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demografię 
 

 
Fot. materiały szpitala MSWiA  
 
Od powstania Narodowego Funduszu Zdrowia (2003 rok) szpital jest placówką dostępną            
dla wszystkich pacjentów.  

Lecznica MSWiA obchodzi 70 urodziny. Przez ponad pół wieku była tylko placówką 
resortową. Dumą szpitala są oddziały na „dwóch biegunach”. Czyli te, gdzie rodzą się dzieci   
i leczeni są seniorzy. 

Na początek trochę historii. Już w lutym 1945 r. w budynku przy ul. ks. Ryszarda Markwarta 
4 zainstalowała się grupa operacyjna Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.                       
W oddalonym nieco obiekcie pod numer „szóstym” WUBP zorganizował swoją placówkę 
leczniczą. Na jej potrzeby zajęto również dwie kondygnacje w budynku nr 4. 

- Obecna lecznica powstała 7 listopada 1947 r. jako szpital Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego. Tej historii nie zmienimy - mówi dr n. med. Marek Lewandowski, dyrektor 
naczelny szpitala MSWiA. 

Wtedy lecznica dysponowała 88 łóżkami w trzech oddziałach: chirurgicznym, położniczym 
oraz dermatologiczno- wenerycznym. 

- W latach 60. oba budynki połączono, natomiast dwie dekady później dobudowano tył, 
tworząc swoisty półkrąg. „Po drodze” nadbudowano jeszcze 5. piętro. W całości obiekt ten 
nie był nigdy zaprojektowany jako budynek szpitala i to - niestety - teraz się odbija, tworząc 
nie lada problemy. Musimy się dostosować do wymogów właściwych dla obiektów służby 



zdrowia. Udało się stworzyć blok operacyjny w części nadbudowanej, który teraz w całości 
spełnia wszystkie standardy - podkreśla dyr. Lewandowski. 

W ciągu 70 lat placówka zmieniała nazwy, a przez ponad pół wieku mogli się tu leczyć 
tylko pracownicy resortu spraw wewnętrznych i ich rodziny. To się zmieniło w 1999 r., kiedy 
powstały Kasy Chorych. Warunkiem rozpoczęcia leczenia przez „cywilów” było uzyskanie 
zgody Branżowej Kasy Chorych. Od 2003 r. lecznica jest dostępna dla wszystkich. 

 
Fot. materiały szpitala MSWiA  
Budynek przy ul. ks. Markwarta 4. Takie były początki...  
 

- Będąc szpitalem MSWiA mamy obowiązki wynikające z sytuacji kryzysowych i obronnych 
- podkreśla dyr. Lewandowski. 

Ostatnia dekada przyniosła znaczący rozwój lecznicy. Maksymalnie wykorzystano 
powierzchnię, otwierając nowe oddziały. 

- Postawiliśmy na dwa kierunki: początek i kres życia czyli innymi słowy na demografię. Od 
ośmiu lat mamy położnictwo. Rocznie rodzi się u nas dwa tysiące dzieci. Szkoda, że w 
przypadku oddziału noworodkowego nasze możliwości rozwoju już się wyczerpały. 
Chcielibyśmy przyjmować każdą pacjentkę, która spodziewa się dziecka, ale nie zawsze jest 
to możliwe - mówi szef szpitala MSWiA 

Oferta senioralna to oddział geriatrii, Bydgoski Dzienny Dom Opieki Medycznej 
(współfinansowany z pieniędzy UE) oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. W przypadku 
pacjentów w starszym wieku ważne jest również to, że lecznica dysponuje oddziałem 
kardiologicznym i neurologicznym (oba świadczą także usługi rehabilitacyjne). 



W strukturze szpitala działa też 17 poradni specjalistycznych. - Przepisy dotyczące tzw. sieci 
szpitali stworzyły możliwości opieki kompleksowej. Pacjent, który opuszczał szpital był 
zapisywany do odrębnej kolejki, w którejś z poradni. Teraz to się zmieniło. Poza tym mamy 
nieco więcej pieniędzy na leczenie, więc kolejki też się skracają. Tak dzieje się między 
innymi w pionie diagnostycznym. Osoby kierowane z innych poradni na rezonans czy 
tomograf czekają krócej - informuje dyr. Lewandowski. 

Czego szpitalowi życzyć z okazji jubileuszu? - Byśmy mogli leczyli wszystkich pacjentów, 
którzy się do nas zgłoszą, choć wiem, że to utopia. Chciałbym, aby personelowi dobrze się 
pracowało, bo emocje są ogromne - mówi dyrektor. 

Dzisiejsze jubileuszowe uroczystości odbędą się w Operze Nova. Poprzedzi je msza św.                
w Bazylice św. Wincentego a’ Paulo. 
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