
Początki organizacji służby zdrowia w Bielsku Podlaskim były wyjątkowo trudne. 

Po zakończeniu wojny w 1945 roku zaczęto organizować w całym powiecie sieć ambulatoryjną.  

W październiku otwarto w Bielsku Podlaskim Przychodnię Konsultacyjną oraz Stację Opieki nad Matką  

i Dzieckiem. Powstał też pierwszy ośrodek zdrowia, mieszczący się przy ul. Puszkina (obecnie ul. 

Jagiellońska). 

Organizacją pierwszego szpitala w Bielsku Podlaskim zajął się Leon Pilipczuk – lekarz pełniący 

jednocześnie funkcję dyrektora. Wówczas utworzono 30 łóżkowy szpital przy ul. Żwirki i Wigury  

z oddziałem położniczo-ginekologicznym i chirurgicznym, przy którym powstała poradnia przyszpitalna 

oraz pracownia RTG. 

Na potrzeby lecznictwa w 1948 roku zaadaptowano budynek przy ul. Białostockiej, w którym ulokowano 

oddział wewnętrzny i zakaźny oraz laboratorium. 

W kolejnym roku powstała Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego. 

W Domu Starców przy ul. Puszkina w roku 1955 powstał oddział dziecięcy i wewnętrzny, przez co liczba 

łóżek szpitalnych wzrosła do 97. W czerwcu tego samego roku na Sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej, 

dotyczącej problematyki zdrowia mieszkańców województwa białostockiego, złożony został wniosek  

o budowę szpitala w Bielsku Podlaskim. Ówczesny Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, obecny na 

sesji, zaakceptował petycję i w ten sposób rozpoczęto budowę obiektu. Prace trwały 6 lat.  

Nowy szpital powiatowy został oficjalnie otwarty 23 grudnia 1961 roku. W oddziałach: chirurgicznym, 

wewnętrznym, dziecięcym, położniczym i zakaźnym mieściło się w sumie 246 łóżek.  

Na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia w 1968 roku uchwałą Prezydium Powiatowej Rady 

Narodowej w Bielsku Podlaskim zrejonizowano opiekę zdrowotną. Powiat został podzielony na 17 

rejonów profilaktyczno-leczniczych; miasto Bielsk Podlaski podzielono na 3 rejony pediatryczne. Opiekę 

specjalistyczną sprawowała Powiatowa Przychodnia Obwodowa, natomiast opiekę profilaktyczno-

leczniczą sprawowały przychodnie zakładowe i międzyzakładowe, utworzone przy zakładach pracy. 

Poradnia K i punkty położnicze sprawowały opiekę nad kobietami, natomiast nad dziećmi – poradnia D, 

wiejskie ośrodki zdrowia oraz punkty felczerskie. W szpitalu utworzono 30 łóżkowy oddział 

noworodkowy, a w dwóch rejonach pediatrycznych – poradnię dla dzieci. 

Uchwałą Prezydium Powiatowej Rady Narodowej z 4 grudnia 1972 utworzono Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Bielsku Podlaskim, który scalał samodzielne ośrodki i przychodnie oraz Powiatową Stację Pogotowia 

Ratunkowego. W strukturze organizacyjnej działały: szpital powiatowy, powiatowa przychodnia, 

przychodnie rejonowe, gminne i wiejskie ośrodki zdrowia, poradnia medycyny szkolnej oraz poradnia 

konsultacyjna.  

5 listopada 1997 roku na podstawie zarządzenia Wojewody Białostockiego przekształcono Zespół 

Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. 

Patron szpitala – Rafał Józef Czerwiakowski (1743-1816) prekursor ortopedii w Polsce, uważany jest 

za ojca polskiej chirurgii. Był lekarzem nadwornym króla Stanisława Augusta. W latach 1779-1803 prof. 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszy uczynił w medycynie język polski wykładowym (w miejsce 

łaciny). Podczas powstania kościuszkowskiego lekarz naczelny w Głównym Lazarecie w Krakowie; 

twórca nowych metod operacyjnych, a także narzędzi służących do operacji (głównie ortopedycznych). 

Autor pierwszego polskiego podręcznika chirurgicznego: „Narządu opatrzenia chirurgicznego część I-

VI”.  

Przez kolejne lata funkcjonowania Szpitala zachodziły w nim ogromne zmiany – wszystkie inwestycje 

miały na celu rozszerzenie zakresu świadczonych usług oraz poprawę ich jakości.  

1 stycznia 2000 roku oddano do użytku 20 łóżkowy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, powstał też Szpitalny 

Oddział Ratunkowy. 5 lat później, dzięki środkom pochodzącym z darowizn, możliwe było stworzenie  

w szpitalu ekumenicznej kaplicy. W tym samym roku, korzystając z wsparcia uzyskanego  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przeprowadzono termoizolację obiektów oraz 

wyposażono SPZOZ w specjalistyczne urządzenia medyczne.  



Rok później oddano do użytku kolejną inwestycję finansowaną głównie z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska – zainstalowane zostało urządzenie do dezynfekcji ścieków i wody pitnej. 

Również w 2006 roku powstało pierwsze miejsce startów i lądowań helikoptera ratunkowego, które, 

dzięki środkom unijnym, przeszło modernizację zgodnie z najnowszymi przepisami dotyczącymi prawa 

lotniczego. 4 listopada 2010 roku uroczyście oddano do użytku lądowisko, które zostało zarejestrowane 

w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego  jako pierwsze lądowisko szpitalne w województwie. 

Jesienią 2007 roku po raz pierwszy w historii szpitala otwarto Oddział Rehabilitacyjny. Przygotowano 

salę do ćwiczeń i masażu, doposażono pracownię fizjoterapii. W niedługim czasie, bezpośrednio przy 

oddziale, dobudowano taras, gdzie mieści się duża sala kinezyterapii. 

30 lipca 2008 roku miało miejsce uroczyste oddanie do użytku Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni 

Terapii Uzależnień od Alkoholu oraz Dziennego Oddziału Terapii Uzależnień. Jednostki te zostały 

przeniesione z ul. 3-go Maja do nowo wyremontowanych pomieszczeń przy ul. Jagiellońskiej.  

Jesienią tego samego roku uruchomiono nowoczesne archiwum na dokumentację medyczną, natomiast 

zimą zakończyła się modernizacja pododdziału niemowlęcego w Oddziale Dziecięcym. 

W kolejnym roku szpital rozszerzył diagnostykę obrazową otwierając pracownię tomografii 

komputerowej. 

W listopadzie 2009 roku oddano do użytku Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Równocześnie 

z budową oddziału utworzono wewnętrzną sieć gazów medycznych, która zabezpiecza wszystkie 

oddziały.  

Na początku 2010 roku w całości zmodernizowano Medyczne Laboratorium Diagnostyczne. Obecnie 

jest to duża klimatyzowana sala z wydzielonymi stanowiskami diagnostycznymi.  

W tym samym czasie dzięki dotacji Powiatu Bielskiego oddano do użytku zmodernizowaną aptekę 

szpitalną. 

Jesienią 2010 roku oddano do użytku całkowicie zmodernizowany Blok Operacyjny oraz przebudowany 

szyb windowy wraz z windą przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Początek 2011 roku był czasem oddania do użytku przebudowanego Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego, który doposażono w nowoczesny sprzęt resuscytacyjno-zabiegowy i aparaturę, m.in. 

respiratory, defibrylatory, kardiomonitory, aparat RTG i USG. 

Wszystkie starania włożone w rozwój szpitala zostały docenione po raz pierwszy w 2006 roku, kiedy to 

w realizowanym przez Instytut Zdrowia Publicznego w Nowym Sączu konkursie na Najlepszy Szpital 

Województwa Podlaskiego, SPZOZ uzyskał II miejsce w województwie w klasyfikacji generalnej. 

Oprócz tego w kategorii efektywność finansowa oraz w kategorii jakość usług szpitalowi przyznano III 

miejsca.  

Od września 2007 roku SPZOZ posiada certyfikat systemu zarządzania jakością, wdrożonego w oparciu 

o wymagania normy ISO 9001:2008. Corocznie szpital jest audytowany przez niezależną jednostkę 

certyfikującą IMQ. Przedłużenia licencji potwierdzają, że stale dążymy do podnoszenia standardu 

obsługi pacjenta, a należyta staranność wykonania usług jest priorytetem w działalności szpitala. 

W tym samym okresie SPZOZ dołączył do grona uhonorowanych tytułem „Szpital Przyjazny Dziecku”. 

Nadając to miano, Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią wraz z WHO i UNICEF zaświadczają, 

że placówka bardzo dobrze wywiązuje się z ochrony, propagowania i wspierania karmienia piersią. 

W 2010 roku Szpital uzyskał Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia. Na rynku usług medycznych 

jest to jeden z elementów wyróżniających zakład opieki zdrowotnej. SPZOZ w Bielsku Podlaskim jako 

pierwszy w województwie otrzymał Certyfikat Akredytacyjny według nowych standardów jakościowych 

dla lecznictwa szpitalnego. 

Z inicjatywy Wojewody Podlaskiego SPZOZ przystąpił do programu „Szpitale przyjazne kombatantom” 

i po uzyskaniu pozytywnej opinii związków kombatanckich został uhonorowany certyfikatem. 



W ogólnopolskim rankingu Złotej Setki Szpitali Publicznych pierwsze wyróżnienie SPZOZ otrzymał  

w 2002 roku. W latach 2008-2010 w rankingu „Bezpieczny Szpital” placówka znajdowała się zawsze  

w Złotej Setce Szpitali, a w roku 2011 uplasowała się na 1 miejscu w województwie, 29 w kraju. 

Kapituła Ogólnopolskiego Konkursu Medycznego Perły Medycyny trzykrotnie doceniła starania włożone 

w rozwój bielskiej placówki. W kategorii „Szpitale wielospecjalistyczne – poniżej 400 łóżek” w latach 

2007 i 2008 przyznano szpitalowi wyróżnienie, natomiast rok później zakwalifikował się on na III miejsce, 

tym samym zdobywając Brązową Perłę. 

W międzynarodowym konkursie „EuroCertyfikat” w kategorii „Certyfikat Dobrych Praktyk Obsługi  

i Usług” Szpital był nagradzany dwukrotnie (2008, 2009). 

W roku 2017 SPZOZ uzyskał certyfikat potwierdzający zgodność systemu zarządzania 

bezpieczeństwem informacji z normą ISO 27001:2013. W tym samym roku Polskie Towarzystwo 

Badania Bólu przyznało placówce certyfikat „Szpital bez bólu”, który potwierdza wprowadzenie 

najwyższych standardów uśmierzania bólu pooperacyjnego. 

We wrześniu 2018 roku szpitalowi przyznano certyfikat zaświadczający o tym, że wdrożony system 

zarządzania jakością jest zgodny z normą ISO 9001:2015. Natomiast w listopadzie Lecznictwo 

ambulatoryjne w Bielsku Podlaskim zostało uhonorowane Certyfikatem Akredytacyjnym 

potwierdzającym spełnienie standardów dla podstawowej opieki zdrowotnej. 

W rankingu szpitali w Polsce przygotowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie 

Zdrowia na rok 2018 nasz szpital uplasował się na 9 miejscu w kraju, awansując z miejsca 24 

zajmowanego w roku ubiegłym; utrzymał 1 miejsce w województwie oraz w nowej kategorii Sieć Szpitali 

zajął 2 miejsce wśród szpitali I poziomu referencyjności. 

 

   


