
 

Karta Opolska Rodzina 

  

Kto może korzystać z Karty Opolska Rodzina?  

• dzieci i młodzież do 18 roku życia; 

• osoby niepełnosprawne do 25 roku życia, jeżeli mają orzeczenie 

o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; 

• osoby niepełnosprawne, jeżeli mają orzeczenie 

o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

• opiekun towarzyszący osobie niepełnosprawnej, która ma orzeczenie 

o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Dzieci, młodzież i osoby niepełnosprawne muszą mieszkać w Opolu. 

 

Kiedy nie dostaniesz Karty Opolska Rodzina? 

Jeżeli dzieci nie mieszkają w Opolu 

i Rodzic nie płaci podatku do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu. 

Jeżeli osoba niepełnosprawna nie mieszka w Opolu 

i nie płaci lub jej Rodzic nie płaci podatku do Pierwszego Urzędu 

Skarbowego w Opolu. 

 

Jakie zniżki otrzymasz, jeśli masz Kartę Opolska Rodzina?  

Jeśli masz Kartę Opolska Rodzina 

możesz korzystać z wielu ulg i zniżek w Opolu. 

Kupisz tańsze bilety do ZOO, na basen, do teatru, do muzeum. 

Będziesz miał zniżki w niektórych sklepach, restauracjach i na różne 

usługi. 

 



Co zrobić, żeby dostać Kartę Opolska Rodzina?  

Złóż wniosek o wydanie Karty Opolska Rodzina. 

Wniosek może złożyć: 

• rodzic dziecka do 18 roku życia; 

• opiekun prawny lub rodzic zastępczy dziecka do 18 roku życia; 

• pełnoletnia osoba niepełnosprawna; 

• osoba prowadząca rodzinny dom dziecka w Opolu; 

• dyrektor domu dziecka w Opolu. 

Wniosek można złożyć w formie papierowej albo elektronicznej. 

 

Forma papierowa wniosku. 

Forma papierowa wniosku to wypełniony i podpisany formularz.  

Formularze możesz dostać w budynku przy ulicy Ozimskiej 19 na 

parterze przy wejściu oraz na 7 piętrze. 

Formularz możesz wydrukować za strony internetowej Miejskiego 

Centrum Świadczeń w Opolu – https://www.mcs.opole.pl.  

Wniosek papierowy przynieś do Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu 

albo wyślij pocztą. 

Adres: Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu, ulica Ozimska 19, 

45-357 Opole, 7 piętro. 

Jeżeli nie masz problemów z wypełnieniem wniosku, wyślij go pocztą 

albo wrzuć do skrzynki korespondencyjnej.  

Skrzynka korespondencyjna znajduje się  na parterze budynku przy ulicy 

Ozimskiej 19 i opisana jest nazwą Miejskiego Centrum Świadczeń w 

Opolu. 

https://mcs.opole.pl/index.php?c=page&id=98


Masz kłopoty z wypełnieniem formularza, to zadzwoń albo przyjdź do 

Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu.  

Adres: ulica Ozimska 19, Opole, 7 piętro 

Telefon: 77 44 99 832.  

 

Elektroniczna forma wniosku.  

Wniosek elektroniczny znajdziesz na Platformie e-Usług Publicznych  

 

Dodatkowe dokumenty.  

Czasami do wniosku trzeba dostarczyć dodatkowe dokumenty. 

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną i masz mniej niż 25 lat dołącz: 

• orzeczenie o niepełnosprawności. 

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną i masz więcej niż 25 lat dołącz:  

• orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Jeżeli jesteś cudzoziemcem dołącz: 

• kserokopię karty pobytu dzieci. 

Jeżeli nie mieszkasz w Opolu lub dzieci nie mieszkają w Opolu dołącz: 

• kserokopię pierwszej strony zeznania podatkowego 

z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu; 

• zaświadczenie z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu 

o złożeniu zeznania podatkowego; 

• urzędowe poświadczenie odbioru przez Pierwszy Urząd Skarbowy 

w Opolu elektronicznego zeznania podatkowego. 

Jeżeli jesteś opiekunem prawnym dziecka do 18 roku życia dołącz: 

• postanowienie lub zaświadczenie sądu o ustanowieniu opieki prawnej 

albo pełnomocnictwo. 

https://peup.um.opole.pl/#!/karta_uslugi/18242/wniosek-o-wydanie-karty-opolska-rodzina-w-ramach-programu-op


 

Jeżeli jesteś rodzicem zastępczym dziecka do 18 roku życia dołącz: 

• postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej. 

Urzędnik może poprosić Cię o przyniesienie oryginału dokumentu, żeby 

porównać go ze złożoną kserokopią. 

 

Kiedy możesz odebrać Kartę Opolska Rodzina?  

Jeżeli wniosek złożysz osobiście w urzędzie, 

Kartę odbierzesz od razu w urzędzie. 

Adres: ulica Ozimska 19, Opole, 7 piętro. 

Jeżeli wniosek wyślesz elektronicznie, pocztą 

lub wrzucisz do skrzynki korespondencyjnej, 

zaznacz we wniosku, w jaki sposób chcesz odebrać Kartę. 

Jeżeli zaznaczysz, że Karta ma być wysłana drogą pocztową, 

Kartę dostaniesz do domu za pośrednictwem poczty. 

Jeżeli zaznaczysz, że Karta ma być odebrana osobiście, 

pracownik zadzwoni, kiedy możesz przyjść do urzędu odebrać Kartę. 

 

Odmówiono Ci wydania Karty Opolska Rodzina. Nie zgadzasz się z 

decyzją. 

W ciągu 14 dni od odebrania decyzji napisz odwołanie do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.  

W odwołaniu napisz, czemu nie zgadzasz się z decyzją. 

Odwołanie wyślij lub przynieś do Miejskiego Centrum Świadczeń w 

Opolu ulica Ozimska 19, 45-057 Opole.  


