
WOJEWÓDZKI  SZPITAL  REHABILITACYJNY 
IM.  DR.  S.  JASIŃSKIEGO  W  ZAKOPANEM 



STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

Szpital dysponuje 200 łóżkami i prowadzi działalność w komórkach: 
 Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji 

Kardiologicznej 
 Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej 
 Oddział Rehabilitacji Neurologicznej 
 Dzienny Ośrodek Rehabilitacji Ogólnoustrojowej 
 Dzienny Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej 
 Fizjoterapia ambulatoryjna 
 Poradnie specjalistyczne 
      - neurologiczna 
      - logopedyczna 
      - medycyny pracy 
      - reumatologiczna 



Kadra medyczna 

Szpital zatrudnia 21 lekarzy, w tym 8  na podstawie umowy o pracę. 
Posiadane przez nich specjalizacje czynią Szpital w dużym stopniu 
samowystarczalnym. Są to bowiem m. in.: 
 rehabilitacja medyczna, 
 ortopedia, 
 pulmonologia, 
 neurologia,  
 kardiologia, 
 choroby wewnętrzne, 
 balneoklimatologia, 
 torakochirurgia, 
 medycyna ratunkowa, 
 medycyna pracy. 

 



Pozostali pracownicy medyczni 

Dział Fizjoterapii, stanowiący trzon Szpitala, liczy 42 osoby, w tym: 
 6 specjalistów fizjoterapii, 
 19 pozostałych magistrów fizjoterapii i rehabilitacji, 
 6  licencjatów fizjoterapii, 
 7  techników, 
 4 masażystów. 
Pozostałą kadrę medyczna, równie ważną, tworzą: 
 pielęgniarki, 
 psychologowie, 
 logopedzi i neurologopedzi, 
 terapeuci zajęciowi, 
 statystycy i rejestratorzy medyczni. 



Szkolenia specjalizacyjne 

Posiadając akredytację Centrum Medycznego Kształcenia 
Podyplomowego Szpital prowadzi specjalizacje: 
 dla lekarzy w zakresie rehabilitacji medycznej – 6 miejsc, 
 dla fizjoterapeutów – 9 miejsc. 
 
W Szpitalu odbywają także praktyki i staże cząstkowe: 
 lekarze w zakresie rehabilitacji medycznej, 
 studenci studiów I i II stopnia z fizjoterapii. Efektem ich kontaktów ze 

Szpitalem są liczne prace dyplomowe oparte o prowadzone u nas 
badania. 
 
 
 
 
 
 
 



Doskonalenie jakości 

Od 2008 r. czynimy kolejne kroki na drodze do świadczeń najlepszej  jakości,    
a te nasze starania poddajemy kolejnym kontrolom zewnętrznym. 
Obecnie w Szpitalu funkcjonuje Zintegrowany System Zarzadzania, na który 
składają się: 
 System zarzadzania jakością ISO 9001:2015, 
 System zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy PN-N 18001:2004, 
 System zarządzania bezpieczeństwem informacji PN-EN ISO/IEC 

27001:2017, 
 System zarządzania środowiskowego PN-E ISO 14001:2015, 
 System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi PN-ISO 37001:2017. 
Szczególnym powodem do dumy jest posiadanie przez nas już od 2009 r. 
nadawanego przez Ministra Zdrowia Certyfikatu Akredytacyjnego – to 
ogromna satysfakcja z oceny wysokiej jakości udzielanych świadczeń. 



Inne wyróżnienia 

Najbardziej prestiżową oceną  dla szpitali jest ranking prowadzony przez 
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i „Rzeczpospolitą”. 
W kategorii szpitali niezabiegowych od 4 lat znajdujemy się w ścisłej 
czołówce szpitali w Polsce – I miejsce w latach 2016 i 2018, II miejsce w 
latach 2015  i 2017. 
Nie mniej znaczące są inne osiągnięcia ostatnich lat: 
 II miejsce w organizowanym przez „Rzeczpospolitą” i BFF Group 

konkursie na najlepiej zarządzany szpital publiczny, 
 II miejsce w organizowanym przez „Dziennik Gazetę Prawną” oraz Idea 

Trade ogólnopolskim konkursie „Bezpieczny Szpital Przyszłości – 
Inspiracje 2018” w kategorii „Profilaktyka i popularyzacja zdrowia”, 

 czy też I miejsce w 2016 r. w kategorii „Szpital” w plebiscycie „Gazety 
Krakowskiej” 



Kierownictwo Szpitala 

Dyrektorem Szpitala jest mgr Krystyna Walendowicz. 
Jest absolwentką Akademii Medycznej w Krakowie, gdzie uzyskała tytuł 
mgr. pielęgniarstwa, a ponadto m.in.: 
 absolwentką Studium Doktoranckiego przy Szkole Głównej Handlowej        

w Warszawie, 
 absolwentką studiów Master of Bussines Administration w Uczelni im.       

L. Koźmińskiego w Warszawie, 
 absolwentka studium podyplomowego „Zarzadzanie szpitalem                       

i administrowanie zdrowiem publicznym” w Szkole Zdrowia 
Publicznego Collegium Medicum UJ, 

 absolwentka studium podyplomowego „Planowanie z zarzadzanie w 
ochronie zdrowia” w Międzynarodowej Szkole Menedżerów i Wyższej 
Szkole Handlowej w Warszawie. 
 



Czym się wyróżniamy? 

1. Doskonałą atmosferą pracy 
2. Sprzętem rehabilitacyjnym z „najwyższej półki” 
3. Wysokimi kwalifikacjami personelu medycznego 
4. Zaangażowaniem pracowników w tworzeniu marki Szpitala – Szpital 

uznawany jest za jeden z najlepszych szpitali rehabilitacyjnych w Polsce 
5. Zachęcaniem i umożliwianiem podnoszenia kwalifikacji (staże, kursy, 

szkolenia, udział w konferencjach) 
6. Możliwością zapewnienia zakwaterowania dla niezbędnych pracowników. 

 
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem jest doskonałym wyborem 
na rozpoczęcie drogi zawodowej i realizację swych planów. Wymienione wyżej 
cechy sprawiają, że życie zawodowe, już na jego początku, zdaje się miłe, łatwe 
i przyjemne. 
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Kontakt 

Wszystkich zainteresowanych pracą, stażami czy praktykami w naszym 
Szpitalu zachęcamy do kontaktu. 
 
Szczegółowych informacji udzieli i na wszystkie pytania odpowie 
mgr Bronisław Miętus 
Tel. 18 26 20 813 
604 515 078 
e-mail: kadry@rehabilitacja.zakopane.pl  

mailto:kadry@rehabilitacja.zakopane.pl
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