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Nowoczesny, funkcjonalny, przyjazny pa-
cjentom i ich rodzinom, piękny – taki jest 
nowy kompleks Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego na toruńskich Bielanach. Wy-
korzystano tu najnowsze dedykowane tego 
rodzaju placówkom światowe rozwiązania ar-
chitektoniczne, technologiczne i organizacyj-
ne oraz systemy przyjazne środowisku. Efekt  
jest wart każdej zainwestowanej złotówki!

Co można na pewno powiedzieć o nowym 
bielańskim miasteczku medycznym? Będzie 
w nim i sterylnie, i zielono. Z rozmachem tam, 
gdzie to konieczne, i oszczędnie tam, gdzie 
można bez szkody dla misji. Z jednej strony 
pełna automatyka, z drugiej – pełna perso-
nalizacja. Zbudowaliśmy łącznie 10 hekta - 
rów powierzchni nowego szpitala. Niech do-
brze służy pacjentom, a personelowi me-
dycznemu stwarza optymalne warunki do 
ratowania ludzkiego życia.

Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Piotr Całbecki

Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu jest 
największą regionalną inwestycją w służbie zdrowia ostatnich lat. 
Kosztowała ponad pół miliarda złotych, źródłem finansowania były 
przede wszystkim fundusze europejskie. Przedsięwzięcie zostało 
zrealizowane w ramach naszego medycznego pakietu stulecia, czyli 
samorządowego wojewódzkiego programu modernizacji najważniej-
szych w Kujawsko-Pomorskiem placówek służby zdrowia. 

Pozostałe objęte programem lecznice to Centrum Onkologii, Woje-
wódzki Szpital Dziecięcy, Centrum Pulmonologii i Wojewódzki Szpital 
Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy, Wojewódzki Szpital Specjali-
styczny we Włocławku i Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicz-
nie Chorych w Świeciu.



Sierpień 2014 r. Uroczyste podpisanie umowy o partnerstwie, dotyczą-
cej budowy i rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w To-
runiu. Pod dokumentem podpisali się przedstawiciele marszałkowskiej 
spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne oraz WSZ w Toruniu. 
Projekt przyszłej rozbudowy poznali pracownicy szpitala. 

Listopad 2016 r. W siedzibie warszawskiej 
delegatury Europejskiego Banku Inwestycyj-
nego spółka Kujawsko-Pomorskie Inwesty-
cje Medyczne podpisała umowę kredytową 
o wartości 238,5 mln zł z przeznaczeniem na 
przebudowę i rozbudowę Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego w Toruniu. W obecności 
marszałka województwa kujawsko-pomor-
skiego Piotra Całbeckiego podpis złożył Vazil 
Hudak z EBI oraz członkowie zarządu spółki 
KPIM – Aleksander Szczęsny i Piotr Kryn.
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Listopad 2016 r. W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu sy-
gnowano umowę na wykonanie inwestycji pn. Przebudowa i rozbudo-
wa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu.  
Główny wykonawca (konsorcjum firm Budimex SA jako lider i Ferrovial 
Agroman w roli partnera) podpisał ze spółką Kujawsko-Pomorskie Inwe-
stycje Medyczne umowę na kwotę 336 413 825,65 zł. 

Grudzień 2016 r. Nastąpiło przekazanie placu budowy i roz-
poczęły się prace budowlane. Uroczystość odbyła się w obec-
ności marszałka Piotra Całbeckiego, kierownictwa szpitala 
i zarządu spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne 
oraz przedstawicieli personelu lecznicy. Gośćmi specjalnymi 
wydarzenia były pacjentki oddziału położniczego szpitala.
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Styczeń 2017 r. Uroczyste wbicie pierwszej łopaty i poświęcenie placu 
budowy z udziałem władz województwa i Miasta Torunia, samorządow-
ców, personelu szpitala i pacjentów oraz duchowieństwa i mediów. Przed-
stawiciele wszystkich środowisk złożyli podpisy na pamiątkowej łopacie. 
Uczynił to także mały pacjent – najmłodszy uczestnik uroczystości.

Grudzień 2016 r. Poświecenie kamienia węgielnego przez 
papieża Franciszka. Kamień, pochodzący z placu budowy, do 
Watykanu zawieźli marszałek Piotr Całbecki i dr Anna Ra-
czyńska, zastępca ordynatora oddziału kardiologii WSZ. Na 
okalającej płycie umieszczono słowa patrona województwa 
kujawsko-pomorskiego Jana Pawła II: Człowiek chory zawsze 
zachowuje swoją godność.
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Marzec 2017 r. Wizyta przedstawicieli Komisji Europejskiej na placu 
budowy. W czwartym miesiącu inwestycji ekipy Budimeksu finalizowały 
wykopy i stabilizację gruntu pod fundamenty, można już było zobaczyć 
powstające pierwsze elementy konstrukcyjne nowych budynków.

Luty 2017 r. Początki robót ziemnych pod budynek główny 
szpitala – betonowanie płyty fundamentowej. Na placu budo-
wy pojawił się ciężki sprzęt oraz pierwsze żurawie dźwigowe. 
Rozpoczęto zbrojenie ścian kondygnacji podziemnej.
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Maj 2017 r. Wizyta komisarza Unii Europejskiej ds. zdrowia 
i bezpieczeństwa żywności Vytenisa Andriukaitisa. W szpi-
talu tego dnia gospodarzem był wicedyrektor lecznicy na 
Bielanach prof. Marek Jackowski, który wraz z marszałkiem 
Piotrem Całbeckim oprowadzał po budowie. Gość z Brukse-
li spotkał się z kierownictwem i pracownikami szpitala oraz 
dziennikarzami krajowych i regionalnych mediów.

Sierpień 2017 r. Jedna z wizyt przedstawicieli mediów na te-
renie trwającej inwestycji. Przez blisko dwa lata budowę od-
wiedziło łącznie ponad półtora tysiąca zwiedzających, w tym 
goście zagraniczni m.in. ze Szwecji, Hiszpanii, Argentyny 
i Kanady oraz przedstawiciele grup zawodowych z branży 
architektoniczno-budowlanej i studenci architektury.

Kwiecień 2017 r. Uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowa-
nia poświęconego kamienia węgielnego. W tubie umieszczono akt erek-
cyjny podpisany przez władze województwa i miasta, parlamentarzystów, 
samorządowców, kierownictwo szpitala, przedstawicieli spółki Kujawsko- 

-Pomorskie Inwestycje Medyczne i wykonawców oraz zaproszonych 
gości, wśród nich pacjentów. Do tuby, wraz z aktem, włożono: projekt 
budowy nowego szpitala, pamiątkowe monety, wydanie dziennika lokal-
nego z dnia wydarzenia, zdjęcie z poświęcenia kamienia węgielnego oraz 
wspólną fotografię uczestników ceremonii.  



Listopad 2017 r. Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda 
była gościem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toru-
niu podczas Światowego Dnia Wcześniaka. Małżonka prezy-
denta odwiedziła oddział noworodkowy, Bank Mleka Kobie-
cego oraz część powstającej na Bielanach inwestycji.

Grudzień 2017 r. Uroczyste otwarcie pierwszego ukończonego budyn-
ku w powstającym kompleksie lecznicy. Parking wielopoziomowy z 423 
miejscami wyposażony został w nowoczesny system informacji o liczbie 
wolnych miejsc. Na jego dachu zainstalowano instalacje solarne do pod-
grzewania wody użytkowej. Budynek wzniesiono z wielkogabarytowych 
elementów prefabrykowanych.
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W 2017 i 2018 r. na placu budowy pracowało 
codziennie blisko pół tysiąca pracowników. Ro-
boty budowlane przebiegały niemal na wszyst-
kich odcinkach inwestycji, nowe obiekty powoli 
zastępowały te dotychczas istniejące. Lądowi-
sko umieszczone na dachu budynku głównego 
zaczęło nabierać ostatecznego kształtu.

W pierwszym kwartale 2018 r. rozpoczęła pracę rezerwowa kotłownia ole-
jowa. Na jej dachu umieszczono instalacje fotowoltaiczne. Obiekt szpitala 
ogrzewany jest z sieci miejskiej, natomiast kotłownia jest zabezpieczeniem 
na wypadek braku dostaw ciepła.
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Kwiecień 2020 r. Administracja szpitala zaczyna przenosiny do nowego 
budynku, który pełni funkcje administracyjne i konferencyjne, ale mieści 
też aptekę szpitalną, patomorfologię i pracownię leków cytostatycznych. 
Trwa montaż łącznika nadziemnego, komunikującego budynek główny 
z budynkiem psychiatrii.

Grudzień 2020 r. Zakończenie budowy całego nowego segmentu szpi-
talnego, w którym mieszczą się zespół poradni specjalistycznych oraz 
oddział chorób zakaźnych. W związku z trwającą wówczas pandemią 
oddziały wyposażono w instalację monitorowania pacjentów i komorę 
dekontaminacyjną, przeznaczone dla osób leczonych na COVID-19. 



Grudzień 2021 r. Nowy szpital psychiatryczny jest już goto-
wy. Znajdują się tam oddziały męski, żeński, dziecięcy i psy-
chogeriatryczny. To zupełnie odmienny budynek z własnym 
skwerem spacerowym, siłownią zewnętrzną i miniboiskiem 
do koszykówki, salą gimnastyczną i licznymi pomieszczeniami 
terapeutycznymi.

Mieszkańcy regionu chętnie odwie-
dzali teren budowy. Wizyty były or-
ganizowane aż do czasu ogłoszenia 
pandemii. Co tydzień zainteresowa-
ni rozbudową Wojewódzkiego Szpi-
tala Zespolonego w Toruniu mogli 
oglądać inwestycję z bliska oraz za-
pytać o szczegóły rozbudowy.
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Kompleks składa się z 6 budynków szpitalnych, w których 
znajdują się oddziały szpitalne, zakłady diagnostyki, bloki ope-
racyjne, SOR, poradnie wielospecjalistyczne, Szpital Zakaźny 
im. Wandy Błeńskiej, Szpital Psychiatryczny, administracja, 
apteka szpitalna i prosektorium. Po rozbudowie powierzchnia 
użytkowa budynków szpitala wynosi 85 532 m². 

W obiektach szpitalnych znajduję się niemal 985 miejsc ho-
spitalizacyjnych. Do rozbudowy wykorzystano ok. 5100 ton 
stali i ok. 91 000 m³ betonu przy użyciu 11 375 szt. betono-
wozów. Wmontowano ok. 2200 szt. drzwi wewnętrznych,  
ok. 750 km kabli teletechnicznych i teleinformatycznych 
oraz ok. 1100 km elektroenergetycznych. 

Przy realizacji inwestycji pracowało ok. 400 pracowników, 
a w okresie największego natężenia 500 pracowników oraz 
współpracowało ze sobą niemal 100 firm podwykonawczych.

AUTORZY ZDJĘĆ: Andrzej Goiński/UMWKP, Mikołaj Kuras dla UMWKP, 
Łukasz Piecyk dla UMWKP, Wojtek Szabelski, freepress.pl dla UMWKP, 
Szymon Zdziebło, tarantoga.pl dla UMWKP, Sky Drone Studio dla KPIM. 


