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Od stycznia ekipy budowlane realizują największą obecnie inwestycję w Kujawsko-

Pomorskiem - rozbudowę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. W 36 miesięcy 

powstanie nowy kompleks lecznicy, nowoczesny i funkcjonalnie dopracowany, przyjazny dla 

pacjentów i ich rodzin. Placówka, która niemal podwoi liczbę łóżek, stanie się jedną z 

najnowocześniejszych w kraju.  

 

„Szpital dla ludzi”, „środowisko które uzdrawia” – tak o zaprojektowanych przez jego firmę 

wnętrzach i przestrzeniach nowego WSZ mówi Simon Gregson z pracowni projektowej 

4105.eu. - Przede wszystkim znacząco poprawiamy dostępność diagnostyki i leczenia, ale 

idea, by chorzy i odwiedzający czuli się tu dobrze, przyświeca nam od początku – podkreśla 

marszałek Piotr Całbecki. 

 

Założona z rozmachem i uwzględniająca europejskie standardy dla tego typu placówek 

rozbudowa i modernizacja WZS obejmuje wzniesienie nowego, połączonego z istniejącym, 

budynku głównego oraz pawilonów dla szpitala zakaźnego i pięciu oddziałów 

psychiatrycznych, pawilonu administracyjnego, w którym znajdzie też lokum szpitalna 

apteka, oraz trzykondygnacyjnego parkingu. Budynek stanowiący dziś serce szpitala zostanie 

poddany gruntowanej modernizacji. Nowy gmach główny lecznicy pomieści między innymi 

dobrze zorganizowany oddział ratunkowy, z własnymi salami operacyjnymi i nowoczesnym 

zapleczem diagnostycznym, sąsiadujący z Oddziałem Kardiologii Inwazyjnej, a także główny 

blok operacyjny szpitala, cztery oddziały łóżkowe (w tym 318 nowych łóżek na oddziałach 

zabiegowych) i umiejscowione na dachu lądowisko dla helikopterów. 

 

Powstanie nowoczesny, samowystarczalny kompleks szpitalny z dobrze zaplanowanym 

modułem ratunkowo-zabiegowym, najnowszej generacji rozwiązaniami funkcjonalnymi oraz 

przemyślanym wewnętrznym układem komunikacyjnym. Z myślą o komforcie pacjentów 

zaplanowano wyłącznie dwuosobowe sale chorych z łazienkami - a także z dużymi oknami, 

parapetami z funkcją siedziska, automatycznymi zewnętrznymi żaluzjami zapobiegającymi 

nadmiernemu nagrzewaniu pomieszczeń podczas upałów i ogrzewaniem/klimatyzacją w 

panelach sufitowych – oraz miejsca do spotkań z rodzinami i restaurację przełamującą 

stereotyp szpitalnego żywienia. Na terenie kompleksu zostanie uruchomiony bezpłatny 

bezprzewodowy dostęp do internetu, na wyposażeniu każdego z pokojów chorych znajdzie 

się tablet. 

 

Na budżet wartej pół miliarda złotych inwestycji składają się środki z kredytu pomocowego  

Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, a także środki własne placówki i samorządu województwa. Inwestycja ta jest 

pierwszym w Polsce przedsięwzięciem finansowanym z udziałem Europejskiego Funduszu 

Inwestycji Strategicznych (EFIS), będącego jednym z filarów planu inwestycyjnego dla 

Europy (tzw. planu Junckera). 
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