
Szpital w Tucholi – rys historyczny 

 

Spotkaliśmy się dzisiaj, aby świętować 15-lecie spółki „Szpital Tucholski”, ale chociaż spółka 

jako forma prawna była rewolucją, to stanowi ona kontynuację ponad 100 letniej historii 

tucholskiej lecznicy, której dzieje rozpoczęły się w roku 1895, kiedy to swoją działalność 

leczniczą podjął Zakład Sióstr Elżbietanek.  

W latach 1903 – 1910 hospitalizowano w nim ok 300 pacjentów rocznie. W 1921r. znajdowało 

się w nim 40 łóżek. W nieco późniejszym okresie ich liczba wzrosła do 50, usytuowane one 

były na 4 oddziałach: chirurgicznym, wewnętrznym, zakaźnym i przeciwgruźliczym. 

Wg danych z lat 20-stych, szpitalny budynek zbudowany z czerwonej cegły, pokryty dachówką  

i z drewnianą podłogą nie posiadał urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych ani aparatu 

dezynfekcyjnego. Wodę czerpano z ręcznej pompy, ogrzewanie było piecowe, pomieszczenia 

oświetlano lampami naftowym i gazowymi. W omawianym okresie w szpitalu leczyło się ok 

215 pacjentów rocznie, którymi opiekowało się 3 lekarzy dochodzących i 4 pielęgniarki. W tym 

czasie w placówce nie wykonywano raczej skomplikowanych zabiegów operacyjnych. Dla 

przykładu w 1922r. wykonano w sumie 15 operacji. 1 W roku 2016 wykonano ich blisko 1330, 

w tym także skomplikowane operacje onkologiczne.  

I i II wojna światowa wstrzymały rozwój tucholskiej lecznicy. Jej rozbudowa nastąpiła dopiero 

po zakończeniu wojny, w drugiej połowie lat 70-tych ubiegłego wieku. W niezmienionej 

lokalizacji pozostawiono wybudowaną w roku 1902 przyszpitalną kaplicę, a nadbudowano 

budynek przyległy. Rozbudowa skierowana została w kierunku zachodnim działki, nowa bryła 

wchłonęła starą substancję z XIX wieku, uzyskano 3 piętra, wybudowano dźwig łóżkowy dla 

chorych, dobudowano nową klatkę schodową w centralnej części obiektu oraz ewakuacyjną 

w sąsiedztwie kaplicy. Kolejnym etapem była rozbudowa w formie budynku ustawionego 

prostopadle do istniejącej bryły , ale od strony północnej. Inwestycję wstrzymano na poziomie 

parteru kończąc ją dla potrzeb kuchni z częścią magazynową w piwnicy i kilkoma 

pomieszczeniami parteru pod potrzeby działalności typowo medycznej2. Właśnie w takim 

mniej więcej kształcie szpital dotrwał do momentu przekształcenia, które pokrótce przebiegło 

następująco:  

Uchwałą z 27 października 2000r. Rada Powiatu Tucholskiego powierzyła Zarządowi Powiatu 

utworzenie spółki pod nazwą „Szpital Tucholski” spółka z o.o. Z dniem 2 sierpnia 2001r. 

została ona wpisana do rejestru przedsiębiorców. W dniu 20 kwietnia 2001r. Rada Powiatu 

przyjęła program odpublicznienia SPZOZ (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej), przewidujący jego likwidację na podstawie art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 

r. o zakładach opieki zdrowotnej, oraz przejęcie jego  zadań przez Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej, powołany przez Spółkę.  SPZOZ zaprzestał działalności i został wykreślony 

z rejestru zakładów opieki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego z dniem 
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31 stycznia 2002r. NZOZ podjął działalność z dniem 1 lutego 2002r.3  Od tego momentu 

datujemy przekształcenie szpitala, dlatego dzisiaj możemy świętować 15-lecie spółki.  

Z dniem 1 stycznia 2004 r. Spółka utworzyła Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 

w Tucholi. W 2012 r., w związku z wejściem w życie ustawy o działalności leczniczej , wpis 

do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą otrzymała Spółka Szpital Tucholski 

sp. z o.o., natomiast z rejestru wykreślono NZOZ i NZOL.4 

15 lat funkcjonowania tucholskiego szpitala w formie spółki, to czas nieskromnie mówiąc,  

bardzo dynamicznego rozwoju. W tym okresie placówka niezaprzeczalnie, zupełnie zmieniła 

swoje oblicze. Powierzchnia szpitala została znacznie powiększona, w tym o blisko 5000 

m2  w ramach największego z realizowanych przez szpital projektów współfinansowanych 

przez UE, którego łączna wartość wyniosła  ponad 24 mln zł. Rozproszone przedtem elementy 

wchodzące w skład struktury  Szpitala Tucholskiego (np. poradnie specjalistyczne) znalazły 

swoje miejsce w jednej lokalizacji przy ul. Nowodworskiego, a oddziały szpitalne zaczęły 

spełniać współczesne standardy. Uruchomiono także niedostępne przedtem świadczenia, np. 

w roku 2010 szpital wyposażono w tomograf komputerowy.  

Dzięki sukcesywnej realizacji projektów inwestycyjnych, w dużej mierze współfinansowanych 

ze środków unijnych, w chwili obecnej szpital w zdecydowanej części jest gruntownie 

zmodernizowany. Jedyną komórką wymagającą konkretnych, dogłębnych działań jest  Zakład 

Opiekuńczo - Leczniczy, ale dostosowanie go do odpowiednich wymogów w obecnej 

lokalizacji jest niemożliwe. Z uwagi na to oraz na rosnące potrzeby na świadczenia tego rodzaju  

spółka rozpoczęła prace zmierzające do budowy zakładu w nowym miejscu. Gmina Tuchola 

wniosła aportem do spółki grunt o powierzchni 1,5 ha, na który „Szpital Tucholski” uzyskał 

warunki zabudowy a niedawno rozstrzygnął przetarg na dokumentację projektową. Wyłoniono 

firmę, która do końca marca br. ma przedstawić gotowy projekt. Wizualizację nowego ZO-Lu 

mogą Państwo zobaczyć w ramach wystawy fotograficznej.  

W momencie rozpoczęcia działalności spółki w szpitalu funkcjonowało 6 oddziałów: Chirurgii 

ogólnej i urazowej, Ginekologii i Położnictwa, Wewnętrzny z Intensywną Opieką 

Kardiologiczną, Leczenia Przewlekłego, Pediatryczny z Neonatologicznym  oraz Intensywnej 

opieki medycznej. W latach późniejszych Oddział Leczenia Przewlekłego zastąpiony został 

Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym a od roku 2012 szpital w swej strukturze posiada Oddział 

Kardiologiczny z pracownią kardiologii inwazyjnej, od roku 2014 na terenie placówki 

funkcjonuje Stacja Dializ.  

W zakresie poradni specjalistycznych, 10 komórek istniejących w roku 2002 zostało 

uzupełnione utworzeniem w latach kolejnych poradni: gruźlicy i chorób płuc, 

endokrynologicznej, terapii uzależnień, nefrologicznej i diabetologicznej. 

Od początku funkcjonowania spółki liczba łóżek w szpitalu wzrosła ze 1235 w roku 2002 na 

149 obecnie. Zaś liczba hospitalizowanych wzrosła o blisko 30 procent (z rocznie ok. 5900 na 
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ponad 7600 w roku 2016). Mimo spadku6 przyrostu naturalnego w Powiecie Tucholskim 

w omawianym okresie, liczba porodów w szpitalu wzrosła o ponad 46 procent (z 546 w roku 

2002 do rekordowej liczby w roku 2016, kiedy to jednego porodu zabrakło do liczby 800). 

Dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu lekarzy i położnych coraz więcej rodziców, także spoza 

powiatu tucholskiego, obdarza Szpital Tucholski  zaufaniem i to właśnie w nim decyduje się 

powitać na świecie swoje dziecko.   

Ogółem w całej placówce Szpital Tucholski udziela w ciągu roku blisko 80 tys. świadczeń 

prawie 50 tys. pacjentów.  

Kontrakt szpitala z Narodowym Funduszem Zdrowia w stosunku do roku 2002 wzrósł o 270 

procent z ok. 7,5 mln zł na rok 2002 do ponad 28 mln obecnie.  

W dniu wpisu do Rejestru Przedsiębiorców kapitał zakładowy Spółki wynosił 163.000 zł, 

kwota ta została w 2002r. powiększona  o środki trwałe oraz sprzęt pozostały po SPZOZ, które 

uchwałą Rady Powiatu aportem wniesiono do spółki, po czym jej kapitał zakładowy wynosił 

1 339 500,00zł7; kwota ta stanowi niespełna 45 procent obecnego kapitału zakładowego, który 

wynosi 2 991 000,00 zł. Od początku funkcjonowania spółki decyzją właścicieli , realizowaną 

prze Zarządy spółki, jej dochody są przeznaczane na stałe podnoszenie jakości świadczeń 

poprzez zakup nowego sprzętu i regularne modernizacje obiektu szpitala. 

Od początku istnienia spółki głównym jej udziałowcem niezmiennie pozostaje Powiat 

Tucholski, w 2002r. posiadał on 96,4% udziałów, reszta była własnością pracowników szpitala. 

Obecnie Powiat Tucholski posiada 78,2 procent udziałów, kolejnymi udziałowcami są Gmina 

Tuchola (18,4 procent), Gminy: Śliwice, Cekcyn, Gostycyn, Lubiewo (łącznie 3,3 procent) oraz 

w wymiarze 0,1 procenta osoby fizyczne.  

Zarząd  i personel spółki „Szpital Tucholski” dokładają starań, aby powyższe liczby w jak 

największym stopniu przekładały się na jakość świadczonych usług, co znajduje potwierdzenie 

chociażby w posiadanych przez placówkę certyfikatach, przedtem ISO, obecnie Certyfikacie 

przyznanym szpitalowi przez Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie, a wszystko 

w ramach misji szpitala, którą Zarząd określił jako :  

Stałe podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych i poprawa standardów opieki medycznej 

dla naszych pacjentów. Stosowanie możliwie najnowocześniejszych metod diagnostycznych 

i leczniczych. Poprawianie jakości pobytu w naszym szpitalu dla chorych i komfortu oraz 

satysfakcji personelu. 

  

 

 

24. lutego, uroczystość z okazji 15-lecia spółki „Szpital Tucholski” Sp. z o.o. 

Opracowanie: Anna Nieżórawska 
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