
1. Opole, ul. 1 Maja 29 
 

Budynek czterokondygnacyjny bez windy, wyposażony w podjazd na wózki, z 
drzwiami otwieranymi automatycznie o szerokości 2 metrów  w świetle. Na parterze 
budynku umieszczona jest Tablica Informacyjna, na której umieszczono dane 
poszczególnych Wydziałów z oznaczeniem pięter i numerów pokoi. W budynku 
znajdują się następujące Wydziały: Wydział Komunikacji, Sekretariat Starosty 
Opolskiego, Biuro Rady, Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, Wydział 
Finansowo- Budżetowy, Wydział Organizacyjny, Wydział Edukacji i Spraw 
Społecznych, Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Zespół Radców Prawnych, 
Rzecznik Praw Konsumenta. Każde pomieszczenie biurowe i gospodarcze 
oznaczone jest numerami oraz tabliczkami informacyjnymi. W holu na parterze 
budynku umieszczony jest punkt informacyjny, Sala Operacyjna Wydziału 
Komunikacji, platforma umożliwiająca dostanie się osobie z problemami w 
poruszaniu się do pomieszczenia Kancelarii (biura podawczego) oraz toalety dla 
osób niepełnosprawnych. Toaleta dla klientów Urzędu wyposażona jest w przewijak 
dla niemowląt oraz w uchwyty przy toalecie dla osób poruszających się na wózkach. 
Na korytarzu umieszczono krzesła oraz zorganizowano kącik zabaw dla dzieci. Z 
powodu braku windy na Sali Operacyjnej Nr 13 przygotowano stanowisko nr 16 do 
obsługi osób niepełnosprawnych, które oznaczono następującymi znakami: 

    

W przypadku konieczności przeprowadzenia rozmowy z zachowaniem tajemnicy 
istnieje możliwość skorzystania z pokoju Nr 1. Budynek posiada schody proste, z 
zachowaniem 180 stopni podestu, poręcze po jednej stronie. W budynku można 
przemieszczać się bez ograniczeń, z asystą psa przewodnika.  
W związku z częściowym brakiem dostępności do budynku Starostwa Powiatowego 
w Opolu osobom ze szczególnymi potrzebami Starosta Opolski wyznaczył 
asystentów osób ze szczególnymi potrzebami: 
 
1) Hubert Mróz, 
2) Ryszard Waleska, 
3) Piotr Popczyk, 
4) Małgorzata Andrejczuk. 
 
Do obowiązków asystenta osoby ze szczególnymi potrzebami należy: 

1) doprowadzenie osoby do miejsca wyznaczonego do jego obsługi; 
2) poznanie sprawy z jaką osoba ze szczególnymi potrzebami przybyła do 

Urzędu; 
3) ustalenie wydziału merytorycznego, który realizuje zadanie; 
4) ustalenie pracownika wydziału merytorycznego, który został wyznaczony 

przez  Naczelnika Wydziału do obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami; 
5) odprowadzenie klienta do drzwi wyjściowych Urzędu; 
6) zachowanie w tajemnicy spraw poruszanych przez osobę ze szczególnymi 

potrzebami; 
7) pomoc w ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami. 

 



W celu przywołania asystenta w holu budynku umieszczono dzwonek przywoławczy 
opatrzony znakami:  

 

     
 

oraz napisem „Starostwo Powiatowe w Opolu. Przywołanie Asystenta”. 
W budynku znajduje Kasa na Sali Operacyjnej nr 13, w której można dokonać 
płatności gotówką, lub kartą płatniczą.  
 
Przy budynku Starostwa brak jest parkingu, w związku z czym Starosta Opolski nie 
ma możliwości wyznaczenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.  
 

2. Opole,  Plac Wolności 7-8  - II piętro 
 
Budynek czterokondygnacyjny, wyposażony w podjazd na wózki, z drzwiami 
otwieranymi automatycznie o szerokości 120 cm w świetle oraz wyposażony w 
windę. Na parterze budynku umieszczona jest Tablica Informacyjna, na której 
umieszczono dane poszczególnych Wydziałów z oznaczeniem pięter i numerów 
pokoi. W budynku na II piętrze znajdują się następujące Wydziały: Wydział 
Gospodarowania Nieruchomościami i Rolnictwa oraz Wydział Geodezji i Kartografii. 
Każde pomieszczenie biurowe i gospodarcze oznaczone jest numerami oraz 
tabliczkami informacyjnymi. Istnieje częściowa możliwość poruszania się osób ze 
szczególnymi potrzebami. Budynek posiada schody proste, z zachowaniem 180 
stopni podestu, poręcze po jednej stronie. W budynku można przemieszczać się bez 
ograniczeń, z asystą psa przewodnika. Na I piętrze usytuowany jest pokój dla matki z 
dzieckiem, wyposażony w przewijak. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Na 
korytarzu umieszczono krzesła. 
W związku z częściowym brakiem dostępności do budynku Starostwa Powiatowego 
w Opolu osobom ze szczególnymi potrzebami Starosta Opolski wyznaczył 
asystentów osób ze szczególnymi potrzebami: 
 

1) Agata Pasternak-Jasik, 
2) Krzysztof Kimak, 
3) Grzegorz Olszewski, 
4) Łukasz Knopp. 

 
Do obowiązków asystenta osoby ze szczególnymi potrzebami należy: 

1) doprowadzenie osoby do miejsca wyznaczonego do jego obsługi; 
2) poznanie sprawy z jaką osoba ze szczególnymi potrzebami przybyła do 

Urzędu; 
3) ustalenie wydziału merytorycznego, który realizuje zadanie; 
4) ustalenie pracownika wydziału merytorycznego, który został wyznaczony 

przez  Naczelnika Wydziału do obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami; 
5) odprowadzenie klienta do drzwi wyjściowych Urzędu; 
6) zachowanie w tajemnicy spraw poruszanych przez osobę ze szczególnymi 

potrzebami; 
7) pomoc w ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami. 

 



W celu przywołania asystenta w holu budynku umieszczono dzwonek przywoławczy 
opatrzony znakami:  

 

     
 

oraz napisem „Starostwo Powiatowe w Opolu. Przywołanie Asystenta”. 
 

W przypadku konieczności zachowania szczególnych warunków dyskrecji 
wyznaczono pokój nr 238 do przyjmowania klientów mających kłopoty w poruszaniu 
się, który jest oznaczony znakami: 

    

oraz napisem „Obsługa osób niepełnosprawnych”. 
W budynku znajduje się Kasa w pokoju 225, w której można dokonać płatności 
gotówką, lub kartą płatniczą. Isnieje również możliwość dokonania wszelkich opłat z 
wykorzystaniem płatności elektronicznej lub za pośrednicztwem Poczty Polskiej. 
 
Parking przynależny do budynku posiada jedno miejsce wyznaczone dla osób 
niepełnosprawnych.  
 

3. Opole, ul. Książąt Opolskich 27  – parter 
 

Budynek czterokondygnacyjny, bez windy, wyposażony w podjazd na wózki, drzwi 
otwierane o szerokości 80 cm w świetle. Budynek wyposażony w platformę 
schodową, która uruchamiana jest w przypadku konieczności skorzystania przez 
osoby wymagające szczególnych potrzeb (osoby poruszające się na wózkach, osoby 
poruszające się o kulach, osoby z małymi dziećmi z wózkami). Wydział -Zespół do 
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności znajduje się na parterze budynku. Na 
parterze w holu budynku umieszczona jest Tablica Informacyjna, na której 
umieszczono dane poszczególnych Wydziałów z oznaczeniem pięter i numerów 
pokoi, punkt obsługi osób niepełnosprawnych, kącik zabaw dla dzieci, toaleta dla 
osób niepełnosprawnych wyposażona w uchwyty oraz przewijak dla dzieci. W 
przypadku konieczności zachowania szczególnych warunków dyskrecji wyznaczono 
pokój nr 13 do przyjmowania klientów mających kłopoty w poruszaniu się, który jest 
oznaczony znakami: 

 

    

oraz napisem „Obsługa osób niepełnosprawnych”. 
 

. 



W związku z częściowym brakiem dostępności do budynku Starostwa Powiatowego 
w Opolu osobom ze szczególnymi potrzebami Starosta Opolski wyznaczył 
asystentów osób ze szczególnymi potrzebami: 
 

1)  Małgorzata Rajczyk, 
2)  Dominika Medyńska, 
3)  Daria Mróz, 
4)  Aneta Butrym, 
5)  Daniela Chudalla-Sośnik 

 
Do obowiązków asystenta osoby ze szczególnymi potrzebami należy: 

1) doprowadzenie osoby do miejsca wyznaczonego do jego obsługi; 
2) poznanie sprawy z jaką osoba ze szczególnymi potrzebami przybyła do 

Urzędu; 
3) ustalenie wydziału merytorycznego, który realizuje zadanie; 
4) ustalenie pracownika wydziału merytorycznego, który został wyznaczony 

przez  Naczelnika Wydziału do obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami; 
5) odprowadzenie klienta do drzwi wyjściowych Urzędu; 
6) zachowanie w tajemnicy spraw poruszanych przez osobę ze szczególnymi 

potrzebami; 
7) pomoc w ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami. 

 
W celu przywołania asystenta w holu budynku umieszczono dzwonek przywoławczy 
opatrzony znakami:  

 

     
 

oraz napisem „Starostwo Powiatowe w Opolu, Przywołanie Asystenta”. 
W budynku brak Kasy. Płatności można dokonać w budynku Starostwa Powiatowego 
w Opolu, ul. 1 Maja 29 oraz w Opolu, Plac Wolności 7/8. Istnieje również możliwość 
dokonania wszelkich opłat z wykorzystaniem płatności elektronicznej lub za 
pośrednictwem Poczty Polskiej. 
 
Parking przynależny do budynku posiada dwa miejsca wyznaczone dla osób 
niepełnosprawnych. 
 

4. Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 7/8 - parter 
 
Budynek czterokondygnacyjny, bez windy. Na parterze budynku mieści się Wydział 
Geodezji i Kartografii. Budynek od strony parkingu wyposażony jest w dzwonek 
przywoławczy. Asystenci przyjmują klienta i załatwiają sprawy w przedsionku 
budynku. 
W związku z brakiem możliwości dostępności do budynku dla osób ze szczególnymi 
potrzebami Starosta Opolski wyznaczył asystentów: 
 

1) Patrycja Płaczek 
2) Agata Salamon 

 



telefon: 774607483 
 
W budynku można przemieszczać się bez ograniczeń, z asystą psa przewodnika.  
W budynku brak Kasy. Istnieje możliwość dokonania wszelkich opłat z 
wykorzystaniem płatności elektronicznej lub za pośrednicztwem Poczty Polskiej. 
 
Parking przynależny do budynku posiada dwa miejsca wyznaczone dla osób 
niepełnosprawnych.  

 
 


