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Szanowni Państwo, prosimy bardzo o poświęcenie nam kilku chwil w celu zapoznania się             
z  historią naszej firmy oraz szeroką ofertą usług skierowanych do placówek szkolno-wychowawczych. 

 
Nasza firma powstała dzięki uchwale w sprawie przekształceń SP ZOZ Szczecin przyjętej 

przez Radę Miasta Szczecina w dniu 31.08.2000w. Uchwała ta pozwoliła na wypełnienie luki jaka 
powstała w Szczecinie po likwidacji Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, w tym 
dwóch SP ZOZ-ów odpowiedzialnych za medycynę szkolną.  
 

Z dnia na dzień placówki oświatowo-wychowawcze oraz przedszkola zostały pozbawione 
opieki medycznej a pielęgniarki pracy. Dzięki naszym zabiegom u ówczesnych władz miasta                
i zrozumieniu przez władzę problemu braku opieki nad dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowo-
wychowawczych ww. uchwała  umożliwiła powrót do zawodu koleżankom i powołanie do życia:  
 

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Medycyny Szkolnej „SZKOLMED” s.c. 
 

który jako pierwszy w województwie zachodniopomorskim rozpoczął swoją praktyczną działalność    
od dnia 01 styczeń 2001r. 
 
Od maja 2012 roku w wyniku zmian w ustawie o działalności leczniczej zakład występuje pod nową 
nazwą:  
 

SZKOLMED M.Piejak, M.Wojciechowska Spółka jawna 
 

Firma kontynuuje wszelkie usługi, które przypisane były do poprzedniej nazwy zakładu tzn. 
zajmuje się kompleksową opieką nad dziećmi i młodzieżą  w miejscu nauczania i wychowania na 
terenie miasta Szczecina. W Spółce pracują pielęgniarki profesjonalnie przygotowane do pracy w 
medycynie szkolnej. Większość posiada długoletnie doświadczenie w tym zakresie. Uczestnictwo 
pielęgniarek w różnego rodzajach kursach specjalistycznych oraz ukończenie przez większość  
specjalizacji w dziedzinie medycyny szkolnej pozwoliło uzyskać Spółce bardzo odpowiedzialny, 
wykształcony, kompetentny i oddany tej dziedzinie personel. 

 
Obejmujemy opieką pielęgniarską populację dzieci i młodzieży uczącą się w placówkach 
oświatowo-wychowawczych naszego miasta, do których należą: 

 Publiczne i Niepubliczne Szkoły Podstawowe 
 Publiczne i Niepubliczne Gimnazja 
 Zespoły Szkół Ogólnokształcących 
 Licea Ogólnokształcące 
 Zespoły Szkół Specjalnych 
 Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze 
 

Celem spółki jest świadczenie opieki nad dzieckiem zdrowym. Cele te realizowane są przez: 
 usługi profilaktyczne i działania w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej dla dzieci     

i młodzieży oraz rodziców w środowisku nauczania i wychowania; 
 usługi pielęgniarskie w urazach, zatruciach i nagłych zachorowaniach. 
 

Do podstawowych zadań Spółki należy: 
 zapewnienie opieki uczniom z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi; 
 promocja zdrowia i edukacja zdrowotna; 
 poradnictwo w zakresie zachowań zdrowotnych sprzyjających poprawie lub utrzymaniu 

zdrowia w dobrej kondycji; 
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 wykonywanie testów przesiewowych w celu wykrywania nieprawidłowości i odchyleń w stanie 
zdrowia; 

 wykonywanie zabiegów fluoryzacji zębów; 
 edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;  
 okresowa i bieżąca kontrola stanu sanitarno-higienicznego; 
 okresowe przeglądy higieny osobistej uczniów i wychowanków; 
 udzielanie pierwszej pomocy w urazach, zatruciach i nagłych zachorowaniach uczniów i 

pracowników szkoły; 
 realizowanie zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia ze szczególnym 

uwzględnieniem programów zdrowotnych wdrażanych w województwie; 
 monitorowanie szczepień ochronnych; 
 współpraca z podmiotami leczniczymi, poradniami medycyny rodzinnej, dyrektorami szkół, 

wojewódzkim i powiatowym państwowym inspektorem sanitarnym oraz organami samorządu 
terytorialnego i innymi instytucjami w celu uzyskania zdolności do pełnej realizacji opieki nad 
dziećmi i młodzieżą; 

 kontakty z rodzicami, kształtowania poczucia odpowiedzialności rodziców za zdrowie ich 
dzieci. 

 
Ponadto tradycyjnie Spółka jest otwarta na sugestie kierownictwa placówek oświatowo-

wychowawczych w zakresie organizacji zabezpieczania różnego rodzaju egzaminów czy zawodów 
sportowych, oczywiście w miarę możliwości kadrowych. 

 
W przypadku konieczności przeprowadzenia szkoleń z rodzicami lub personelem szkolnym z 

zakresu szeroko rozumianej profilaktyki prozdrowotnej lub udzielenia wyczerpujących wyjaśnień z 
prowadzonej działalności na terenie placówki, jesteśmy zawsze gotowe do współpracy. 

 
Dewizą naszą jest ciągłe podnoszenie standardów usług medycznych poprzez ciągłe cykliczne 

szkolenia personelu. Realizujemy również Politykę Bezpieczeństwa dotyczącą ochrony danych 
osobowych uczniów objętych naszą opieką. Więcej informacji można uzyskać zaglądając na stronę 
internetową Zakładu pod adresem www.szkolmed.com.pl 

 
Miło nam również Państwu zakomunikować, że dodatkowo prowadzimy społeczną działalność na 

rzecz środowiska pielęgniarek medycyny szkolnej. 
 
Od 2003 roku równolegle funkcjonuje w Polsce Krajowe Stowarzyszenie Pielęgniarek Medycyny 

Szkolnej z siedzibą w Szczecinie, którego jesteśmy prezeskami. Działalność ta w sposób bezpośredni 
przyczynia się do pozyskiwania przez Spółkę pełnej wiedzy z dziedziny medycyny szkolnej i przekłada 
się bezpośrednio w Państwa placówkach w czasie świadczenia usług. Na stronie internetowej 
Stowarzyszenia pod adresem www.kspms.org możecie Państwo znaleźć również materiały 
dydaktyczne dotyczące tych dwóch powiązanych dziedzin, pielęgniarstwa i placówek oświatowo-
wychowawczych. 

 
Nasza firma ma podpisaną umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny 

szkolnej z Narodowym Funduszem Zdrowia Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie. 
 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług. 
Gwarantujemy fachowość, profesjonalizm oraz rzetelność świadczonych usług. 

 
 

Z poważaniem 
 
mgr Małgorzata Piejak 
 

                                                                                         mgr Małgorzata Wojciechowska 
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