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Szykuje się przeprowadzka opolskiego NFZ. Koniec
funduszu... na peryferiach
Po 21 latach Narodowy Fundusz Zdrowia w Opolu przenosi siedzibę z ul. Głogowskiej na Ozimską
72a. Od kwietnia przyszłego roku pacjenci będą przyjmowani w biurowcu, w okolicy skrzyżowania
Ozimskiej z Horoszkiewicza.
Wicewojewoda opolski Violetta Porowska i dyrektor opolskiego oddziału NFZ Robert Bryk
podkreślają, że bliskość śródmieścia, większa liczba połączeń autobusowych MZK i nowoczesny
obiekt wpłynęły na to, że zdecydowano się na zmianę siedziby.
- I tak po 21 latach kończy się historia NFZ na peryferiach - mówi wicewojewoda. - Pamiętajmy, że
to jest instytucja, która rocznie świadczy usługi dla 100 tysięcy pacjentów z całego województwa,
którzy mieli problemy, aby z dworca PKS czy PKP dotrzeć na ulicę Głogowską - dodaje Violetta
Porowska, zwracając uwagę, że w rejonie nowej siedziby NFZ (Ozimska 72a) w przyszłości
powstanie tzw. Opolskie City, czyli biurowe serce miasta.
- Dlatego dobrze, że dzisiaj dyrekcja NFZ w sposób przyszłościowy myśli o właściwym
umiejscowieniu nowej siedziby tej instytucji - zauważa Porowska.
- Do nowego obiektu prowadzi w sumie 8 linii autobusowych, w tym 5, które przystanki mają w
okolicy dworca PKP - uzasadnia dyr. opolskiego funduszu Robert Bryk, przypominając, że do
obecnego biurowca, przy Głogowskiej pacjenci mają do dyspozycji 2 linie, dlatego najczęściej
korzystają z taksówek.
Nowy budynek będzie wyposażony w biletomaty, klimatyzację i zapewni dużo lepszy komfort dla
pracowników, tłumaczono na spotkaniu z dziennikarzami.
- Bliskość śródmieścia poprawia dostępność dla pacjentów, a prowadzimy rozmowy z
prezydentem Opola w kwestii udostępnienia rowerów miejskich w tym miejscu - dodał dyrektor
NFZ w Opolu.
W nowym obiekcie NFZ ma zapewnić załatwienie wszystkich spraw w jednym miejscu np. EKUZ,
potwierdzenia zlecenia ZPO i wniosku sanatoryjnego.
Zbigniew Dreja ze spółki Ozimska, która będzie wynajmowała funduszowi ponad tysiąc metrów
kwadratowych powierzchni zapewnia, że nowa siedziba spełnia wszystkie wymogi związane z
obsługą osób niepełnosprawnych, a przed budynkiem ubezpieczeni będą mieć do dyspozycji 100
miejsc parkingowych.
- W nowym obiekcie pacjenci będą przyjmowani od kwietnia, ale przeprowadzka rozpocznie się

już na początku 2020 roku, tak, aby ubezpieczeni nie byli zaskoczeni - zaznaczył Robert Bryk.
Obiekt będzie wynajmowany. Koszt będzie o 6 procent wyższy, od czynszu jaki obecnie NFZ płaci
właścicielowi wieżowca przy Głogowskiej.

