
 

Informacje o działalności Miejskiego Centrum Świadczeń. 

 

Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu przyznaje świadczenia:  

1. świadczenia rodzinne, 

2. świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 

3. dodatki mieszkaniowe, 

4. dodatki energetyczne, 

5. świadczenia wychowawcze, 

6. jednorazowe świadczenia "Za życiem", 

7. dopłaty do czynszu, 

oraz prowadzi działania wobec dłużników alimentacyjnych. 

Miejskie Centrum Świadczeń wydaje również: 

8. zaświadczenia na potrzeby programu ,,Czyste Powietrze’’, 

9. karty „Opolska Rodzina” dla dzieci i osób niepełnosprawnych. 

Karty dla Seniorów wydaje Centrum Seniora.  

10. Karty Dużej Rodziny. 

Miejskie Centrum Świadczeń powołane zostało uchwałą Rady Miasta 

Opola z dnia 26 maja 2011 r. 

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak załatwić sprawę  

w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu możesz: 

1. Napisać pismo i wysłać pocztą na adres:  

Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu, ulica Ozimska 19,  

45-057 Opole, 7piętro.  



2. Wysłać e-mail na adres: bok@mcs.opole.pl. 

3.  Skontaktować się telefonicznie na numer telefonu: 77 44 35 880.  

4. Przyjść osobiście na 7 piętro budynku przy ulicy Ozimskiej 19: 

▪ od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godziny15.00 

▪ w czwartek od godziny 8.00 do godziny 16.30  

▪ w piątek od godziny 8.00 do godziny 13.30. 

Wejście na teren Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu na 7 piętrze  

jest zamknięte.  

Na drzwiach jest dzwonek, który trzeba nacisnąć.  

Drzwi otwiera pracownik. 

Pracownik powie Ci,  gdzie trzeba iść. 

 

Dostępność architektoniczna: 

Miejskie Centrum Świadczeń znajduje się na 7 piętrze biurowca.  

Przed biurowcem są 2  miejsca parkingowe dla osób 

niepełnosprawnych. 

Podjazdy dla osób niepełnosprawnych znajdują się po prawej 

 (bez barierki) i lewej (z barierką) stronie budynku.  

Podjazdy są strome.  

Do budynku wchodzi się przez dwie pary drzwi.  

Pierwsze drzwi otwierają się na zewnątrz. 

Drugie drzwi są automatyczne.  

W drzwiach są progi oznaczone taśmami. 

Budynek posiada dwie windy. 
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Windy nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Toaleta dla osób niepełnosprawnych jest na parterze. 

Drzwi wejściowe na 7 piętrze otwierają się na zewnątrz. 

Drzwi wejściowe na sale obsługi klienta otwierają się na zewnątrz. 

Na piętrze znajdują się krzesła przeznaczone do odpoczynku. 

Na sali obsługi klienta znajduje się specjalnie wydzielone miejsce do 

obsługi osób niepełnosprawnych. 

Do budynku możesz wejść z psem asystującym.  


