
W ramach prowadzonych działań promujących ekologię, Lubuski Urząd Wojewódzki                                 
korzysta z papieru z recyklingu. Dbaj o naturę. Używaj papieru z odzysku. 
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Nasz znak:  WZ-I.431.4.2021.BDus 
Sprawę prowadzi: Beta Duszyńska-Porada 
Telefon: 95 7851 181 
e-mail: beata.duszynska@lubuskie.uw.gov.pl 
 

„JBJ CLINIC” 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Słowackiego 1 
69-100 Słubice 
 

 

Dotyczy:  pismo pokontrolne z przeprowadzonej kontroli problemowej (planowej)*  

Na podstawie art. 15n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza  
i lekarza dentysty (Dz.U. z 2021 r. poz. 790 ze zm.), upoważnieni pracownicy Wydziału 
Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili w terminie 22 grudnia 2021 r. -
21 stycznia 2022 r. planową kontrolę problemową w podmiocie wpisanym na listę 
podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych: „JBJ CLINIC” Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Słowackiego 1, 69-100 Słubice. 
 

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości odbywania stażu podyplomowego 
przez lekarzy, lekarzy dentystów oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż wymagań  
i warunków wynikających z ustawy. 

 

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli przekazanym ww. podmiotowi 
pismem z dnia 05 kwietnia  2022 r., podpisanym  w dniu 04.05.2022 r. przez kierownika 
powyższego podmiotu kontrolowanego i odesłanym do Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, bez wniesienia zastrzeżeń do treści protokołu. 
 
Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: 
1. Wynagrodzenia lekarza stażysty - braku aneksu do umowy o pracę zwiększającego od 

dnia 1 lipca 2021 r. kwotę wynagrodzenia miesięcznego stażysty. 
2. Kwalifikacji lekarza dentysty, który pełnił funkcję koordynatora stażu podyplomowego 

lekarza dentysty (…) – lekarz koordynator nie posiadał kwalifikacji, które uprawniałyby 

go do pełnienia tej funkcji. 
3. Planowania przez koordynatora stażu podyplomowego staży cząstkowych  

w indywidualnym harmonogramie - koordynator stażu lekarza dentysty niewłaściwie 
zaplanował staże cząstkowe stażysty, co szczegółowo opisano w protokole z tej kontroli. 

4. Skierowania stażystki na staż cząstkowy poza „JBJ CLINIC” Spółka z o.o.  
w Słubicach - koordynator nieprawidłowo skierował stażystkę na staż cząstkowy  
z zakresu ortodoncji (do Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Ortodontycznej 
Wojciech Czopor w Poznaniu, tj. niezgodnie z zapisami wynikającymi z obowiązującego 
rozporządzenia, brakowało również w dokumentach ww. jednostki szkolącej 
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skierowania na ten staż). 
 
 
 
W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami, zawartymi  
w ww. protokole kontroli, zobowiązuję podmiot kontrolowany do:  
 
 

 właściwego prowadzenia dokumentacji lekarzy stażystów, w tym ze szczególnym 
uwzględnieniem zasadności aneksowania umów o pracę zawieranych z lekarzami 
odbywającymi staż; 

 prawidłowego wyznaczania koordynatora szkolenia lekarza stażysty przez 
kierownika podmiotu -  spośród lekarzy wykonujących w nim zawód, posiadających 
specjalizację. 

 prawidłowego planowania staży cząstkowych, ich ewentualnego aktualizowania  
w przypadku takiej potrzeby oraz nadzorowania przebiegu ich realizacji przez 
lekarza dentystę odbywającego staż podyplomowy w jednostce. 

 właściwego kierowania stażystów na staże cząstkowe, tj. do jednostek, które 
formalnie zostały wpisane na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży 
podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych  
w województwie lubuskim i są uprawnione do przedmiotowego szkolenia.  
Podkreślić należy, iż nieprawidłowe kierowanie na staże cząstkowe może mieć 
niekorzystne konsekwencje dla samego lekarza stażysty, jak również dla jego 
przygotowanie zawodowego (np. nieuznane przez właściwą Okręgową Izbę 
Lekarską, jako zrealizowanie przez Niego staży, nieznane dzisiaj skutki  w przyszłości, 
itp.).  
 

W terminie 21 dni, liczonym od dnia otrzymania niniejszego pisma pokontrolnego, 
oczekuję informacji o podjętych działaniach w celu realizacji zaleceń pokontrolnych 
lub przyczynach ich niepodjęcia.  
 

 
Podstawa prawna: 
 

* Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty  
(Dz.U. z 2021 r. poz. 790 ze zm.). 

 

 

 

 

 

 

(…) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r.  
o dostępie do informacji publicznej(Dz.U. z 2022 r. poz. 902). 

 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
 

Bożena Chudak 
Dyrektor Wydziału Zdrowia 


