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OPOLE 
- to miasto leżące w południowo zachodniej części Polski.
Jest stolicą województwa opolskiego, w której znajdują się główne 
urzędy i ośrodki administracji publicznej.
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Miasto leży nad rzeką Odrą – drugą, co do 
wielkości rzeką  w Polsce. W 2019 roku liczyło 
138 000 mieszkańców,  a powierzchnia wy-
niosła 147 km2.

Od 2019 roku Opole podzielone jest na 13 dziel-
nic. Na czele miasta stoi Prezydent, który zarzą-
dza Urzędem Miasta. Natomiast każda z części 
miasta ma swoją reprezentację w Radzie Miasta.
Opole to jedno z najstarszych miast w Polsce. 
Niedawno obchodziło swoje 800. urodziny! 

Jego wizytówką i śladem po średniowiecznych 
dziejach jest pochodząca z XIV wieku wieża 
zamkowa, zwana Wieżą Piastowską. Sam zamek 
zapoczątkował powstanie miasta, jednakże 
w 1931 roku został rozebrany i do dziś pozostały 
tylko fragmenty muru. 

Opole posiada wiele miejsc, które warto od-
wiedzić – takie, jak rozciągniętą nad pięknym 
Kanałem Młynówka – Opolską Wenecję - dzie-
lącą ścisłe centrum miasta od cichej, willowej 
dzielnicy - Wyspy Pasieki. To jedno z najbardziej 
urokliwych i romantycznych miejsc w Opolu. 

Opolski rynek otoczony jest stylowymi ka-
mieniczkami, a w jego centrum znajduje się 
Ratusz, którego wieża została zbudowana na 
wzór wenecki. 

Dawniej opolski rynek wypełniony był kramami 
i budkami kupieckimi. Dzisiejszy kształt zyskał, 
gdy miasto dźwigało się z ruin po II wojnie 
światowej. Przetrwało ją tylko kilka kamienic. Po 
wojennej pożodze, odrestaurowano je w XVIII-
-wiecznym, barokowym stylu. Tak skutecznie 
i uważnie, że dwanaście z nich znalazło się na 
liście pomników architektury. 

Herb i flaga Miasta Opola.
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W Polsce obowiązującą walutą jest polski złoty, 
który dzieli się na 100 groszy. W niektórych 
sklepach możesz płacić obcą walutą – Euro, ale 
pamiętaj, że Polska nie należy do strefy Euro.

EURO USD

Max 4,39 Max 4,01

Min 4,23 Min 3,72

GBP CHF

Max 5,13 Max 4,04

Min 4,67 Min 3,74
Kurs złotego do głównych walut w roku 2019

Przyjeżdżając do Opola możesz wymienić 
walutę w wielu kantorach znajdujących się 
w mieście, albo udać w tym celu do oddziału 
Narodowego Banku Polskiego.

Najpopularniejszym, corocznym opolskim wy-
darzeniem jest Krajowy Festiwal Piosenki Pol-
skiej, który odbywa się od 1963 roku, zazwyczaj 
w czerwcu.

W Opolu mamy najbardziej rozśpiewane mu-
zeum w Polsce! Nowoczesne i w pełni multime-
dialne, którego siedziba znajduje się w legen-
darnym Amfiteatrze Tysiąclecia, znajdującym 
się przy ulicy Piastowskiej.  Ekspozycja muzeum 
przedstawia w zarysie historię polskiej piosenki 
od lat 20. ubiegłego wieku, do czasów współ-
czesnych. Odwiedź Muzeum Piosenki Polskiej!

W pobliżu Ratusza znajdziesz Aleję Gwiazd, 
gdzie swoje ślady pozostawili najwybitniejsi 
polscy twórcy.

W mieście odbywa się wiele wydarzeń kultu-
ralnych. Możesz odwiedzić galerię sztuki, teatr, 
filharmonię albo Muzeum Śląska Opolskiego, 
w którym poznasz dzieje naszego regionu.

Jest także Teatr dla dzieci – noszący nazwę Teatr Lalki i Aktora – miejsce, 
które koniecznie musi odwiedzić każde dziecko

W Teatrze im. Jana Kochanowskiego możesz zobaczyć spektakle 
zarówno polskie, jak i inne popularne na świecie.

W Muzeum Śląska Opolskiego poznasz codzienność mieszkańców regionu 
na przestrzeni lat.
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Opole znajduje się niedaleko autostrady A4 
(E40) oraz dróg krajowych 45,46 i 94.
Do Opola możesz dojechać z najbliższych 
lotnisk międzynarodowych za pomocą trans-
portu kolejowego, autobusowego lub samo-
chodem. 

Po mieście możesz się poruszać za pomocą 
komunikacji miejskiej. Bilety  kupisz w kioskach 
lub biletomatach. Na przystankach widnieje 
informacja o czasie oczekiwania na autobus. 
Ceny biletów są uzależnione od tego, czy jesteś 
studentem czy nie. 
Szczegóły znajdziesz na stronie MZK – Miejski 
Zakład Komunikacji lub w aplikacji mobilnej.

Polska to kraj, w którym przeważającą religią jest 
katolicyzm. Opole posiada katedrę oraz wiele 
kościołów parafialnych. Dla wyznawców innych 
religii również jest miejsce dla swobodnego 
wyznawania swojej wiary.

- Parafia Rzymskokatolicka w Opolu znajduje 
się m.in. przy ulicy Katedralnej 2.
- Parafia Ewangelicko – Augsburska w Opolu 
mieści się przy ul. Pasiecznej 12
- W kościele świętych Piotra i Pawła  przy ul. 
Mickiewicza 1 stworzono kaplicę, w której od-
prawiana jest liturgia dla prawosławnych.

Warto odwiedzić także opolskie ZOO, które znajduję się w integralnej części miasta – Wyspie 
Bolko. Zamieszkuje je ponad 1500 zwierząt reprezentujących 290 różnych gatunków. Dla 
małych dzieci przygotowane zostało mini zoo oraz place zabaw. Ogromną popularnością 
cieszy się pokaz karmienia uchatek!



CDO
- Centrum Dialogu Obywatelskiego, miejsce gdzie pracownicy 

Referatu ds. Integracji chętnie udzielą Ci informacji i pomocy.

9 www. cdo.opole.pl

W Opolu ważne sprawy załatwisz w odpo-
wiednich urzędach. Pamiętaj, jeśli potrze-
bujesz wsparcia to zapraszamy do Centrum 
Dialogu Obywatelskiego, gdzie pracownicy 
Referatu ds. Integracji chętnie udzielą Ci 
informacji i pomocy.
• Pierwszy kontakt dla cudzoziemca w Urzę-
dzie Miasta Opola 
• Koordynacja spraw cudzoziemców w Urzę-
dzie Miasta Opola
• Cykliczne spotkania z cudzoziemcami i or-
ganizacjami pozarządowymi
• Konkursy dla organizacji pozarządowych na 
realizację zadań publicznych.

Legalizacja pobytu 
i pozwolenie na pracę

 
Przyjechałeś do Opola i chcesz tu zostać dłużej 
niż 90 dni? W tym celu musisz udać się do Urzędu 
Wojewódzkiego – Oddział ds. Cudzoziemców, 
gdzie załatwisz wszelkie kwestie związane z:
• Legalizacją pobytu dla obywateli UE
• Legalizacją pobytu dla obywateli spoza UE
• Wydaniem zezwoleń dla rezydentów długo-
terminowych
• Wydaniem i wymianą Karty Pobytu
• Przedłużeniem wizy
• Zaproszeniem rodziny
• Pozwoleniem na pracę
• Kartą Polaka
• Rozpoczęciem procedury uzyskania polskiego 
obywatelstwa

Sprawy meldunkowe 
i komunikacyjne

 
Gdy jesteś już legalnie w Opolu i wynajmujesz 
mieszkanie, to może chcesz kupić swoje własne 
lub marzy Ci się samochód? A może otwierasz 
swój biznes? Powinieneś udać się do Urzędu 
Miasta Opola – Wydział Spraw Obywatelskich, 
gdzie załatwisz wszelkie kwestie związane z:
• Zameldowaniem tymczasowym lub stałym
• Uzyskaniem dowodu osobistego
• Rejestracją pojazdów 
• Wydaniem lub wymianą prawa jazdy

• Założeniem własnej działalności gospodarczej
• Uzyskaniem pozwolenia na sprzedaż alkoholu

Zawieranie małżeństw 
i akty urodzenia dziecka

Urodziło Ci się dziecko albo planujesz ślub? 
Niezbędna jest wizyta w Urzędzie Stanu Cywil-
nego, który swoją siedzibę ma w Ratuszu - gdzie 
załatwisz wszelkie kwestie związane z:
• Udzieleniem ślubu
• Aktami urodzenia
• Aktami zgonu
• Poświadczeniem zagranicznych aktów
• Procedurą zmiany imienia lub nazwiska

Jeśli potrzebujesz skorzystać z opieki medycznej, 
musisz pamiętać, że przysługuje Ci ono tylko 
pod warunkiem, gdy posiadasz Europejską 
Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Brak ta-
kiego dokumentu spowoduje,  że za leczenie 
będziesz musiał zapłacić sam. 
Wjazd do Polski warunkuje m.in. posiadanie 
aktualnego ubezpieczenia. Nasz kraj może mieć 
umowę w tej kwestii z Twoim krajem, dlatego 
przed przyjazdem warto to sprawdzić. Jeśli 
go nie posiada, a Ty jesteś obywatelem spoza 
Unii Europejskiej, to należy wykupić prywatne 
ubezpieczenie, które pokrywać będzie koszty 
ewentualnego leczenia.
W nagłych przypadkach, związanych z wypad-
kiem, urazem lub nagłą sytuacją możesz udać 
się na Szpitalny Oddział Ratunkowy przy 
ul. Katowickiej 64 lub al. Witosa 26. 
Nie potrzebujesz skierowania, ale potrzebu-
jesz potwierdzenia ubezpieczenia!
Posiadając Europejską Kartę Ubezpieczenia 
Zdrowotnego lub prywatne ubezpieczenie 
obejmujące dany zakres leczenia, możesz sko-
rzystać z usług przychodni „Centrum” przy 
ul. Kościuszki 2 oraz dla studentów w Domu 
Studenta „Spójnik” przy ul. Katowickiej 91.

Jeśli w trakcie pobytu w Opolu, będziesz rodzić 
dziecko to udaj się do Szpitala Ginekologiczne-
go. Tam otrzymasz najlepszą fachową opiekę 
dla siebie i dziecka.  Szpital mieści się przy ul. 
Reymonta 8.
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Urząd Wojewódzki

W Urzędzie Wojewódzkim możesz uzyskać 
bezpłatną pomoc prawną z zakresu wsparcia 
legalizacji swojego pobytu. Całość Twoich spraw 
możesz załatwić w Centrum Obsługi Cudzo-
ziemców, które jest dedykowane do wszelkich 
spraw związanych z formalnościami dla osób 
spoza Polski. 

Centrum Dialogu Obywatelskiego

Udaj się do Referatu ds. Integracji w Urzędzie 
Miasta Opola, gdzie zostanie Ci udzielona kom-
pletna informacja o powinnościach i prawach 
związanych z pobytem.
Dużym ułatwieniem dla Ciebie będzie znajo-
mość języka polskiego. Dla takich osób organi-
zowane są kursy językowe o różnych poziomach 
zaawansowania – szczegóły możesz uzyskać 
w Referacie ds. Integracji.
Jeśli chcesz aktywnie włączyć się w akcje spo-
łeczne, dołącz do organizacji pozarządowych. 
Możesz działać w nich jako wolontariusz. Jeśli 
masz pomysł na  kampanię lub działanie to 
Centrum Dialogu Obywatelskiego jest odpo-
wiednim do tego miejscem. 

Potrzebujesz pomocy prawnej? Nie masz pew-
ności czy Twoja umowa o pracę jest właściwa? 
Masz możliwość zasięgnąć bezpłatnej porady 
prawnej. Przyjdź do nas!

Chcesz podjąć pracę w Opolu? 

Szukasz ofert dla siebie? Udaj się do Powiato-
wego Urzędu Pracy. Obywatele kilku państw 
mają procedurę uproszczoną, ale o tym, czy 
Twój kraj jest tym objęty – dowiedz się w PUP.
Możesz otrzymać zezwolenie na pobyt czaso-
wy i pracę jednocześnie. Abyś mógł legalnie 
pracować, obowiązkiem pracodawcy jest po-
twierdzenie zamiaru zatrudnienia Cię na danym 

stanowisku. Ważne jest to, że w trakcie obowią-
zywania pozwolenia, możesz zmienić pracę. 
Nowy pracodawca także musi potwierdzić to 
zatrudnienie. Wykonywanie pracy nielegalnie 
skutkuje nałożeniem kary grzywny i wydale-
niem z Polski!

Dowiedz się o swoich prawach 
i obowiązkach.

Pamiętaj, że pracując w Polsce masz prawo do 
takiego samego wynagrodzenia, jak wszyscy!

Pracując w Polsce, niezależnie na jakiej umowie, 
masz takie same prawa jak inni. Jeśli czujesz, że 
pracodawca Cię oszukuje, jesteś traktowany nie-
uczciwie , dochodzi do mobbingu lub przemocy, 
nie czekaj – zgłoś się do Powiatowego Inspek-
toratu Pracy. Tam także zasięgniesz porady 
prawnej na infolinii, a obywatele Ukrainy, mają 
możliwość otrzymania jej w swoim języku.

Pracując, podlegasz obowiązkowi ubezpie-
czenia. Pracodawca ma obowiązek zgłoszenia 
Cię do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie 
później, niż w przeciągu 7 dni od dnia rozpo-
częcia pracy.  

Funkcjonariusze Straży Granicznej oraz Policji 
mogą dokonać kontroli legalności Twojego 
pobytu w Polsce, przychodząc do Twojego 
mieszkania lub miejsca pracy. Dodatkowo 
Urząd do Spraw Cudzoziemców, wojewoda lub 
Służba Celna mogą przeprowadzać kontrole 
związane z Twoim pobytem i pracą. Jeśli masz 
odpowiednie dokumenty, to nie musisz się 
martwić.
 
Pamiętaj, żeby po spożyciu alkoholu nie wsiadać 
za kierownicę. Jeżeli masz we krwi od 0,2 ‰ do 
0,5 ‰ jest to wykroczenie, ale powyżej 0,5 ‰ 
stanowi to przestępstwo. 

W Polsce posiadanie narkotyków jest karalne! 
Pamiętaj, że nie możesz ich wwozić ich, gdyż 
grozi Ci za to kara więzienia lub po prostu nie 
zostaniesz przepuszczony przez granicę. 

W Opolu jest kilka uczelni wyższych 
– odwiedź każdą z nich.

Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Opolski powstał w 1994 roku, ale 
już od 1950 roku istniała w Opolu Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna. Uniwersytet Opolski kształci 
studentów na 86 różnych kierunkach. 
W 4 akademikach zlokalizowanych w pobliżu 
kampusu uniwersyteckiego zamieszkuje prawie 
1 800 studentów. 

Politechnika Opolska
Z kolei na mającej ponad 50 lat, Politechnice 
Opolskiej, studenci mają do wyboru prawie 30 
kierunków, a kampus dysponuje 4 akademikami. 

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła 
Zawodowa

Od 2003 roku funkcjonuje także Państwowa 
Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa, gdzie 
kształcą się osoby w zawodach medycznych, 
jednakże od 15 lipca br. wejdzie ona w skład 
Uniwersytetu Opolskiego jako nowy wydział.
 
Poza państwowymi uczelniami działają również 
te prywatne. Od 1998 roku działa Wyższa Szkoła 
Zarządzania i Administracji, a także opolski od-
dział Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 
który działa od 2007 roku. Te uczelnie zajmują 
wysokie miejsca w rankingach i stanowią dobre 
miejsce do nauki dla wszystkich zaintereso-
wanych.

Wzgórze uniwersyteckie
Wzgórze uniwersyteckie, pomimo że jest zloka-
lizowane w centrum miasta, charakteryzuje się 
jednak ciszą i spokojem. Posiada wiele miejsc 
do odpoczynku, a także do zrobienia cieka-
wych fotografii, dzięki barokowym rzeźbom, 
jak i figurom współczesnych artystów oraz 
ważnych postaci dla polskiej kultury XX i XXI 
w. wykonanym z brązu. 



Najważniejsze telefony
Policja    997 77 422 25 45 komendant@op.policja.gov.pl
Straż Pożarna   998 77 420 70 01  sekretariat@psp.opole.pl
Pogotowie  999 77 441 36 54 sekretariat@pogotowie.opole.pl
Straż Graniczna   77 451 38 20  sdo.Opole@strazgraniczna.pl

Oddział ds. Cudzoziemców 77 452 43 24
Wydział Spraw Obywatelskich 77 541 13 82 so@um.opole.pl
Urząd Stanu Cywilnego  77 451 18 54 usc@um.opole.pl
Referat ds. Integracji  77 446 15 67 integracja@um.opole.pl

Informator zostal przygotowany przez Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola.
Okładka została zaprojektowana przy użyciu zasobów z portalu Freepik.com
Zdjęcia pochodzą z archiwum Urzędu Miasta Opola , Teatru im. Jana Kochanowskiego, Opolskiego Teatru Lalki i Aktora, Muzeum Śląska 
Opolskiego, Uniwersytetu Opolskiego oraz Politechniki Opolskiej. 


