
Wydziały Starostwa Powiatowego w Opolu  
znajdują się w 4 budynkach. 

 
Opole, ul. 1 Maja 29 

Sekretariat: Starosty Opolskiego, Wicestarosty Opolskiego oraz Członka Zarządu 
Powiatu Opolskiego 
 
Sekretarz Powiatu Opolskiego 
Skarbnik Powiatu Opolskiego 
Rzecznik Prasowy Starosty Opolskiego 
Rzecznik Praw Konsumenta 
Zespół Radców Prawnych  
Biuro Rady Powiatu Opolskiego 
 
WYDZIAŁY  
Administracyjno-Gospodarczy  
Budownictwa i Ochrony Środowiska 
Edukacji i Spraw Społecznych 
Finansowo-Budżetowy 
Komunikacji 
Organizacyjny 
 
PARKING 
Na terenie siedziby Starostwa Powiatowego w Opolu brak parkingu oraz miejsc 
parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. 
 
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDYNKU 
- liczba kondygnacji: 4, 
- schody proste, z zachowaniem 180 stopni podestu, poręcze po jednej stronie, 
- pomieszczenia oznaczone tabliczkami przydrzwiowymi, 
- brak windy, 
- podnośnik pionowy. 
 
PARTER, WEJŚCIE GŁÓWNE 
- podjazd dla wózków do holu, 
- podwójne drzwi automatyczne, szerokość: 200 centymetrów (w świetle ościeżnicy),  
  brak progów, 
- tablica informacyjna po prawej stronie, 
- dzwonek przywoławczy Asystenta (pomiędzy drzwiami, po lewej stronie), opatrzony  
  poniższym piktogramem: 
 

  
 
oraz opisany w następujący sposób: „Starostwo Powiatowe w Opolu. Przywołanie 
Asystenta”. 
 
 



PARTER, HOL 
- punkt informacyjny, 
- krzesła. 
 
PARTER, SALA OPERACYJNA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI 
- stanowiska obsługi interesantów (stanowisko Nr 16 dla osób ze szczególnymi   
  potrzebami (np. dla osób z niepełnosprawnościami), 
- kasa - metody płatności: gotówka, karta płatnicza,  
- istnieje możliwość dokonania wpłat elektronicznie lub przelewem tradycyjnym. 
 
PARTER, PODWYŻSZENIE* 
- kancelaria (biuro podawcze), 
- toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, przewijak dla  
  niemowląt, 
- kącik zabaw dla dzieci, 
- pomieszczenie gwarantujące zachowanie prywatności i poufności (pokój Nr 1),   
* Dojście po schodach (4 stopnie, poręcz po jednej stronie) lub dojazd na wózku za  
  pomocą podnośnika pionowego. 
 
ASYSTENCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
- Hubert Mróz, 
- Ryszard Waleska, 
- Piotr Popczyk, 
- Małgorzata Andrejczuk. 
  
Do obowiązków Asystentów osób ze szczególnymi potrzebami należą: 
- zapoznanie się ze sprawami interesantów, 
- kontakt z osobą wyznaczoną do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami  
  w wydziale merytorycznym, 
- doprowadzenie interesanta do miejsca obsługi, 
- odprowadzenie interesanta do drzwi wyjściowych Urzędu, 
- zachowanie w tajemnicy spraw poruszanych przez interesanta, 
- pomoc w przypadku ewakuacji tych osób. 
 
DODATKOWE INFORMACJE  
- możliwe jest poruszanie się w asyście psa przewodnika,   
- tłumacz migowy języka polskiego na życzenie klienta. 

 
Opole, Plac Wolności 7 – 8 

 
WYDZIAŁY 
Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa (II piętro), 
Geodezji i Kartografii (II piętro). 
 
PARKING 
2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. 
 
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDYNKU 
- liczba kondygnacji: 4, 
- schody proste, z zachowaniem 180 stopni podestu, poręcze po jednej stronie, 



- winda (wewnątrz budynku), 
- pomieszczenia oznaczone tabliczkami przydrzwiowymi, 
- ograniczona możliwość poruszania się osób ze szczególnymi potrzebami (np. dla  
  osób z niepełnosprawnościami). 
 
PARTER, WEJŚCIE GŁÓWNE 
- podjazd dla wózków od Placu Wolności do holu,  
- podwójne drzwi automatyczne, szerokość: 120 centymetrów (w świetle ościeżnicy),   
  brak progów, 
- tablica informacyjna po prawej stronie. 
 
I PIĘTRO  
- pokój dla matki z dzieckiem wyposażony w przewijak dla niemowląt. 
 
II PIĘTRO 
- dzwonek przywoławczy, opatrzony poniższym piktogramem: 
 

  
  
oraz opisany w następujący sposób: „Starostwo Powiatowe w Opolu. Przywołanie 
Asystenta”, 
- dwie toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (w toalecie 
  damskiej przewijak dla niemowląt), 
- krzesła, 
- kasa (metody płatności: gotówka, karta płatnicza), 
- istnienie możliwość dokonania wpłat elektronicznie lub przelewem tradycyjnym 
- pomieszczenie gwarantujące zachowanie prywatności i poufności (pokój Nr 238),  
  opatrzone poniższym piktogramem:   
     

  
  
oraz opisane w następujący sposób: „Obsługa osób niepełnosprawnych”. 
 
ASYSTENCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
- Agata Pasternak-Jasik, 
- Krzysztof Kimak, 
- Grzegorz Olszewski, 
- Łukasz Knopp.  
 
Do obowiązków Asystentów osób ze szczególnymi potrzebami należą: 
- zapoznanie się ze sprawami interesantów, 
- kontakt z osobą wyznaczoną do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami  
  w wydziale merytorycznym, 
- doprowadzenie interesanta do miejsca obsługi, 
- odprowadzenie interesanta do drzwi wyjściowych Urzędu, 



- zachowanie w tajemnicy spraw poruszanych przez interesanta, 
- pomoc w przypadku ewakuacji tych osób. 
 
DODATKOWE INFORMACJE  
- możliwe jest poruszanie się w asyście psa przewodnika,   
- tłumacz migowy języka polskiego na życzenie klienta. 
 

Opole, ul. Książąt Opolskich 27 

WYDZIAŁY  
Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (parter).  
 
PARKING 
2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. 
 
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDYNKU 
- liczba kondygnacji: 4, 
- pomieszczenia oznaczone tabliczkami przydrzwiowymi, 
- brak windy, 
- platforma schodowa. 
 
PARTER, WEJŚCIE GŁÓWNE, HOL 
- podjazd dla wózków od ul. Książąt Opolskich do holu,  
- podwójne drzwi automatyczne, szerokość: 80 centymetrów (w świetle ościeżnicy),  
  brak progów, 
- tablica informacyjna, 
- dzwonek przywoławczy, opatrzony poniższym piktogramem: 
 

  
 
oraz opisany w następujący sposób: „Starostwo Powiatowe w Opolu. Przywołanie 
Asystenta”. 
 
PARTER 
- punkt obsługi osób z niepełnosprawnościami, 
- toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, przewijak dla  
  niemowląt, 
- kącik zabaw dla dzieci, 
- pomieszczenie gwarantujące zachowanie prywatności i poufności (pokój Nr 13),    
  opatrzone poniższym piktogramem: 
 

  
 
oraz opisane w następujący sposób: „Obsługa osób niepełnosprawnych”. 
 



ASYSTENCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
- Małgorzata Rajczyk, 
- Dominika Medyńska, 
- Daria Mróz, 
- Aneta Butrym, 
- Daniela Chudalla-Sośnik. 
 
Do obowiązków Asystentów osób ze szczególnymi potrzebami należą: 
- zapoznanie się ze sprawami interesantów, 
- kontakt z osobą wyznaczoną do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami  
  w wydziale merytorycznym, 
- doprowadzenie interesanta do miejsca obsługi, 
- odprowadzenie interesanta do drzwi wyjściowych Urzędu, 
- zachowanie w tajemnicy spraw poruszanych przez interesanta, 
- pomoc w przypadku ewakuacji tych osób. 
 
DODATKOWE INFORMACJE  
- możliwe jest poruszanie się w asyście psa przewodnika,   
- tłumacz migowy języka polskiego na życzenie klienta, 
- brak kasy, 

- płatności można dokonać elektronicznie, przelewem, lub w kasach Starostwa  

  Powiatowego w Opolu. 
 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej 

Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 
 
WYDZIAŁY  
Wydział Geodezji i Kartografii (parter). 
 
PARKING 
2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. 
 
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDYNKU 
- liczba kondygnacji: 4, 
- pomieszczenia oznaczone tabliczkami przydrzwiowymi, 
- winda, 
- brak toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
 
ASYSTENCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
- Patrycja Płaczek 
- Agata Salamon 
  
Do obowiązków Asystentów osób ze szczególnymi potrzebami należą: 
- zapoznanie się ze sprawami interesantów, 
- kontakt z osobą wyznaczoną do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami  
  w wydziale merytorycznym, 
- doprowadzenie interesanta do miejsca obsługi, 
- odprowadzenie interesanta do drzwi wyjściowych Urzędu, 



- zachowanie w tajemnicy spraw poruszanych przez interesanta, 
- pomoc w przypadku ewakuacji tych osób. 
 
DODATKOWE INFORMACJE  
- możliwe jest poruszanie się w asyście psa przewodnika,   
- tłumacz migowy języka polskiego na życzenie klienta, 
- brak kasy,  
- płatności można dokonać elektronicznie, przelewem, lub w kasach Starostwa  
  Powiatowego w Opolu. 


