебуває багато іноземних інвесторів з Німеччини, 
США, Нідерландів та Італії. 

Найбільші компанії, що працюють в регіоні: Górażdże, ZAK, Multiserwis, 
Nutricia Danone, Adamietz, Mondelez, Marcegaglia, Zott, Neapco, PGE Elektrownia 
Opole, ifm ecolink.
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Перебування 
• Песель 

 
Що таке легальне перебування? 
Це просто перебуття відповідно до законодавства, що діє в Польщі. 
Закони  вказують правила легалізації перебування іноземців - громадян 
країн, що не входять до ЄС, і громадян ЄС, а також членів їх сімей. 
Легалізація перебування в Польші надає правила до іноземців та вимоги, 
які необхідно виконати, щоб легально проживати в країні. 

 

 

 

 



 

Надання номера PESEL громадянам України 

Подання заяви на номер PESEL також реєструє перебування в Польщі 
громадянина України, який втікає від війни, якщо його в’їзд не був попередньо 
зареєстрований начальником прикордонної служби під час прикордонного 
контролю. Заяву PESEL можна завантажити: 

 

Що таке номер PESEL? 
Багато іноземців неодноразово стикалися з необхідністю отримати 

номер PESEL. Цей номер необхідний деяким адміністраціям та інституціям, 
так само як у повсякденному житті. 

Це свого роду ідентифікаційний номер, який дозволяє легко 
ідентифікувати особу. Він складається з одинадцяти цифр і включає: дату 
народження, порядковий номер, стать та контрольний номер.
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Для чого потрібен номер PESEL? 
 Він необхідний при контактах з різними установами та в юридичному 
обігу: 

>  медичні послуги. 
>  з початком роботи в рамках договору о праці/злеценя; 
>  фінансові послуги, наприклад:відкриття банківського рахунку або 

отримання позики; 
>  здійснення підприємницької діяльності; 
>  розрахунок ПДФО; 
>  офіційні справи, такі як: шлюб, спадщина чи суд; 

 

Як отримати PESEL? 

> Іноземець отримує номер PESEL з адміністрації- якщо він/вона 
пропишеться в Польщі для перебування більше 30 днів. 

> Заяву потрібно подавати в будь-якій гмінній чи міській установі - якщо 
іноземець не може зареєструватися і йому потрібен номер PESEL. 
 

Що потрібно, щоб подати заявку? 
> заяву на надання номера PESEL можна отримати в гмінному/міському 

управлінні або на сайті адміністрації 
> документ, що підтверджує особу, та інші дані, які будуть внесені в 

заяву. 

 
 

 

Яка вартість і термін виконання? 

Послуга безкоштовна. 

 
 

 

Заява містить фактичну правову основу, яка вимагає номер 
PESEL. Якщо адміністрація вимагає номер PESEL - він також 
повинен вказати правову підставу. 
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• Прописка 
 

Це визначення адреси постійного чи тимчасового перебування 
конкретної особи. 

Кожен, хто живе в Польщі, повинен пам’ятати, що він 
зобов’язаний зареєструватися. Це стосується громадян Польщі та 
іноземців. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 Куди подавати документи? 
> в управління або через Інтернет, 
>  особисто або за довіреністю. 

 

Реєстрація в Польщі – це не привілей, а обов’язок. 
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 Як я можу зареєструватися?  

 
> електронними засобами - заповніть форму в 

 

 
 Онлайн-заявка має бути підписана безпечним електронним 
підписом або довіреним профілем,  

> особисто в управлінні/управлінні гміни – необхідно заповнити заяву 
«Заява про тимчасове перебування» та долучити документ, що 
посвідчує особу (паспорт чи посвідчення особи чи інший документ, що 
посвідчує особу та громадянство). 
 
У заяві має бути письмове підтвердження власника приміщення або 

іншого суб’єкта, якому належить приміщення, що ви проживаєте в цьому 
місці 
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     Реєстрація на тимчасове перебування 

Якщо ви хочете перебувати в Польщі довше, ніж зазначено у вашому 
документі на перебування (безвіз, віза, дозвіл на перебування тощо), вам 
слід подати заяву на отримання дозволу на тимчасове перебування. Його 
може отримати особа, перебування якої в Польщі більше трьох місяців є 
виправданим. 
Хто може отримати дозвіл на тимчасове перебування: 

> член сім'ї громадянина Польщі та член сім'ї іноземця, 
> особа, делегована на роботу іноземним роботодавцем, 
> особа, яка веде бізнес, 
> студент, 
> випускник університету, який шукає роботу, 
> особа, яка шукає сезонну роботу, бажає пройти стажування чи 

волонтерську службу. 
Дозвіл на тимчасове перебування може бути виданий максимум на 3 

роки. Отримавши його, ви отримаєте карту перебування, яка підтверджує 
вашу особу в Польщі та дає вам право разом із паспортом перетинати 
кілька кордонів без необхідності отримувати  візу. 

 
Шенгенська зона 
Власник карти на перебування в Польщі може  
подорожувати та перебувати на території інших країн 
Шенгенської зони без потреби в шенгенській візі на  
період, що не перевищує 90 днів у будь-який  
180-денний період. Зверніть увагу, що зона Шенгенська  
не збігається з зоною Європейського Союзу. До неї  
входять чотири країни, що не входять до ЄС:  
Норвегія, Швейцарія, Ліхтенштейн та Ісландія. З 
 іншого боку, до нього не входять деякі країни ЄС:  
Хорватія, Болгарія, Кіпр та Румунія. 

Рішення про надання дозволу на перебування  
видає воєвода, компетентний за місцем перебування 
іноземця. Якщо ви бажаєте жити або оселитися в  
Опольському воєводстві, ви повинні подати заяву  
особисто або поштою.
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Як розрахувати, чи легально я перебуваю в Польщі? 

Залежно від типу візи (шенгенська чи національна), ви можете 
легально перебувати в Польщі різний період часу. Цей період завжди 
відраховується від дати в’їзду на територію країн Шенгену, наприклад, 
Польщі (у випадку з національною візою кількість днів пов’язана лише з 
перебуванням іноземця в Польщі, а іноземця –на основі польської 
національної візи може перебувати в іншій країні Шенгену відповідно до 
стза загальним правилом 90 днів у 180-денний період). 

 

• Сталий побут 
 

У нас є два види дозволу на перебування на невизначений 
термін: 

> дозвіл на постійне перебування, 
> дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС. 

Дозвіл на постійне перебування надається іноземцю, який, 
наприклад: 

> перебував у шлюбі з громадянином Польщі щонайменше 3 
роки до дати подання заяви. 

> має дійсну картку поляка і хоче постійно проживати в 
Польщі, 

> є дитиною іноземця, якому надано дозвіл на постійне 
перебування, 

> є дитиною громадянина Польщі, яка залишається під 
владою його батьків, 

>  є особою польського походження і має намір оселитися в 
Польщі назавжди.  

Другим типом дозволу на постійне перебування є дозвіл на 
перебування довгострокового резидента ЄС, який надається іноземцю, 
який проживає в Польщі легально і безперервно протягом 
щонайменше 5 років, безпосередньо перед подачею заявки.
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Він відповідає трьом умовам: 

> мати стабільне та регулярне джерело доходу, достатнє для покриття 
витрат на життя для себе та членів своєї сім'ї 

> мати медичне страхування або підтвердження того, що ваша страхова 
компанія покриває медичні витрати 

> мати підтверджене знання польської мови 

 

 

 

 



14  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Визнання польським громадянином відбувається на ваше прохання і 
поширюється на ваших дітей за згодою іншого з батьків, а якщо дитина 
старша 16 років, то потрібна і її згода  

Відмова визнати вас громадянином Польщі має місце, якщо ви не 
відповідаєте обов’язковим умовам або коли набуття вами польського 
громадянства становить загрозу обороні чи безпеці держави чи захисту 
громадської безпеки та порядку. 

 
Воєвода визнає польським громадянином: 
1. Іноземця, який постійно проживає на території Республіки Польща 
протягом щонайменше 3 років на підставі дозволу на постійне 
перебування, дозволу на перебування довгострокового резидента ЄС або 
права постійного перебування. 
2. Іноземця, який безперервно проживає на території Республіки Польща 
протягом принаймні 2 років на підставі дозволу на постійне перебування, 
дозволу на перебування в ЄС або права постійного перебування, який: 
перебуває у шлюбі не менше 3 років з громадянин Польщі або не має 
громадянства. 
3. Іноземця, який постійно проживає на території Республіки Польща не 
менше 2 років на підставі дозволу на постійне перебування, який він 
отримав у зв'язку зі статусом біженця.
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4. Неповнолітнього іноземця, який проживає на території Республіки 
Польща на підставі дозволу на постійне перебування, дозволу на 
перебування, резидент ЄС або право постійного перебування, один з 
батьків є громадянином Польщі, а другий з батьків, який не має польського 
громадянства, дав на це згоду. 
5. Неповнолітнього іноземця, який проживає на території Республіки 
Польща на підставі дозволу на постійне перебування, дозволу на 
перебування в ЄС або права постійного перебування, для якого принаймні 
один з батьків має відновлене польське громадянство, а інший 
з батьків, який не має польського громадянства, погодився на це. 
6. Іноземця,який безперервно і законно проживає на території Республіки 
Польща протягом 10 років, який відповідає таким умовам: має дозвіл на 
постійне перебування, дозвіл на перебування в ЄС або право постійного 
перебування, або має стабільне та регулярне джерело доходи в Польщі та 
юридичне право на користування житлом. 
7. Іноземець, який безперервно проживає на території Республіки Польща 
протягом щонайменше одного року на підставі дозволу на постійне 
перебування, який він отримав у зв'язку з своїм польським походженням 
або з Картою поляка. 
 

 



 

Примітка! 

1. У ході розгляду справи орган влади має право вимагати від вас надання 
додаткових документів чи відомостей, необхідних для достатнього 
роз’яснення фактів. 

2. Ви повинні надати оригінали своїх документів про сімейний стан. 
Фотокопії інших документів мають бути офіційно завірені у польського 
нотаріуса або безкоштовно в Опольському воєводському управлінні. 

3. Дані, що містяться в польських записах про сімейний стан, картці 
перебування та закордонному паспорті, мають бути єдиними. 

4. Документи, складені іноземною мовою, подаються разом з їх перекладом 
на польську мову, підготовленим або завіреним присяжним перекладачем 
або консулом. 

5. Термін дії вашого паспорта та карти перебування, коли ви подаєте заяву 
про визнання громадянином Польщі, не повинен бути меншим за 3 місяці. 
 
Усю кореспонденцію слід надсилати за такою адресою: 
Opolski Urząd Wojewódzki 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców .  
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole 
про громадянство – 77/ 4524319, 77/ 4524332. 

Подання заяв та доставка документів щодо громадянства 
здійснюватиметься поштою або кур'єром. 



17  

Оформлюючи польське громадянство, ви також можете 
вибрати інший шлях і подати заяву до Президента Республіки 
Польща 
1. Президент Республіки Польща надає польське громадянство 
або відмовляється у його наданні у формі рішення. 
2. Відмова у наданні польського громадянства не потребує 
обґрунтування та оскарженню не підлягає. 
 

• Карта Поляка 
Карта поляка – це документ, який підтверджує приналежність до 

польського народу. 

Його не можна надати особі, яка має польське громадянство чи дозвіл 
на постійне перебування на території Республіки Польща або має статус 
особи без громадянства. 
 

 

 

Пам’ятайте!!! 
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Хто може отримати Карту поляка? Ви можете отримати Карту поляка, 
якщо: 

1. Ви продемонструєте стосунки з Польщою через принаймні базові знання 
польської мови, а також знання та культивування польських традицій і 
звичаїв. 

2. У присутності консула ви подасте письмову декларацію про 
приналежність до польського народу. 

3. Ви доводите, що ви маєте польське громадянство або хоча б один з 
ваших батьків, бабусь і дідусів був польської національності, або ви 
представляєте довідку від уповноваженої польської організації або 
польської громадської організації, що підтверджує вашу активну участь у 
діяльності, спрямованій на просування польської мови та культури або 
польської національної меншини, принаймні протягом останніх трьох років. 

> ви робите заяву, що ви або ваші вихідці не репатріювалися з території 
Республіки Польща на підставі договорів, укладених Польщею у 1944-
1957 рр. у складі: Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки, 
Української РСР, Литовської РСР, Союзу Радянських Соціалістичних 
Республік. 

4. Ви маєте польське походження, яке підтверджено. 

Документами, що підтверджують знання польської мови, є: 

> свідоцтво про закінчення школи або вищого навчання в Польщі, 

> диплом про закінчення школи за кордоном з польською мовою 

навчання, 

> сертифікат про знання польської мови, виданий на підставі Закону від 

7 жовтня 1999 року про польську мову. 

Якщо у вас немає жодного із вищезазначених документів, знання мови оцінить 

консул. Інтерв’ю з консулом, проведене польською мовою, стосуватиметься, 

зокрема, Польських традицій і звичаїв. 

 
 

Шаблони документів 
 Відповідні заяви можна знайти тут. Найкраще заповнити, 

підписати та роздрукувати їх до вашого прибуття в управління. 
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Праця 
 

 

 Частина іноземців, які приїжджають до Польщі, приїжджають сюди 
працювати. Які формальності та документи мають бути організовані, щоб 
мати можливість легально працювати без зайвих наслідків. 

 Громадяни країн за межами ЄС/ЄЕЗ [Європейська економічна зона 

- (European Economic Area, EEA) - зона вільної торгівлі 

та спільний ринок, включаючи країни Європейського Союзу та 
Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ), за винятком Швейцарії], 
повинні мати один із наступних документів, які дозволяють їм вийти на 
ринок праці Польщі: 

> Дозвіл про доручення роботи іноземцю- зареєстрований у 
повітовому бюро праці роботодавцем для громадян Вірменії, 
Білорусі, Грузії, Молдови, Росії та України, дає право на 24 
місяці довіреної роботи. 
іноземець без дозволу на працевлаштування у зв'язку з 
декларацією про доручення роботи іноземцю, внесеною до 
реєстру декларацій. 

> Дозвіл на роботу - видається воєводою за бажанням 
роботодавця. 

> Дозвіл на сезонну роботу, виданий старостою на прохання 
роботодавця, дає право працювати протягом 9 місяців у календарному 
році. 

> Дозвіл на тимчасове перебування та роботу - видається воєводою на 
прохання іноземця, дає право як на роботу, так і на перебування. 

Ви можете подати заяву на отримання дозволу на тимчасове перебування 
та роботу, якщо є обставини, які виправдовують ваше перебування на  
території Республіки Польща на термін більше 3 місяців, а метою 
перебування є виконання робіт. 
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Якщо  ви маєте намір розпочати або продовжити роботу, яка полягає у 
виконанні функції в правлінні акціонерного товариства або товариства з 
обмеженою відповідальністю, акції чи акції яких вам не належать, а 
керована особа відповідає відповідним вимогам ; 
 

 

 

Як подати заявку? 

Ви повинні подати заяву особисто до воєводи, компетентного за 
місцем вашого поточного перебування. 

Під час подачі заяви необхідно здати відбитки пальців (це стосується всіх 
осіб старше 6 років). 
 

 

Адреса для кореспонденції: 
Opolski Urząd Wojewódzki 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole 

 

 

 

 

www.praca.gov.pl

http://www.praca.gov.pl/
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• Тимчасове перебування - відряджені працівники 

Для кого призначена заявка? 

Відповідно до Закону від 12 грудня 2013 року про іноземців (журн 

Законів 2020 р., ст 35) про дозвіл на тимчасове перебування 

для виконання роботи іноземцем, делегованим іноземним роботодавцем на 
території Республіки Польща, ви можете подати заявку, якщо вас направлено 
на роботу в Польщу іноземним роботодавцем, за умови, що ця обставина 
виправдовує ваше перебування на території Республіки Польща. Республіка 
Польща більше 3 місяців. 

Умови для отримання дозволу: 
Ви можете отримати дозвіл на тимчасове перебування з метою 
виконання роботи іноземцем, делегованим на територію 
Республіки Польща іноземним роботодавцем, якщо: 

1. У вас є дозвіл на роботу або письмова заява 
роботодавця про намір доручити вам роботу, якщо дозвіл 
на роботу не потрібен; 
2. У вас є страхування або підтвердження того, що 
страховик покриває витрати на ваше лікування на 
території Республіки Польща; 
3. У вас є джерело стабільного та регулярного доходу, 
достатній для покриття витрат на життя себе та членів 
вашої родини; 
4. У вас є гарантоване місце перебування. 

> Розмір місячного доходу має бути вищим за розмір доходу, що дає 
право на грошову допомогу добробут по відношенню до вас і 
будь-якого залежного члена сім'ї. 

> Відповідно до чинних нормативних актів, один фермер повинен мати 
понад 701 злотий нетто на місяць, а член сім’ї – 528 злотих нетто на 
місяць на кожного члена сім’ї. 
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Як подати заявку? 
Ви подаєте заяву особисто до воєводи, компетентного за місцем вашого 
поточного перебування. 
Під час подачі заявки ви повинні надати свої відбитки пальців. 
Якщо ви не подаєте заяву особисто або не надсилаєте її поштою 
- після вручення заяви воєводі вас попросять з'явитися особисто протягом 
7 днів після вручення повістки під страхом залишити заяву без розгляду. 

 

 

 

Більше інформації про 
роботу в Польщі: 

www.polska.pl 

www.udsc.gov.pl 

www.cudzoziemcy.gov.pl 

www.migrant.info.pl 

www.strazgraniczna.pl 
 

 

 

Де шукати роботу? 

www.olx.pl 

УВАГА!!! 

 

www.pracuj.pl 
www.praca.pl 
Агентство з 

працевлаштування … 

http://www.polska.pl/
http://www.udsc.gov.pl/
http://www.cudzoziemcy.gov.pl/
http://www.migrant.info.pl/
http://www.strazgraniczna.pl/
http://www.olx.pl/
http://www.pracuj.pl/
http://www.praca.pl/
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Громадяни України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, 
відповідно до Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам 
України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни (зі 
змінами) мають вільний доступ до ринку праці без необхідності отримання 
будь-яких дозволів. Єдина умова для легальної роботи в цьому випадку – 
це повідомлення роботодавцем повітового бюро праці про прийняття на 
роботу такого працівника. 



 

• Освіта 
 

Система освіти в воєводстві Ополе – як і у всій Польщі, воно складається з 
кількох етапів: 

- дитячі садки - у віці 3-6 років 

- початкові школи: 8-річні для учнів від 6/7 до 15 років: 1-3 класи 
(дошкільна освіта), 4-8 класи (викладання з розбивкою на предмети) 

- загальноосвітні школи: 

4-річна загальноосвітня школа, 5-річна технічна середня школа, 

3-річна промислова школа (1-й цикл), 2-річна промислова школа (2-й 
цикл), 

середня школа: навчання триває від 1 до 2,5 років. 
Вища освіта: 
- вища професійна освіта: 
- 3-4 роки (диплом бакалавра), 
- 3,5-4 роки на звання професійного інженера, 
- єдина магістратура: 4,5-6 років, 
- докторантуру: від 3 до 4 років. 
Навчання може бути денним і заочним.



25  

• Вищі заклади регіону 
 

Воєводство має аж вісім університетів. 
Головним академічним центром є Ополе, де розташовані Опольський 
університет та Опольський технологічний університет, Школа менеджменту 
та адміністрування в Ополе, Школа банківської справи у Вроцлаві – 
факультет економіки в Ополе. Крім того, є два університети за межами 
Ополя: Державна вища професійна школа в Нисі та недержавна Вища 
гуманітарно-економічна школа в Бжезі. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Корисні посилання: 

www.men.gov.pl 

www.kuratorium.opole.pl 

www.uni.opole.pl 

www.po.edu.pl 

www.wszia.opole.pl 

 

www.pwsz.nysa.pl 

www.wshe.edu.pl 

http://www.men.gov.pl/
http://www.kuratorium.opole.pl/
http://www.uni.opole.pl/
http://www.po.edu.pl/
http://www.wszia.opole.pl/
http://www.pwsz.nysa.pl/
http://www.wshe.edu.pl/
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• Наука польскої мови  

 

Курси польської мови організовують університети та приватні мовні 
школи. Це можуть бути літні, семестрові, цілорічні курси, майстер-класи з 
польської мови або навчання в аспірантурі з викладання польської 
культури та польської мови як іноземної. 

Мовні курси Польську також можна знайти в Інтернеті, деякі з них є в 
мережі. Деякі з них платні, але ви також можете знайти безкоштовні 
заняття. 

Корисні посилання: 

Centrum Integracji Cudzoziemców 

Instytut językoznawstwa 

Master - szkoła języków obcych 



 

• Охорона здоров'я 

У Польщі ви можете лікуватися за допомогою державних (безкоштовних) 
або приватних (платних) медичних послуг.  

 

 
 
Право на користування медичною допомогою, що фінансується з державних 
коштів, надається особам, які мають договори про надання медичних послуг 
з Національною касою здоров’я (Національним фондом здоров’я- NFZ). 
 
Право на медичне страхування надається, серед іншого: 

> людям, які працюють на підставі трудового договору або договору 
доручення, 

> зареєстрованим у повітовому бюро праці як безробітний, 
> ведення бізнесу, 
> іноземцям, поміщені в охоронюваний центр або під арешт з метою 

видворення, 
> особам, які отримали статус біженця або додатковий захист у 

Республіці Польща, 
> власникам карти поляка в рамках користування послугами 

екстреної медичної допомоги, якщо міжнародний договір, 
стороною якого є Республіка Польща, не передбачає більш 
сприятливі правила.

 

. 
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Перед приїздом до Польщі громадянин країн ЄЕЗ повинен отримати 
Європейську картку медичного страхування. Картка EHIC дозволяє вам 
отримати необхідну медичну допомогу в системі охорони здоров’я країни, в 
якій ви перебуваєте, з тими ж правами і за ту саму ціну, що й громадяни 
цієї країни. 

Корисні посилання: 

www.nfz-opole.pl  

 

У яких ще випадках можна оформити медичну страховку? 

> Якщо ви працівник, ваш чоловік/дружина має право на медичне 
страхування. Це не відбувається автоматично. Ви повинні 
зареєструвати свого чоловіка на страхування у свого роботодавця. 
Якщо ваш чоловік береться на роботу, ви повинні повідомити про це 
роботодавцю, щоб страховка не дублювалася. 

> Право на страхування мають діти працівника - кожна дитина віком до 
18 і 24 років, тільки якщо вони навчаються. Про дитину більше 18 
років ви повинні повідомити свого роботодавця, якому виповнилося 
18 років, щоб отримати страхове покриття. 

ВАЖЛИВО!!! 

www.mz.gov.pl 

 

 

http://www.nfz-opole.pl/
http://www.ekuz.nfz.gov.pl/
http://www.mz.gov.pl/
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Де і як застрахуватися? 
 Інструкцію щодо добровільного страхування та перелік необхідних 

документів Ви знайдете 
 

 

Права застрахованої особи 

Якщо у вас є медична страховка, ви маєте право користуватися 

за допомогою терапевта, спеціалістів або право придбати дешевші ліки та 
безкоштовне перебування в стаціонарі. 
За допомогою медичного страхування ви маєте право на: 

> допомога терапевта - це лікар первинної ланки. Ви 
приходите до нього, коли у вас проблеми зі здоров’ям, якщо 
вам потрібен рецепт або направлення до спеціаліста, 

> нічний та святковий догляд, лікарняна допомога, відділення 
невідкладної допомоги лікарні, 

> субсидії на ліки, тобто рецепти на ліки, що відшкодовуються, 
> медична реабілітація, 
> право на діагностичні дослідження, на які ви отримаєте 

направлення від лікаря, який має договір з НСЗУ. Лікар 
надасть вам адресу місця, де проводяться рекомендовані 
аналізи, 

> відвідування лікаря-спеціаліста за направленням лікаря 
первинної ланки. Лікар-спеціаліст повинен мати угоду з 
НСЗУ. 

 
Без направлення Ви отримаєте лікування у таких спеціалістів: 

> психіатри, 
> онколог, 
> стоматолог, 
> гінеколог.
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 Ви маєте право на безкоштовне лікування без направлення, якщо Ви: 

> хворий на туберкульоз, 

> ВІЛ-інфіковані, 

> залежність від алкоголю, одурманюючих речовин, психотропних 
засобів при лікуванні та терапії залежності. 
Раптова хвороба - що робити? 
Амбулаторії зазвичай відкриті з З 7.00 до 18.00 або з 19.00 з понеділка по 
п’ятницю. Але якщо вночі, у вихідні чи святкові дні ви чи ваш близький 
серйозно захворієте, ви можете отримати безкоштовну допомогу в нічний 
час та у святкових закладах охорони здоров’я. 

ВАЖЛИВО!!! 

Громадяни України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року 
відповідно до Закону від 12 березня 2022 року про допомогу 
громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї 
країни (зі змінами), охоплюються обов’язковим страхуванням без 
додаткових формальностей. Однак для медичної діяльності може 
знадобитися без номера PESEL. 

 

 



 

• Міський транспорт 
 

Сполучення автобусів 
Міські автобуси є в: 

 

 

Приміські автобуси сполучають малі міста з повітовими центрами та 
столицею області. Міжміські сполучення здійснюють транспортні компанії з 
різних регіонів Польщі. Транспортні послуги також здійснюють приватні 
перевізники. Здебільшого це компанії, які надають туристичні транспортні 
та регулярні міжнародні сполучення. Також є кілька компаній, які надають 
транспортні послуги переважно маршрутками. Найбільші з них – комерційні 
автобусні лінії LUZ Sp. z o.o. 
Придбання квитків: 
- квитки на громадський транспорт автобусом можна придбати в кіосках, деяких 
магазинах, у водія автобуса, квиткових автоматах. 
- квитки на міжміський автобусний транспорт можна придбати в касах, на автостанціях 
або у водія. 
 
Увага! 
При користуванні послугами одного перевізника не можна використовувати квитки, 
придбані в іншого. Наприклад, квитки МЗК в Ополе не діють на автобуси МЗК Ниса.

  Nysie 
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Залізничне сполучення 
Через Опольське воєводство проходить одна з найважливіших 

залізничних ліній Польщі, в тому числі й європейського значення. Більшість 
міст Опольського регіону пов’язані зі столицею області приміським залізничним 
транспортом, яким керує громадський перевізник. 
"Przewozy Regionalne" Sp. z o.o - www.polregio.pl. Крім того, зі столиці регіону 
ви можете дістатися до більшості провінційних міст на швидкісних поїздах TLK 
Intercity - www.intercity.pl та до Варшави на найвищому стандартному поїзді 
Express Intercity (EIC). 
 
Придбання квитків: 

Квитки на потяг можна придбати в касах на вокзалах, у квиткових 
автоматах або в поїзді та онлайн. 
 
Увага! 
На підставі квитка, придбаного на поїзд Przewozy Regionalne, не можна 
проїхати на поїзді Інтерсіті і навпаки. 
Квитки можуть бути: одноразові, цілодобові, триденні, тижневі та місячні.
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Корисні посилання: 

www.airport.wroclaw.pl 

www.katowice-airport.com. 

www.krakowairport.pl 

www.airport.ostrava.cz 

 

Повітряний зв'язок 
Найближчі міжнародні аеропорти знаходяться у Вроцлаві, Катовіце, Кракові 

та чеській Остраві. 
Пошук підключень: 
www.e-podroznik.pl 

 Автобус: www.rozklady.com.pl, www.autobusowyrozkladjazdy.pl 
Залізниця: rozklad.sitkol.pl, www.rozklad-pkp.pl 
Авіація: skyscanner.pl, lataj.pl, tanielinielotnicze.pl 

http://www.airport.wroclaw.pl/
http://www.katowice-airport.com/
http://www.krakowairport.pl/
http://www.airport.ostrava.cz/
http://www.e-podroznik.pl/
http://www.rozklady.com.pl/
http://www.autobusowyrozkladjazdy.pl/
http://www.rozklad-pkp.pl/
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Перебування  

Вартість перебування в Опольському регіоні, як і в решті Польщі, 
може відрізнятися в залежності від розташування та розміру і стандарт 
обладнання в квартирі або будинку. Ціни на нерухомість також 
залежать від економічної ситуації, рівня комісій та попиту на ринку 
нерухомості. Найвищі ціни можна знайти у великих містах регіону. 

Пропозиції щодо оренди або купівлі житлової нерухомості можна 
знайти в пресі, в Інтернеті та через послуги агентства нерухомості. При 
плануванні тимчасового перебування або перебування з туристичною 
метою можна зупинитися в готелях, мотелях, пансіонатах тощо. 

 

Вартість оренди квартири: 
1 кімната в Ополе варіюється від 800 до 1500 злотих (+ 
комісія)  
2 кімнати від 1000 до 2000 злотих (+ комісія) 

Корисні посилання: 

www.olx.pl 

www.otodom.pl 

www.adresowo.pl 

www.morizon.pl 

www.noclegowo.pl 

www.nocowanie.pl 

http://www.olx.pl/
http://www.otodom.pl/
http://www.adresowo.pl/
http://www.morizon.pl/
http://www.noclegowo.pl/
http://www.nocowanie.pl/
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Kультура та 
мистецтво 
Опольський регіон пишається багатою та багатонаціональною 

культурою та мистецтвом із перетинанням польських, чеських та німецьких 
впливів. 
Це призвело до появи самобутньої культури цього краю, зі своїм діалектом, 
народними костюмами та кухнею. 

У регіоні багато об’єктів і місць, цікавих для відвідування туристами. В 
Опольському є багато пам'яток, красивих і цікавих місць, пам'ятників. Він 
також має широкий спектр виконання 
в театрах і філармоніях, культурних  
заходах і заходах, виставках у 
 галереях і музеях. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Корисні посилання: 

www.orot.pl 

www.visitopolskie.pl 

www.opole.pl 

http://www.orot.pl/
http://www.visitopolskie.pl/
http://www.opole.pl/
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Ополе є не лише адміністративним, а й культурним центром 
краю. Його називають столицею польської пісні, бо вже 60 років 
в Опольському амфітеатрі проходить Національний фестиваль 
польської пісні. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muzeum Polskiej Piosenki 

З 2016 року столиця Польської пісні також має власний 
музей, який знаходиться в Амфітеатрі Тисячоліття. Музейна 
виставка представляє нарис історії польської пісні від 1920-х 
років до наших днів. Роль мультимедійного плеєра 
виконують дві музичні стіни, на яких розташовані сенсорні 
екрани, на яких відображаються музичні відео, фрагменти 
концертів, телепрограм... Кожен відвідувач отримує набір: 
аудіогід та зручні навушники, що дозволяє йому 
індивідуально відвідати виставку і слухати вибрані пісні 
скільки захоче. Також є кабінки для запису пісень. Також є 
місце, присвячене сценічній моді. 
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Розваги 
ЦІКАВІ ПОДІЇ В РЕГІОНІ 

> Національний фестиваль польської пісні в М. Ополе - щорічний, другий 
за старістю фестиваль у Європі, який представляє найцікавіших 
артистів польської естради, популяризує нові пісні та пропагує нових 
виконавців; 

> Національний фестиваль театрів ляльок в М. Ополе - це один 
з найдавніших і найважливіших мистецьких подій у Польщі. Його 
припущення – огляд роботи лялькових театрів, презентація найцікавіших 
подій у галузі лялькового мистецтва, протистояння та художнє 
оцінювання артистів театру. 
> Чемпіонат Європи з мажореток в Ополе - щорічний конкурс 

жонглерських команд мажореток, які представляють хореографічні 
танцювальні та маршові візерунки під музику духових оркестрів; 

> Музичний фестиваль квітучих азалій, замок Мошна - фестиваль 
класичної музики, численні концерти, зустрічі з видатними артистами. 
Виставки робіт візуальних художників; 

> Дні Ниської фортеці - найбільша визначна пам'ятка заходу - 
інсценування битви 1807 р. між наполеонівською та прусською 
арміями, можливість дізнатися про табірне життя, концерт військової 
музики, відвідування форту, пошук скарбів;



 

>  Літо квітів в Отмухуві - щорічна виставка зрізаних квітів, 
декоративні дерева та кущі, садові прикраси, садовий інвентар, 
виступи аматорських та професійних музичних колективів; 

Міжнародні змагання лісорубів - с.Боброва (Олеський район), 
численні міжнародні змагання, з професією лісоруб. 

> Рейд поетів на замок у Бжезі - щорічний осінній захід, що 
відбувається в інтер'єрах Сілезького замку Пястів. Міжнародна 
літературна подія, яка представляє сучасну поезію та її авторів. 
Зустрічі, концерти, вистави, мистецькі вечори, вернісажі; 

> Чемпіонат зірок з верхової їзди в Закшуві – щороку телевізійні та 
кіновиконавці змагаються у чотирьох змаганнях із кінного 
спорту: конкур, виїздка, водіннявестерн-райдинг. 

> До цього набору можна додати багато менших, але не менш 
цікавих фестивалів, які відбуваються регулярно щороку: 
фестиваль авторів пісень, фестиваль фото, кінофестиваль Opole 
Lamy або польські театральні протистояння, францисканський 
ярмарок, Міжнародна виставка собак ...
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Tуризм 
Місця, які треба побачити  

 
• Oполе 

 

Столиця регіону і велика туристична визначна пам'ятка. Щоб 
відвідати найцікавіші пам'ятки, потрібно кілька днів. Що не можна 
пропускати: 

> Характерна вежа Пястів, що височіє над містом, є слідом замку 
Опольських Пястів. 

> Площа Ринок - житловий будинок № 4, де в 1959 році 
розпочав свою діяльність всесвітньо відомий «Театр 13 рядів» 
Єжи Гротовського. 

> Ренесансна ратуша за зразком Палаццо Веккіо у Флоренції. 
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>  «Опольський акрополь» розташований на найвищій точці 
міста, на вапняковому пагорбі – тут знаходиться Опольський 
університет, з галереєю сілезьких барокових скульптур на 
схилі, каплиця св. Войцеха та пам'ятники ікон польської пісні, 
театру та мистецтва. 

> Музей Опольської Сілезії та сусідня кам'яниця. 
> Острів Болко - чудовий парк з прекрасним зоопарком. А в 

ньому: леви, тигри, жирафи, зебри, горили... 
> Опольська Венеція - житлові будинки, розташовані на каналі 

Млинівка, красиво освітлені після заходу сонця 
> Музей Опольського села - це унікальний етнографічний парк 

національного масштабу, що розкинувся на десяти гектарах. 
Він переносить туриста в епоху дерев’яних хат з гумном, кузні 
з міхами, пасік, млинів, в епоху випікання домашнього хліба та 
їжі з глиняних горщиків.. 

 

 



 

• Krasiejów 
 

Диплодок, Т-рекс, Аллозавр, велоцираптори або 12-метровий брахіозавр 

- макети динозаврів у натуральну величину, які можна побачити в Юрапарку в 
Красєюві, справляють дивовижне враження. 

У пластах глини, видобутої для цементної промисловості, дослідники з 
Польської академії наук виявили кладовище земноводних і рептилій епохи 
динозаврів, включаючи повний скелет найстарішого у світі прадинозавра, який 
отримав назву Silesaurus Opolensis. 

Він жив близько 230 мільйонів років тому. Саме тут був побудований 
JuraPark, який став однією з найбільших туристичних визначних пам'яток 
регіону, щороку його відвідують понад 300 тисяч людей. туристів. Це місце для 
сімейних та шкільних подорожей. Океанаріум, кінотеатр емоцій (Cinema 5D), 
мультимедійна капсула часу мандрівка історією нашої планети також 
зацікавить студентів та науковців, а також павільйон: єдиний у світі музей, 
який розташований прямо над діючим палеонтологічним об’єктом. . 
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• Rzeka Mała Panew 
 

Через надзвичайно мальовничі меандри його називають 
«Опольською Амазонкою». В районі Мало-Паневської долини 
розмічано та розмічено 370 км велосипедних доріжок, побудовано 
пристані для яхт, де організовуються походи на каное. 

 



 

• Moszna 
 

Хто хоче тиші та полегшення, обов’язково відвідайте Мошну, де 
в сентиментальному парку є палац, як із діснеївських казок. 
Поруч з ним розташований найвідоміший у Польщі центр 
спортивного конярства. 
Цей вражаючий замок разом із великим парком, що його оточує 
з прекрасними азаліями та рододендронами, це одне з 
найкрасивіших місць такого типу в Польщі. Важко повірити, але в 
палаці аж 99 веж і башт і 365 кімнат, скільки днів у році. 
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• Góra św. Anny 
 

Особливе місце на карті Опольської Сілезії, розташованої на 
згаслому вулкані. Тут знаходиться найважливіше верхньосілезьке 
святилище, Голгофа та монументальний кам’яний амфітеатр, який 
може вмістити десятки тисяч глядачів. Скарбом храму, що 
перебуває під опікою францисканців, є безцінна липова статуя 
святої Анни Самотньої з XV століття, в якій зберігаються мощі 
святої. 

Музей повстання розташований у будівлі старої школи, де під 
час Третього Сілезького повстання 1921 року був повстанський 
штаб. Для тих, хто шукає гострих відчуттів, є також суха санна 
траса на схилі вулкана Анногора. Все це в кліматичних умовах 
природи Гори Св. Анна. 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

• Озера 
 

Три греблі озера в Опольському регіоні – Туравське,Ниське 

та Отмуховське є найпопулярнішими місцями відпочинку та оздоровлення 

в регіоні. Турава, закрита лісами, прихильна до моряків з хорошим вітром. 
Він також вважається одним з найкращих промислів судака в Польщі. 
Туравські озера – чудове місце для активного відпочинку. Навколо 
прокладені велосипедні доріжки, можна також побігати підтюпцем або 
просто прогулятися лісом. 

 



 

• Góry Opawskie 
 

На півдні воєводства розташовані Опавські гори, з найвищою вершиною 
району — Копа Біскупія (890 м над рівнем моря). Звідси відкривається 
панорама на польську та чеську сторони. 

Це найцінніша частина воєводства з точки зору ландшафту та природи. 

Він пропонує численні пішохідні та велосипедні маршрути, а також хорошу 
готельну базу та агротуризму, форелі, сучасні семінарські та конференц-
центри, рекреаційно-реабілітаційні центри. 

Партнерська співпраця з сусідніми гмінами чеського кордону та відсутність 
бар’єрів, що розділяють польські та чеські села, зробили останнім часом 
околиці Глухолази, Ярнолтовек, Покшивна надзвичайно привабливими для 
любителів гірських походів, бігових лиж, а також вареників та доброго пива, 
випитого після катання на лижах на схилі в Золотих Горах.

 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

• Замки та палаци 
 

Опольське – це край замків, палаців і садиб. У цьому регіоні їх майже 200: 
більшість у Польщі. 

Багато об’єктів такого типу реставровано, наприклад, Палац 

у Суліславі. Інші - на жаль, руїни - хоча надзвичайно чарівні, як-от: Копице. 
Також радимо відвідати замки та палаци у Немодліні, Божеюві та 
Великопольському... 
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• Nysa 
 

Ниса — це «сілезький Рим». Протягом століть це було 
найбагатше місто Сілезії після Вроцлава, столиці герцогства 
Ниського. Поруч св. Джеймс і св. Агнес, у стінах незавершеної 
дзвіниці знаходиться скарбниця, що збирає унікальні, нещодавно 
знайдені вироби місцевих ювелирів. 
Однією з найбільших визначних пам'яток Ниси є укріплення, що 

оточують місто. Щорічні «Дні Ниської фортеці» нагадують 
жителям про історичну облогу – в пам’ять 1807 року. 

Рекомендуємо відвідати місто та його околиці пішки, 
слідуючи маршрутом св. Джеймс. Це фрагмент стародавньої 
дороги Каміно де Сантьяго, яка відтворюється сьогодні. 
Фортеця в Нисі часто використовувалася як в'язниця і табір для 
військовополонених. 

Там він утримувався, зокрема, видатний політичний діяч 
Французької революції, один із творців Декларації прав людини і 
громадянина маркіз де Ла Файєт. У 1916 році під час Першої 
світової війни там був ув’язнений Шарль де Голль, згодом 
президент Франції. Колись Ниська фортеця була однією з 
найкращих у Європі. Про це з’ясувала наполеонівська армія, яка 
тримала місто в облозі 114 днів. 

 

 



 

• Brzeg 
 

Замок Сілезьких Пястів у Бжезі - тут багато століть тому було яскравим 
інтелектуальне та культурне життя Сілезії. Зберігся багато різьблений 
фасад надбрамної хати, який є одним із найкращих зразків епохи 
Відродження в Центральній Європі. 

Опольською спадщиною є також Стежка середньовічної поліхромії в 
Бжеському: у 18 церквах є унікальні готичні розписи, створені невідомим 
Бжезьким майстром Поклоніння волхвів. 

та його послідовників. Маршрут веде з Бжега - від костелу св. Миколай 

- вкл. через Малуйовіце, Луковице Бжеське, Пшилессе, Кшижовіце, 
Погожелу, Стшельники та Крушину. 

 



50  

• Стежка сакрального дерев'яного зодчества 

Це одна з перлин краю – 70 дерев’яних храмів. Один з 
найцікавіших архітектурно не тільки в Польщі, а й 
в Європі, знаходиться поблизу Олесно, паломницький костел св. 
Анни, побудований на плані троянди. Це пам'ятник нульового 
класу, і його макет разом з макетом Ейффійської вежі був 
представлений на всесвітній виставці архітектурного мистецтва в 
Нью-Йорку. 

 

 
 
 

 

• Лицарська фортеця в Біскупіце поблизу Бичини 
 

Перебування в лицарській фортеці гарантує не лише перенесення у минуле 
в Середні віки, а й гарне розваги для всієї родини. 
Програма включає атракціони, які задовольнять навіть найвибагливіших 
клієнтів: від перебування в середньовічних палатах, через харчування в 
старовинній польській корчмі, до купання в шведських ваннах. 
Протягом дня на гостей чекають типові лицарські заходи: стрільба з лука, 
майстер-класи в збройовій, які включають примірювання зброї та 
старовинних костюмів. Це заняття, які, безсумнівно, будуть цікавішими для 
хлопців. Є щось і для дівчат: вчитися писати гусиною ручкою, креслити 
папір і ткати середньовічними методами.
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 Молоді кандидати в лицарі можуть вдосконалюватися в метанні 
сокири, зі списом або ножем, а жінки матимуть можливість 
дізнатися про середньовічні танці. Атракціони також гарантовані 

для людей із міцними нервами - відвідування "Камери страху" - 
тобто середньовічної катівні. 

 

 

• Paczków 
 

Тут є унікальний у Польщі музей газової промисловості та міські 
укріплення, які були зведені з укріпленнями близько 1350 року. 
Саме завдяки цим добре збереженим міським стінам Пачків 
відомий у Європі як «польський Каркасон»”. 

 

 

 

 



52  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

• Rogów Opolski 

Замок розташований на колишньому руслі річки Одер, колись 
належав відомому й видатному графу фон Гаугвіцу, а також — за 
легендою — тамплієрам. 

 Нині тут знаходиться відділ історичних колекцій Провінційної 
публічної бібліотеки в М. Ополе, включаючи листування між графом 
Гаугвіцем та лордом Байроном. 
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• Kamień Śląski 

Палац пізнього бароко, батьківщина св. Яцек Одровонж 

і благословив Чеслава та Броніславу Одровонж. Палац оточений 
прекрасним садом і парком. Поруч знаходиться реабілітаційний санаторій 
Sebastianeum Silesiacum. В основі терапії лежить метод водолікування, 
популяризований в 19 столітті о. Себастьян Кнайп. Він поєднує в собі чудові 
лікувальні властивості води з правильною кількістю фізичних вправ, 
правильного харчування та ароматерапії. 

 



 

• Otmuchów 

Замок, який був резиденцією єпископів Вроцлава та князів Ниських. 
Цікавим фактом є татарська криниця на подвір’ї та «кінські сходи» (широкі, 
злегка підйомні сходи, що дозволяли носити єпископа в підстилці). 
Бароковий костел св. Миколая, який був побудований в 1691-93 роках. Є 
чотири картини Міхала Леопольда Віллмана, які через схожість майстерні 
називають «сілезським Рембрандтом», а також серія 

38 фресок Кароля Данкварта (творець, зокрема, робіт у костелі Св. Анни в 
Кракові або на Ясній Гурі). 
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• Łambinowice 
 

Центральний музей військовополонених - табір у Ламбіновіцах почав діяти під 
час пруссько-французької війни, пізніше діяв під час Першої світової війни. Під 
час Другої світової війни свого часу це був найбільший табір 
військовополонених в окупованій Європі. 

Тут можна побачити не лише експозицію, а й кладовища різних періодів її 
функціонування, де поховані військовополонені та жертви різних 
національностей. У колекції музею понад 8 тис. експонати, виготовлені 
ув’язненими під час їхнього полону. 

 

 
 

 
 

Більше інформації 

 

www.polskieszlaki.pl 

 

http://www.polskieszlaki.pl/
http://www.opoledzisiaj.pl/
http://www.visitopolskie.pl/
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Контактний посібник 

 

Samorząd Województwa Opolskiego 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego 
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole 
tel.: (+48) 77 54 16 410 
fax: (+48) 77 54 16 411 

e-mail: umwo@opolskie.pl 
www.opolskie.pl 

Opolski Urząd Wojewódzki 
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole 
tel. (+48) 77 45 24 125 
fax. (+48) 77 45 24 705 

e-mail: bok@opole.uw.gov.pl 
www.opole.uw.gov.pl 

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 
ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole 
tel.: (+48) 77 44 16 701 
fax: (+48) 77 44 16 702 

e-mail: wup@wup.opole.pl 
www.wupopole.praca.gov.pl 

Opolskie Centrum Rozwoju 
Gospodarki w Opolu 
ul. Krakowska 38, 45-075 Opole 
tel.: (+48) 77 40 33 600 
fax: (+48) 77 40 33 609 

e-mail: biuro@ocrg.opolskie.pl 
www.ocrg.opolskie.pl 

Opolska Wojewódzka Komenda OHP 
ul. Armii Krajowej 4, 45-071 Opole 
tel.: (+48) 77 45 38 882 
fax: (+48) 77 45 60 032 

e-mail: opolska@ohp.pl 
www.opolska.ohp.pl 

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej 
ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole 
tel.: (+48) 077 44 15 250 
fax: (+48) 077 44 15 259 

e-mail: rops@rops-opole.pl 
www.rops-opole.pl 

Opolski Oddział Wojewódzki 
Narodowego Funduszu Zdrowia 
Ozimska 72A, 45-310 Opole 
tel. (+48) 77 40 20 100 

sekretariat@nfz-opole.pl 
www.nfz-opole.pl 

Kuratorium Oświaty w Opolu 
ul. Piastowska 14, 45-081 Opole 
tel.: (+48) 77 45 24 568 

e-mail: kontakt@kuratorium.opole.pl 
www.kuratorium.opole.pl 

Placówka Straży Granicznej w Opolu 

ul. Drzymały 1b, 45-342 Opole 
tel.: (77) 451 38 20, 
fax: (77) 451 38 25 

e-mail: sdo.Opole@ 
strazgraniczna.pl 
www.slaski.strazgraniczna.pl 

Komenda Wojewódzka Policji 
w Opolu 
ul. Korfantego 2, 45-077 Opole 
tel.: (+48) 77 427 19 00 
www.opolska.policja.gov.pl 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
Oddział w Opolu 
ul. Wrocławska 24, 45-701 Opole 
tel.: 22 560 16 00 
www.zus.pl 

Izba Administracji Skarbowej 
w Opolu 
ul. Ozimska 19, 45-057 Opole; 
tel.: (+48) 77 454 00 67 
fax: (+48) 77 456 43 13 

e-mail: ias.opole@mf.gov.pl 
www.opolskie.kas.gov.pl 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu 
ul. Oleska 121 „C”, 45-231 Opole 
tel.: (+48) 77 470 09 00 
fax: (+48) 77 457 42 07 

tel. porady prawne: 
(+48) 77 457 40 61 
kancelaria@opole.pip.gov.pl 
www.opole.oip.pl 

Honorowy Konsulat Ukrainy w Opolu 
ul. Krakowska 9, 45-018 Opole 
tel.: (+48) 533 387 105 

biuro@konsulat-ukraina.opole.pl 
www.konsulat-ukraina.opole.pl 

Międzyzakładowy Związek 
Zawodowy Pracowników 
Ukraińskich w Polsce 
ul. Kopernika 36/40, pok. 238, 
00-924 Warszawa 
tel. +48 794 102 282 

profsukrpol@gmail.com 
www.mzzpup.blogspot.com 

Izba Gospodarcza „Śląsk” 
ul. Wrocławska 133, p.2.04; 2.05 
45-837 Opole 
tel. : (+48) 77 45 38 484 

e-mail: info@igsilesia.pl 
www.igsilesia.pl 

Opolska Izba Gospodarcza 
ul. Krakowska 39, 45-075 Opole 
tel.: (+48) 77 441 76 68 

e-mail: oig@oig.opole.pl 
www.oig.opole.pl 

Nyska Regionalna Izba 
Gospodarcza 
Obrońców Tobruku 5, 48-300 Nysa 
tel.: (+48) 517 291 442 
e-mail: nrig@onet.pl 

Narodowa Agencja Wymiany 
Akademickiej 
ul. Polna 40, 00-635 Warszawa 
tel.: +48 22 390 35 60 

e-mail: dyplom@nawa.gov.pl 
www.nawa.gov.pl 

Urząd Do Spraw Cudzoziemców 
ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa 
www.udsc.gov.pl 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa 
tel.: (+48) 22 25 00 116 
www.msz.gov.pl 

mailto:umwo@opolskie.pl
http://www.opolskie.pl/
mailto:bok@opole.uw.gov.pl
http://www.opole.uw.gov.pl/
mailto:wup@wup.opole.pl
http://www.wupopole.praca.gov.pl/
mailto:biuro@ocrg.opolskie.pl
http://www.ocrg.opolskie.pl/
mailto:opolska@ohp.pl
http://www.opolska.ohp.pl/
mailto:rops@rops-opole.pl
http://www.rops-opole.pl/
mailto:sekretariat@nfz-opole.pl
http://www.nfz-opole.pl/
mailto:kontakt@kuratorium.opole.pl
http://www.kuratorium.opole.pl/
http://www.slaski.strazgraniczna.pl/
http://www.opolska.policja.gov.pl/
http://www.zus.pl/
mailto:ias.opole@mf.gov.pl
http://www.opolskie.kas.gov.pl/
mailto:kancelaria@opole.pip.gov.pl
http://www.opole.oip.pl/
mailto:biuro@konsulat-ukraina.opole.pl
http://www.konsulat-ukraina.opole.pl/
mailto:profsukrpol@gmail.com
http://www.mzzpup.blogspot.com/
mailto:info@igsilesia.pl
mailto:o@igsilesia.pl
http://www.igsilesia.pl/
mailto:oig@oig.opole.pl
http://www.oig.opole.pl/
mailto:nrig@onet.pl
mailto:dyplom@nawa.gov.pl
http://www.nawa.gov.pl/
http://www.udsc.gov.pl/
http://www.msz.gov.pl/
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Корисні веб-сайти 

 
 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ 

Urząd ds. cudzoziemców 
www.udsc.gov.pl 

„Razem dla integracji” 
cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl 

Portal informacyjny 
www.migrant.info.pl 

Гаряча лінія для іноземців 

телефон: 800 033 010 - для мобільних телефонів: 
77 45 24 336 з понеділка по п'ятницю, 8.00-15.00. 

Сприяння зайнятості - ПРОПОЗИЦІЇ РОБОТИ - EURES 

Krajowa baza ofert pracy 
www.oferty.praca.gov.pl 

Portal EURES 
eures.europa.eu 

Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia 
stor.praca.gov.pl 

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne 
Służb Zatrudnienia „Zielona Linia” 

zielonalinia.gov.pl 

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 
www.wupopole.praca.gov.pl 

Opolska Wojewódzka Komenda OHP 
www.opolska.ohp.pl 

EURES Polska 
www.eures.praca.gov.pl 

Partnerstwo EURES T „Beskydy“ 
www.eures-tbeskydy.eu 

Partnerstwo EURES- TriRegio 
www.eures-triregio.eu 

РЕГІОНАЛЬНІ УПРАВЛІННЯ 

Samorząd Województwa Opolskiego 
opolskie.pl 

Opolski Urząd Wojewódzki 
www.opole.uw.gov.pl 

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej 

www.rops-opole.pl 

Opolski Oddział Wojewódzki 
Narodowego Funduszu Zdrowia 

www.nfz-opole.pl 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu 
www.opole.oip.pl 

Izba Administracji Skarbowej 
w Opolu 

www.opolskie.kas.gov.pl 

Urząd Do Spraw Cudzoziemców 
udsc.gov.pl 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
www.zus.pl 

Straż Graniczna 
www.slaski.strazgraniczna.pl 

ЕКОНОМІКА І БІЗНЕС 

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 
www.ocrg.opolskie.pl 

Centrum Obsługi Inwestorów 
i Eksporterów w Opolu 

coi.opolskie.pl 

Opolska Izba Gospodarcza 
www.oig.opole.pl 

Izba Gospodarcza „Śląsk” 
igsilesia.pl 

Izba Rzemieślnicza 
www.izbarzem.opole.pl 

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 
przy Politechnice Opolskiej 
www.inkubator.po.opole.pl 

Polska Agencja Informacji 

i Inwestycji Zagranicznych SA 
www.paiz.gov.pl 

Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna ‚INVEST-PARK’ 

www.invest-park.com.pl 

Katowicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna SA 

ksse.com.pl 

Serwis informacyjno-usługowy 
dla przedsiębiorcy 
www.biznes.gov.pl 

Centralna Ewidencja i Informacja 
o Działalności Gospodarczej 

prod.ceidg.gov.pl 

Opolski Regionalny Fundusz 
Poręczeń Kredytowych 

www.orfpk.opole.pl 

Stowarzyszenie „Promocja 
Przedsiębiorczości” 
www.spp.opole.pl 

Fundacja Rozwoju Śląska oraz 
Wspierania Inicjatyw Lokalnych 

www.fundacja.opole.pl 

Business Centre Club 
www.bcc.org.pl 

http://www.udsc.gov.pl/
http://www.migrant.info.pl/
http://www.oferty.praca.gov.pl/
http://www.wupopole.praca.gov.pl/
http://www.opolska.ohp.pl/
http://www.eures.praca.gov.pl/
http://www.eures-tbeskydy.eu/
http://www.eures-triregio.eu/
http://www.opole.uw.gov.pl/
http://www.rops-opole.pl/
http://www.nfz-opole.pl/
http://www.opole.oip.pl/
http://www.opolskie.kas.gov.pl/
http://www.zus.pl/
http://www.slaski.strazgraniczna.pl/
http://www.ocrg.opolskie.pl/
http://www.oig.opole.pl/
http://www.izbarzem.opole.pl/
http://www.inkubator.po.opole.pl/
http://www.paiz.gov.pl/
http://www.invest-park.com.pl/
http://www.biznes.gov.pl/
http://www.orfpk.opole.pl/
http://www.spp.opole.pl/
http://www.fundacja.opole.pl/
http://www.bcc.org.pl/
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ТУРИЗМ 

Polska- portal promocyjny 
poland.pl 

Opolska Regionalna Organizacja 
Turystyczna 
www.orot.pl 

Opolskie Centrum Informacji 
Turystycznej 

www.visitopolskie.pl 

ОСВІТА 

Uniwersytet Opolski 
www.uni.opole.pl 

Politechnika Opolska 
po.edu.pl 

Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Nysie 
www.pwsz.nysa.pl 

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 
Wydział Ekonomiczny w Opolu 

www.wsb.opole.pl 

Wyższa Szkoła Zarządzania 
i Administracji w Opolu 

www.wszia.opole.pl 

Wyższa Szkoła Humanistyczno – 
Ekonomiczna w Brzegu 

www.wshe.edu.pl 

AIESEC 
aiesec.pl 

Kuratorium Oświaty w Opolu 
www.kuratorium.opole.pl 

 

КУЛЬТУРА ТА РОЗВАГИ 

Teatr im. Jana Kochanowskiego 
w Opolu 

teatropole.pl 

Filharmonia Opolska 
www.filharmonia.opole.pl 

Opolski Teatr Lalki i Aktora 
www.teatrlalki.opole.pl 

Teatr EkoStudio w Opolu 
teatrekostudio.pl 

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu 
www.muzeum.opole.pl 

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu 
www.muzeumwsiopolskiej.pl 

Centralne Muzeum Jeńców 
Wojennych w Łambinowicach-Opolu 

www.cmjw.pl 

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu 
www.muzeumpiosenki.pl 

Muzeum w Nysie 
www.muzeum.nysa.pl 

Muzeum Diecezjalne w Opolu 
muzeum.diecezja.opole.pl 

Galeria Sztuki Współczesnej 
www.galeriaopole.pl 

Muzeum Politechniki Opolskiej 
i lamp rentgenowskich 

www.muzeum.po.opole.pl 

Muzeum Ziemi Prudnickiej 
www.muzeumprudnik.pl 

Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu 
www.zamek.brzeg.pl 

Opolski Ogród Zoologiczny 
www.zoo.opole.pl 

Oleskie Muzeum Regionalne 
www.oleskiemuzeum.pl 

Zamek w Mosznej 
moszna-zamek.pl 

Muzeum Gazownictwa w Paczkowie 
www.muzeumgazownictwa.pl 

Gród Rycerski w Byczynie 
grod.pl.tl 

Muzeum w Praszce 
www.muzeum.praszka.pl 

Muzeum im. Jana Dzierżona 
w Kluczborku 

www.muzeum.kluczbork.pl 

Jura Park Krasiejów 
www.juraparkkrasiejow.pl 

Mini Park „Kraina Wymarłych 
Gadów Morskich” 

www.visitopolskie.pl 

Krajowy Festiwal Piosenki 
Polskiej w Opolu 

festiwalopole.tvp.pl 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 

ERASMUS+ 
erasmusplus.org.pl 

Portal Unii Europejskiej 
europa.eu 

EURODESK 
www.eurodesk.pl 

SOLVIT 
ec.europa.eu/solvit 

Europejskie Dni Pracy 
www.europeanjobdays.eu/pl 

 

http://www.orot.pl/
http://www.visitopolskie.pl/
http://www.uni.opole.pl/
http://www.pwsz.nysa.pl/
http://www.wsb.opole.pl/
http://www.wszia.opole.pl/
http://www.wshe.edu.pl/
http://www.kuratorium.opole.pl/
http://www.filharmonia.opole.pl/
http://www.teatrlalki.opole.pl/
http://www.muzeum.opole.pl/
http://www.muzeumwsiopolskiej.pl/
http://www.cmjw.pl/
http://www.muzeumpiosenki.pl/
http://www.muzeum.nysa.pl/
http://www.galeriaopole.pl/
http://www.muzeum.po.opole.pl/
http://www.muzeumprudnik.pl/
http://www.zamek.brzeg.pl/
http://www.zoo.opole.pl/
http://www.oleskiemuzeum.pl/
http://www.muzeumgazownictwa.pl/
http://www.muzeum.praszka.pl/
http://www.muzeum.kluczbork.pl/
http://www.juraparkkrasiejow.pl/
http://www.visitopolskie.pl/
http://www.eurodesk.pl/
http://www.europeanjobdays.eu/pl


 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Центр Інтеграції Іноземців в Ополе 

 Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 
Вул.Дамрота 7, 45-064 Oполе 

 
Телефони: 
77 440 14 98 (PL, UA, RU, EN) 
533-845-965 (PL, EN) 
535-340-763 (PL, UA, RU) 
535-340-958 (PL, UA, RU) 
535-218-450 (PL, UA, RU) 
533-490-953 (PL) 

 

e-mail: cic@wup.opole.pl 

www.cic.wup.opole.pl 

Графік роботи Центру: 
 
Пн, Вт, Чт, Пт: 8.00-16.00 (безпосереднє обслуговування клієнтів триває до 
15.30) 
Ср: 8.00-18.00 (з прямим обслуговуванням клієнтів до 17.30) 
 Субота: 10.00-14.00 (з прямим обслуговуванням клієнтів до 13.30) 
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