
Śląski OW NFZ rozpoczął współpracę z PFRON 

 

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zawarł porozumienie o współpracy 

z Oddziałem Śląskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Instytucje wspólnie chcą współdziałać na rzecz rehabilitacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych oraz upowszechniania wiedzy na temat możliwości podejmowania przez 

osoby niepełnosprawne aktywności zawodowej. Współpracę zainaugurowała zorganizowana 

przez PFRON wystawa pt. „Pragnę zwyciężać” przedstawiająca dokonania niepełnosprawnych 

sportowców, którą w budynkach Śląskiego OW NFZ zainstalowali podopieczni Warsztatów 

Terapii Zajęciowej Ośrodka Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej. 

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia jest firmą, która dostrzega potencjał osób 

niepełnosprawnych. Obecnie zatrudnia 26 osób o różnym stopniu niepełnosprawności. 

Aby zintensyfikować działania na rzecz rehabilitacji zawodowej i upowszechniania wiedzy 

o możliwości podejmowania przez osoby niepełnosprawne aktywności zawodowej, Śląski OW NFZ 

19 października 2017 r. zawarł porozumienie o współpracy z Oddziałem Śląskim PFRON. 

 

 

Wystawa pt. „Pragnę zwyciężać” w Śląskim OW NFZ 

Przez niespełna trzy tygodnie października interesanci Śląskiego OW NFZ mieli okazję zapoznać się 

z dokonaniami niepełnosprawnych sportowców i podziwiać wystawę zorganizowaną przez Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.   

Na wystawę składają się 32 wielkoformatowe plansze z fotografiami będącymi autorskim zapisem 

zmagań polskich sportowców na Światowych Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Austrii 

w marcu 2017 roku. Autorem wszystkich fotografii jest Adam Nurkiewicz, artysta-fotograf, członek 

Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej.  



 

 

Dzięki współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej Ośrodka Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie 

Śląskiej, Śląskiego Oddziału PFRON oraz przy wsparciu Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ 

w Katowicach, w montażu wystawy uczestniczyli aktywnie przedstawiciele tych podmiotów, łącząc 

przyjemne z pożytecznym – pracę z rehabilitacją społeczną. Terapeuci wraz z grupą osób 

niepełnosprawnych,  pracownikami Śląskiego Oddziału PFRON  i Śląskiego OW NFZ  zaaranżowali 

na nowo wnętrze budynku NFZ przy ul. Kossutha 13 w Katowicach.  Kolorowe fotografie zawisły przy 

gabinecie dyrektora Oddziału, w centralnym punkcie przy kancelarii podawczej oraz w miejscu, 

gdzie  interesanci odwiedzający NFZ starają się m.in. o wydanie Europejskich Kart Ubezpieczenia 

Zdrowotnego, realizują zapotrzebowanie na środki ortopedyczne i pomocnicze, uzyskują dostęp 

do Zintegrowanego Informatora Pacjenta. Wystawę mogło zobaczyć ok. 5 tysięcy osób 

odwiedzających Oddział w tym okresie. 

 

Wyjątkowa wizyta w Śląskim OW NFZ 

 

Chcąc przybliżyć członkom Warsztatów Terapii Zajęciowej Ośrodka Najświętsze Serce Jezusa 

w Rudzie Śląskiej kulisy działania Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, w dniu 19 października 

2017 r. zaprosiliśmy ich do odwiedzenia naszej placówki. Nasi goście samodzielnie drukowali ulotki 

informacyjne, zwiedzili archiwum oraz otrzymali Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. 

 



 

 

Ideę dokonań niepełnosprawnych sportowców przybliżyli dziennikarzom zaproszonym tego dnia na 

briefing dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON, Jan Wroński, dyrektor Oddziału Regionalnego 

Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie, Dariusz Wosz oraz dyrektor Śląskiego OW NFZ w Katowicach, 

Jerzy Szafranowicz. 


