
Życie 
na Opolszczyźnie

Przewodnik dla cudzoziemców



Powitanie
	 Województwo	opolskie	to	fenomen.	Jest	najmniejsze	w Polsce,	ale	panuje	
tutaj	pełna	zgoda.	Mieszkają	tu	ludzie,	którzy	różnią	się	pochodzeniem	przodków,	
narodowością,	wiarą,	językiem,	kultywowanymi	tradycjami.
	 Zgoda	buduje	–	te	słowa	nie	są	tutaj	pustym	sloganem.	Region	jest	dobrze	
zarządzany,	zadbany	i gościnny.	Miejscowe	gminy	są	synonimem	i awangardą	
krajowego	programu	„Odnowa	Wsi”.	Miasta	pielęgnują	dziedzictwo	kulturowe	
co	wyraża	się	m.in.	w wyglądzie	odbudowanych	kamienic,	rynków,	czy	dworków	
zamienianych	w najlepszej	klasy	hotele	i restauracje.	Opolska	regionalna	kuchnia	
to	przede	wszystkim	bogactwo	śląskiej	tradycji	wkomponowanej	w smaki	
kresowych	dań:	same	rarytasy!	Turystyczne	bogactwo	sprawia,	że	jeden	weekend	
to	z pewnością	za	mało,	żeby	poznać	atrakcje,	które	oferuje	województwo	
opolskie. 

Witajcie na Opolszczyźnie!
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Charakterystyka 
regionu

• Położenie

	 Województwo	opolskie	jest	jednym	z 16	województw	w Polsce	
-	najmniejszym.	Zajmuje	powierzchnię	9412	km	kw.	Położone	jest	
w południowo-zachodniej	części	Polski.	Od	południa	graniczy	
z Czechami,	od	Zachodu	z woj.	dolnośląskim,	od	Wschodu	z woj.	śląskim,	
a od	północy	z woj.	wielkopolskim	i łódzkim.	Region	zamieszkuje	
niespełna	milion	mieszkańców.		
	 Śląsk	Opolski	stanowi	mieszankę	kulturową	-	polską,	czeską	
i niemiecką.	Dzięki	temu,	życie	na	Opolszczyźnie	jest	pełne	bogactwa	
i różnorodności.

          Zobacz na stronie

• Podział administracyjny

	 Stolicą	woj.	opolskiego	jest	Opole.	To	największe	miasto,	które	liczy	
128	tys.	mieszkańców.	Inne	duże	miasta	to	Kędzierzyn-Koźle,	Brzeg,	
Nysa,	Strzelce	Opolskie…
	 Opolskie	jest	administracyjnie	podzielone	na	12	powiatów	(w tym	
jeden	–	Opole	–	to	miasto	na	prawach	powiatu)	oraz	71	gmin	(3	gminy	
miejskie:	Opole,	Brzeg	i	Kędzierzyn-Koźle,	33	gminy	miejsko-wiejskie	
oraz	35	gmin	wiejskich).

          Zobacz na stronie
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• Komunikacja

	 Opolskie	jest	bardzo	dobrze	skomunikowanym	regionem.	Przez	całe	
województwo	–	ze	wschodu	na	zachód	-	przebiega	autostrada	A4.	
Można	nią	pojechać	w stronę	Ukrainy	albo	do	Niemiec.	Z Opola	do	
granicy	z Czechami	mamy	zaledwie	50	km,	a do	granicy	z Niemcami	
240	km.
	 W ciągu	zaledwie	dwóch	godzin	można	stąd	dojechać	aż	do	czterech	
lotnisk:	we	Wrocławiu,	Katowicach,	Krakowie	i Ostrawie.	W trzy	godziny	
pociągiem	możemy	się	dostać	do	Warszawy.	Równie	blisko	położona	
jest	Praga	i Berlin.

• Gospodarka

	 Woj.	opolskie	ma	zróżnicowaną	strukturę	przemysłu	oraz	
długoletnią	tradycję	produkcji.	Znajduje	się	w czołówce	regionów	
o ponadprzeciętnym	potencjale	gospodarczym.	Składa	się	na	to	dobre	
skomunikowanie,	infrastruktura,	atrakcyjne	tereny	inwestycyjne	oraz	
kulturowa	różnorodność	mieszkańców	regionu,	która	łączy	w sobie	
otwartość,	etos	pracy	i tolerancję.
	 Najważniejsze	sektory	gospodarki	regionu	to:	sektor	rolno-
spożywczy,	metalowo-maszynowy,	motoryzacyjny,	chemiczny,	
budowlany,	meblowy	i energetyczny.
	 W ostatnich	latach	ulokowało	się	tutaj	wielu	zagranicznych	
inwestorów	pochodzących	z Niemiec,	Stanów	Zjednoczonych,	Holandii,	
czy	Włoch.
	 Największe	firmy	działające	w regionie	to:	Górażdże,	ZAK,	Multiserwis,	
Nutricia	Danone,	Adamietz,	Mondelez,	Marcegaglia,	Zott,	Neapco,	PGE	
Elektrownia	Opole,	ifm	ecolink.

          Zobacz na stronie
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Pobyt
• Pesel

Co to jest legalny pobyt?
	 To	po	prostu	pobyt	zgodny	z prawem,	który	obowiązuje	w Polsce.	
Przepisy	wskazują	zasady	legalizacji	pobytu	dla	cudzoziemców	-	
obywateli	państw	spoza	UE	oraz	obywateli	UE,	a także	ich	rodzin.	
Legalizacja	pobytu	w Polsce	stawia	przed	obcokrajowcami	zasady	
i wymagania,	które	muszą	zostać	spełnione,	by	zgodnie	z prawem	mogli	
przebywać	na	terenie	kraju.
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Dla	obywateli	Ukrainy,	którzy	przyjechali	w	związku	z	konfliktem	
zbrojnym	po	24.02.2022	r.	obowiązują	inne	zasady	legalizacji	
pobytu.	
Reguluje	to	Ustawa	z	dnia	12	marca	2022	r.	o	pomocy	
obywatelom	Ukrainy	w	związku	z	konfliktem	zbrojnym	na	
terytorium	tego	państwa	(z	późn.	zm.)

WAŻNE!!!



Nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy 
	 Złożenie	wniosku	o	udzielenie	numeru	PESEL	rejestruje	także	pobyt	
w	Polsce	obywatela	Ukrainy	uciekającego	przed	wojną,	w	przypadku	
gdy,	jego	wjazd	nie	został	uprzednio	zarejestrowany	przez	komendanta	
placówki	Straży	Granicznej	podczas	kontroli	granicznej.		
	 Wniosek	o	PESEL	można	pobrać:	

Czym jest numer PESEL?
	 Wielu	cudzoziemców	wielokrotnie	spotkało	się	z koniecznością	
uzyskania	numeru	PESEL.	Numer	ten	jest	wymagany	przez	niektóre	
urzędy	i instytucje,	jak	również	w życiu	codziennym.	
	 To	swego	rodzaju	numer	identyfikacyjny,	który	pozwala	na	łatwą	
identyfikację	osoby.	Składa	się	z jedenastu	cyfr	i zawiera:	datę	
urodzenia,	numer	porządkowy,	oznaczenie	płci	oraz	liczbę	kontrolną.	

          Zobacz na stronie



Do czego jest potrzebny PESEL?
Jest	wymagany	w	kontaktach	z	różnymi	instytucjami	oraz	w	obiegu	
prawnym:

 > usługi	opieki	medycznej.
 > przy	rozpoczęciu	pracy	w	ramach	umowy	o	pracę/zlecenie;
 > usługi	finansowe,	np.:	założenie	konta	bankowego	czy	wzięcie	
kredytu;

 > przy	założeniu	działalności	gospodarczej;
 > rozliczenie	PIT;
 > sprawy	urzędowe	takie	jak:	ślub,	kwestie	spadkowe	czy	sądowe;

Jak uzyskać PESEL?
 > Cudzoziemiec	dostaje	numer	PESEL	z urzędu	–	jeśli	zamelduje	się	
w Polsce	na	pobyt	powyżej	30	dni.

 > Należy	złożyć	wniosek	w dowolnym	urzędzie	gminy	lub	miasta	–	jeśli	
cudzoziemiec	nie	może	się	zameldować,	a potrzebuje	numeru	PESEL.

Co jest potrzebne do złożenia wniosku?
 > wniosek	o nadanie	PESEL	można	dostać	w urzędzie	gminy/miasta	
lub	na	stronie	internetowej	urzędu

 > dokument,	który	potwierdza	tożsamość	i inne	dane,	które	będą	
wpisane	we	wniosku.

We	wniosku	wpisuje	się	faktyczną	podstawę	prawną,	z	której	
wynika	obowiązek	posiadania	numeru	PESEL.	Jeśli	jakiś	urząd	
wymaga	podania	numeru	PESEL	–	powinien	wskazać	również	
podstawę	prawną.

WAŻNE!!!

Jaki jest koszt i czas oczekiwania?
	 Usługa	jest	bezpłatna.	

          Zobacz na stronie
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• Meldunek

	 To	określenie	stałego	lub	czasowego	adresu	zamieszkania	określonej	
osoby.
	 Każdy,	kto	mieszka	w Polsce,	powinien	pamiętać	o tym,	że	ma	
obowiązek	meldunkowy.	Dotyczy	on	obywateli	polskich	oraz	
cudzoziemców.

Meldunek	w	Polsce	to	nie	przywilej,	a	obowiązek.
WAŻNE!!!

Gdzie składać dokumenty? 
 > w	urzędzie	albo	przez	Internet,
 > osobiście	albo	przez	pełnomocnika.

Jeśli	chcesz	otrzymać	PESEL	bez	meldunku,	we	wniosku	
wpisz	faktyczną	podstawę	prawną,	z której	wynika	obowiązek	
posiadaniu	numeru	PESEL.	Jeśli	przebywasz	w Polsce	więcej	
niż	30	dni	musisz	się	zameldować	na	czas	określony	lub	na	
stałe.	Jeśli	w jakimkolwiek	miejscu	(np.	w kraju	pochodzenia)	
jesteś	zameldowany	na	stałe,	w Polsce	wystarczy	tzw.	
meldunek	czasowy.	Jeśli	masz	zezwolenie	na	pobyt	stały	
i chcesz	zostać	w Polsce	na	stałe,	musisz	zameldować	się	na	
stałe.

WAŻNE!!!
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Jak można się zameldować? 
> drogą	elektroniczną	–	należy	wypełnić	formularz	znajdujący	się

	 Wniosek	złożony	on-line	musi	być	podpisany	bezpiecznym	podpisem	
elektronicznym	lub	Profilem	Zaufanym,

 > osobiście	w urzędzie	miasta/urzędzie	gminy	-	musisz	wypełnić	
wniosek	„Zgłoszenie	pobytu	czasowego”	oraz	dołączyć	do	niego	
dokument	tożsamości	(paszport	lub	dowód	osobisty	lub	inny	
dokument	potwierdzający	tożsamość	i obywatelstwo).	

	 Wniosek	musi	zawierać	pisemne	potwierdzenie	właściciela	lokalu	
lub	innego	podmiotu	dysponującego	lokalem	o tym,	że	zamieszkujesz	
w danym	miejscu.

          Zobacz na stronie
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Zezwolenie na pobyt czasowy
	 Jeżeli	chcesz	przebywać	w Polsce	dłużej	niż	określa	to	Twój	
dokument	pobytowy	(ruch	bezwizowy,	wiza,	zezwolenie	pobytowe	
itp.),	powinieneś	ubiegać	się	o wydanie	zezwolenia	na	pobyt	czasowy.	
Może	je	uzyskać	osoba,	której	zamieszkiwanie	w Polsce	dłużej	niż	trzy	
miesiące	jest	uzasadnione.

Kto może otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy:
 > członek	rodziny	obywatela	RP	oraz	członek	rodziny	cudzoziemca,
 > osoba	delegowana	do	pracy	przez	zagranicznego	pracodawcę,
 > osoba	prowadząca	działalność	gospodarczą,
 > student,
 > absolwent	studiów	wyższych,	który	szuka	pracy,
 > osoba	szukająca	pracy	sezonowej,	chcąca	odbyć	staż	lub	
wolontariat.	

	 Zezwolenie	na	pobyt	czasowy	może	zostać	udzielone	maksymalnie	
na	3	lata.	Po	jego	uzyskaniu	otrzymasz	kartę	pobytu,	która	potwierdza	
Twoją	tożsamość	na	terytorium	Polski	i uprawnia	wraz	z paszportem	
do	wielokrotnego	przekraczania	granicy	bez	konieczności	uzyskiwania	
wizy.	

Strefa Schengen
	 Posiadacz	polskiej	karty	pobytu	może	
podróżować	i przebywać	na	terytorium	innych	
państw	obszaru	Schengen,	bez	konieczności	
posiadania	wizy	Schengen	przez	okres	
nieprzekraczający	90	dni	w każdym	180-dniowym	
okresie.	Należy	pamiętać,	że	obszar	strefy	
Schengen	nie	pokrywa	się	z obszarem	Unii	
Europejskiej.	Należą	do	niego	cztery	kraje	spoza	
UE:	Norwegia,	Szwajcaria,	Lichtenstein	i Islandia.	
Nie	ma	w nim	z kolei	niektórych	państw	unijnych:	
Chorwacja,	Bułgaria,	Cypr	i Rumunia.
	 Decyzję	w sprawie	udzielenia	zezwolenia	
pobytowego	wydaje	wojewoda	właściwy	ze	
względu	na	miejsce	pobytu	cudzoziemca.	Jeśli	
chcesz	zamieszkać	lub	osiedlić	się	na	terenie	
województwa	opolskiego	to	musisz	złożyć	
wniosek	osobiście	lub	pocztą.
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Jak obliczyć czy jestem w Polsce legalnie?
	 W zależności	od	rodzaju	wizy	(Schengen	lub	krajowa),	możesz	
przebywać	legalnie	w Polsce	przez	różny	czas.	Okres	ten	liczymy	
zawsze	od	dnia	wjazdu	na	terytorium	państw	obszaru	Schengen,	np.	
Polski	(w przypadku	wizy	krajowej	liczbę	dni	odnosimy	jedynie	do	
pobytu	cudzoziemca	w Polsce,	zaś	cudzoziemiec	na	podstawie	polskiej	
wizy	krajowej	może	przebywać	w innym	kraju	Schengen	zgodnie	
z ogólną	zasadą	90	dni	w okresie	180	dni).	

          Kalkulator Schengen 

• Pobyt stały

Mamy dwa rodzaje zezwoleń pobytowych udzielanych na czas 
nieoznaczony:

 > zezwolenie	na	pobyt	stały,
 > zezwolenie	na	pobyt	rezydenta	długoterminowego	UE.

Zezwolenie	na	pobyt	stały	jest	udzielane	cudzoziemcowi,	który	np.:
 > jest	w związku	małżeńskim	z obywatelem	polskim	przez	co	najmniej	3	
lata	przed	dniem	złożenia	wniosku.

 > ma	ważną	Kartę	Polaka	i chce	zamieszkać	w Polsce	na	stałe,
 > jest	dzieckiem	cudzoziemca,	któremu	udzielono	zezwolenia	na	pobyt	
stały,

 > jest	dzieckiem	obywatela	polskiego	pozostającym	pod	jego	władzą	
rodzicielską,

 > jest	osobą	o polskim	pochodzeniu	i zamierza	osiedlić	się	na	
terytorium	Polski	na	stałe.	

	 Drugi	rodzaj	zezwolenia	pobytowego	o charakterze	bezterminowym	
to	zezwolenie	na	pobyt	rezydenta	długoterminowego	UE,	które	
przysługuje	cudzoziemcowi,	przebywającemu	na	terenie	Polski	legalnie	
i nieprzerwanie	przez	co	najmniej	5	lat,	bezpośrednio	przed	złożeniem	
wniosku.
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Musi on spełniać trzy warunki:
 > mieć	źródło	stabilnego	i regularnego	dochodu	wystarczającego	na	
pokrycie	kosztów	utrzymania	siebie	i członków	rodziny

 > mieć	ubezpieczenie	zdrowotne	lub	potwierdzenie	pokrycia	przez	
ubezpieczyciela	kosztów	leczenia	

 > mieć	potwierdzoną	znajomość	języka	polskiego	

Cudzoziemiec	może	złożyć	wniosek	o	zgodę	na	pobyt	stały	lub	
na	pobyt	rezydenta	długoterminowego	UE	tylko	wtedy,	gdy	
przebywa	na	terytorium	Polski	legalnie.

WAŻNE!!!
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• Obywatelstwo

	 Uznanie	za	obywatela	polskiego	następuje	na	Twój	wniosek	i rozciąga	
się	na	Twoje	dzieci,	za	zgodą	drugiego	rodzica,	a jeżeli	dziecko	
ukończyło	16	lat	wymagana	jest	również	jego	zgodą.
	 Odmowa	uznania	za	obywatela	polskiego,	następuje	w przypadku	
gdy	nie	spełniasz	obowiązkowych	przesłanek	lub	gdy	nabycie	przez	
Ciebie	obywatelstwa	polskiego	stanowi	zagrożenie	dla	obronności	
lub	bezpieczeństwa	państwa	albo	ochrony	bezpieczeństwa	i porządku	
publicznego.

Wojewoda uznaje za obywatela polskiego:
1.	 cudzoziemca	przebywającego	na	terytorium	RP	nieprzerwanie	od	co	
najmniej	3	lat	na	podstawie	zezwolenia	na	pobyt	stały,	zezwolenia	na	
pobyt	rezydenta	długoterminowego	UE	lub	prawa	stałego	pobytu

2. cudzoziemca	przebywającego	nieprzerwanie	na	terytorium	RP	od	co	
najmniej	2	lat	na	podstawie	zezwolenia	na	pobyt	stały,	zezwolenia	
na	pobyt	rezydenta	UE	lub	prawa	stałego	pobytu,	który:	pozostaje	
co	najmniej	od	3	lat	w związku	małżeńskim	zawartym	z obywatelem	
polskim	lub	nie	posiada	żadnego	obywatelstwa,

3.	cudzoziemca	przebywającego	nieprzerwanie	na	terytorium	RP	co	
najmniej	od	2	lat	na	podstawie	zezwolenia	na	pobyt	stały,	które	
uzyskał	w związku	z posiadaniem	statusu	uchodźcy,
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	 	 Dokumenty,	które	musisz	złożyć
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4.	małoletniego	cudzoziemca	przebywającego	na	terytorium	RP	
na	podstawie	zezwolenia	na	pobyt	stały,	zezwolenia	na	pobyt	
rezydenta	UE	lub	prawa	stałego	pobytu,	którego	jedno	z rodziców	
jest	obywatelem	polskim,	a drugie	z rodziców,	nieposiadające	
obywatelstwa	polskiego,	wyraziło	na	to	zgodę,

5.	małoletniego	cudzoziemca	przebywającego	na	terytorium	RP	na	
podstawie	zezwolenia	na	pobyt	stały,	zezwolenia	na	pobyt	rezydenta	
UE	lub	prawa	stałego	pobytu,	którego	co	najmniej	jednemu	
z rodziców	zostało	przywrócone	obywatelstwo	polskie,	a drugie	
z rodziców,	nieposiadające	obywatelstwa	polskiego,	wyraziło	na	to	
zgodę,

6.	cudzoziemca	przebywającego	nieprzerwanie	i legalnie	na	terytorium	
RP	od	10	lat,	który	spełnia	następujące	warunki:	ma	zezwolenie	na	
pobyt	stały,	zezwolenie	na	pobyt	rezydenta	UE	lub	prawo	stałego	
pobytu	bądź	posiada	w Polsce	stabilne	i regularne	źródło	dochodu	
oraz	tytuł	prawny	do	zajmowania	lokalu	mieszkalnego;

7.	 cudzoziemca	przebywającego	nieprzerwanie	na	terytorium	RP	co	
najmniej	od	roku	na	podstawie	zezwolenia	na	pobyt	stały,	które	to	
zezwolenie	uzyskał	w związku	z polskim	pochodzeniem	lub	posiadaną	
Kartą	Polaka.



Zwróć uwagę!
1.	 W toku	postępowania	organ	uprawniony	jest	do	żądania	złożenia	
przez	Ciebie	dodatkowych	dokumentów	albo	informacji,	niezbędnych	
do	dokładnego	wyjaśnienia	stanu	faktycznego.

2. Odpisy	aktów	stanu	cywilnego	musisz	złożyć	w oryginale.	Kserokopie	
pozostałych	dokumentów	musisz	poświadczyć	urzędowo	u polskiego	
notariusza	lub	bezpłatnie	w Opolskim	Urzędzie	Wojewódzkim.	

3.	Dane	zawarte	w polskich	aktach	stanu	cywilnego,	karcie	pobytu	oraz	
paszporcie	zagranicznym	powinny	być	jednolite.

4.	Dokumenty	sporządzone	w języku	obcym	składasz	wraz	z ich	
tłumaczeniem	na	język	polski	sporządzonym	lub	poświadczonym	
przez	tłumacza	przysięgłego	lub	konsula.	

5.	Terminy	ważności	Twojego	paszportu	oraz	karty	pobytu	gdy	ubiegasz	
się	o uznanie	za	obywatela	polskiego	nie	powinny	być	krótsze	niż	3	
miesiące.

 
Wszelką korespondencję przesyłaj na adres:
Opolski	Urząd	Wojewódzki
Wydział	Spraw	Obywatelskich	i Cudzoziemców
ul.	Piastowska	14,	45-082	Opole
w sprawie	obywatelstwa	–	77/	4524319,	77/	4524332.
Składanie	wniosków	oraz	dostarczanie	dokumentów	w sprawach	
obywatelstwa,	odbywać	się	będzie	za	pośrednictwem	poczty	lub	
kuriera.



Starając się o obywatelstwo polskie możesz także wybrać inną 
ścieżkę i złożyć wniosek do Prezydenta RP
1.	 Prezydent	RP	nadaje	obywatelstwo	polskie	lub	odmawia	jego	
nadania	w	formie	postanowienia.

2. Odmowa	nadania	obywatelstwa	polskiego	nie	wymaga	uzasadnienia	
oraz	nie	podlega	zaskarżeniu.

          Zobacz na stronie

• Karta Polaka

	 Karta	Polaka	jest	dokumentem	potwierdzającym	przynależność	do	
Narodu	Polskiego.
	 Nie	może	zostać	przyznana	osobie	posiadającej	obywatelstwo	
polskie	lub	zezwolenie	na	pobyt	stały	na	terytorium	RP	lub	posiadającej	
status	bezpaństwowca.

Karta	Polaka	nie	oznacza	posiadania	obywatelstwa	polskiego,	
ani	nie	jest	dokumentem	uprawniającym	do	przekraczania	
granicy	lub	osiedlania	się	na	terytorium	Rzeczypospolitej	
Polskiej.

PAMIĘTAJ!!!
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Kto może otrzymać Kartę Polaka?
Kartę Polaka możesz otrzymać, jeśli:
1.	 wykażesz	związek	z polskością	poprzez	przynajmniej	podstawową	
znajomość	języka	polskiego	oraz	znajomość	i kultywowanie	polskich	
tradycji	i zwyczajów;

2. w obecności	konsula	złożysz	pisemną	deklarację	przynależności	do	
Narodu	Polskiego;

3.	wykażesz,	że	jesteś	narodowości	polskiej	lub	co	najmniej	jedno	
z Twoich	rodziców	lub	dziadków	było	narodowości	polskiej	albo	
przedstawisz	zaświadczenie	upoważnionej	organizacji	polskiej	
lub	polonijnej	potwierdzające	Twoje	aktywne	zaangażowanie	
w działalność	na	rzecz	języka	i kultury	polskiej	lub	polskiej	
mniejszości	narodowej	przez	co	najmniej	ostatnie	trzy	lata; 
>   złożysz	oświadczenie,	że	Ty	lub	Twoi	wstępni	nie	repatriowali	
się	z terytorium	RP	na	podstawie	umów	zawartych	przez	Polskę	
w latach	1944-1957	z:	Białoruską	Socjalistyczną	Republiką	Radziecką,	
Ukraińską	SRR,	Litewską	SRR,	Związkiem	Socjalistycznych	Republik	
Radzieckich,

4.	masz	polskie	pochodzenie,	które	zostało	potwierdzone.
 
Dokumenty, które potwierdzają znajomość języka polskiego to:

 > świadectwo	ukończenia	szkoły	lub	studiów	w Polsce,
 > dyplom	ukończenia	szkoły	za	granicą	z wykładowym	językiem	
polskim,

 > poświadczenie	znajomości	języka	polskiego	wydane	na	podstawie	
ustawy	z dnia	7	października	1999	r.	o języku	polskim. 
Jeżeli	nie	masz	żadnego	z wyżej	wymienionych	dokumentów	
znajomość	języka	oceni	konsul.	Rozmowa	z konsulem,	prowadzona	
w języku	polskim,	dotyczyć	będzie	m.in.	polskich	tradycji	
i zwyczajów.

	 			Jak	długo	Karta	Polaka	jest	ważna	i	jak	przedłużyć	jej	ważność?
Z	jakich	uprawnień	może	korzystać	posiadacz	Karty	Polaka?

Wzory dokumentów
	 Możesz	tu	znaleźć	stosowne	wnioski.	Najlepiej	wypełnić,	podpisać	
i wydrukować	je	przed	przyjściem	do	urzędu.	

          Zobacz na stronie
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	 Część	cudzoziemców	przyjeżdżających	do	Polski	dociera	tu	w celu	
podjęcia	pracy	zarobkowej.	Jakie	formalności	i dokumenty	należy	
załatwić,	aby	móc	pracować	legalnie,	nie	narażając	się	na	niepotrzebne	
konsekwencje>	
	 Obywatele	państw	spoza	UE/EOG	[Europejski	Obszar	Gospodarczy	
-	(ang.	European	Economic	Area,	EEA)	–	strefa	wolnego	handlu	
i wspólny	rynek,	obejmujące	państwa	Unii	Europejskiej	i Europejskiego	
Stowarzyszenia	Wolnego	Handlu	(EFTA),	z wyjątkiem	Szwajcarii]	
muszą	mieć	jeden	z następujących	dokumentów	dopuszczających	do	
polskiego	rynku	pracy:	
 > Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 
– rejestrowane	w powiatowym	urzędzie	pracy	przez	pracodawcę	
dla	obywateli	Armenii,	Białorusi,	Gruzji,	Mołdawii,	Rosji	i Ukrainy,	
uprawnia	do	24	miesięcy	możliwości	powierzenia	pracy	
cudzoziemcowi	bez	zezwolenia	na	pracę	w związku	z oświadczeniem	
o powierzeniu	wykonywania	pracy	cudzoziemcowi,	wpisanym	do	
ewidencji	oświadczeń.

 > Zezwolenie na pracę	–	wydawane	przez	wojewodę	na	wniosek	
pracodawcy.

 > Zezwolenie na pracę sezonową	–	wydawane	przez	starostę	na	
wniosek	pracodawcy	–	uprawnia	do	wykonywania	pracy	przez	9	
miesięcy	w roku	kalendarzowym.

 > Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę	–	wydawane	przez	wojewodę	
na	wniosek	cudzoziemca,	uprawnia	zarówno	do	pracy	jak	i do	pobytu.	

	 O udzielenie	zezwolenia	na	pobyt	czasowy	i pracę	można	ubiegać	
się	jeżeli	zachodzą	okoliczności	uzasadniające	zamieszkiwanie	na	
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o	to	zezwolenie	nie	możesz	ubiegać	się	jeśli:
 > prowadzisz	działalność	gospodarczą	na	terytorium	Polski,
 > jesteś	delegowany	do	pracy	w	Polsce	przez	pracodawcę,	
mającego	siedzibę	poza	granicami	Polski,

 > wykonujesz	pracę	sezonową.

UWAGA WYJĄTEK!!!

          Warunki uzyskania zezwolenia

Jak złożyć wniosek?
	 Wniosek	musisz	złożyć	osobiście	do	wojewody	właściwego	ze	
względu	na	miejsce	twojego	aktualnego	pobytu.
Przy	składaniu	wniosku	masz	obowiązek	złożyć	odciski	linii	papilarnych	
(dotyczy	to	wszystkich	osób,	które	ukończyły	6.	rok	życia).

Umieszczenie	stempla	w paszporcie	nie	uprawnia	do	
podróżowania	po	terytorium	innych	państw	obszaru	Schengen.	
Cudzoziemiec	może	wyjechać	do	kraju	pochodzenia,	jednak	
aby	powrócić	do	Polski	powinien	uzyskać	wizę,	jeśli	pochodzi	
z państwa	objętego	obowiązkiem	wizowym.

Składanie	wniosków	oraz	dostarczanie	dokumentów	
w sprawach	legalizacji	pobytu	cudzoziemców	oraz	zezwoleń	
na	pracę,	odbywać	się	będzie	za	pośrednictwem	poczty	lub	
kuriera.	Dodatkowo,	w przypadku	zezwoleń	na	pracę,		wnioski	
można	składać	za	pośrednictwem	portalu	www.praca.gov.pl	

UWAGA!!!

Adres do korespondencji:
Opolski	Urząd	Wojewódzki

Wydział	Spraw	Obywatelskich	i	Cudzoziemców
ul.	Piastowska	14,	45-082	Opole
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terytorium	RP	przez	okres	dłuższy	niż	3	miesiące,	a celem	pobytu	jest	
wykonywanie	pracy.
	 Jeśli	zamierzasz	podjąć	lub	kontynuować	pracę	polegającą	na	
pełnieniu	funkcji	w zarządzie	spółki	akcyjnej	lub	spółki	z o.o.,	której	
udziałów	lub	akcji	nie	posiadasz,	a podmiot,	którym	zarządzasz	spełnia	
odpowiednie	wymogi;



• Pobyt czasowy - pracownicy delegowani

Kogo dotyczy wniosek?
	 Zgodnie	z ustawą	z dnia	12	grudnia	2013	r.	o cudzoziemcach	(Dz.	
U.	2020	r.,	poz.	35)		o udzielenie	zezwolenia	na	pobyt	czasowy	
w celu	wykonywania	pracy	przez	cudzoziemca	delegowanego	przez	
pracodawcę	zagranicznego	na	terytorium	RP		możesz	ubiegać	się	jeśli	
jesteś	delegowany	do	pracy	na	terytorium	Polski	przez	pracodawcę	
zagranicznego,	o ile	okoliczność	ta	uzasadnia	twój	pobyt	na	terytorium	
RP	dłużej	niż	3	miesiące;

Warunki uzyskania zezwolenia:
	 Zezwolenie	na	pobyt	czasowy	w celu	wykonywania	pracy	przez	
cudzoziemca	delegowanego	przez	pracodawcę	zagranicznego	na	
terytorium	RP	możesz	uzyskać,	jeżeli:
1.	posiadasz	zezwolenie	na	pracę	albo	pisemne	oświadczenie	
pracodawcy	o zamiarze	powierzenia	ci	pracy,	jeżeli	zezwolenie	na	
pracę	nie	jest	wymagane;

2. posiadasz	ubezpieczenie	zdrowotne	lub	potwierdzenie	pokrycia	
przez	ubezpieczyciela	kosztów	twojego	leczenia	na	terytorium	
Rzeczypospolitej	Polskiej;

3.	posiadasz	źródło	stabilnego	i regularnego	dochodu	wystarczającego	
na	pokrycie	kosztów	utrzymania	siebie	i członków	rodziny	
pozostających	na	twoim	utrzymaniu;

4.	masz	zapewnione	miejsce	zamieszkania.
 > Wysokość	miesięcznego	dochodu,	powinna	być	wyższa	niż	
wysokość	dochodu	uprawniającego	do	świadczeń	pieniężnych	
z pomocy	społecznej,	w odniesieniu	do	ciebie	oraz	każdego	członka	
rodziny	pozostającego	na	twoim	utrzymaniu.	
 >	Zgodnie	z obowiązującymi	przepisami	osoba	samotnie	
gospodarująca	powinna	mieć	powyżej	701	zł	netto	miesięcznie,	a osoba	
w rodzinie	528	zł	netto	miesięcznie	na	każdego	członka	rodziny.
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          Niezbędne	dokumenty



Jak złożyć wniosek?
	 Wniosek	składasz	osobiście	do	wojewody	właściwego	ze	względu	na	
miejsce	twojego	aktualnego	pobytu.
	 Przy	składaniu	wniosku	masz	obowiązek	złożyć	odciski	linii	
papilarnych.
	 Jeśli	nie	złożysz	wniosku	osobiście	lub	wyślesz	go	poczta	pocztą	
–	po	doręczeniu	wniosku	do	wojewody	zostaniesz	wezwany	do	
osobistego	stawiennictwa	w	ciągu	7	dni	od	doręczenia	wezwania	pod	
rygorem	pozostawienia	wniosku	bez	rozpoznania.

W przypadku	potrzeby	wyjaśnienia	lub	doprecyzowania	
posiadanych	przez	organ	dowodów	w sprawie	w trakcie	
postępowania	możesz	być	wzywany	do	dostarczenia	innych	
dokumentów	lub	do	składania	zeznań	potwierdzających	
okoliczności,	o których	mowa	we	wniosku.

UWAGA!!!
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Więcej	informacji	
dotyczących	pracy	w	Polsce:		

www.polska.pl
www.udsc.gov.pl
www.cudzoziemcy.gov.pl
www.migrant.info.pl
www.strazgraniczna.pl

Gdzie	szukać	pracy?

www.olx.pl
www.pracuj.pl
www.praca.pl
Agencje	pracy…



Obywatele	Ukrainy,	którzy	przyjechali	do	Polski	po	24.02.2022r.,	
według	Ustawy	z	dnia	12	marca	2022	r.	o	pomocy	obywatelom	
Ukrainy	w	związku	z	konfliktem	zbrojnym	na	terytorium	
tego	państwa	(z	późn.	zm.),	mają	swobodny	dostęp	do	rynku	
pracy	bez	potrzeby	uzyskania	wszelkich	pozwoleń.	Jedynym	
warunkiem	legalnej	pracy	w	tym	wypadku	jest	zgłoszenie	do	
Powiatowego	Urzędu	Pracy	zatrudnienia	takiego	pracownika	
przez	pracodawcę.

WAŻNE!!!
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• Edukacja

	 System	oświaty	w	woj.	opolskim	–	tak	samo	jak	w	całej	Polsce	składa	
się	z	kilku	etapów:
-	przedszkola	-	w	wieku	3-6	lat
-	szkoły	podstawowe:	8-letnia	dla	uczniów	w	wieku	od	6/7	lat	do	15	lat:	
klasy	1-3	(edukacja	wczesnoszkolna),	klasy	4-8	(nauczanie	w	podziale	
na	przedmioty)	
-	szkoły	średnie:	
	 4-letnie	liceum	ogólnokształcące,	
	 5-letnie	technikum,	
	 3-letnia	szkoła	branżowa	(I	stopnia),	
	 2-	letnia	szkoła	branżowa	(II	stopnia),	
	 szkoły	policealne:	nauka	trwa	od	1	roku	do	2,5	lat.	

Szkolnictwo	wyższe:	
	 -	wyższe	studia	zawodowe:	
	 -	3-4	lata	(licencjat),	
	 -	3,5-4	lata	w	przypadku	tytułu	zawodowego	inżyniera,	
	 -	jednolite	studia	magisterskie:	4,5-6	lat,	
	 -	studia	doktoranckie:	od	3	do	4	lat.	
Studia	mogą	być	stacjonarne	i	zaoczne.	



• Uczelnie wyższe w regionie 

	 Województwo	może	się	poszczycić	aż	ośmioma	wyższymi	uczelniami.	
Głównym	ośrodkiem	akademickim	jest	Opole,	gdzie	mieszczą	się:	
Uniwersytet	Opolski	i Politechnika	Opolska,	Wyższa	Szkoła	Zarządzania	
i Administracji	w Opolu,	Wyższa	Szkoła	Bankowa	we	Wrocławiu	–	
Wydział	Ekonomiczny	w Opolu.	Do	tego	dochodzą	dwie	uczelnie	spoza	
Opola:	Państwowa	Wyższa	Szkoła	Zawodowa	w Nysie	i niepaństwowa	
Wyższa	Szkoła	Humanistyczno-Ekonomiczna	w Brzegu.	

Przydatne	linki:

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
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• Nauka języka polskiego

	 Kursy	języka	polskiego	organizowane	są	przez	uniwersytety	oraz	
prywatne	szkoły	językowe.	Mogą	to	być	kursy	wakacyjne,	semestralne,	
całoroczne,	warsztaty	polonistyczne	albo	podyplomowe	studia	
nauczania	kultury	polskiej	i	języka	polskiego	jako	języka	obcego.	
Kursy	jęz.	polskiego	można	znaleźć	również	w	Internecie,	część	z	nich	
odbywa	się	online.	Część	jest	płatna,	ale	można	ró	wnież	odszukać	
nieodpłatne	zajęcia.

Przydatne	linki:

Centrum	Integracji	Cudzoziemców
Instytut	językoznawstwa
Master	-	szkoła	języków	obcych
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• Opieka zdrowotna

	 W	Polsce	możesz	leczyć	się	korzystając	z	opieki	zdrowotnej	
publicznej	(bezpłatnej)	lub	prywatnej	(płatnej).

Do	bezpłatnej	opieki	zdrowotnej	uprawnione	są	osoby	mające	
ubezpieczenie	zdrowotne	w	Narodowym	Funduszu	Zdrowia.

WAŻNE!!!

	 Prawo	do	korzystania	z opieki	zdrowotnej	finansowanej	z pieniędzy	
publicznych	przysługuje	osobom,	które	mają	umowy	o udzielanie	
świadczeń	opieki	zdrowotnej	z NFZ	(Narodowym	Funduszem	Zdrowia).	

Prawo	do	ubezpieczenia	zdrowotnego	mają	m.in.:	
 > osoby	pracujące	na	podstawie	umowy	o pracę	lub	umowy	zlecenia,	
 > zarejestrowane	w powiatowym	urzędzie	pracy	jako	osoby	bezrobotne,	
 > prowadzące	działalność	gospodarczą,	
 > cudzoziemcy	umieszczeni	w strzeżonym	ośrodku	lub	przebywający	
w areszcie	w celu	wydalenia,	

 > osoby,	które	uzyskały	w Rzeczypospolitej	Polskiej	status	uchodźcy	
lub	ochronę	uzupełniającą,	

 > posiadacze	karty	Polaka,	w zakresie	korzystania	ze	świadczeń	opieki	
zdrowotnej	w stanach	nagłych,	chyba	że	umowa	międzynarodowa,	
w której	RP	jest	stroną	przewiduje	zasady	bardziej	korzystne.	



Cudzoziemcy,	którzy	nie	są	objęci	ubezpieczeniem	
obowiązkowym,	mogą	dobrowolnie	opłacać	składki	
w wojewódzkim	oddziale	NFZ.	Pamiętaj,	że	warto	to	zrobić,	jeśli	
nie	masz	ubezpieczenia	wynikającego	z umowy	o pracę.

WAŻNE!!!

	 Obywatel	krajów	EOG	przed	przyjazdem	do	Polski	musi	zaopatrzyć	
się	w Europejską	Kartę	Ubezpieczenia	Zdrowotnego.	Karta	EKUZ	
pozwala	uzyskać	niezbędną	pomoc	medyczną	w ramach	systemu	opieki	
zdrowotnej	kraju,	w którym	się	przebywa,	na	takich	samych	prawach	
i po	takich	samych	kosztach,	jak	obywatele	tego	kraju.	

Przydatne	linki:

www.nfz-opole.pl 
www.ekuz.nfz.gov.pl
www.mz.gov.pl

W jakich jeszcze przypadkach możesz mieć ubezpieczenie 
zdrowotne?

 > Jeśli	jesteś	pracownikiem	to	twój	małżonek	ma	prawo	do	
ubezpieczenia	zdrowotnego.	Nie	dzieje	się	to	automatycznie.	
Współmałżonka	musisz	zgłosić	do	ubezpieczenia	u	swojego	
pracodawcy.	Jeśli	współmałżonek	podejmie	pracę,	należy	to	zgłosić	
do	pracodawcy,	żeby	ubezpieczenie	się	nie	dublowało.

 > do	ubezpieczenia	uprawnione	są	dzieci	pracownika	-	każde	dziecko	
do	18.	roku	oraz	do	24	lat,	tylko	jeżeli	się	uczy.	Dziecko	powyżej	
18.	roku	życia	musisz	zgłosić	do	pracodawcy	w	celu	objęcia	
ubezpieczeniem.

Jeśli	masz	numer	PESEL	to	informacja	o	Twoim	ubezpieczeniu	
zdrowotnym	znajdzie	się	w	systemie	ZUS	RMUA.	Jeśli	nie	
masz	numeru	PESEL	lub	gdybyś	musiał/a	potwierdzić	swoje	
uprawnienia	powinieneś/aś	poprosić	pracodawcę	o	wydruk	ZUS	
RMUA.	Jeśli	ubezpieczasz	się	samodzielnie	potwierdzeniem	
uprawnień	do	bezpłatnego	leczenia	będzie	kopia	umowy	z	NFZ	
oraz	kopia	druku	ZUS	ZZA.	Uczeń	lub	student	musi	dodatkowo	
okazać	legitymację.

WAŻNE!!!
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Gdzie i jak się ubezpieczyć?
	 Instrukcję,	jak	się	ubezpieczyć	dobrowolnie	oraz	wykaz	niezbędnych	
dokumentów	znajdziesz tutaj

infolinia	NFZ

Przed	pierwszą	wizytą	zgłoś	się	do	wybranej	przychodni	-	
najlepiej	blisko	miejsca	zamieszkania.	Wypełnij	i	złóż	deklarację	
o	wyborze	lekarza	podstawowej	opieki	zdrowotnej,	pielęgniarki	
środowiskowej,	w	przypadku	kobiet	także	deklarację	wyboru	
położnej	środowiskowej.

WAŻNE!!!

Prawa osoby ubezpieczonej
 Jeżeli	masz	ubezpieczenie	zdrowotne,	masz	prawo	do	korzystania	
z pomocy	internisty,	specjalistów	czy	prawo	do	zakupu	tańszych	leków	
i bezpłatnego	pobytu	w szpitalu.

Posiadając	ubezpieczenie	zdrowotne	masz	prawo	do:
 > pomocy	internisty	-	to	lekarz	pierwszego	kontaktu.	Do	niego	
zgłaszasz	się,	gdy	masz	problemy	ze	zdrowiem,	jeśli	potrzebujesz	
receptę	lub	skierowanie	do	specjalisty,

 > opieki	nocnej	i świątecznej,	opieki	szpitalnej,	szpitalnego	oddziału	
ratunkowego,

 > dopłaty	do	leków,	czyli	recept	na	leki	refundowane,
 > rehabilitacji	leczniczej,
 > prawa	do	badań	diagnostycznych,	na	które	otrzymasz	skierowanie	od	
lekarza,	posiadającego	umowę	z NFZ.	Lekarz	poda	Ci	adres	miejsca,	
w którym	są	wykonywane	zalecone	badania,

 > wizyty	u lekarza	specjalisty,	do	którego	skierowanie	wystawi	lekarz	
podstawowej	opieki	zdrowotnej.	Lekarz	specjalista	musi	mieć	umowę	
z NFZ.

Bez	skierowania	skorzystasz	z leczenia	u następujących	specjalistów:
 > psychiatry,
 > onkologa,
 > dentysty,
 > ginekologa.
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Masz	prawo	do	bezpłatnego	leczenia	bez	skierowania,	jeżeli	jesteś:
 > chory	na	gruźlicę,
 > zakażony	wirusem	HIV,
 > uzależniony	od	alkoholu,	środków	odurzających,	środków	
psychotropowych	w zakresie	leczenia	i terapii	uzależnienia.

Nagła choroba – co zrobić?
Przychodnie	czynne	są	zazwyczaj	od	godz.	7.00	do	18.00	lub	19.00,	
od	poniedziałku	do	piątku.	Jeśli	jednak	Ty	lub	Twój	bliski	poważnie	
rozchoruje	się	w nocy,	w weekend	lub	dzień	wolny	od	pracy,	możesz	
bezpłatnie	skorzystać	z pomocy	w placówkach	nocnej	i świątecznej	
opieki	zdrowotnej.

Jeśli	zagrożone	jest	życie	Twoje	lub	Twoich	najbliższych	wezwij	
pogotowie	ratunkowe,	tel.	999	lub	zadzwoń	na	numer	112.

WAŻNE!!!
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Obywatele	Ukrainy,	którzy	przyjechali	do	Polski	po	24.02.2022r.,	
mocą	Ustawy	z	dnia	12	marca	2022	r.	o	pomocy	obywatelom	
Ukrainy	w	związku	z	konfliktem	zbrojnym	na	terytorium	tego	
państwa	(z	późn.	zm.),	są	objęci	obowiązkowym	ubezpieczeniem	
bez	dodatkowych	formalności.	Czynności	medyczne	mogą	
jednak	wymagać	bez	posiadania	numeru	PESEL.

WAŻNE!!!



• Transport publiczny

Komunikacja autobusowa
Autobusy	miejskie	kursują	w:

Opolu Kędzierzynie-Koźlu Nysie

	 Autobusy	podmiejskie	łączą	małe	miejscowości	z ośrodkami	
powiatowymi	oraz	stolicą	regionu.	Połączenia	dalekobieżne	wykonują	
przedsiębiorstwa	transportowe	z różnych	rejonów	Polski.		Usługi	
transportowe	wykonują	również	prywatni	przewoźnicy.	W większości	
są	to	firmy	realizujące	przewozy	turystyczne	i regularne	połączenia	
międzynarodowe.	Jest	też	kilka	firm	realizujących	usługi	transportowe	
głównie	mikrobusami.	Największą	z nich	są	Komercyjne	Linie	
Autobusowe	LUZ	Sp.	z o.o.	

Zakup biletów: 
-	bilety	autobusowej	komunikacji	miejskiej	można	kupić	w kioskach,	
niektórych	sklepach,	u kierowcy	autobusu,	biletomatach.	
-	bilety	międzymiastowej	komunikacji	autobusowej	można	kupić	
w kasach	biletowych,	na	dworcach	autobusowych	lub	u kierowcy.	

Uwaga! 
korzystając	z usług	jednego	przewoźnika	nie	można	posługiwać	się	
biletami	zakupionymi	u innego.	Np.	bilety	MZK	w Opolu	nie	są	ważne	
w autobusach	MZK	Nysa.	



Komunikacja kolejowa
	 Przez	województwo	opolskie	przebiegają	jedne	z najważniejszych	linii	
kolejowych	w Polsce,	w tym	o znaczeniu	europejskim.	Większość	miast	
Opolszczyzny	skomunikowanych	jest	ze	stolicą	regionu	podmiejską	
komunikacją	kolejową	realizowaną	przez	publicznego	przewoźnika	
„Przewozy	Regionalne”	Sp.	z o.o –	www.polregio.pl.	Ponadto	ze	stolicy	
regionu	można	dotrzeć	do	większości	miast	wojewódzkich	za	pomocą	
pociągów	pospiesznych	TLK	Intercity	–	www.intercity.pl	oraz	do	
Warszawy	pociągiem	o najwyższym	standardzie	Express	Intercity	(EIC).	

Zakup biletów: 
	 Bilety	kolejowe	można	kupić	w kasach	biletowych	na	stacjach	
kolejowych,	w automatach	biletowych	lub	w pociągu	oraz	online.	

Uwaga! 
Na	podstawie	biletu	zakupionego	na	pociąg	spółki	Przewozy	Regionalne	
nie	można	podróżować	pociągiem	spółki	Intercity	i odwrotnie.	
Bilety	mogą	być:	jednorazowe,	całodobowe,	trzydniowe,	tygodniowe	
i miesięczne.
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Komunikacja lotnicza 
	 Najbliższe	międzynarodowe	lotniska	znajdują	się	we	Wrocławiu,	
Katowicach,	Krakowie	i	czeskiej	Ostravie.

Przydatne	linki:

www.airport.wroclaw.pl	
www.katowice-airport.com.	
www.krakowairport.pl
www.airport.ostrava.cz

Wyszukiwanie połączeń:
www.e-podroznik.pl 
Autobusowe:	www.rozklady.com.pl,	www.autobusowyrozkladjazdy.pl 
Kolejowe:	rozklad.sitkol.pl,	www.rozklad-pkp.pl
Lotnicze	:	skyscanner.pl,	lataj.pl,	tanielinielotnicze.pl
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Zakwaterowanie
	 Koszty	zakwaterowania	na	Opolszczyźnie,	podobnie	jak	w całej	
Polsce,	mogą	różnić	się	w zależności	od	lokalizacji,	wielkości	
i standardu	wyposażenia	mieszkania	czy	domu.	Ceny	nieruchomości	
uzależnione	są	także	od	sytuacji	gospodarczej,	poziomu	opłat	i popytu	
na	rynku	nieruchomości.	Najwyższe	ceny	znajdziemy	w dużych	
miastach	regionu.
	 Oferty	wynajmu	lub	zakupu	nieruchomości	mieszkalnych	
można	znaleźć	w prasie,	Internecie	i poprzez	usługi	agencji	
nieruchomości.	Planując	zakwaterowanie	tymczasowe	lub	pobyt	
w celach	turystycznych	można	zatrzymać	się	w hotelach,	motelach,	
pensjonatach	itp.	

Przydatne	linki:

www.olx.pl
www.otodom.pl
www.adresowo.pl
www.morizon.pl
www.noclegowo.pl
www.nocowanie.pl

Koszt wynajęcia mieszkania: 
	 1-pokojowego	w	Opolu	waha	się	od	800	do	1500	zł	(+opłaty)	
	 2-pokojowego	waha	się	od	1000	do	2000	zł	(+opłaty)	
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Kultura i sztuka
	 Opolszczyzna	szczyci	się	bogatą	i wieloetniczną	kulturą	i sztuką,	
z przenikającymi	się	wpływami	polskimi,	czeskimi	i niemieckimi.	
Spowodowało	to	wyodrębnienie	oryginalnej	kultury	tego	regionu,	
z własnym	dialektem,	strojem	ludowym	oraz	kuchnią.	
	 W regionie	jest	wiele	obiektów	i miejsc,	które	są	ciekawe	dla	
odwiedzających	turystów.	Opolskie	kryje	mnóstwo	atrakcji,	pięknych	
i ciekawych	miejsc,	zabytków.	Ma	także	bogatą	ofertę	spektakli	
w teatrach	oraz	filharmonii,	imprez	i wydarzeń	kulturalnych,	wystaw	
w galeriach	i muzeach.	

Przydatne	linki:

www.orot.pl
www.visitopolskie.pl
www.opole.pl
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	 Opole	jest	nie	tylko	administracyjnym,	ale	również	kulturalnym	
centrum	regionu.	Nosi	miano	stolicy	polskiej	piosenki,	dlatego,	że	od	
60	lat,	w opolskim	amfiteatrze,	odbywa	się	Krajowy	Festiwal	Polskiej	
Piosenki.

Muzeum Polskiej Piosenki
	 Stolica	Polskiej	Piosenki	od	2016	r.	ma	także	swoje	muzeum,	
które	ma	siedzibę	w Amfiteatrze	Tysiąclecia.	Ekspozycja	muzeum	
przedstawia	w zarysie	historię	polskiej	piosenki	od	lat	20.	ubiegłego	
wieku	do	czasów	współczesnych.	Rolę	odtwarzacza	multimedialnego	
pełnią	tu	dwie	muzyczne	ściany,	na	których	umieszczono	monitory	
dotykowe	wyświetlające	teledyski,	fragmenty	koncertów,	programów	
telewizyjnych…	Każdy	zwiedzający	otrzymuje	zestaw:	audioprzewodnik	
i komfortowe	słuchawki,	co	pozwala	mu	indywidualnie	zwiedzać	
wystawę	i słuchać	wybranych	piosenek	tak	długo,	jak	chce.	Są	też	
budki	do	nagrywania	piosenek.	Jest	też	miejsce	dedykowane	modzie	
estradowej.

          Narodowe Centrum Polskiej Piosenki

          Muzeum Polskiej Piosenki
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Rozrywka
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CIEKAWE WYDARZENIA W REGIONIE 
 > Krajowy	Festiwal	Polskiej	Piosenki	w Opolu	–	coroczny,	drugi	
najstarszy	festiwal	w Europie,	prezentujący	najciekawszych	artystów	
polskiej	estrady,	popularyzujący	nowe	utwory	i promujący	nowych	
artystów;	

 > Ogólnopolski	Festiwal	Teatrów	Lalek	w Opolu	–	jest	jednym	
z najstarszych	i najważniejszych	wydarzeń	artystycznych	w Polsce.	
Jego	założeniem	jest	przegląd	twórczości	teatrów	lalek,	prezentacja	
najciekawszych	wydarzeń	w dziedzinie	sztuki	lalkowej,	konfrontacja	
i ocena	artystyczna	twórców	teatralnych.	

 > Mistrzostwa	Europy	Mażoretek	w Opolu	–	coroczne	zmagania	
zespołów	żąglujących	mażoretek	prezentujących	choreograficzne	
układy	taneczno-marszowe	do	muzyki	orkiestr	dętych;	

 > Muzyczne	Święto	Kwitnących	Azalii,	Zamek	Moszna	–	festiwal	muzyki	
poważnej,	liczne	recitale,	spotkania	z wybitnymi	artystami.	Wystawy	
prac	artystów	plastyków;	

 > Dni	Twierdzy	Nysa	–	największą	atrakcją	imprezy	jest	inscenizacja	
bitwy	z 1807	r.	między	wojskami	napoleońskimi	a pruskimi,	możliwość	
poznania	życia	obozowego,	koncert	muzyki	żołnierskiej,	zwiedzanie	
fortu,	szukanie	skarbu;	



 > Lato	Kwiatów	w Otmuchowie	–	coroczna	wystawa	kwiatów	ciętych,	
drzew	i krzewów	ozdobnych,	dekoracji	do	ogrodów,	sprzętu	
ogrodniczego,	występy	amator-skich	i profesjonalnych	zespołów	
muzycznych;	

 > Międzynarodowe	Zawody	Drwali	–	we	wsi	Bobrowa	(pow.	oleski),	
liczne	konkurencje	o zasięgu	międzynarodowym,	związanie	
z zawodem	drwala.

 > Najazd	Poetów	na	Zamek	w Brzegu	–	coroczna	jesienna	impreza	
odbywająca	się	we	wnętrzach	Zamku	Piastów	Śląskich.	Impreza	
literacka	o zasięgu	międzynarodo-wym	prezentująca	współczesną	
poezję	i jej	twórców.	Spotkania,	koncerty,	spektakle,	wieczory	
artystyczne,	wernisaże;	

 > Jeździeckie	Mistrzostwa	Gwiazd	w Zakrzowie	–	każdego	roku	
artyści	telewizyjni	i filmowi	zmagają	się	w czterech	konkurencjach	
jeździeckich:	skokach	przez	przeszkody,	ujeżdżeniu,	powożeniu	
i western	riding.	

 > Do	tego	zestawu	można	dodać	wiele	mniejszych,	ale	niemniej	
ciekawych	festiwali	odbywających	się	regularnie	co	roku:	
Songwriters	Festiwal,	Festiwal	Fotograficzny,	Festiwal	Filmowy	
Opolskie	Lamy	czy	Ogólnopolskie	Konfrontacje	Teatralne,	Jarmark	
Franciszkański,	Międzynarodowa	Wystawa	Psów	Rasowych…



Turystyka
Miejsca, które trzeba zobaczyć

• Opole

	 Stolica	regionu	i duża	atrakcja	turystyczna.	Potrzeba	kilku	dni,	żeby	
zwiedzić	najciekawsze	atrakcje.	Czego	nie	wolno	pominąć:

 > Górująca	nad	miastem	charakterystyczna	Wieża	Piastowska	to	ślad	
po	zamku	Opolskich	Piastów.

 > Rynek	-	kamienica	nr	4	gdzie	w 1959	r.	rozpoczął	działalność	
światowej	sławy	„Teatr	13	Rzędów”	Jerzego	Grotowskiego.

 > Renesansowy	ratusz,	zbudowany	na	wzór	florenckiego	Palazzo	
Vecchio.	

 > „Opolski	Akropol”	to	położony	w najwyższym	punkcie	miasta,	
na	wapiennym	wzgórzu	-	to	siedziba	Uniwersytetu	Opolskiego,	
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z galerią	śląskiej	rzeźby	barokowej	na	zboczu,	Kaplicą	Św.	Wojciecha	
i pomnikami	ikon	polskiej	piosenki,	teatru,	sztuki.

 > Muzeum	Śląska	Opolskiego	i sąsiadująca	z nim	Kamienica	
Czynszowa.

 > Wyspa	Bolko	–	wspaniały	park,	na	terenie	którego	umiejscowiono	
przepiękny	ogród	zoologiczny.	A w nim:	lwy,	tygrys,	żyrafy,	zebry,	
goryle…

 > Wenecja	opolska	–	kamienice	położone	nad	kanałem	Młynówka,	
pięknie	podświetlone	po	zachodzie	słońca

 > Muzeum	Wsi	Opolskiej	-	to	unikatowy	w skali	kraju	park	
etnograficzny,	rozłożony	na	dziesięciu	hektarach.	Przenosi	turystę	
do	epoki	drewnianych	chałup	z klepiskiem,	kuźni	z miechami,	pasiek,	
młynów,	do	epoki	pieczenia	domowego	chleba	i jadania	z glinianych	
garnków.

          Zobacz na stronie
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• Krasiejów

	 Diplodok,	T-rex,	allozaur,	welociraptory	czy	12-metrowe	brachiozaury	
–	makiety	dinozaurów	w naturalnych	rozmiarach,	które	można	obejrzeć	
w krasiejowskim	Juraparku,	robią	niesamowite	wrażenie.
	 W warstwach	iłów,	wydobywanych	na	potrzeby	przemysłu	
cementowego,	badacze	z Polskiej	Akademii	Nauk	odkryli	cmentarzysko	
płazów	i gadów	z epoki	dinozaurów,	w tym	kompletny	szkielet	
najstarszego	na	świecie	pradinozaura,	którego	nazwano	Silesaurus	
Opolensis.
	 Żył	on	ok.	230	mln	lat	temu.	W tym	właśnie	miejscu	zbudowano	
JuraPark,	który	stał	się	jedną	z największych	atrakcji	turystycznych	
regionu	Rocznie	odwiedza	go	ponad	300	tys.	turystów.	To	cel	
wycieczek	rodzinnych	i szkolnych.	Oceanarium,	kino	emocji	(Cinema	
5D),	multimedialna	podróż	kapsułą	czasu	poprzez	dzieje	naszej	planety	
zainteresują	także	studentów	i naukowców,	podobnie	jak	pawilon:	
jedyne	muzeum	na	świecie,	które	mieści	się	bezpośrednio	nad	czynnym	
stanowiskiem	paleontologicznym.	

          Zobacz na stronie



• Rzeka Mała Panew

	 Ze	względu	na	niezwykle	malownicze	meandry,	zwana	jest	„Opolską	
Amazonką”.	Na	obszarze	Doliny	Małej	Panwi	wytyczono	i oznakowano	
370	km	ścieżek	rowerowych	oraz	zbudowano	przystanie,	gdzie	
organizowane	są	spływy	kajakowe.

          Zobacz na stronie
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• Moszna

	 Kto	pragnie	ciszy	i ukojenia,	musi	zawitać	do	Mosznej,	gdzie	
w sentymentalnym	parku	stoi	pałac	jak	z disneyowskich	bajek.	
Obok	jest	najsłynniejszy	ośrodek	hodowli	koni	sportowych	w Polsce.	
Ten	imponujący	zamek,	wraz	z otaczającym	go	rozległym	parkiem	
z pięknymi	azaliami	i rododendronami,	jest	jednym	z piękniejszych	tego	
typu	obiektów	w Polsce.	Trudno	w to	uwierzyć,	ale	pałac	ma	aż	99	wież	
i wieżyczek	oraz	365	pomieszczeń,	tyle	ile	dni	w roku.

          Zobacz na stronie
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•  Góra  św. Anny 

	 Miejsce	szczególne	ma	mapie	Śląska	Opolskiego,	położone	na	
wygasłym	wulkanie.	Znajduje		się	tu	najważniejsze	górnośląskie	
sanktuarium,	kalwaria	i monumentalny	kamienny	amfiteatr	mogący	
pomieścić	kilkadziesiąt	tysięcy	widzów.	Skarb	świątyni,	którą	
opiekują	się	franciszkanie,	to	bezcenny,	lipowy	posążek	Świętej	Anny	
Samotrzeciej	z XV	w.,	zawierający	relikwie	świętej.
	 Muzeum	Czynu	Powstańczego	mieści	się	w budynku	starej	szkoły,	
gdzie	w czasie	III	Powstania	Śląskiego	w 1921	r.	był	sztab	powstańczy.
Dla	spragnionych	mocnych	wrażeń	jest	też	suchy	tor	saneczkowy	na	
zboczu	annogórskiego	wulkanu.	Wszystko	to	w klimatycznym	otoczeniu	
przyrody	Parku	Krajobrazowego	Góra	Św.	Anny.

          Zobacz na stronie



• Jeziora

	 Trzy	jeziora	zaporowe	Opolszczyzny	–	Turawskie,	Nyskie	
i Otmuchowskie	to	najpopularniejsze	miejsca	wypoczynku	i rekreacji	
w regionie.	Osłonięta	lasami	Turawa	sprzyja	żeglarzom	dobrym	wiatrem.	
Uchodzi	też	za	jedno	z najlepszych	łowisk	sandacza	w Polsce.	Jeziora	
Turawskie	to	świetne	miejsce	do	aktywnego	wypoczynku.	Dookoła	wiją	
się	ścieżki	rowerowe,	można	też	pobiegać	czy	po	prostu	pospacerować	
po lesie. 

          Zobacz na stronie



• Góry Opawskie

	 Na	południu	województwa	wyrastają	Góry	Opawskie,	z najwyższym	
szczytem	w okolicy	-	Kopą	Biskupią	(890	m	n.p.m.).	Stąd	rozpościera	się	
panorama	na	stronę	polską	i czeską.
	 To	najcenniejszy	krajobrazowo	i przyrodniczo	zakątek	województwa.	
Oferuje	liczne	szlaki	piesze	i rowerowe,	dobrą	bazę	hotelową	
i agroturystyczną,	łowiska	pstrągów,	nowoczesne	ośrodki	seminaryjno-
konferencyjne,	rekreacyjne	i rehabilitacyjne.
	 Partnerska	współpraca	z sąsiednimi	gminami	czeskiego	pogranicza	
oraz	brak	szlabanów,	oddzielających	polskie	i czeskie	wioski	-	
spowodowało,	że	okolice	Głuchołaz,	Jarnołtówka,	Pokrzywnej	stały	
się	w ostatnich	latach	wyjątkowo	atrakcyjne	dla	miłośników	górskich	
wędrówek,	narciarstwa	biegowego,	a także	knedliczków	i dobrego	piwa	
wypitego	po	szusowaniu	na	nartach	na	stoku	w Zlatych	Horach.

          Zobacz na stronie



• Zamki i pałace

	 Opolskie	to	kraina	zamków,	pałaców,	dworków.	Jest	ich	w tym	
regionie	prawie	200:	najwięcej	w Polsce.	
	 Wiele	tego	typu	obiektów	jest	odrestaurowanych,	jak	np.	Pałac	
w Sulisławiu.	Inne	–	niestety	są	ruinami	-	choć	niezwykle	urokliwymi,	
jak	np.:	Kopice.	Do	zwiedzenia	polecamy	również	zamki	i pałace	
w Niemodlinie,	Bożejowie,	Większycach…	
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• Nysa

	 Nysa	to	„Śląski	Rzym”.	Była	przez	stulecia	najbogatszym	po	
Wrocławiu	miastem	Śląska,	stolicą	Księstwa	Nyskiego.	Obok	Bazyliki	
Św.	Jakuba	i Św.	Agnieszki,	w murach	nigdy	niedokończonej	dzwonnicy	
mieści	się	skarbiec	gromadzący	unikatowe,	odnalezione	niedawno	
wyroby	miejscowych	złotników.	
	 Jedną	z największych	atrakcji	Nysy	są	fortyfikacje	otaczające	miasto.	
Doroczne	„Dni	Twierdzy	Nysa”	przypominają	mieszkańcom	historyczne	
oblężenie	-	na	pamiątkę	1807	r.	
	 Miasto	i okolice	polecamy	zwiedzić	pieszo,	podążając	oznakowanym	
przed	paru	laty	szlakiem	św.	Jakuba.	To	fragment	odtwarzanej	
współcześnie	prastarej	drogi	Camino	de	Santiago.
	 Nyska	twierdza	pełniła	często	rolę	więzienia	i obozu	jenieckiego.	
Przetrzymywany	był	w niej	m.in.	wybitny	polityk	Rewolucji	Francuskiej,	
jeden	z twórców	Deklaracji	Praw	Człowieka	i Obywatela,	markiz	de	La	
Fayette.	Z kolei	w 1916	r.	w czasie	I Wojny	Światowej	więziony	był	tam	
Charles	de	Gaulle,	późniejszy	prezydent	Francji.	Twierdza	Nyska	była	
swego	czasu	jedną	z najlepszych	w całej	Europie.	Przekonały	się	o tym	
właśnie	wojska	napoleońskie,	które	przez	114	dni	oblegały	miasto.

          Zobacz na stronie



•  Brzeg

	 Zamek	Piastów	Śląskich	w Brzegu	-	tu	przed	wiekami	tętniło	życie	
umysłowe	i kulturalne	Śląska.	Zachowana	bogato	rzeźbiona	fasada	
budynku	bramnego	to	jeden	z najlepszych	przykładów	renesansu	
w Europie	Środkowej.	
	 Opolskie	dziedzictwo	to	także	Szlak	Średniowiecznych	Polichromii	
Brzeskich:	aż	w 18	kościołach	znajdują	się	unikalne	gotyckie	malowidła,	
stworzone	przez	nieznanego	Mistrza	Brzeskich	Pokłonów	Trzech	Króli	
i jego	naśladowców.	Trasa	wiedzie	z Brzegu	-	z Kościoła	Św.	Mikołaja	
–	m.in.	przez	Małujowice,	Łukowice	Brzeskie,	Przylesie,	Krzyżowice,	
Pogorzelę,	Strzelniki,	Kruszynę.
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•  Szlak drewnianego budownictwa sakralnego 

	 To	jedna	z perełek	regionu	-	70	drewnianych	świątyń.	Jedną	
z najciekawszych	architektonicznie,	nie	tylko	w Polsce,	ale	też	
w Europie,	jest	położony	pod	Olesnem,	kościół	pielgrzymkowy	św.	Anny,	
zbudowanym	na	planie	róży.	To	zabytek	klasy	zerowej,	a jego	makieta,	
wraz	z makietą	wieży	Eiffla	była	prezentowana	na	światowej	wystawie	
sztuki	architektonicznej	w Nowym	Jorku.

          Zobacz na stronie

•  Gród rycerski w Biskupicach pod Byczyną  

	 Pobyt	w	grodzie	rycerskim	gwarantuje	nie	tylko	przeniesienie	się	
w	czasie	do	średniowiecza,	ale	także	dobrą	zabawę	dla	całej	rodziny.	
W	programie	do	wyboru	są	atrakcje,	które	usatysfakcjonują	nawet	
najbardziej	wybrednych:	od	noclegów	w	średniowiecznych	komnatach,	
przez	posiłki	w	staropolskiej	karczmie,	po	kąpiele	w	szwedzkich	baliach.
W	trakcie	dnia	na	gości	czekają	typowe	rycerskie	zajęcia:	strzelanie	
z	łuku,	warsztaty	w	zbrojowni,	na	które	składają	się	przymierzanie	
uzbrojenia	i	strojów	z	epoki.	To	zajęcia,	które	z	pewnością	bardziej	
zainteresują	chłopców.	Jest	też	coś	dla	dziewczynek:	nauka	pisania	
gęsim	piórem,	czerpanie	papieru	oraz	tkanie	średniowiecznymi	
metodami.
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Młodzi	kandydaci	na	rycerzy	mogą	się	doskonalić	w	rzucie	toporem,	
włócznią	czy	nożem,	a	niewiasty	będą	miały	okazję	poznać	
średniowieczne	tańce.	Zagwarantowane	są	także	atrakcje
dla	osób	o	silnych	nerwach	-	zwiedzanie	„Komnaty	strachu”	–	czyli	
średniowiecznej	sali	tortur.

          Zobacz na stronie

• Paczków 

	 Jest	tu	wyjątkowe	w	skali	Polski	Muzeum	Gazownictwa	oraz	
obwarowania	miejskie,	które	wzniesiono	wraz	z	fortyfikacjami	ok.	1350	r.	
To	właśnie	dzięki	tym	świetnie	zachowanym	murom	miejskim	Paczków	
znany	jest	w	Europie	jako	„Polskie	Carcassonne”.

          Zobacz na stronie
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• Rogów Opolski 

	 Zamek	położony	nad	dawnym	korytem	Odry,	należący	niegdyś	do	
znanego	i	zasłużonego	rodu	hrabiowskiego	von	Haugwitz,	a	także	-	
zgodnie	z	legendą	–	do	Templariuszy.
	 Obecnie	jest	tam	siedziba	oddziału	zabytkowych	zbiorów	
Wojewódzkiej	Biblioteki	Publicznej	w	Opolu,	w	tym	korespondencja	
pomiędzy	hrabią	Haugwitzem	a	Lordem	Byronem.

          Zobacz na stronie
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• Kamień Śląski  

	 Późnobarokowy	pałac,	miejsce	urodzenia	św.	Jacka	Odrowąża	
i błogosławionych	Czesława	i Bronisławy	Odrowążów.	Pałac	otacza	
piękny	ogród	i park.	Po	sąsiedzku	jest	sanatorium	rehabilitacyjne	
Sebastianeum	Silesiacum.	Terapia	jest	oparta	na	metodzie	
wodolecznictwa,	rozpropagowanej	w XIX	w.	przez	ks.	Sebastiana	
Kneippa.	Łączy	doskonałe	właściwości	lecznicze	wody	z odpowiednią	
ilością	ruchu,	właściwą	dietą	oraz	aromaterapią.

          Zobacz na stronie
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• Otmuchów  

	 Zamek,	który	był	rezydencją	biskupów	wrocławskich	i książąt	
nyskich.	Ciekawostką	jest	studnia	tatarska	na	dziedzińcu	i „końskie	
schody”	(szerokie,	lekko	wznoszące	się	schody,	które	umożliwiały	
wnoszenie	biskupa	w lektyce).	Wart	zobaczenia	jest	też	barokowy	
kościół	św.	Mikołaja,	który	zbudowano	w latach	1691-93.	Są	w nim	
cztery	obrazy	pędzla	Michała	Leopolda	Willmanna,	zwanego	ze	względu	
na	podobieństwo	warsztatu	„Śląskim	Rembrandtem”,	a także	seria	
38	fresków	wykonanych	przez	Karola	Dankwarta	(twórca	m.in.	prac	
w Kościele	św.	Anny	w Krakowie	czy	na	Jasnej	Górze).	

          Zobacz na stronie



•  Łambinowice  

	 Centralne	Muzeum	Jeńców	Wojennych	–	obóz	w Łambinowicach	
zaczął	działać	w czasie	wojny	prusko-francuskiej,	później	funkcjonował	
podczas	I Wojny	Światowej.	W trakcie	II	Wojny	Światowej,	w pewnym	
okresie,	był	największym	obozem	jenieckim	w okupowanej	Europie.	
Obejrzeć	można	tu	nie	tylko	wystawę,	ale	także	cmentarze	z różnych	
okresów	jego	funkcjonowania,	na	których	spoczywają	jeńcy	i ofiary	
różnych	narodowości.	W swoich	zbiorach	muzeum	ma	ponad	8	tys.	
eksponatów,	które	jeńcy	wytworzyli	podczas	pobytu	w niewoli.

          Zobacz na stronie
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Więcej	informacji:	

www.polskieszlaki.pl 
www.opoledzisiaj.pl 
www.visitopolskie.pl



Przewodnik teleadresowy
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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



Przydatne strony internetowe

Urząd	ds.	cudzoziemców
www.udsc.gov.pl

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

Portal	informacyjny
www.migrant.info.pl

INFORMACJE DLA CUDZOZIEMCÓW

PROMOCJA ZATRUDNIENIA – OFERTY PRACY – EURES

Infolinia	dla	cudzoziemców
tel.	800	033	010	–	dla	tel.	komórkowych	77	45	24	336
od	poniedziałku	do	piątku	w	godzinach	8.00-15.00.

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

URZĘDY REGIONALNE
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

GOSPODARKA I BIZNES
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
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Polska-	portal	promocyjny
poland.pl

Opolska	Regionalna	Organizacja
Turystyczna
www.orot.pl

Opolskie	Centrum	Informacji	
Turystycznej

www.visitopolskie.pl

TURYSTYKA

EDUKACJA
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

KULTURA I ROZRYWKA

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

UNIA EUROPEJSKA

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

Teatr	im.	Jana	Kochanowskiego
w	Opolu

teatropole.pl

Filharmonia	Opolska
www.filharmonia.opole.pl

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

ERASMUS+
erasmusplus.org.pl

Portal	Unii	Europejskiej
europa.eu

SOLVIT
ec.europa.eu/solvit

Europejskie	Dni	Pracy
www.europeanjobdays.eu/pl

EURODESK
www.eurodesk.pl

Muzeum	Ziemi	Prudnickiej
www.muzeumprudnik.pl

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

Opolski	Ogród	Zoologiczny
www.zoo.opole.pl



Centrum Integracji Cudzoziemców w Opolu
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
ul. Damrota 7, 45-064 Opole

Telefony:
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

Godziny urzędowania Centrum to:

pon,	wt,	czw,	pt:		8.00-16.00	(przy	czym	bezpośrednia	obsługa	klientów	odbywa	
się	do	godziny	15.30)
śr:		8.00-	18.00	(przy	czym	bezpośrednia	obsługa	klientów	odbywa	się	do	godziny	
17.30)
soboty:		10.00-14.00	(przy	czym	bezpośrednia	obsługa	klientów	odbywa	się	do	
godziny	13.30)


