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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/071 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcjami.  

Okres objęty kontrolą Od 1 września 2015 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych (lata szkolne 2015/2016-
2017/2018) oraz działania wcześniejsze związane z zakresem kontroli. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach. 

Kontroler Violetta Nowak, główny specjalista kp., upoważnienie nr LKI/26/2018 z 16 marca 2018 r.                                                       
(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włoszczowie, ul. Jana III Sobieskiego 
38, 29-100 Włoszczowa (dalej: Poradnia). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Izabela Niewiara-Sobala, Dyrektor Poradni od 1 października 2017 r., wcześniej  
od 10 kwietnia 2017 r. do 30 września p.o. Dyrektor Poradni. Od 1 marca do 7 kwietnia 2017 r. 
p.o. Dyrektorem była Beata Domaradzka. Poprzednio (od 1 września 2012 r. do 28 lutego 
2017 r.) Dyrektorem była Beata Dolaś.  

(dowód: akta kontroli str. 3-8 i 162-165) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 1 
Poradnia nie zawsze podejmowała właściwe działania w celu zapewnienia szybkiej, 
zindywidualizowanej i kompletnej diagnozy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka. 
W Poradni prowadzono diagnozę dzieci w wieku do lat trzech i w wieku przedszkolnym, 
a działania te w latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 stanowiły ok. 30% wszystkich 
zrealizowanych diagnoz. Z powodu ograniczonych możliwości kadrowych Poradni, 11 z 22 
dzieci, które uzyskały w okresie objętym kontrolą opinię o potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju, oczekiwało ponad 30 dni na pierwszą wizytę u specjalisty. Proces 
diagnozowania i wydawania opinii dla dziesięciu z tych dzieci trwał dłużej niż 100 dni, co 
wynikało m.in. z trudności z dokonaniem przez Poradnię pełnej diagnozy potwierdzającej 
niepełnosprawność.  
Prawidłowo powołane zespoły orzekające wydawały opinie o potrzebie wczesnego 
wspomagania, w terminach wymaganych przepisami. W prowadzonych postępowaniach nie 
wymagano uzupełnienia dokumentów złożonych przez rodziców wnioskujących o wydanie 
opinii, poza jednym przypadkiem nieuprawnionego żądania od rodziców przedstawienia 
orzeczenia o niepełnosprawności, wydanego przez powiatowy zespół do spraw orzekania  
o niepełnosprawności. Dla 18 dzieci wydano opinie z uwagi na niepełnosprawności 
wskazane w § 1 ust. 1 rozporządzeń o kształceniu specjalnym2.  

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie 
utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki  
w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie  
i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1113, ze zm.) oraz obowiązujące od 1 września 2017 
r. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie  
i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1578). Dalej: rozporządzenia o kształceniu 
specjalnym. 

Ocena ogólna 



 

3 

W opiniach wydanych w roku szkolnym 2017/2018 nie zamieszczono wszystkich informacji, 
wymaganych § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 
2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające  
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych3, tj. informacji o występujących 
w środowisku barierach i ograniczeniach utrudniających funkcjonowanie dziecka oraz form 
pomocy i wsparcia, które powinno zostać udzielone rodzinie. W dziewięciu opiniach  
(z dziesięciu analizowanych) nie zapewniono indywidualizacji zalecanych form i metod 
wsparcia w zależności od dokonanej diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka. Ponadto 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nierzetelnym dokumentowaniu pracy zespołów 
orzekających. 

Poradnia dysponowała odpowiednio przygotowaną kadrą do diagnozowania małych dzieci  
z dysfunkcjami, jednak warunki lokalowe oraz dostępność odpowiednich narzędzi 
diagnostycznych nie były wystarczające dla realizacji tych działań. W latach szkolnych 
2015/2016 i 2016/2017 wykazano nierzetelne dane w SIO4 w zakresie objęcia dzieci 
wczesnym wspomaganiem rozwoju.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Diagnozowanie potrzeb w zakresie wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka 

Poradnia to placówka oświatowa, dla której organem prowadzącym jest powiat 
włoszczowski. W obszarze działania Poradni (sześć gmin powiatu włoszczowskiego) 
funkcjonowało w roku szkolnym 2017/20185 18 przedszkoli publicznych, w których objęto 
opieką i edukacją 1082 dzieci. Wychowanie przedszkolne było także realizowane  
w 11 szkołach podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne (uczęszczało do nich 
199 dzieci)6. W roku szkolnym 2015/2016 do placówek wychowania przedszkolnego 
uczęszczało 925 dzieci, w następnym roku 1051 dzieci. W powiecie włoszczowskim nie 
funkcjonowały instytucjonalne formy opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech7. 

W latach 2015-2017 Poradnia udzielała pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom oraz 
nauczycielom z przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie działania 
Poradni, a także dzieciom i młodzieży oraz rodzicom dzieci nieuczęszczających do 
placówek oświatowych, a zamieszkałych w rejonie działania Poradni, zgodnie  
z § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie 
szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,  
w tym poradni specjalistycznych8.  

W Poradni prowadzono diagnozę oraz udzielano pomocy najmłodszym dzieciom (w tym 
dzieciom do lat trzech). W roku szkolnym 2014/2015 r. zrealizowano dla dzieci do trzeciego 
roku życia i dzieci w wieku przedszkolnym: 531 diagnoz psychologicznych, pedagogicznych, 
logopedycznych i rehabilitacyjnych (co stanowiło 36% ogółu wszystkich przeprowadzonych 
w tym okresie diagnoz), w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/20179 odpowiednio  
186 diagnoz (18%) i 259 diagnoz (35%). W tych latach szkolnych udzielono także pomocy  

                                                      
3 Dz. U. poz. 1743. Dalej: rozporządzenie z 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii (obowiązujące od 15 września 
2017 r.). 
4 System Informacji Oświatowej. 
5 Stan na 30 września 2017 r. 
6 Na podstawie danych SIO https://cie.men.gov.pl/sio-strona-glowna/podstawowe-informacje-dotyczce-wykazu-
szko-i-placowek-owiatowych/wykaz-wg-typow/ dostęp 22 marca 2018 r. oraz na podstawie arkusza 
organizacyjnego Poradni. 
7 http://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow, dostęp 29 marca  
2018 r. 
8 Dz. U. poz. 199, ze zm. Dalej: rozporządzenie w sprawie poradni. 
9 Dane dotyczące liczby dokonanych przez Poradnię diagnoz podano wg stanu zgłoszonego do SIO na  
30 września 2015 r., 2016 r. i 2017 r. 

Opis stanu 
faktycznego 

https://cie.men.gov.pl/sio-strona-glowna/podstawowe-informacje-dotyczce-wykazu-szko-i-placowek-owiatowych/wykaz-wg-typow/
https://cie.men.gov.pl/sio-strona-glowna/podstawowe-informacje-dotyczce-wykazu-szko-i-placowek-owiatowych/wykaz-wg-typow/
http://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow
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w postaci różnych form terapii10 odpowiednio 95, 85, 96 dzieciom do lat trzech i w wieku 
przedszkolnym.  

(dowód: akta kontroli str. 9-28, 36-48, 175-185) 
W Poradni opracowano Procedurę kierowania wniosków do Zespołu Orzekającego Poradni 
o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania, która wraz z wzorem wniosku 
została udostępniona na stronie internetowej Poradni11. Procedura ta, do czasu rozpoczęcia 
kontroli12, nie została zaktualizowana zgodnie ze zmianami wprowadzonymi 
rozporządzeniem z 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii. Dyrektor Poradni wyjaśniła, że 
opóźnienia w dokonaniu aktualizacji na stronie związane są przede wszystkim z jej 
przebudową (…). Z doświadczenia wiem, że (…) rodzice najczęściej pozyskują 
odpowiednie informacje telefonicznie lub zgłaszając się osobiście do Poradni. 

(dowód: akta kontroli str. 29-35, 268)  
Poradnia podejmowała działania w celu rozpropagowania możliwości uzyskania wsparcia 
przez małe dzieci z dysfunkcjami. Umieszczono informację na ten temat na stronie 
internetowej Poradni, zagadnienia z tym związane były także poruszane przez pracowników 
Poradni podczas spotkań z rodzicami dzieci przedszkolnych. W okresie objętym kontrolą  
w Poradni nie prowadzono badań mających na celu określenie skuteczności realizowanej 
działalności informacyjno-promocyjnej w tym zakresie. 

Na podstawie analizy wywiadów z rodzicami i innej dokumentacji związanej  
z diagnozowaniem najmłodszych dzieci stwierdzono, że rodzice dzieci, którym wydano 
opinię o potrzebie wczesnego wspomagania najczęściej uzyskiwali informację o możliwości 
uzyskania takiego wsparcia od pracowników placówek leczniczych13.  

(dowód: akta kontroli str. 72, 268)  
W latach szkolnych 2015/2016-2017/2018 zespoły orzekające powołane w Poradni wydały 
22 opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, w tym pięć dla dzieci  
w wieku do lat trzech. W okresie objętym kontrolą nie wydawano opinii o braku potrzeby 
wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. 
Zdaniem Dyrektora Poradni niski udział dzieci w wieku do lat trzech wśród wnioskujących  
o możliwość uzyskania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju mógł wynikać  
z tego, że na terenie powiatu włoszczowskiego nie było placówki, w której takie wsparcie dla 
najmłodszych dzieci mogło być udzielane.  

Ponad połowa dzieci (1114 na 2115 analizowanych), którym wydano opinie o potrzebie 
wczesnego wspomagania rozwoju oczekiwało ponad 30 dni na umówienie pierwszej wizyty 
u specjalisty lub/i na badanie od czasu złożenia wniosku w tej sprawie, w tym siedmioro 
oczekiwało ponad 70 dni na pierwszy kontakt ze specjalistą. Była Dyrektor Poradni Beata 
Dolaś wyjaśniła, że wynikało to z dużej liczby wniosków o badanie. Liczba pracowników 
merytorycznych jest mała w stosunku do potrzeb środowiska, co wydłuża czas oczekiwania 
na badanie. 

 (dowód: akta kontroli str. 166-167, 272)  
W Poradni najczęściej wydawano opinie z uwagi na niepełnosprawności określone  
w przepisach oświatowych odnoszących się do kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży, 
tj. wskazanych w § 1 ust. 1 rozporządzeń o kształceniu specjalnym. Spośród 22 opinii,  
18 wydano z uwagi na te niepełnosprawności, tj. ze względu na: autyzm, w tym zespół 
Aspergera (sześć opinii), niepełnosprawność intelektualną (pięć opinii), niepełnosprawności 
sprzężone (cztery opinie), niepełnosprawność ruchową, w tym afazję (dwie opinie),  
dla dzieci słabosłyszących (jedna opinia). 

                                                      
10 W formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, terapii logopedycznej, psychologicznej i innych zajęć  
o charakterze terapeutycznym, a także ćwiczeń rehabilitacyjnych, zajęć grupowych prowadzonych w szkołach  
i placówkach oświatowych, grup wsparcia oraz innych form pomocy indywidualnej i grupowej. 
11 http://pppwloszczowa.com.pl/procedury/. 
12 Do dnia 19 marca 2018 r. 
13 Na 22 opinie wydane w latach 2015/2016-2017/2018 (do 15 marca 2018 r.) rodzice 10 dzieci zostali  
do Poradni skierowani przez lekarzy. 
14 Rodzice tych dzieci zgłosili się do Poradni w roku szkolnym 2016/2017 lub wcześniej. 
15 Dokumentacja związana z diagnozowaniem jednego z dzieci nie była dostępna, gdyż została przekazana  
do innej poradni w związku ze zmianą miejsca zamieszkania rodziny dziecka. 

http://pppwloszczowa.com.pl/procedury/
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W pozostałych opiniach wskazano niepełnosprawności związane z zaburzeniami rozwoju 
mowy, opóźnionym rozwojem psychoruchowym i z zespołem Downa. Niepełnosprawności 
trojga z tych dzieci zostały dodatkowo potwierdzone orzeczeniem, o którym mowa  
w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych16, wydanym przez powiatowy zespół do spraw 
orzekania o niepełnosprawności.  
Dyrektor Poradni wyjaśniła: opinie te były wydawane zgodnie z zapotrzebowaniem 
zgłaszanym przez dzieci.(…) Aby uzyskać WWR w naszej placówce rodzic dostarcza 
zaświadczenie lekarza zawierające diagnozę (…). Największe kontrowersje budzą diagnozy 
dzieci z zaburzonym rozwojem mowy i języka oraz choroby przewlekłe (…). Konsekwencją 
tych problemów u małych dzieci mogą być opóźnienia w sferze intelektualnej oraz 
psychoruchowej, a także w kontaktach społecznych. 

(dowód: akta kontroli str. 161, 231, 271)  

Analiza procedury wydawania przez Poradnię opinii o potrzebie wczesnego wspomagania, 
przeprowadzona w odniesieniu do 21 opinii,  pozwala stwierdzić, że: 

 wszystkie opinie zostały wydane na wniosek rodziców. Wnioski składane przez rodziców 
zawierały treści wymagane § 6 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły 
orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych17 oraz 
rozporządzenia z 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii; 

 do 12 wniosków o uzyskanie opinii dołączono orzeczenia o niepełnosprawności tych 
dzieci, wydane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności; 

 poza jednym przypadkiem, przewodnicząca zespołu orzekającego nie wzywała 
wnioskodawców do uzupełnienia brakującej dokumentacji (możliwość taką przewidywał  
§ 6 ust. 6 rozporządzenia z 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii oraz § 6 ust. 7 
rozporządzenia z 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii);  

 w przypadku jednego postępowania przewodnicząca zespołu orzekającego wezwała 
wnioskodawców do uzupełnienia złożonej dokumentacji, tj. dostarczenia orzeczenia  
o niepełnosprawności dziecka i wyznaczono 14-dniowy termin na dokonanie tego 
uzupełnienia (w konsekwencji odroczono posiedzenie zespołu orzekającego); 

 Dyrektor Poradni powołała dla każdego postępowania zespół orzekający, którego skład 
był zgodny z § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia z 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii oraz  
§ 4 ust. 2 rozporządzenia z 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii;  

 przewodnicząca zespołu orzekającego zawiadomiła wnioskodawców o terminie 
posiedzenia zespołu (zgodnie z § 6 ust. 10 rozporządzenia z 2008 r. w sprawie orzeczeń 
i opinii). Informację o terminie posiedzenia zespołu przekazywano najczęściej  
z wyprzedzeniem 2-6 dni przed ich zwołaniem, w odniesieniu do czterech rodziców  
ww. informacja została przekazana w przeddzień spotkania. Rodzice nie uczestniczyli  
w posiedzeniu zespołów orzekających. Dyrektor Poradni wyjaśniła: najczęściej 
niezwłocznie po przeprowadzeniu diagnozy i złożeniu wniosku o wydanie opinii 
rozmawiamy z rodzicami o udziale w posiedzeniu zespołu (…). Jeśli decyzja rodzica jest 
jednoznaczna, że nie weźmie udziału w posiedzeniu, wysyłanie zawiadomienia jest 
wówczas kwestią formalną; 

 z każdego posiedzenia zespołu orzekającego sporządzano protokół. W 17 z nich 
zamieszczono wszystkie informacje wymagane § 7 ust. 3 rozporządzenia z 2008 r.  
w sprawie orzeczeń i opinii oraz § 9 ust. 3 rozporządzenia z 2017 r. w sprawie orzeczeń 
i opinii. Z analizowanych protokołów wynikało, że zespoły orzekające podjęły we 
wszystkich przypadkach jednogłośnie decyzję o wydaniu opinii o potrzebie wczesnego 
wspomagania. W protokołach tych (w ramach wymaganego uzasadnienia) 
zamieszczano konkluzję wyników przeprowadzonych badań (psychologicznych, 
pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich). Dyrektor Poradni wyjaśniła: zespół 

                                                      
16 Dz. U. z 2018 r. poz. 511, ze zm. 
17 Dz. U. Nr 173, poz. 1072. Dalej: rozporządzenie z 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii (obowiązujące  
do 14 września 2017 r.). 
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orzekający uznał, że zamieszczony wpis jest wystarczający (…). W treści opinii 
specjaliści wpisują wyczerpujące wyniki badań, natomiast protokół (ze względu na 
ograniczoną ilość miejsca) zawiera tylko najistotniejsze informacje; 

 wszystkie opinie zostały wydane w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia złożenia 
wniosku o jej wydanie, tj. zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie poradni, oraz  
§ 10 ust. 1 rozporządzenia z 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii (w tym 18 opinii wydano 
w terminie krótszym niż 10 dni, 3 opinie do 20 dni od daty złożenia wniosku o wydanie 
opinii); 

 20 opinii dostarczono wnioskodawcom w terminach wymaganych przepisami, tj. dla 
opinii wydanych do 14 września 2017 r. w terminie 14 dni od dnia posiedzenia zespołu, 
zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia z 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii,  
a w odniesieniu do później wydanych, w terminie siedmiu dni od dnia wydania opinii 
(zgodnie z § 24 ust. 1 i 2 rozporządzenia z 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii). Jedna 
opinia (nr 1/2017-2018) została przekazana wnioskodawcy w terminie dziewięciu dni. 
Dyrektor Poradni wyjaśniła, że dwudniowe opóźnienie w przekazaniu tej opinii wynikało 
z konieczności poprawienia omyłki w zakresie danych osobowych dziecka. 

(dowód: akta kontroli str. 61-71, 107-121, 166-168, 268, 270)  
Prawie połowa dzieci (dziesięcioro) uzyskało opinię o potrzebie wczesnego wspomagania 
po więcej niż 100 dniach od pierwszej wizyty w Poradni, w tym siedmioro uzyskało opinię  
w okresie od 100 dni do pół roku od pierwszego kontaktu z Poradnią, pozostałe w okresie 
od 224 do 622 dni. Najczęściej tak długi proces diagnozowania dotyczył dzieci, które 
uzyskały ww. opinię z uwagi na autyzm. Dyrektor Poradni wyjaśniła: po przeprowadzeniu 
diagnozy w Poradni rodzice kierowani są do specjalisty, który posiada kwalifikacje 
umożliwiające postawienie diagnozy (…), np. psychiatra dziecięcy oraz Krajowe 
Towarzystwo Autyzmu, gdzie terminy oczekiwania są bardzo wydłużone. 

Wśród dzieci, które uzyskały opinię w okresie do 100 dni od zgłoszenia się do Poradni, 
rodzice siedmiorga z nich (czworga dzieci w roku szkolnym 2015/2016 i trojga dzieci  
w 2016/2017) dołączyli do złożonych dokumentów opinie i diagnozy zewnętrznych 
specjalistów. Dyrektor Poradni wyjaśniła: dostarczone zewnętrzne opinie często skracają 
procedury badawcze (…). Dzięki nim dysponujemy diagnozami od specjalistów (…) gdzie 
dzieci korzystają z prywatnych zajęć terapeutycznych od dłuższego czasu. 

Pięciorgu dzieciom, które oczekiwały powyżej 100 dni na wynik diagnozy wskazujący 
uprawnienie do uzyskania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania Poradnia oferowała 
możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej (najczęściej z terapii 
logopedycznej).  

(dowód: akta kontroli str. 166-167, 270)  
Oceny zawartości wymaganych treści w opiniach o potrzebie wczesnego wspomagania 
dokonano na podstawie wybranych losowo 10 opinii wydanych przez Poradnię w latach 
szkolnych 2015/2016-2017/2018, w tym trzech opinii wydanych po 15 września 2017 r. 
Wyniki tej analizy wskazują, że: 

 siedem opinii wydanych przez Poradnię w terminie od 8 września 2015 r. do 7 marca 
2017 r. zawierało treści wymagane § 14 ust. 2 rozporządzenia z 2008 r. w sprawie 
orzeczeń i opinii, tj. datę wydania opinii, oznaczenie poradni wydającej opinię, właściwą 
podstawę prawną, skład zespołu wydającego opinię, dane dziecka oraz jego rodziców, 
stwierdzenie, że zachodzi potrzeba wczesnego wspomagania, wskazanie formy pomocy 
i wsparcia udzielanych dziecku i jego rodzinie (tj. zalecenia), uzasadnienie opinii, w tym 
ogólne uzasadnienie wskazanej formy pomocy i wsparcia oraz podpis 
przewodniczącego zespołu orzekającego.  
Sześć z tych opinii (nr 1, 5, 7 i 8/2015-2016 oraz 2 i 6/2016-2017) nie zawierało 
rzeczywistej indywidualizacji zaleceń – zależnej od przeprowadzonej diagnozy 
funkcjonowania dzieci oraz potencjału rozwojowego i ich mocnych stron. Wymienione 
opinie zostały sporządzone z wykorzystaniem powielanego „szablonu”. Identyczne lub 
bardzo podobne opinie wydano dzieciom, u których stwierdzono różne 
niepełnosprawności (skutkujące zaburzeniami psychoruchowymi lub zaburzeniami 
mowy oraz dla dzieci słabowidzących i autystycznych), w dwóch przypadkach 
niepełnosprawności te były sprzężone z obniżonym funkcjonowaniem intelektualnym.  
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W tych sześciu opiniach zastosowano podobne lub identyczne zalecenia dla rodziców  
oraz opisy dotyczące działań, które należy podjąć w ramach wczesnego wspomagania 
rozwoju. Ponadto opinie te zawierały tylko bardzo ogólnie sformułowane wskazania,  
np. zalecono wszystkim dzieciom objęcie ich pomocą psychologiczno-pedagogiczną bez 
uszczegółowienia, o jaką pomoc chodzi.  
Opinie nie wskazywały konkretnych metod i form pracy najkorzystniejszych dla 
konkretnego dziecka i stymulowania dalszego jego rozwoju. Wszystkie sześć opinii 
sporządzał ten sam zespół specjalistów i zostały one wydane w dniu posiedzenia 
zespołów orzekających. 

Była Dyrektor Poradni Beata Dolaś wyjaśniła: zespół orzekający na posiedzeniu uznał, 
że proponowane zalecenia są właściwe dla badanego. Osoby badające (…) posiadają 
kwalifikacje w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju. Przyczyną pośpiesznego 
wydawania ww. opinii były (złożone w formie ustnej) prośby rodziców; 

 trzy opinie wydane od 30 listopada 2017 r. do 13 marca 2018 r., były sporządzone  
z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 13 do rozporządzenia z 2017 r.  
w sprawie orzeczeń i opinii i zawierały większość informacji wymaganych § 21 ust. 2 
tego rozporządzenia tj. diagnozę poziomu funkcjonowania dziecka, w tym ocenę 
potencjału rozwojowego i mocnych stron dziecka, okres na jaki zachodzi potrzeba 
wczesnego wspomagania rozwoju, zalecane warunki i formy wsparcia, zalecane cele 
rozwojowe i terapeutyczne oraz zalecane sposoby oceny efektów działań 
podejmowanych w celu realizacji tych zaleceń. 
Jednak zalecane w tych opiniach warunki i formy wsparcia oraz cele rozwojowe  
i terapeutyczne do realizacji podczas zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka były identyczne, mimo że odnosiły się do dzieci w różnym wieku i z różnymi 
niepełnosprawnościami (1,5 rocznego dziecka słabosłyszącego, czteroletniego dziecka 
z autyzmem dziecięcym i czteroletniego dziecka ze zdiagnozowanym opóźnieniem 
rozwoju mowy i wadą wzroku). Nie uwzględniały więc w pełni wniosków wypływających 
z diagnozy dziecka, mogły nie realizować w pełni wymagań § 21 ust. 2 pkt 4  
ww. rozporządzenia.  
Zamieszczone w tych opiniach opisy zalecanych sposobów oceny efektów 
podejmowanych działań nie wskazywały konkretnych narzędzi do oceny, były 
ogólnikowe i mogły nie stanowić w pełni przydatnej pomocy dla realizujących wsparcie. 
Dyrektor Poradni wyjaśniła: zalecenia umieszczone w opiniach dotyczą objęcia dzieci 
ogólnorozwojową stymulacją w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, a ze względu 
na opóźnienia rozwojowe wszystkie te dzieci tego wymagały. Indywidualizacji dokonują 
specjaliści pracujący z dzieckiem (…). Sposoby oceny efektów podejmowanych działań 
prowadza osoby bezpośrednio pracujące z dzieckiem z uznaniem własnych (dostępnych 
w placówce) narzędzi badawczych. (…) na chwile obecną żaden z nauczycieli nie zgłosił 
się po dodatkową pomoc i wyjaśnienia.  

(dowód: akta kontroli str. 122-160, 269) 
Spośród 21 dzieci, które uzyskały w latach 2015/2016-2017/2018 opinie o potrzebie 
wczesnego wspomagania rozwoju, 15 otrzymało równocześnie orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego18, wydawane dla dzieci niepełnosprawnych, wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Były to dzieci, które ukończyły trzy 
lata i uczęszczały do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole. 

Średnio 16% dzieci z niepełnosprawnościami uzyskiwało w latach objętych kontrolą 
wczesną diagnozę i możliwość uzyskania odpowiedniego wsparcia. W latach szkolnych 
2014/2015, 2015/2016, 2016/201719 Poradnia wydała orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego dla odpowiednio 53, 61 i 39 dzieci. Część z nich uzyskała wcześniej20 lub 
równocześnie opinie o potrzebie wczesnego wspomagania, tj. odpowiednio 5, 8 i 11 dzieci. 

 (dowód: akta kontroli str. 199) 

                                                      
18 O których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie poradni. 
19 Wg stanu przekazanego do SIO na 30 września. 
20 W poprzednim roku szkolnym lub wcześniej w stosunku do roku wydania opinii o potrzebie wczesnego 
wspomagania lub wcześniej. 
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W okresie objętym kontrolą plany nadzoru pedagogicznego oraz wyniki i wnioski ze 
sprawowanego nadzoru były przedstawiane radzie pedagogicznej Poradni terminowo21.  
W latach szkolnych 2015/2016-2017/2018 objęto nadzorem problematykę prawidłowego 
doboru metod narzędzi diagnozy oraz prawidłowość organizacji procesu diagnozowania. 
Wśród wniosków z nadzoru podkreślono mocne strony realizowanych zadań, tj. dobre 
merytoryczne przygotowanie pracowników, urozmaicony i profesjonalny warsztat pracy, 
ustawiczne kształcenie się i chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Zalecono jednak 
zwiększenie staranności przy sporządzaniu orzeczeń i opinii. 

W czerwcu 2017 r. pracownik Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadził kontrolę 
doraźną dotyczącą realizacji przez Dyrektora Poradni zadań dotyczących sprawowania 
nadzoru pedagogicznego oraz innych zadań wynikających z przepisów prawa. W wyniku tej 
kontroli nie zostały sformułowane żadne zalecenia. 

(dowód: akta kontroli str. 236-260) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

1.  W Poradni zobowiązano rodziców N.S., którzy złożyli wniosek o wydanie dla dziecka 
opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, do dostarczenia orzeczenia  
o niepełnosprawności dziecka wydanego przez powiatowy zespół ds. orzekania, mimo że 
zgodnie z § 6 ust. 2 i 3 rozporządzenia z 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii dokument ten 
nie był wymagany. 

Rodzice N.S. złożyli dokumenty wymagane do wydania opinii o potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju, tj. wniosek o wydanie opinii oraz zaświadczenie lekarskie o stanie 
zdrowia dziecka (poświadczające stwierdzenie niepełnosprawności u dziecka). 
Przewodnicząca zespołu orzekającego w sprawie wydania opinii o potrzebie wczesnego 
wspomagania Beata Dolaś wezwała w dniu 18 stycznia 2017 r. rodziców N.S. do 
uzupełnienia złożonej dokumentacji o orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez 
powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. W związku z brakiem  
ww. dokumentu posiedzenie zespołu orzekającego odroczono do dnia 2 lutego 2017 r. 

Zgodnie z § 6 ust. 2 i 3 rozporządzenia z 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wnioskodawca 
dołącza do wniosku dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez 
specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, 
pedagogicznych i lekarskich. Jeżeli do wydania orzeczenia albo opinii jest niezbędna 
informacja o stanie zdrowia dziecka, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez 
lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka. 

Skutkiem nieprawidłowości było nieuzasadnione wydłużenie o prawie dwa miesiące 
procedury uzyskania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, gdyż rodzice 
N.S. uzyskali ww. opinię dopiero 7 marca 2017 r. po uzyskaniu orzeczenia  
o niepełnosprawności (16 lutego 2017 r.) i ponownym złożeniu wniosku o wydanie opinii  
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. 

Była Dyrektor Poradni Beata Dolaś wyjaśniła: zespół orzekający zdecydował o wezwaniu 
osoby składającej wniosek o opinię WWR do uzupełnienia dokumentacji (…) ponieważ 
powziął wiedzę (…) że rodzic wkrótce otrzyma orzeczenie o niepełnosprawności (…), które 
wzbogaciłoby wiedzę zespołu orzekającego Poradni. 

 (dowód: akta kontroli str.118-121, 272) 

2. W roku szkolnym 2017/2018 nierzetelnie dokumentowano pracę zespołów orzekających 
w sprawach opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci: 

 w czterech protokołach z posiedzeń zespołów orzekających wydanych w roku szkolnym 
2017/2018, tj. protokołach dotyczących wydania opinii nr 1, 2, 3 i 4/2017-2018 nie 
zawarto wymaganych przepisami nazwisk osób wyznaczonych do sporządzenia opinii. 
Zgodnie z § 9 ust. 3 i 4 rozporządzenia z 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii  

                                                      
21 Tj. plan nadzoru był przedstawiany na zebraniu rady pedagogicznej, w terminie do dnia 15 września roku 
szkolnego, którego dotyczył, a w terminie do 31 sierpnia przedstawiano wyniki i wnioski ze sprawowanego 
nadzoru pedagogicznego. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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z posiedzenia zespołu sporządza się protokół. Opinię przygotowuje wyznaczony przez 
przewodniczącego zespołu członek zespołu, którego imię i nazwisko umieszcza się  
w protokole; 

 w dwóch protokołach z posiedzenia zespołu orzekającego w roku szkolnym 2017/2018, 
nie został potwierdzony udział wymaganych członków zespołu orzekającego,  
tj. w posiedzeniu w dniu 30 października 2017 r. logopedy, a w dniu 13 marca 2018 r. 
lekarza. Protokoły te nie zostały podpisane przez ww. osoby, nie umieszczono w nich 
także pełnego uzasadnienia opinii, tj. brakowało odpowiednio diagnozy logopedycznej  
i diagnozy lekarskiej.  
Zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 1 lit. a i pkt 2 rozporządzenia z 2017 r. w sprawie orzeczeń  
i opinii, z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, który zawiera m.in. informację  
o podjętym rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem oraz podpisy członków zespołu. 

Dyrektor Poradni wyjaśniła, że powyższe braki wynikały z przeoczenia.  
(dowód: akta kontroli str.107-121, 269) 

3.  Trzy analizowane opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (nr 1, 2, 3/2017-
2018) nie zawierały wszystkich informacji wymaganych § 21 ust. 2 rozporządzenia z 2017 r. 
w sprawie orzeczeń i opinii, tj.: 

 w ww. opiniach nie zamieszczono informacji o występujących w środowisku barierach  
i ograniczeniach utrudniających funkcjonowanie dziecka (lub o ich niewystępowaniu), 
mimo że obowiązek ich umieszczenia wynika z § 21 ust. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia; 

 wskazane w opiniach zalecane cele rozwojowe i terapeutyczne nie zawierały opisu 
pomocy i wsparcia, które powinno zostać udzielone rodzinie, mimo że taki wymóg 
został sformułowany w § 21 ust. 2 pkt 4 ww. rozporządzenia. 

Dyrektor Poradni wyjaśniła: aktualne wzory opinii o WWR obowiązują od roku szkolnego 
2017/2018, staramy się na bieżąco aktualizować i doskonalić wydawane przez nas 
dokumenty. Po każdym badaniu i indywidualnym kontakcie z rodzicem przekazywane są 
ustne wskazówki i porady jak pracować z dzieckiem, jakie podjąć dalsze kroki, aby poprawić 
funkcjonowanie dziecka. (…) Dzieci, którym wydano opinie o potrzebie wczesnego 
wspomagania nie wymagały dostosowania warunków środowiskowych (…) dlatego nie 
zostało to dodatkowo wyeksponowane w opiniach. 

(dowód: akta kontroli str. 122-133, 269) 

 

1. Zdaniem NIK opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka powinny 
określać zindywidualizowane warunki i formy wsparcia, cele rozwojowe i terapeutyczne do 
realizacji podczas zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju i sposoby ich oceny 
odpowiednie dla dziecka, zależne od dokonanej diagnozy potencjału rozwojowego dziecka. 
Nieujmowanie w opiniach konkretnych zaleceń może rzutować na niższą użyteczność opinii 
w planowaniu i realizacji ww. wsparcia. 

2. NIK zauważa, że: 

 w Poradni nie podjęto działań w celu zapobiegania przewlekłości procesu 
diagnozowania dzieci z niepełnosprawnościami i uzyskania przez nie opinii o potrzebie 
wczesnego wspomagania rozwoju, a w konsekwencji adekwatnego wsparcia; 

 dążenie do wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania w dniu posiedzenia 
zespołu orzekającego może nie zapewnić osobom powołanym do ich opracowania 
wystarczającego czasu, by zindywidualizować warunki, formy wsparcia oraz 
zaproponować sposoby oceny ich skuteczności; 

 przekazywanie wnioskodawcom informacji o planowanym terminie posiedzenia 
zespołu orzekającego w sprawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania  
z odpowiednim wyprzedzeniem, zwiększy możliwość wzięcia udziału przez rodziców  
w tym posiedzeniu. 

 

Uwagi dotyczące 
badanej 

działalności  
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Poradnia nie zawsze podejmowała właściwe działania w celu zapewnienia szybkiej, 
zindywidualizowanej i kompletnej diagnozy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka. 

W Poradni prowadzono diagnozę dzieci w wieku do lat trzech i w wieku przedszkolnym,  
a działania te w latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 stanowiły od 18% do 36% 
wszystkich zrealizowanych diagnoz. Wszystkie opinie o potrzebie wczesnego wspomagania 
wydały powołane przez Dyrektora zespoły orzekające, których skład był zgodny  
z wymaganymi przepisami. Opinie te wydano terminowo, tj. do 30 dni od złożenia przez 
rodziców wniosku o ich wydanie. Trudności z dokonaniem przez Poradnię diagnozy 
potwierdzającej niepełnosprawność powodowały, że proces diagnozowania i wydawania 
opinii w odniesieniu do dziesięciu z 21 analizowanych dzieci trwał dłużej niż 100 dni. 
Poradnia, z powodu ograniczonych możliwości kadrowych, nie zapewniała wszystkim 
dzieciom szybkiego dostępu do specjalisty – połowa dzieci oczekiwała na pierwsze 
spotkanie ze specjalistą od 30 do 70 dni. 

Dla większości dzieci (18 z 22) wydano opinie z uwagi na niepełnosprawności wskazane  
w § 1 ust. 1 rozporządzeń o kształceniu specjalnym. Pozostałym dzieciom wydano opinie  
z uwagi na inne niepełnosprawności, w tym rodzice trojga z nich przedstawili orzeczenia  
o niepełnosprawności wydane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania  
o niepełnosprawności. Stwierdzono jedną sytuację, w której w sposób nieuprawniony 
żądano od rodziców przedstawienia ww. orzeczenia jako warunku wydania opinii  
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. 

W analizowanych opiniach, wydanych w roku szkolnym 2017/2018 nie zamieszczono 
niektórych informacji, wymaganych § 21 ust. 2 rozporządzenia z 2017 r. w sprawie orzeczeń 
i opinii. W prawie wszystkich analizowanych opiniach (sześciu z siedmiu analizowanych, 
wydanych przed 15 września 2017 r. oraz w trzech wydanych po tym terminie) nie 
dokonano indywidualizacji zalecanych form i metod wsparcia w zależności od dokonanej 
diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka. Do sporządzenia tych opinii wykorzystano 
podobny szablon, wydano je pospiesznie, najczęściej w dniu posiedzenia zespołu 
orzekającego. Stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nierzetelnym dokumentowaniu 
pracy zespołów orzekających. 

2. Warunki finansowe i organizacyjne realizacji wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka  

W latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018 w Poradni zatrudnionych było dziewięciu 
pracowników pedagogicznych w pełnym wymiarze godzin (20 godzin tygodniowo) i jedna 
osoba na pół etatu. Zatrudniono psychologów (trzy osoby), logopedów (dwie osoby) oraz 
pięciu pedagogów mających szerokie kwalifikacje, odpowiednie do prowadzenia wsparcia 
dzieci słabosłyszących, słabowidzących i z niepełnosprawnością intelektualną (tyflo-
pedagoga, surdopedagoga i oligofrenopedagoga). Specjaliści ci mieli kwalifikacje  
do diagnozowania małych dzieci oraz prowadzenia zajęć w ramach wczesnego 
wspomagania, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy Karta 
Nauczyciela22. Trzech z tych specjalistów ukończyło także studia podyplomowe lub kursy  
w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz kursy w zakresie prowadzenia 
specjalistycznych form terapii (np. Biofeedback, terapia integracji sensorycznej).  

(dowód: akta kontroli str.169-187) 
Z wyjaśnień uzyskanych od czterech specjalistów, członków zespołów orzekających wynika, 
że rodzice wnioskujący o uzyskanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 
najczęściej sygnalizowali trudności w zebraniu niezbędnej dokumentacji zdrowotnej,  
co wynikało z odległych terminów wizyt u specjalistów dziecięcych. Zdaniem pedagogów, 
Poradnia mogłaby realizować zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. 
Do tego jednak niezbędne jest podjęcie działań, mających na celu poprawę warunków 
lokalowych i doposażenie placówki w niezbędne pomoce. Niewystarczające warunki 
lokalowe, w tym brak gabinetu diagnostycznego dostosowanego do potrzeb małych dzieci 
oraz niewystarczające zaplecze wystandaryzowanych narzędzi badawczych stosowanych  

                                                      
22 Dz. U. z 2018 r. poz. 967 
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w diagnozie dzieci poniżej czwartego roku życia, były wymieniane jako najważniejsze 
bariery właściwej realizacji zadań w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str.319-328) 
W Poradni zapewniono warunki do doskonalenia i dokształcania zawodowego. W okresie 
objętym kontrolą każdy z pracowników Poradni ukończył od trzech do ośmiu form 
doskonalenia, w tym pięciu pracowników studia podyplomowe w zakresie pedagogiki 
specjalnej (oligofrenopedagogika, tyflopedagogika) oraz logopedii (neurologopedii). Wśród 
form doskonalenia, w których uczestniczyli pracownicy Poradni były także szkolenia 
dotyczące wykorzystania dostępnych i opracowywania własnych narzędzi diagnostycznych. 

 (dowód: akta kontroli str. 188-198) 
Poradnia (czynna w godzinach 7:30-15:30) korzystała z pomieszczeń umiejscowionych na 
pierwszym piętrze dwukondygnacyjnego budynku. Wejście do Poradni oraz ciągi 
komunikacyjne nie były przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Jak 
wynika z wyjaśnień Dyrektora Poradni, dla umożliwienia przeprowadzenia diagnozy dzieci  
z niepełnosprawnościami ruchowymi terapeuci korzystali z (czasowo udostępnianego 
Poradni) pokoju na parterze. Pomieszczenie to nie było przystosowane do realizacji terapii. 
Na poziom parteru osoby niepełnosprawne ruchowo mogły przemieścić się  
z wykorzystaniem windy osobowej. Poradnia dysponuje pięcioma pokojami, w których 
realizowana była diagnoza i terapia psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna i które 
były jednocześnie gabinetami pracy specjalistów. Od 1 września 2017 r. funkcjonuje  
w Poradni także gabinet integracji sensorycznej. Dla rodziców i oczekujących dzieci 
przygotowano miejsca siedzące na korytarzu oraz tzw. „kącik zabaw” w wydzielonej 
kolorowym dywanem części korytarza. Warunki lokalowe Poradni są bardzo trudne. 
Poradnia nie dysponuje pomieszczeniem do zajęć grupowych. Terapia logopedyczna  
i psychologiczna realizowana jest w bardzo małych pomieszczeniach (od 10-12 m2),  
w których z trudem mieszczą się biurka ze stanowiskami komputerowymi, szafki oraz stolik 
do terapii. Wykładzina na podłogach większości pomieszczeń wymaga wymiany (jest 
zniszczona). Dyrektor Poradni wyjaśniła, że czynione są starania by uzyskać niezbędne 
środki na remont podłóg. Mimo tych trudności Poradnia dysponuje dobrym zasobem 
pomocy dydaktycznych i testów diagnostycznych, a gabinet logopedyczny i gabinet 
integracji sensorycznej zostały wyposażone w niezbędne pomoce. Wśród testów 
diagnostycznych, którymi dysponuje Poradnia dominują narzędzia stosowane w diagnozie 
dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, brakuje natomiast testów pozwalających na 
ocenę dzieci w wieku do lat trzech. 

(dowód: akta kontroli str. 200-235) 
Dokumentacja, zawierająca dane osobowe, wykorzystywana do diagnozowania dzieci była 
właściwie chroniona, w teczkach aktowych, przechowywanych w wyznaczonym 
pomieszczeniu Poradni, do którego prowadziły drzwi zamykane na klucz. W Poradni 
prowadzono w formie papierowej wykaz alfabetyczny korzystających z pomocy Poradni, 
wymagany § 19 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie poradni. Wykaz ten zawierał część 
wymaganych ww. przepisem informacji, tj.: numer nadany przy zgłoszeniu, imię (imiona)  
i nazwisko dziecka, numer PESEL. Brakowało w nim części danych wymaganych  
ww. przepisem, tj. adresu dzieci i ich daty urodzenia. Z wyjaśnień złożonych przez 
Dyrektora Poradni wynika, że alfabetyczny wykaz prowadzony jest w tej formie od 1999 r.,  
a brakujące dane są dostępne w elektronicznej bazie danych BAZA3P, prowadzonej 
dodatkowo zgodnie z § 8 statutu Poradni23 (co potwierdziły oględziny ww. bazy). 
W Poradni prowadzono także rejestr wydanych opinii o potrzebie wczesnego wspomagania 
rozwoju, wymagany § 19 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 58-60, 271) 
W Poradni w okresie objętym kontrolą (oraz wcześniej) nie prowadzono zajęć w ramach 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Do SIO zgłoszono jednak realizację takiego 
wsparcia, tj. w roku szkolnym 2015/2016 (wg stanu na 30 września 2015 r.) dla 34 dzieci 
oraz na rok szkolny 2016/2017 (wg stanu na 30 września 2016 r.) dla 42 dzieci.  
W poprzednich latach szkolnych, tj. 2010/2011-2014/2015 zgłaszano realizację  
ww. wsparcia dla odpowiednio: 4, 5, 17, 21 i 27 dzieci, mimo że wsparcie to nie było 

                                                      
23 Uchwalonym 21 listopada 2017 r. oraz obowiązującym wcześniej. 
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realizowane. Poradnia nie planowała i nie wydatkowała środków w rozdziale 85404 
Wczesne wspomaganie rozwoju. 

Z informacji przekazanych przez Starostę Włoszczowskiego wynika, że w latach 2012-2016 
organ prowadzący Poradnię uzyskiwał corocznie w ramach części oświatowej subwencji 
ogólnej środki na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w wysokości 
odpowiednio: 20,1 tys. zł, 71,3 tys. zł, 89 tys. zł, 116,5 tys. zł i 152,9 tys. zł (na 2017 r. 
środki nie zostały przekazane, gdyż w styczniu dokonano autokorekty danych przekazanych 
do SIO). Kwoty te były naliczane na podstawie błędnych danych przekazywanych w SIO za 
ww. lata. W styczniu 2017 r. Starostwo poinformowało Ministra Edukacji Narodowej o ich 
niezgodności ze stanem faktycznym. W efekcie podjętych działań Minister Rozwoju  
i Finansów ustalił łączną kwotę subwencji do zwrotu (za lata 2013-2016) w wysokości 
 430,7 tys. zł (pisma z dnia 13 maja 2017 r. ST4.4755.98-101.2017.2.FRKG). 

Powiat dokonał zwrotu tej kwoty w dwóch ratach (przekazanych 29 czerwca i 19 września 
2017 r.). Starostwo podjęło działania, mające na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia 
w przyszłości tego typu nieprawidłowości (poprzez przeprowadzenie w podległych 
jednostkach, w tym Poradni audytów i kontroli z zakresu gospodarki finansowej, 
obejmujących w szczególności procesy gromadzenia dochodów z tytułu subwencji 
oświatowej oraz przekazywania danych SIO). 

(dowód: akta kontroli str.49-57, 278-318) 
W SIO umieszczono kompletne i prawidłowe dane dotyczące wydanych przez Poradnię  
w latach 2015-2017 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania dzieci. 

(dowód: akta kontroli str. 36-48) 
W okresie objętym kontrolą ośmioro dzieci, które uzyskały opinię o potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju korzystało z pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej  
w Poradni. W grupie tej było troje dzieci w wieku do lat trzech oraz jedno dziecko 
nieuczęszczające do przedszkola – dzieci te na terenie powiatu włoszczowskiego miały 
trudności ze skorzystaniem ze wsparcia w ramach wczesnego wspomagania.  
Z informacji uzyskanej od Starosty Włoszczowskiego wynika, że rozważano problem 
niezapewnienia najmłodszym dzieciom możliwości korzystania z wczesnego wspomagania 
rozwoju. Obecnie Poradnia i organ prowadzący podejmują działania w celu poszerzenia 
oferty Poradni o organizację tych zajęć dla dzieci w wieku do lat trzech. Planowane jest 
objęcie wsparciem dwójki dzieci w roku szkolnym 2018/2019. 

Dyrektor Poradni wyjaśniła: informujemy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym  
i młodszych o możliwości realizowania tego typu zajęć w naszej Poradni (…). Podjęłam 
rozmowę z panią dyrektor Sanepidu w sprawie udostępnienia nam dodatkowego 
pomieszczenia w wynajmowanym przez Poradnię budynku. Wstępnie rozmawiałam także  
z fizjoterapeutką, która byłaby ewentualnie zainteresowana współpracą z Poradnią. 

(dowód: akta kontroli str. 279-280, 312) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowość, polegającą na tym, że w okresie objętym kontrolą Poradnia zgłosiła do 
SIO nierzetelne dane odnośnie liczby dzieci korzystających z wczesnego wspomagania 
rozwoju w tej placówce w latach szkolnych 2015/2016 (34 dzieci) i 2016/2017 (42 dzieci). 

Była Dyrektor Poradni Beata Dolaś wyjaśniła, że przyczyną przekazania błędnych danych 
było przeoczenie i niewłaściwa interpretacja przepisów oświatowych.  

Skutkiem tej nieprawidłowości było zawyżenie należnej części oświatowej subwencji ogólnej 
naliczonej dla organu prowadzącego na 2016 r. o 152,9 tys. zł. Kwota ta została zwrócona 
przez powiat włoszczowski. 

(dowód: akta kontroli str. 49-57, 296-298, 306) 

Poradnia dysponowała odpowiednio przygotowaną kadrą do diagnozowania i prowadzenia 
wsparcia małych dzieci z dysfunkcjami, jednak warunki lokalowe do realizacji tych działań, 
w tym dostępność dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową nie były wystarczające.  
W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 wykazano w SIO nierzetelne dane dotyczące 
liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.  

Ustalona 
nieprawidłowość 
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IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli24, 
wnosi o: 

1. Uwzględnianie w opiniach stwierdzających potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka wszystkich elementów wymaganych rozporządzeniem z 2017 r. w sprawie 

orzeczeń i opinii.  

2. Rzetelne dokumentowanie pracy zespołów orzekających w sporządzanych protokołach 

z posiedzeń tych zespołów. 

3. Wyeliminowanie przypadków zobowiązywania wnioskujących o wydanie opinii  

o potrzebie wczesnego wspomagania do przedkładania orzeczeń o niepełnosprawności 

dzieci wydanych przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. 

4. Zamieszczanie w SIO rzetelnych danych odnośnie liczby dzieci objętych wczesnym 

wspomaganiem rozwoju. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK  
w Kielcach. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub 
zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Kielce, dnia            czerwca 2018 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Kielcach 

Violetta Nowak 
Dyrektor 

Grzegorz Walendzik główny specjalista kp. 

 

........................................................ 

 

........................................................ 
podpis podpis 

  

 

                                                      
24 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. 
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