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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł 
kontroli 

R/17/010 – Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 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 przedmiotem kontroli. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach. 

Kontrolerzy 1. Violetta Nowak, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr LKI/118/2017  
z 18 grudnia 2017 r.   

2. Agnieszka Olejarz, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr LKI/16/2018  
z 6 lutego 2018 r. (dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Staszowie, ul. Koszarowa 7, 28-200 
Staszów (dalej: Poradnia). 

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Anna Kaczmarczyk, Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Staszowie (dalej: Dyrektor). (dowód: akta kontroli str. 5-6) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 1 
Poradnia prowadziła diagnozę dzieci w wieku do lat trzech i w wieku przedszkolnym,  
a działania te stanowiły w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 ok. 30% wszystkich 
zrealizowanych diagnoz. W okresie objętym kontrolą prawidłowo powołane zespoły 
orzekające wydały, w terminach wymaganych przepisami, opinie o potrzebie wczesnego 
wspomagania dla 36 dzieci. Dla 28 z nich wydano opinie z uwagi na niepełnosprawności 
określone w przepisach oświatowych odnoszących się do kształcenia specjalnego dzieci  
i młodzieży, wskazanych w § 1 ust. 1 rozporządzeń o kształceniu specjalnym2. Proces 
diagnozowania i wydawania opinii przez Poradnię, liczony od pierwszego kontaktu dziecka 
ze specjalistą do złożenia przez rodziców wniosku o wydanie opinii o potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju i wydania tej opinii był w odniesieniu do 17 dzieci dłuższy niż 100 dni, 
co wynikało m.in. z trudności z dokonaniem przez Poradnię pełnej diagnozy potwierdzającej 
niepełnosprawność. Analizowane opinie (12) zawierały wymagane przepisami treści, 
umożliwiające zaplanowanie wsparcia. W roku szkolnym 2015/2016 nierzetelnie 
dokumentowano prace zespołów orzekających, wydających opinie o potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka. 

W okresie objętym kontrolą zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju zorganizowano dla 
17 dzieci. Dla wszystkich dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju opracowano 
indywidulane programy wczesnego wspomagania rozwoju oraz określono kierunki  
i harmonogram działań zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach o potrzebie wczesnego 

                                                      
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 obowiązującym od 1 września 
2017 r. rozporządzeniem 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 
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wspomagania rozwoju, adekwatnie do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka oraz 
oczekiwań rodziców. Zaplanowane zajęcia były prowadzone przez specjalistów  
o kwalifikacjach zapewniających ich właściwą realizację. Z należytą starannością 
dokonywano ewaluacji pomocy udzielanej dzieciom w ramach wczesnego wspomagania 
rozwoju oraz oceny skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie. Podejmowano 
również działania zmierzające do zapewnienia kompleksowości i spójności wszystkich 
oddziaływań wspomagających rozwój dziecka. Poradnia nie podjęła jednak wystarczających 
działań, by zapewnić dzieciom szybką terapię w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. 
Dla siedmiorga dzieci umożliwiono uzyskanie wsparcia dopiero po upływie 68-308 dni od 
złożenia przez rodziców wniosku. Niezwłoczne podjęcie zajęć w ramach wczesnego 
wspomagania rozwoju utrudniały m.in. obowiązujące w Poradni zasady kwalifikowania 
dzieci na tę terapię. 

W Poradni zapewniono odpowiednie narzędzia diagnostyczne oraz wyposażone 
pomieszczenia do prowadzenia zajęć. Zatrudniono także specjalistów do realizacji 
wczesnego wspomagania rozwoju, którzy stale podnosili swe kwalifikacje. Poziom 
zatrudnienia oraz warunki lokalowe Poradni nie były jednak wystarczające w stosunku do 
zapotrzebowania zgłaszanego przez rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. W SIO3 
umieszczono kompletne i prawidłowe dane dotyczące dzieci objętych tym wsparciem. 
Dyrektor nie podjął działań w celu zapewnienia prawidłowego ewidencjonowania wydatków 
poniesionych na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Realizacja wczesnego 
wspomagania rozwoju była objęta nadzorem pedagogicznym Dyrektora.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Diagnozowanie potrzeb w zakresie wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka 

Poradnia, to placówka oświatowa, dla której organem prowadzącym jest powiat staszowski, 
obejmująca właściwością (wraz z filią w Połańcu4) teren tego powiatu. Na obszarze 
działania Poradni funkcjonowało w roku szkolnym 2017/2018 (na dzień 30 września 2017 r.) 
20 przedszkoli publicznych, w których objęto opieką i edukacją 1866 dzieci. Wychowanie 
przedszkolne było także realizowane w 10 szkołach podstawowych prowadzących oddziały 
przedszkolne (uczęszczało do nich 257 dzieci)5. Ponadto na terenie powiatu mieszkało 2890 
dzieci w wieku do pięciu lat6 nieuczęszczających do placówek oświatowych. 
W powiecie staszowskim stworzono możliwość objęcia dzieci do lat trzech opieką 
instytucjonalną w dwóch żłobkach oraz w jednym klubie dziecięcym (w Staszowie  
i Połańcu). (dowód: akta kontroli str. 7-23) 

W latach 2015-2017 Poradnia udzielała pomocy dzieciom i młodzieży z przedszkoli, szkół  
i placówek oświatowych mających siedzibę na terenie działania Poradni, ich rodzicom oraz 
nauczycielom zatrudnionym w tych placówkach. Udzielano także wsparcia dzieciom oraz 
rodzicom dzieci nieuczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego,  
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 specjalistycznych7.  

W Poradni prowadzono diagnozę i udzielano pomocy dzieciom (w tym dzieciom do lat 
trzech). W roku szkolnym 2014/2015 r. (zgodnie z danymi SIO na 30 września 2015 r.) 
zrealizowano dla dzieci do trzeciego roku życia i dzieci w wieku przedszkolnym 801 diagnoz 
psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i rehabilitacyjnych (co stanowiło 37% 
ogółu wszystkich przeprowadzonych w tym okresie diagnoz), a w latach szkolnych 

                                                      
3 Systemie Informacji Oświatowej. 
4 Filia Poradni obejmuje placówki oświatowo-wychowawcze z terenu miasta i gminy Połaniec, miasta i gminy 
Osiek oraz gminy Łubnice. 
5 Na podstawie danych SIO https://cie.men.gov.pl/sio-strona-glowna/podstawowe-informacje-dotyczce-wykazu-
szko-i-placowek-owiatowych/wykaz-wg-typow/ dostęp 6 marca 2018 r. 
6 Według stanu na 21 sierpnia 2017 r. (zgodnie z arkuszem organizacyjnym Poradni). 
7 Dz. U. poz. 199, ze zm. Dalej: rozporządzenie w sprawie poradni. 
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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/
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2015/2016 i 2016/2017 odpowiednio 404 (22%) i 467 diagnoz (29%). W tych latach 
szkolnych prowadzono także różne formy terapii8 z dziećmi do lat trzech i w wieku 
przedszkolnym (odpowiednio 632, 469, 746). (dowód: akta kontroli str. 24-45, 165-171) 

W Poradni prowadzono w formie papierowej i elektronicznej wykaz alfabetyczny dzieci 
korzystających z pomocy Poradni, o którym mowa w § 19 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia  
w sprawie poradni. Wykaz ten zawierał wymagane informacje, tj.: numer nadany przy 
zgłoszeniu, imię (imiona) i nazwisko dziecka, jego datę urodzenia, numer PESEL, adres 
zamieszkania. W Poradni prowadzono także, zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2  
ww. rozporządzenia, rejestr wydanych opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. 
(dowód: akta kontroli str. 69-72) 

Poradnia prowadziła działania informujące społeczność lokalną, a w szczególności 
nauczycieli szkół i placówek przedszkolnych, o możliwości wsparcia małych dzieci  
z dysfunkcjami. Strona internetowa Poradni w marcu 2018 r. została wzbogacona  
o dodatkowe informacje, wskazujące znaczenie wczesnego diagnozowania dysfunkcji  
u dzieci oraz przedstawiające pełną ofertę tej placówki w tym zakresie. Dyrektor wyjaśniła: 
aby dotrzeć do rodziców dzieci najmłodszych Poradnia zamieszcza informacje na stronie 
internetowej, przekazuje informacje bezpośrednio rodzicom (…) np. podczas prelekcji dla 
rodziców w przedszkolach i organizowanych przy okazji punktach konsultacyjnych oraz 
przekazuje informacje dyrektorom placówek oświatowych, które współpracują z poradnią. 
(dowód: akta kontroli str. 46-68, 73-74, 291)  

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 wsparcia od pracowników Poradni oraz wychowawców placówek przedszkolnych 
i opiekunów w żłobku. Na 36 opinii wydanych w Poradni w latach szkolnych 2015/2016-
2017/20189 rodzice 25 dzieci w wieku przedszkolnym zostali skierowani przez pracowników 
sektora oświaty. Rodzice dzieci w wieku do lat trzech, którzy zwrócili się do Poradni w celu 
uzyskania diagnozy lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej najczęściej wskazywali 
lekarzy oraz opiekunów w żłobku jako źródło informacji o możliwości uzyskania wsparcia. 
(dowód: akta kontroli str. 299)  

W latach szkolnych 2015/2016-2017/2018 zespoły orzekające powołane w Poradni wydały 
36 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, w tym 11 dla dzieci w wieku 
do lat trzech. W okresie objętym kontrolą nie wydawano opinii o braku potrzeby wczesnego 
wspomagania rozwoju dzieci. 

Dyrektor, wyjaśniając przyczynę niskiego udziału dzieci w wieku do lat trzech wśród 
zdiagnozowanych w kierunku potrzeby wczesnego wspomagania, wskazała, że rodzice 
najczęściej dopiero w przedszkolu uzyskują informację o możliwych nieprawidłowościach  
w rozwoju ich dzieci. Rozwój młodszych dzieci jest monitorowany głównie przez rodziców  
i lekarzy, stąd rzadziej dzieci te trafiają do placówek realizujących wczesne wspomaganie. 
Dyrektor zapewniła, że kadra Poradni jest przygotowana merytorycznie do diagnozy małych 
dzieci, choć ma jeszcze niewielkie doświadczenie w tym zakresie. Na przeszkodzie 
właściwej realizacji wsparcia najmłodszych dzieci stały, zdaniem Dyrektor, problemy  
w zapewnieniu odpowiednich warunków lokalowych, kadrowych i finansowych. (dowód: akta 
kontroli str. 153-156, 291)  

W Poradni najczęściej wydawano opinie z uwagi na niepełnosprawności określone  
w przepisach oświatowych odnoszących się do kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży, 
wskazanych w § 1 ust. 1 rozporządzeń o kształceniu specjalnym. Spośród 36 opinii,  
28 zostało wydanych z uwagi na te niepełnosprawności, tj. ze względu na: autyzm, w tym 
zespół Aspergera (12 opinii), niepełnosprawność ruchową, w tym afazję (10 opinii), dla 
dzieci słabowidzących i słabosłyszących (trzy opinie), niepełnosprawności sprzężone (jedna 
opinia) oraz z uwagi na niepełnosprawność intelektualną (dwie opinie). 

                                                      
8 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. 
9 Do 31 grudnia 2017 r. 
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Osiem opinii wydano z uwagi na inną niepełnosprawność spoza ww. katalogu,  
tj. ze względu na opóźniony rozwój psychoruchowy dzieci. W odniesieniu do sześciu z nich 
niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem, o którym mowa w art. 1 pkt 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych10, wydanym przez powiatowy zespół do spraw orzekania  
o niepełnosprawności.  

Dyrektor wyjaśniła: powodem takiej sytuacji jest brak jasnego doprecyzowania tej kwestii  
w przepisach oświatowych – jakie dziecko można uznać za niepełnosprawne. Nie miałam 
także jednoznacznego stanowiska w tej kwestii ze strony Ministerstwa Edukacji. Wiele 
poradni wydaje opinie o potrzebie WWR biorąc pod uwagę oświatowy katalog 
niepełnosprawności. Kontrola UKS przeprowadzana w poradni w 2014 r. także sprawdzała 
wydawane opinie zgodnie z katalogiem oświatowym. Na podstawie przedstawianych przez 
rodziców dokumentów i zaświadczeń lekarskich trudno jest niejednokrotnie Zespołowi 
Orzekającemu Poradni stwierdzić u dziecka tę niepełnosprawność, co zgodnie  
z Rozporządzeniem pozwalałoby na wydanie mu opinii o potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju i objęcie go terapią WWR. Diagnozy lekarzy stwierdzające 
niepełnosprawność u tak małych dzieci trwają w czasie i często wymagają wielu 
dodatkowych badań. Sytuacja jest łatwiejsza, gdy dziecko ma wydane orzeczenie  
o niepełnosprawności z ZUS. Jednakże biorąc pod uwagę całokształt zgromadzonej przez 
rodziców dokumentacji w ośmiu przypadkach nie trzymano się katalogu oświatowego 
wydając opinie o WWR. Analizując dotychczasową pracę w poradni korzystne wydaje się 
być umożliwienie korzystania z terapii WWR także dzieciom zagrożonym 
niepełnosprawnością. (dowód: akta kontroli str.153-156, 310-311)  

Analiza procedury wydawania przez Poradnię opinii o potrzebie wczesnego wspomagania, 
przeprowadzona w odniesieniu do 36 opinii11 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-pedagogicznych12 oraz 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie 
orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych 
poradniach psychologiczno-pedagogicznych13; 

 do 12 wniosków o uzyskanie opinii dołączono orzeczenia o niepełnosprawności wydane 
dzieciom przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Nie 
stwierdzono sytuacji, by dokumenty te były bezwzględnie wymagane przez Poradnię; 

 w żadnym przypadku przewodniczący zespołu orzekającego nie wzywał 
wnioskodawców do uzupełnienia brakującej dokumentacji (na podstawie § 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 każdym postępowaniu w sprawie wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania 
rozwoju dzieci Dyrektor powołała 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. W latach szkolnych 2015/2016  
i 2016/2017 w skład zespołu orzekającego wchodził pedagog, psycholog i lekarz 
(pediatra). Do czterech z 15 zespołów orzekających w roku szkolnym 2016/2017 został 
powołany dodatkowo pedagog, w pozostałych funkcje pedagoga i przewodniczącego 
zespołu pełniła Dyrektor. W roku szkolnym 2016/2017 do pracy w ośmiu zespołach 
orzekających zostali powołani dodatkowi specjaliści. W jednym z trzech zespołów 
powołanych dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową zapewniono udział fizjoterapeuty, 
w jednym z trzech zespołów powołanych dla dzieci słabosłyszących – udział logopedy 
oraz surdopedagoga. Dyrektor wyjaśniła: (…) stwierdzam, że zasady doboru członków 

                                                      
10 Dz. U. z 2018 r. poz. 511, ze zm. 
11 Tj. wszystkich wydanych w Poradni w latach szkolnych 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018 (do 31 grudnia 
2017 r.). 
12 Dz. U. Nr 173, poz. 1072. Dalej: rozporządzenie z 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii. 
13 Dz. U. poz. 1743. Dalej: rozporządzenie z 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii. 
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zespołów orzekających wymagają ujednolicenia. (…) Dodatkowo do zespołu może być 
powoływany inny specjalista np.: surdopedagog czy tyflopedagog, jeśli rodzic nie 
dostarczył opinii zewnętrznych bądź korzystne będzie rozszerzenie diagnozy  
i wykonanie badań specjalistycznych w poradni; 

 przewodnicząca zespołów orzekających zawiadomiła wnioskodawców o terminie 
posiedzenia zespołów (zgodnie z § 6 ust. 10 rozporządzenia z 2008 r. w sprawie 
orzeczeń i opinii oraz z § 7 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia z 2017 r. w sprawie orzeczeń  
i opinii). Rodzice uzyskali informację o terminie posiedzenia zespołów orzekających 
najczęściej z wyprzedzeniem 7-8 dni. Wszyscy rodzice zrezygnowali jednak  
z możliwości uczestniczenia w posiedzeniu zespołu. Dyrektor wyjaśniła: rodzice 
zazwyczaj rezygnują w sytuacji niemożności zapewnienia dziecku opieki podczas ich 
nieobecności w domu. Pełne informacje i wskazówki otrzymują od zespołu 
diagnozującego ich dziecko po badaniach i w trakcie całej procedury wydawania opinii; 

 zespoły orzekające wydały we wszystkich analizowanych przypadkach jednogłośnie 
opinie o potrzebie wczesnego wspomagania. Z każdego posiedzenia zespołu 
orzekającego sporządzono protokół, w którym wskazano osobę odpowiedzialną  
za przygotowanie opinii. W 22 protokołach zawarto uzasadnienie podjętego 
rozstrzygnięcia, wymagane § 7 ust. 3 rozporządzenia z 2008 r. w sprawie orzeczeń  
i opinii oraz § 9 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia z 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii; 

 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  
(od 15 września 2017 r.) z § 10 ust. 1 rozporządzenia z 2017 r. w sprawie orzeczeń  
i opinii (w tym 10 opinii wydano w terminie krótszym niż 10 dni, 16 opinii od 10 do 20 dni 
od daty złożenia wniosku o wydanie opinii); 

 wszystkie opinie zostały doręczone 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 7 dni od dnia wydania opinii 
(zgodnie z § 24 ust. 1-3 rozporządzenia z 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii).  

 (dowód: akta kontroli str. 153-156, 75-97, 296)  

Prawie połowie dzieci (tj. 17) wydano opinię o potrzebie wczesnego wspomagania  
po upływie więcej niż 100 dni od pierwszej wizyty w Poradni. W roku szkolnym 2015/2016 
dziewięciorgu dzieciom wydano opinię po upływie od 105 do 887 dni od pierwszego 
spotkania ze specjalistą w Poradni (w tym sześcioro dzieci uzyskało ją w terminie od 309 do 
887 dni), w roku szkolnym 2016/2017 siedmiorgu dzieciom wydano opinię po upływie od 
208 do 749 dni, a w roku szkolnym 2017/2018 jednemu dziecku po 511 dniach. 

Proces diagnozowania trwał najdłużej w odniesieniu do dzieci, które uzyskały opinię z uwagi 
na autyzm, w tym zespół Aspergera (10 dzieci) i afazję (troje dzieci). W efekcie  
w odniesieniu do 11 dzieci wydano opinię o potrzebie wczesnego wspomagania, 
umożliwiającą podjęcie wymaganej terapii, dopiero gdy dzieci te miały powyżej pięciu lat. 

Dyrektor wyjaśniła: diagnoza jest procesem i często trwa kilka a nawet kilkanaście miesięcy 
i odbywa się w placówkach służby zdrowia, a także w poradniach specjalistycznych (często 
znajdujących się w dużej odległości od miejsca zamieszkania dziecka – ograniczona 
dostępność do specjalistów np.: neurolog dziecięcy, długie terminy oczekiwania na pierwszą 
wizytę). (…) Procedurę zmierzającą do wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania 
rozpoczyna się w momencie złożenia do poradni wniosku oraz dostarczenia przez rodziców 
odpowiedniej dokumentacji stwierdzającej niepełnosprawność – orzeczenia  
o niepełnosprawności lub zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego niepełnosprawność  
w rozumieniu oświatowym (rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie warunków 
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ze zm.),  
a nie w momencie zgłoszenia dziecka przez rodziców na pierwsze badanie, które ma 
określić poziom funkcjonowania dziecka. Wyniki pierwszego badania w poradni, szczególnie 
tak małych dzieci, mogą wskazywać na pewne zaburzenia czy opóźnienia ale nie 
stwierdzają niepełnosprawności.  
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W przypadku dzieci, które oczekiwały powyżej 100 dni na wynik diagnozy, wskazujący na 
potrzebę wczesnego wspomagania ich rozwoju (tj. 17 dzieci), Poradnia oferowała 
możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Większość z tych dzieci 
(11) było objętych terapią ogólnorozwojową, pedagogiczną lub logopedyczną, prowadzoną 
w Poradni (najczęściej w wymiarze od 2 do 4 godzin w miesiącu), troje dzieci uczestniczyło  
w zajęciach organizowanych w innych placówkach (przedszkolach i placówce opieki 
medycznej). Pozostali rodzice nie korzystali z możliwości uczestniczenia ich dzieci  
w zajęciach wspierających rozwój dzieci. (dowód: akta kontroli str. 153-156, 294-295)  

Oceny zgodności wydanych opinii z wymogami przepisów oświatowych dokonano na 
podstawie analizy wybranych losowo 12 opinii wydanych przez Poradnię w latach szkolnych 
2015/2016-2017/2018, w tym czterech opinii wydanych po 15 września 2017 r.14 Wyniki tej 
analizy wskazują, że: 

 osiem opinii wydanych przez Poradnię w terminie od 10 grudnia 2015 r. do 14 września 
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 oraz wskazanie 
odpowiedniej formy pomocy i wsparcia udzielanych dziecku i jego rodzinie (tj. zalecenia) 
oraz uzasadnienie opinii, w tym szczegółowe uzasadnienie wskazanej formy pomocy  
i wsparcia oraz podpis przewodniczącego zespołu orzekającego. Opinie te zawierały 
także dodatkowo szczegółową diagnozę rozwoju ruchowego, poznawczego, mowy oraz 
społeczno-emocjonalnego, zakres samoobsługi oraz wskazanie stwierdzonej 
niepełnosprawności. W jednej z opinii wskazano także ocenę procesów integracji 
sensorycznej dziecka; 

 cztery opinie wydane w dniach 7, 9 i 30 listopada 2017 r. były zgodne ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 13 do rozporządzenia z 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii  
i zawierały treści wymagane § 21 ust. 2 tego rozporządzenia, w tym diagnozę poziomu 
dziecka wzbogaconą o opis mocnych stron dziecka oraz barier i ograniczeń 
utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego rodziny (w jednej opinii) lub informację  
o niestwierdzeniu występowania takich barier. Wszystkie opinie wydano na cały okres 
do podjęcia przez dziecko nauki w szkole. W opiniach tych podano także zalecane cele 
rozwojowe i terapeutyczne oraz sposoby oceny efektów działań podjętych w celu 
realizacji zaleceń (najczęściej zalecano systematyczną obserwację dziecka  
z wykorzystaniem kart rozwojowych, wskaźników rozwojowych, profilu osiągnięcia 
ucznia, kwestionariusza wczesnej diagnozy logopedycznej). W dwóch opiniach 
zamieszczono dodatkowe informacje dotyczące stosowania wspomagającej lub 
alternatywnej metody komunikowania się dziecka z otoczeniem. 

Wszystkie analizowane opinie zawierały konkretne wskazania dotyczące rodzaju 
zalecanych zajęć (np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, 
rehabilitacja ruchowa, terapia sensoryczna) oraz zakres działań, które należy podjąć  
w ramach tych terapii. Opinie były zindywidualizowane i sporządzone w czytelnej formie,  
a treść ich została jasno usystematyzowana. (dowód: akta kontroli str. 98-152) 

Spośród 36 dzieci, które uzyskały w latach 2015/2016-2017/2018 opinie o potrzebie 
wczesnego wspomagania rozwoju, 22 otrzymało równocześnie orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego15, 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. 

W latach szkolnych 2015/2016, 2016/2017 i 2017/201816 Poradnia wydała orzeczenia  
o potrzebie kształcenia specjalnego dla odpowiednio 133, 100 i 18 dzieci. Tylko część  
z nich, (ok. 30%) uzyskała jednocześnie lub wcześniej17 opinie o potrzebie wczesnego 
wspomagania, tj. odpowiednio 48, 31 i czworo dzieci. 

                                                      
14 Od 15 września 2017 r. weszło w życie rozporządzenie z 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii. 
15 O którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie poradni. 
16 Stan na 28 lutego 2018 r. 
17 W tym samym lub wcześniejszym roku szkolnym w stosunku do roku wydania opinii o potrzebie wczesnego 
wspomagania. 



 

8 

Dyrektor stwierdziła, że rodzice dzieci w wieku przedszkolnym zabiegają o uzyskanie 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, gdyż zapewnia im to preferencje w naborze 
do wybranej placówki, a kontakt dziecka z niepełnosprawnościami z innymi dziećmi  
w przedszkolu jest bardzo ważny dla jego rozwoju. Ponadto Dyrektor wyjaśniła: Wiele jest 
jeszcze pracy wśród rodziców małych dzieci, które nie są jeszcze objęte żadną opieką 
nawet żłobkową (świadomość i wiedza rodziców dotycząca prawidłowego rozwoju dziecka 
we wszystkich sferach, wczesnej diagnozy dysfunkcji). Oddziaływania w tym obszarze 
wymagałyby jasnego sprecyzowania w rozporządzeniach dotyczących zadań poradni, 
większej obsady kadrowej poradni i czasu na realizację takich zadań. Nadmieniam, że 
zadania statutowe poradni są bardzo szerokie i zazwyczaj skierowane do przedszkoli  
i szkół. Można się również zastanawiać nad innymi placówkami, które mogłyby przejąć 
część takich zadań. 

(dowód: akta kontroli str. 153-156, 313, 317) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowość polegającą na nierzetelnym sporządzeniu 14 z 36 protokołów z posiedzeń 
zespołów orzekających ds. wydania opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju. 
Protokoły posiedzeń zespołów orzekających, które odbyły się w roku szkolnym 2015/2016 
nie zawierały uzasadnienia podjętej decyzji, wymaganego § 7 ust. 3 rozporządzenia  
z 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii.  

Dyrektor, która przewodniczyła ww. zespołom wyjaśniła: brak szerszego uzasadnienia był  
z naszej strony niedopatrzeniem. Spowodował to najprawdopodobniej brak wzoru protokołu 
dołączonego do rozporządzenia. Od roku 2016/2017 został wypracowany przez 
pracowników Poradni nowy wzór protokołu, który zawiera pełne uzasadnienie. 

(dowód: akta kontroli str. 81-97, 153-156, 296) 

1. Trudności w diagnozowaniu niepełnosprawności u małych dzieci, skłaniające Poradnię 
do wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania przede wszystkim dla dzieci, 
których niepełnosprawności mieszczą się w katalogu określonym w rozporządzeniach  
o kształceniu specjalnym i dla dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności 
wydane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, mogą 
prowadzić do nieuprawnionego ograniczania dostępu najmłodszych dzieci z dysfunkcjami 
do należnego im wsparcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. 

2. NIK wskazuje na potrzebę podjęcia działań zmierzających do skrócenia okresu, w jakim 
realizowany jest proces diagnozowania dzieci z niepełnosprawnościami, a w efekcie – 
uzyskania przez nie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz adekwatnego 
wsparcia. 

W Poradni diagnozowano dzieci w wieku do lat trzech i w wieku przedszkolnym, a działania 
te w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 stanowiły od 22% do 37% wszystkich 
przeprowadzonych diagnoz. Poradnia informowała społeczność lokalną, a w szczególności 
nauczycieli szkół i placówek przedszkolnych, o możliwości wsparcia małych dzieci  
z dysfunkcjami.  

Wszystkie opinie o potrzebie wczesnego wspomagania wydały powołane przez Dyrektora 
zespoły orzekające, których składy były zgodne z wymaganymi przepisami. Opinie te 
wydano terminowo, tj. do 30 dni od złożenia przez rodziców wniosku o ich wydanie. 
Analizowane opinie zawierały zalecenia dotyczące form pomocy i wsparcia udzielanych 
dziecku i jego rodzinie dając możliwość zaplanowania wsparcia. Stwierdzono 
nieprawidłowość polegającą na nierzetelnym dokumentowaniu pracy zespołów 
orzekających w roku szkolnym 2015/2016. 

Trudności z dokonaniem diagnozy potwierdzającej niepełnosprawność powodowały, że 
proces diagnozowania i wydawania opinii w odniesieniu do 17 na 36 dzieci, którym wydano 
w Poradni opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju był dłuższy niż 100 dni.  
W czasie „oczekiwania” na diagnozę i opinię wszystkie dzieci zostały objęte pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną. Dla większości dzieci (28 z 36) dzieci wydano opinie z uwagi 
na niepełnosprawności wskazane w § 1 ust. 1 rozporządzeń o kształceniu specjalnym. 
Ośmiorgu dzieciom wydano opinie z uwagi na inne niepełnosprawności.  

Ustalona 
nieprawidłowość 

Uwagi dotyczące 
badanej 

działalności  

Ocena cząstkowa 
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2. Planowanie i udzielanie wsparcia w ramach wczesnego 
wspomagania rozwoju dzieci  

Zarządzeniem Nr 1/2009 Dyrektora z 17 września 2009 r. wprowadzono regulamin zespołu 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określający m.in. zadania i skład osobowy tego 
zespołu. Ostatnia zmiana powyższego regulaminu została wprowadzona zarządzeniem  
nr 6/2015 z 4 września 2015 r. W skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 
zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 24 sierpnia 2017 r.  
w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci18 (uprzednio § 3 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 października 2013 r. w sprawie 
organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci19), wchodziły osoby posiadające 
przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym,  
tj. pedagodzy posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, 
psycholodzy, logopedzi i fizjoterapeuta. Pracę ww. zespołu koordynował Dyrektor, którego 
w tym zadaniu wspierał lider zespołu – psycholog. Z wyjaśnień Dyrektora wynika, że skład 
zespołu wczesnego wspomagania rozwoju od 1 września 2017 r. zmienił się (jeden  
z logopedów został zastąpiony nowoprzyjętym pracownikiem o wymaganych 
kwalifikacjach), lecz przez niedopatrzenie zmiana ta nie została wprowadzona 
zarządzeniem. (dowód: akta kontroli str. 46-68, 157-163, 357-370, 375, 376) 

Na lata szkolne 2015/2016-2017/2018, zarządzeniami Dyrektora powoływano również 
zespoły terapeutyczne dla poszczególnych dzieci objętych wczesnym wspomaganiem 
rozwoju. (dowód: akta kontroli str. 377-385) 

W Poradni wprowadzono procedurę organizowania wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka, która określała m.in. zadania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 
rodzaj prowadzonej przez niego dokumentacji, organizację zajęć terapeutycznych oraz cele 
i formy terapii stosowanej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zadania 
ww. zespołu, formy jego pracy, metody, techniki i pomoce wykorzystywane w terapii oraz 
rodzaj dokumentów zapisano również w Programie Wczesnego Wspomagania Rozwoju 
Małego Dziecka. (dowód: akta kontroli str. 46-68) 

W Poradni opracowano harmonogramy spotkań zespołu wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka na lata szkolne 2015/2016-2017/2018. Zgodnie z tymi harmonogramami, w połowie 
roku szkolnego, analizowano skuteczność pomocy udzielanej dzieciom, a na przełomie 
sierpnia i września podsumowywano pracę zespołu. (dowód: akta kontroli str. 857-869) 

Zgodnie z procedurą kwalifikowania dzieci na terapię w zakresie wczesnego wspomagania 
rozwoju w Poradni20, rodzice ubiegający się o objęcie dziecka tą terapią składają do 
Dyrektora wniosek o objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju wraz z opinią  
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i ewentualnie orzeczeniem  
o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli zostało wydane) oraz zaświadczeniem lekarskim. 
Komplet tych dokumentów Poradnia przekazuje do Starostwa Powiatowego w Staszowie 
(dalej: Starostwa) w terminie do połowy sierpnia danego roku. Na podstawie  
ww. dokumentacji, Starosta Staszowski kieruje do Dyrektora pisma zobowiązujące go do 
zorganizowania dziecku terapii w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju na czas od  
1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego. (dowód: akta kontroli, str. 386, 
929-943) 

Analiza dokumentacji 11 dzieci rozpoczynających w okresie objętym kontrolą terapię  
w ramach wczesnego wspomagania rozwoju wykazała, że:  

– siedem wniosków o objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju zostało 
złożonych do Starostwa po terminie określonym w powyższej procedurze, tj. cztery – 
10 września 2015 r. i trzy – 21 sierpnia 2017 r.; 

                                                      
18 Dz. U. poz. 1635. Rozporządzenie obowiązuje od 1 września 2017 r. 
19 Dz. U. poz. 1257. Rozporządzenie obowiązywało do 31 sierpnia 2017 r. 
20 Procedura ta została opublikowana stronie internetowej Poradni. 

Opis stanu 

faktycznego 
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– wnioski o objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju składane były do 
Starostwa w terminie od dziewięciu do 133 dni od dnia złożenia wniosku do Poradni,  
w tym osiem w terminie powyżej 30 dni; 

– okres od wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju do rozpoczęcia 
pierwszych zajęć terapeutycznych wynosił od 24 do 308 dni. (dowód: akta kontroli,  
str. 314) 

Dyrektor wyjaśniła, że umożliwienie tylko pod koniec każdego roku szkolnego składania 
przez rodziców wniosków o objęcie ich dzieci terapią w zakresie wczesnego wspomagania 
rozwoju wynikało z ustaleń ze Starostwem. Rodzice składali wnioski dopiero po uzyskaniu 
informacji o możliwości zakwalifikowania dziecka na wczesne wspomaganie rozwoju. 
Dyrektor dodała również, że każdorazowo informowano rodzica o placówkach, w których 
może się starać o objęcie jego dziecka terapią wczesnego wspomagania rozwoju.  
W Staszowie są to: Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy i Przedszkole 
„Miś”. (dowód: akta kontroli, str. 309-310) 

Starosta Staszowski wyjaśnił: w dokumentach archiwalnych lub bieżących w tut. Starostwie 
a dotyczących organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, brak jest nawet 
jednego podania rodzica, który oczekiwałby na podjęcie decyzji organu prowadzącego 
dotyczącej skierowania dziecka na zajęcia i zabezpieczenia z tego tytułu odpowiedniego 
dofinansowania zadania. (dowód: akta kontroli, str. 390) 

Dyrektor wyjaśniła, że kwalifikowanie dzieci przez organ prowadzący do objęcia ich terapią 
wczesnego wspomagania rozwoju w Poradni odbywało się raz w roku – we wrześniu. 
Wynikało to z ustnej umowy ze Starostwem i ustalonych zasad organizacji wczesnego 
wspomagania rozwoju. Przekazywanie do Starostwa po 16 sierpnia wniosków o objęcie 
dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju wynikało z konieczności dołączenia do nich 
dodatkowej dokumentacji, m.in. wniosku o udzielenie dotacji na prowadzenie wczesnego 
wspomagania rozwoju i harmonogramu zajęć. Przygotowanie tych dokumentów wymagało 
dodatkowego czasu oraz obecności wszystkich pracowników i było utrudnione z uwagi na 
okres urlopowy. Dyrektor dodała, że w Procedurze kwalifikowania dzieci na terapię  
w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w Poradni zmieniony zostanie termin 
przekazywania dokumentów do Starostwa. (dowód: akta kontroli, str. 395-396) 

Rodzice składali wnioski o objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju na każdy 
kolejny rok szkolny, w którym deklarowali chęć kontytuowania terapii. Do wniosku, zgodnie 
z wymogiem Poradni, dołączali opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka oraz aktualne zaświadczenie lekarskie, które zgodnie z opracowanym przez 
Poradnię wzorem powinno zawierać rozpoznanie niepełnosprawności/dysfunkcji oraz 
informacje o lekach przyjmowanych przez dziecko i ich wpływie na jego samopoczucie  
i funkcjonowanie. Taki komplet dokumentów Poradnia przekazywała do Starostwa. (dowód: 
akta kontroli, str. 314, 458-464, 825-826) 

Starosta Staszowski wyjaśnił, że z uwagi na konieczność ujęcia w bazie SIO na 30 września 
danego roku, rzeczywistej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, 
wymagano złożenia aktualnych opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 
oraz podań o zorganizowanie zajęć w danym roku szkolnym. Ponadto dodał: kierując 
dziecko na zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju w oparciu o aktualną 
dokumentację powiat spełnia również funkcję kontrolną w zakresie celowości i zgodności  
z prawem gospodarowania środkami publicznymi, w tym wykonywania obowiązków 
związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę naliczenia części oświatowej 
subwencji ogólnej na dany rok dla tutejszego powiatu (…).(dowód: akta kontroli, str. 389-
390) 

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia z 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii, opinie  
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawane do 15 września 2017 r. były 
wydawane na cały okres do podjęcia nauki w szkole przez dziecko (opinie nie wymagały 
corocznej aktualizacji). 

Z wyjaśnień Dyrektora wynika, że chcąc ułatwić rodzicom spełnienie wymogów formalnych 
do zakwalifikowania dziecka do terapii w ramach wczesnego wspomagania rozwoju  
w kolejnym roku szkolnym pomagała im kompletować dokumentację wymaganą corocznie 
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przez Starostwo, tj. kserowała im opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju  
i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wskazywała możliwość uzyskania 
zaświadczenia lekarskiego od lekarza rodzinnego, znającego historię choroby dziecka, bez 
konieczności wizyty u lekarza specjalisty, na którą często długo się czeka i która wiąże się  
z ponoszeniem kosztów. Zdaniem Dyrektora, zasadne byłoby przekazywanie do Starostwa 
zestawienia z liczbą dzieci, objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w podziale na 
rozpoczynających i kontynuujących terapię. (dowód: akta kontroli, str. 310) 

Starosta Staszowski wyjaśnił, że w żadnym dokumencie wydanym przez organ prowadzący 
nie zobowiązano dyrektora Poradni do dołączania zaświadczenia lekarskiego do wniosku 
rodziców i przekazywania go do Starostwa. Zaświadczenie, które powinno informować  
o prowadzonym wspomaganiu farmakologicznym i jego skutkach mogących mieć wpływ na 
samopoczucie dziecka i jego funkcjonowanie, miało być tylko na potrzeby zespołu 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. (dowód: akta kontroli, str. 390) 

Dyrektor wyjaśniła, że obowiązek przekazywania do Starostwa, wraz z wnioskiem o objęcie 
dziecka terapią w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, opinii i orzeczenia  
o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego wynikał z ustnych 
ustaleń ze Starostwem. Dodała również, że organ prowadzący nigdy nie wskazywał na 
konieczność zmiany wniosku, nie wyprowadził mnie z błędnego zrozumienia ustaleń, nigdy 
też nie zwrócił dostarczonych dokumentów ani nie zakwestionował słuszności ich składania. 
Z wyjaśnień dyrektora Poradni wynika, że wszyscy rodzice (za wyjątkiem jednego), ustnie 
na zebraniu, wyrazili zgodę na dołączenie ww. dokumentów do przekazywanych  
do Starostwa wniosków.  

Zaświadczenie lekarskie – jak wyjaśniła Dyrektor – rodzice starali się zazwyczaj uzyskać na 
wizytach kontrolnych. Często też dołączali zaświadczenia od pediatry posiadającego 
informacje na temat problemów zdrowotnych dziecka i jego leczenia specjalistycznego. 
Zdaniem Dyrektora, uzyskanie informacji o stanie zdrowia dziecka, przyjmowanych przez 
nie leków i ich wpływu na jego funkcjonowanie jest bardzo ważne, ponieważ pozwala 
dostosować zajęcia (ich liczbę, porę i czas ich trwania) do możliwości psychofizycznych 
dzieci oraz zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w trakcie terapii. (dowód: akta kontroli,  
str. 309) 

Informacje o stanie zdrowia dziecka, aktualnym jego leczeniu i przyjmowanych przez niego 
na stałe lekach uzyskiwano od rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju 
na początku każdego roku szkolnego w trakcie przeprowadzanego z nimi wywiadu. (dowód: 
akta kontroli, str. 466-469, 525-528, 572-576, 825-826) 

Analiza dokumentacji 10 dzieci z 17 objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w latach 
szkolnych 2015/2016-2017/2018 wykazała, że: 

– okres od dnia wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka do 
dnia rozpoczęcia pierwszych zajęć w ramach terapii wynosił od 55 do 308 dni21. 

Dyrektor wyjaśniła: Poradnia kwalifikuje dzieci na terapię w zakresie wczesnego 
wspomagania rozwoju tylko raz w roku (lipiec, sierpień każdego roku). Wynika to  
z ustaleń organu prowadzącego. W związku z tym, jeśli dziecko otrzyma opinię  
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju np. w listopadzie czeka do września 
następnego roku, zgodnie z tym jak wymaga Organ Prowadzący. Dodała również, że  
w miarę możliwości lokalowych i kadrowych, w tym czasie kiedy dziecko czeka na 
objęcie terapią wczesnego wspomagania, Poradnia często, by wspomóc dziecko, 
obejmuje je terapią ogólnorozwojową (…); 

– okres od dnia złożenia przez rodziców wniosku o objęcie dziecka wczesnym 
wspomaganiem rozwoju do dnia rozpoczęcia pierwszych zajęć wynosił od 68 do  
308 dni22; 

                                                      
21 Nie uwzględniono dwójki dzieci, które zostały objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju od r. szk. 2014/2015  
i które w okresie objętym kontrolą kontynuowały terapię w tym zakresie. 
22 Jw. 
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– pięcioro dzieci z ośmiu rozpoczynających w powyższym okresie wczesne wspomaganie 
rozwoju, w „oczekiwaniu” na pierwsze zajęcia23 zostało objętych terapią 
ogólnorozwojową. Jedno dziecko w tym okresie miało zapewnioną poza Poradnią 
terapię z surdologopedą (terapia ta była kontynuowana w roku szkolnym, w którym 
dziecko objęte było wczesnym wspomaganiem rozwoju). Pozostałym osobom Poradnia 
nie zapewniła tego typu wsparcia, ponieważ – jak wyjaśniła Dyrektor – terapeuci nie 
mieli wolnych miejsc. Poradnia dysponuje zbyt małą ilością kadry w stosunku do 
zapotrzebowania środowiska na pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w związku  
z powyższym nie jest w stanie bezpośrednio po diagnozie zapewnić wszystkim 
dzieciom terapii. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy terapeuci dysponują wolnymi 
miejscami; 

– dla wszystkich dzieci na każdy rok szkolny, w którym uczestniczyły w zajęciach  
w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, opracowano indywidualne programy 
wczesnego wspomagania rozwoju, podpisane przez rodziców i opracowujących je 
członków zespołu wczesnego wspomagania rozwoju, którzy w danym roku szkolnym 
prowadzili z danym dzieckiem zajęcia. 

Dyrektor wyjaśniła: indywidualne programy wczesnego wspomagania zostały 
opracowane przede wszystkim przez osoby pracujące z dzieckiem (adekwatnie do 
potrzeb), ponieważ członkowie zespołu dzielą się zadaniami w celu zachowania 
płynności pracy. Nie oznacza to jednak, że cały zespół wczesnego wspomagania 
(przede wszystkim psycholog) nie zapoznaje się z planami i nie wspiera terapeutów  
w ich konstruowaniu (niedopatrzeniem jest brak podpisów wszystkich członków zespołu 
na indywidualnych programach). Dodała również, że wczesne wspomaganie jest 
dodatkową działalnością poradni, członkowie zespołu mają także w zakresie swoich 
obowiązków wiele zadań wynikających z działalności statutowej poradni, nie są 
przydzieleni tylko do realizacji zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju; 

– kierunki i harmonogram działań w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dla 
każdego dziecka zostały ustalone na podstawie opinii o potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju adekwatnie do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka 
oraz oczekiwań rodziców; 

– wszystkie indywidualne programy wczesnego wspomagania rozwoju zapewniały 
realizację zaleceń zawartych w opiniach o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. 
Poza tym mogły stanowić źródło informacji potrzebnych rodzicom do pracy z dzieckiem 
nad poprawą jego funkcjonowania; 

– dla czworga dzieci z ośmiu rozpoczynających wczesne wspomaganie rozwoju  
w okresie objętym kontrolą, zajęcia w pierwszym roku terapii zostały zorganizowane  
w wymiarze ośmiu, a dla pozostałych – sześciu godzin miesięcznie. Dwójce dzieci  
z pięciu kontynuujących terapię w kolejnych latach szkolnych zwiększono o dwie 
godziny miesięczny wymiar zajęć (z sześciu do ośmiu24). Pozostałej trójce, pomimo 
zaleceń kontynuowania danej terapii, zmniejszono go o dwie godziny, z tego: dwóm 
osobom z sześciu do czterech godzin miesięcznie (K. Ś. ograniczono wymiar zajęć  
z pedagogiem25, w odniesieniu do P.W. zrezygnowano z dwóch godzin zajęć  
z psychologiem), a jednej z ośmiu do sześciu godzin miesięcznie (N.Z. zmniejszono 
wymiar zajęć z psychologiem). 

Dyrektor wyjaśniła: W przypadku P.W. wymiar godzin został zmniejszony na prośbę 
mamy dziecka. (…) pracujący aktualnie z dziewczynką logopeda jest także specjalistą 
w zakresie terapii autyzmu i łączy pracę logopedyczną z pracą ukierunkowaną na 
zmniejszanie zaburzeń wynikających z niepełnosprawności dziecka. N.Z. w zamian za 
dwie godziny terapii psychologicznej otrzymała poza wczesnym wspomaganiem dwie 
godziny terapii pedagogicznej celem lepszego przygotowania dziewczynki do 
rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej (pedagog, członek zespołu WWR nie był w stanie 
objąć terapią wszystkich dzieci). W przypadku K.Ś. zmniejszono liczbę godzin na 

                                                      
23 Tj. od dnia wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka do dnia rozpoczęcia 
pierwszych zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. 
24 Zwiększono o dwie godziny wymiar zajęć z fizjoterapeutą.  
25 Zmniejszając częstotliwość tych zajęć z 1 godziny tygodniowo do 1 godziny co drugi tydzień. 
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prośbę matki dziecka (trudności z dojazdem). K.Ś. jest dzieckiem z normą intelektualną 
i niepełnosprawnością ruchową. W okresie realizacji wczesnego wspomagania jego 
możliwości intelektualne a także umiejętności kształtowały się w granicach norm 
przeciętnych. Dziecko wymagało i wymaga nadal przede wszystkim rehabilitacji 
ruchowej; 

– terapia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju była prowadzona przez osoby 
posiadające kwalifikacje gwarantujące realizację zaleceń zawartych w opinii; 

– zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju były prowadzone indywidualnie  
z dzieckiem w siedzibie Poradni;  

– w każdym badanym przypadku forma i rodzaj prowadzonych zajęć były dopasowane  
do aktualnych potrzeb rozwojowych dziecka i zgodne z działaniami zaplanowanymi  
w indywidualnym programie wczesnego wspomagania rozwoju; 

– działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania 
rozwoju były szczegółowo dokumentowane (np. w dziennikach indywidualnych zajęć  
i organizacji wczesnego wspomagania odnotowywano przebieg zajęć, ocenę 
funkcjonowania i aktywności dziecka na zajęciach oraz fakt przeprowadzenia rozmowy 
z rodzicem na temat pracy dziecka na zajęciach lub przekazania mu wskazówek/ 
ćwiczeń do wykonania w domu); 

– rodzice dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju brali udział  
w organizowanych przez terapeutów zajęciach otwartych, uczestniczyli w spotkaniach 
organizacyjnych, na których m.in. przedstawiano harmonogram zajęć dla 
poszczególnych dzieci, harmonogram spotkań z rodzicami, prowadzono indywidualne 
rozmowy z rodzicami, oraz tematycznych (np. w zorganizowanym 31 maja 2017 r. 
spotkaniu poświęconym rozwojowi psychoruchowemu dzieci do szóstego roku życia 
uczestniczyli rodzice pięciorga dzieci z 10 objętych badaniem). Ponadto po 
zakończonych zajęciach odbywały się rozmowy z rodzicami, w trakcie których 
udzielano wskazówek, przekazywano ćwiczenia lub karty pracy.  

Harmonogramy zajęć – jak wyjaśniła Dyrektor – zawsze tworzone są w porozumieniu  
z rodzicami/opiekunami dzieci. Pod koniec roku szkolnego zawsze pytamy  
o oczekiwania i możliwości rodziców na kolejny rok. Na pierwszym spotkaniu 
organizacyjnym rodzic zostaje zapoznany z harmonogramem. Istnieje wówczas 
możliwość wprowadzenia zmian adekwatnie do potrzeb rodziców i z uwzględnieniem 
możliwości terapeutów. Jeśli rodzic nie wnosi o dokonanie zmian jest to jednoznaczne 
z akceptacją przedstawionego harmonogramu;  

– liczba godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju zaplanowana do 
realizacji w roku szkolnym 2015/2016 dla trzech osób i w roku szkolnym 2016/2017 dla 
siedmiu osób nie została w pełni zrealizowana (na poziomie od 58% do 72%). Wśród 
przyczyn niewykonania planowanego wymiaru zajęć, Dyrektor wymieniła: liczne 
nieobecności dzieci wynikające z ich choroby lub dłuższych pobytów w szpitalach czy 
na turnusach rehabilitacyjnych, przerwę wakacyjną (na prośbę rodzica oraz z powodu 
urlopów pracowników – okres wakacji to czas, w którym pracownicy poradni 
wykorzystują większą część urlopu wypoczynkowego), chorobę terapeuty oraz brak 
możliwości odpracowania zajęć z powodu ograniczonej liczby pomieszczeń do terapii  
i terapeutów; 

– w okresie wakacyjnym zajęcia dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju  
w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 (tj. siedmiu osób) nie były prowadzone 
zgodnie z harmonogramami zajęć (odbyło się kilka zajęć26) z uwagi – jak wynika  
z wyjaśnień Dyrektora – na przerwę wakacyjną ustaloną na prośbę rodzica, urlop 
pracownika oraz brak możliwości zorganizowania zastępstw w tym okresie lub 
odrobienia zajęć. (dowód: akta kontroli, str. 157-164, 363-368, 374-375, 391, 395-397, 
404-856, 927) 

                                                      
26 Od jednego do czterech. Dwóm dzieciom (N.Z. w r. szk. 2016/2017 i K.Ś. w r. szk. 2015/2016) w okresie 
wakacyjnym nie zorganizowano zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.   
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Poradnia z działań prowadzonych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  
w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 sporządziła sprawozdania, które zostały 
przekazane do Starostwa. (dowód: akta kontroli, str. 870-876) 

Z wyjaśnień uzyskanych od pięciu specjalistów, którzy brali udział w procesie 
diagnozowania dzieci oraz w realizacji wczesnego wspomagania rozwoju wynika, że do 
najważniejszych czynników obniżających skuteczność tego wsparcia należy niedostępność 
szybkiej diagnostyki niepełnosprawności małych dzieci oraz ograniczone możliwości 
organizacyjne i lokalowe Poradni. 
Pedagodzy pracujący w zespołach orzekających wskazywali na trudności w uzyskaniu 
przez rodziców specjalistycznej diagnozy medycznej. Ich zdaniem dzieci są przez pediatrów 
zbyt późno kierowane do specjalistów, a długie kolejki do tych lekarzy powodują wydłużenie 
czasu potrzebnego na uzyskanie przez rodziców wielospecjalistycznej diagnozy. Uzyskanie 
diagnozy prywatnej nie jest dla większości rodziców dostępne (m.in. ze względu na wysoki 
koszt). Zdaniem pedagogów, obowiązujące przepisy nie zawsze pozwalają zapewnić 
pomoc dzieciom np. ze skrajnym wcześniactwem, z zespołami genetycznymi (niosącymi 
zagrożenie niepełnosprawnością), z chorobami neurologicznymi, z całościowymi 
zaburzeniami rozwojowymi innymi niż autyzm i zespół Aspergera oraz dzieciom po 
wypadkach.  
Specjaliści prowadzący zajęcia wczesnego wspomagania podkreślali znaczenie wczesnej 
pomocy dla poprawy funkcjonowania dzieci, czego dowodem są progresywne zmiany 
dotyczące funkcjonowania dzieci objętych tym wsparciem w Poradni. Efektywność tej 
pomocy obniżają m.in: liczne absencje dzieci wynikające z częstych chorób (dzieci 
niepełnosprawne bardzo często mają obniżoną odporność), problemy rodzinne (obniżona 
sprawność intelektualna rodziców, alkoholizm, przemoc, trudne warunki materialne, brak 
akceptacji niepełnosprawności dziecka, brak pomocy ze strony innych członków rodziny, 
zwłaszcza gdy rodzice pracują zawodowo), a także niewystarczająca baza lokalowa 
Poradni (mała liczba gabinetów, brak sali do zajęć grupowych, prowadzenia spotkań  
z rodzicami, brak miejsca na wózkarnię czy przewijalnię). 
Zdaniem specjalistów osiem godzin w miesiącu stanowi wystarczający wymiar wsparcia dla 
większości dzieci (przy założeniu, że dzieci mają także dodatkowe zajęcia w ramach 
rewalidacji w przedszkolach, muszą mieć też czas na zabawę i odpoczynek). W odniesieniu 
do niektórych z nich (dzieci z głębszymi deficytami) korzystne byłoby zwiększenie ilości 
zajęć np. do 12 godzin. Natomiast na wsparcie rodzin i współpracę z innymi placówkami 
powinny być przydzielane oddzielnie dodatkowe godziny. Podkreślano, że najszybsze 
efekty uzyskuje się, gdy praca ze specjalistą odbywa się w miarę systematycznie,  
z częstotliwością – godzina zajęć w tygodniu. Wśród czynników utrudniających właściwą 
realizację wczesnego wspomagania w Poradni wymieniono niewystarczające warunki 
lokalowe, ograniczoną ilość pomocy dydaktycznych (dzieci szybko się nudzą, atrakcyjne 
pomoce zwiększają motywację do pracy, do podejmowania wysiłku niezbędnego  
w pokonywaniu napotykanych trudności), niewystarczające wyposażenie gabinetów 
specjalistycznych, brak możliwości kwalifikowania dzieci na zajęcia w ciągu całego roku 
oraz zwiększanie „biurokracji” wynikającej z konieczności dokumentowania wszystkich 
podejmowanych działań. (dowód: akta kontroli, str. 318-331, 944-945) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowość polegającą na wprowadzeniu w Poradni procedury kwalifikowania dzieci 
na terapię w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w Poradni, która znacznie 
utrudniała podjęcie terapii niezwłocznie po wydaniu opinii o potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka i złożeniu przez rodzica wniosku o objęcia dziecka terapią. 
Zgodnie z tą procedurą, złożone do Dyrektora wnioski o objęcie wczesnym wspomaganiem 
rozwoju dziecka przedkładane są organowi prowadzącemu raz w roku – w sierpniu.  
W okresie objętym kontrolą wnioski te przekazano do Starostwa 10 września 2015 r.,  
29 lipca 2017 r. i 21 sierpnia 2017 r. (dowód: akta kontroli, str. 314, 386) 

W efekcie przyjęcia takich zasad, które – jak wyjaśniła Dyrektor – wynikały z ustaleń ze 
Starostwem, na rozpoczęcie terapii większość dzieci oczekiwała kilka miesięcy.  
W przypadku 11 dzieci rozpoczynających wczesne wspomaganie rozwoju w okresie 
objętym kontrolą, okres od dnia wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania 

Ustalona 

nieprawidłowość 
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rozwoju dziecka do dnia rozpoczęcia pierwszych zajęć wynosił od 24 do 308 dni, przy czy  
w siedmiu przypadkach (w 64%) czas ten był dłuższy niż dwa miesiące (np. dziecko, 
któremu opinia została wydana 10 listopada 2015 r., rozpoczęło pierwsze zajęcia w ramach 
wczesnego wspomagania rozwoju 13 września 2016 r., tj. po ok. 10 miesiącach). (dowód: 
akta kontroli, str. 314, 309-310, 395-396) 

1. Zdaniem NIK, obowiązek dołączania aktualnego zaświadczenia lekarskiego i opinii  
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju do wniosków o kontynuowanie (w następnym 
roku szkolnym) wczesnego wspomagania rozwoju, w sytuacji gdy opinia o potrzebie takiego 
wsparcia została wydana na okres do podjęcia przez dziecko nauki w szkole, był zbędnym 
wymogiem formalnym. Coroczne żądanie przedkładania takiej dokumentacji od rodziców 
dzieci ubiegających się o kontynuowanie terapii w ramach wczesnego wspomagania 
rozwoju, mogło utrudniać zakwalifikowanie ich dzieci do dalszej terapii i narażać ich na 
dodatkowe koszty np. wizyty w prywatnym specjalistycznym gabinecie lekarskim. Działanie 
to było nieuzasadnione, tym bardziej, że Poradnia na początku każdego roku szkolnego,  
w trakcie wywiadu z rodzicem, uzyskiwała informacje o stanie zdrowia dziecka, aktualnym 
jego leczeniu i przyjmowanych przez niego na stałe lekach.  
Przekazywanie do Starostwa, wraz z wnioskiem o objęcie dziecka wczesnym 
wspomaganiem rozwoju, zaświadczenia lekarskiego zawierającego dane o stanie zdrowia 
dziecka nie znajduje również uzasadnienia w świetle wyjaśnień Starosty Staszowskiego.  

2. Brak podpisów wszystkich członków zespołu wczesnego wspomagania rozwoju na 
indywidualnych programach wczesnego wspomagania może budzić wątpliwości co do 
opracowania ich przez zespół w pełnym składzie. 

3. NIK zwraca uwagę, że zmniejszanie wymiaru zajęć w ramach wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka, w sytuacji niepełnej jego realizacji, może niekorzystnie wpływać na 
przebieg i skuteczność terapii.   

W Poradni nie zapewniono rozwiązań umożliwiających szybkie podjęcie terapii w ramach 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Spośród 17 dzieci, które w kontrolowanym 
okresie objęto wczesnym wspomaganiem rozwoju, z siedmiorgiem rozpoczęto zajęcia  
w ramach tego wspomagania po upływie ponad dwóch miesięcy (od 68 do 308 dni) od 
złożenia przez rodziców wniosku o udzielenie wsparcia. Zakwalifikowanie dziecka na te 
zajęcia wymagało corocznie od rodziców dopełnienia uciążliwych formalności. 

Kierunki i harmonogram działań w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dla każdego 
dziecka zostały ustalone na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 
adekwatnie do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka oraz oczekiwań rodziców. 
Zaplanowane w indywidualnych programach wczesnego wspomagania zajęcia z dziećmi 
były realizowane przez specjalistów z niezbędnymi kwalifikacjami. W poszczególnych latach 
szkolnych zaplanowane zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju nie zostały w pełni 
zrealizowane z powodu m.in. nieobecności dzieci oraz przerwy wakacyjnej.  

3. Ewaluacja i nadzór nad realizacją wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka 

Na podstawie dokumentacji 10 dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w latach 
szkolnych 2015/2016-2017/2018 ustalono, że terapeuci na bieżąco oceniali funkcjonowanie 
i aktywność dziecka na zajęciach. Ponadto po zakończonej w danym roku szkolnym terapii 
dokonywali, w formie opisowej, oceny postępów i efektów pracy terapeutycznej  
z dzieckiem27. Skuteczność wspomagania sześciorga dzieci rozpoczynających lub 
kontynuujących wczesne wspomaganie rozwoju w roku szkolnym 2017/2018 została 
oceniona po pierwszym semestrze tego roku. W roku szkolnym 2017/2018 oceniono 
również sprawność tych dzieci w zakresie: motoryki dużej, motoryki małej, percepcji, 
komunikacji, rozwoju emocjonalnego i zachowania. Ocenę tę zawarto w arkuszach 
obserwacji. W trakcie roku szkolnego nie modyfikowano indywidualnych programów 

                                                      
27 Sporządzono 10 ocen z efektów pracy siedmiorga dzieci, które w latach szkolnych 2015/2016 i/lub 2016/2017 
objęte zostały terapią w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. 
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wczesnego wspomagania oraz harmonogramu zajęć. (dowód: akta kontroli, str. 404-813, 
825-826) 

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w połowie danego roku szkolnego 
analizował skuteczność pomocy udzielanej dzieciom, a na jego zakończenie 
podsumowywał pracę zespołu. Z dokumentacji spotkań zespołu wynika, że u wszystkich 
dzieci widoczne były korzystne zmiany w przebiegu rozwoju psychoruchowego. (dowód: 
akta kontroli, str. 860, 861, 863-865, 928) 

Odnośnie dokonywania oceny zmian zachodzących w środowisku przedszkolnym oraz 
skuteczności współpracy ze specjalistami spoza przedszkola, Dyrektor wyjaśniła: Poradnia 
każdego roku dokonuje ewaluacji wybranego bądź wskazanego (priorytet kuratorium) 
obszaru. Nie jest w stanie oceniać efektów pracy wszystkich podejmowanych działań. 
Podała również, że dla czwórki dzieci z 10, których dokumentację badano, uzyskała od 
wychowawców opinie na temat ich funkcjonowania w przedszkolu. Ponadto wyjaśniła, że 
dodatkowo przed rozpoczęciem nauki w szkole wszystkim dzieciom wykonano badania 
kontrolne, co umożliwiło porównanie funkcjonowania dzieci przed rozpoczęciem terapii 
wczesnego wspomagania rozwoju i po jej zakończeniu. Pełna diagnoza aktualnego 
funkcjonowania dzieci została zawarta w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydanych na I etap edukacyjny. Diagnoza ta zawiera pełny opis funkcjonowania dzieci wraz 
z zaleceniami do dalszej pracy z nimi na terenie szkoły. W przypadku pozostałych dzieci, 
które jeszcze nie rozpoczęły nauki szkolnej informacje na temat ich funkcjonowania  
w przedszkolu pozyskujemy podczas wywiadu i rozmów z rodzicami, a także podczas 
spotkań z nauczycielami. (dowód: akta kontroli, str. 394) 

Oceny skuteczności pomocy udzielanej rodzicom trójki dzieci (z 10 objętych badaniem) – 
jak wyjaśniła Dyrektor – dokonano podczas ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku 
szkolnym 2015/2016. W kolejnych latach skuteczność pomocy udzielanej rodzicom dzieci 
objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju była oceniana głównie podczas rozmów  
z rodzicami oraz spotkań grupy wsparcia. Bieżący rok szkolny jest okresem monitorowania 
wczesnego wspomagania rozwoju. Dokonując podsumowania pracy w roku 2017/2018 
członkowie Zespołu Wczesnego Wspomagania na pewno rozważą możliwość dokonania 
ewaluacji w/w obszaru w formie ankiety. (dowód: akta kontroli, str. 394-395) 

Pojawiające się problemy czy trudności w realizacji wczesnego wspomagania rozwoju – jak 
wyjaśniła Dyrektor – były analizowane na bieżąco. Członkowie zespołu wczesnego 
wspomagania zawsze mają na uwadze dobro dziecka i jego rodziny. Wszelkie problemy 
starają się rozwiązywać na drodze wzajemnego porozumienia. Do dyrektora nie zostały 
zgłoszone skargi, czy zażalenia dotyczące organizacji wczesnego wspomagania rozwoju  
w poradni. (…). Dokonana w roku szkolnym 2015/2016 ewaluacja wczesnego wspomagania 
rozwoju wskazywała na wysoki stopień zadowolenia rodziców z efektów prowadzonej  
z dziećmi terapii. Dobrze został oceniony kontakt z terapeutami, fakt że informują oni 
rodziców o stosowanych metodach, postępach i potrzebach dziecka. Rodzice czują 
wsparcie ze strony terapeutów, zauważają pozytywne zmiany w zachowaniu  
i funkcjonowaniu swoich dzieci, wiążą je z prowadzoną w poradni terapią. Większość nie 
widzi potrzeby dokonywania zmian w zakresie oddziaływań wczesnego wspomagania 
rozwoju. (dowód: akta kontroli, str. 395) 

Poradnia nie zawierała pisemnych porozumień z podmiotami, o których mowa w § 3 ust. 3 
pkt 2 rozporządzenia z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego 
wspomagania rozwoju dzieci oraz § 3 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia w tej samem sprawie z 
dnia 24 sierpnia 2017 r., w celu zapewnienia m.in. spójności i kompleksowości wszystkich 
oddziaływań wspomagających rozwój dziecka. Dyrektor wyjaśniła, że mimo braku 
pisemnych porozumień Poradnia współpracuje z Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczym w Staszowie, Niepublicznym Przedszkolem „Miś" oraz Specjalnym 
Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Mielcu. W sytuacjach braku możliwości zapewnienia 
dziecku terapii w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, Poradnia kieruje 
rodziców do ww. placówek, po uprzednich telefonicznych uzgodnieniach z dyrektorami tych 
placówek. (dowód: akta kontroli, str. 373)  
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Analiza dokumentacji 10 dzieci z 17 objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w latach 
szkolnych 2015/2016-2017/2018 wykazała, że: 

– na początku każdego roku szkolnego, w którym odbywała się terapia, przeprowadzany 
był z rodzicami wywiad, który dostarczał Poradni informacji o tym, czy dziecko jest 
objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczną w przedszkolu oraz czy  
i w jakim zakresie rodzina jest objęta pomocą przez inne instytucje i placówki (m.in. 
ośrodek pomocy społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, ośrodek zdrowia).  
Z wywiadów tych wynika, że:  

 wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola (dziewięcioro z 10) były w nim 
objęte ww. pomocą. Jedno z nich uzyskało również wsparcie w Ośrodku 
Wczesnej Interwencji w Kielcach. Z jednym dzieckiem prowadzono terapię 
surdologopedyczną w szpitalu; 

 rodzice otrzymywali m.in. świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne. Jeden  
z rodziców uzyskał z powiatowego centrum pomocy rodzinie częściowe 
dofinansowanie do wyrobów medycznych. Jedna rodzina korzystała z pomocy 
Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”;  

– w jednym przypadku Poradnia poprosiła rodziców o skontaktowanie się z okulistą,  
a następnie przeprowadzono z rodzicami rozmowy na temat przebiegu leczenia, 
zaleceń od lekarza oraz wyposażenia przedszkola w pomoce i zabezpieczenia dla osób 
słabowidzących. (dowód: akta kontroli, str. 825-826) 

Dyrektor wyjaśniła, że Poradnia współpracuje z Poradnią Wad Słuchu z Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie. Dzięki tej współpracy 
zostało zdiagnozowane w Poradni jedno dziecko, które w ww. placówce zostało objęte 
terapią surdologopedyczną (w Poradni zapewniono dziecku terapię z surdopedagogiem  
i integrację sensoryczną). W jednym przypadku, z powodu bezradności rodzica, umówiono 
wizytę u specjalisty z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kielcach  
w celu zdiagnozowania u dziecka opóźnienia rozwoju mowy (afazji). Konsultacje te pomogły 
w postawieniu wielospecjalistycznej diagnozy problemu dziecka. Dyrektor wyjaśniła 
również, że w latach 2016-2018 przygotowywano informacje na temat dziecka dla lekarza  
i zespołu orzekającego o niepełnosprawności (razem sześć) oraz przedszkola (dwie).  

W przypadku 10 dzieci objętych badaniem – jak wyjaśniła Dyrektor – nie było potrzeby 
nawiązania współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej (gdyby rodzice taką potrzebę 
sygnalizowali, bądź byłaby zauważona przez pracowników poradni na pewno taka 
współpraca byłaby podjęta). (dowód: akta kontroli, str. 373) 

Dyrektor wyjaśniła, że wszystkie dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, 
uczęszczające do przedszkoli mają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 
zawierające szerokie zalecenia dotyczące pracy z dzieckiem. Kilka razy konsultowano  
z dyrektorem Przedszkola nr 8 z oddziałami integracyjnymi w Staszowie zawarte w opiniach 
i orzeczeniach zalecenia do pracy z dziećmi. Tyflopedagog z Poradni razem z rodzicem 
dziecka słabowidzącego stworzył projekt oznakowania przedszkola, a fizjoterapeutka 
przygotowała informację mającą na celu ukierunkowanie i ujednolicenie oddziaływań wobec 
ww. dziecka w zakresie terapii integracji sensorycznej. Ponadto pracownicy Poradni 
odpowiadają na wszystkie wnioski dyrektorów przedszkoli odnośnie problemów 
rozwojowych dzieci. W przypadku dzieci objętych badaniem takie wnioski nie wpłynęły. 
(dowód: akta kontroli, str. 373-374) 

W latach szkolnych objętych kontrolą plany nadzoru pedagogicznego oraz wyniki i wnioski 
ze sprawowanego nadzoru były przedstawiane radzie pedagogicznej terminowo,  
tj. odpowiednio do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan oraz do 31 sierpnia.  
W roku szkolnym 2015/2016 przeprowadzono ewaluację wewnętrzną, której wyniki miały 
dać odpowiedź na pytanie, czy formy terapii oferowane przez Poradnię dla dzieci w wieku 
do sześciu lat (tj. z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i terapii ogólnorozwojowej) 
są zorganizowane w sposób sprzyjający ich rozwojowi. Z raportu z tej ewaluacji wynika 
m.in., że pracownicy Poradni stosują różne formy i metody pracy dostosowane do potrzeb 
dziecka oraz nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dziecka, a podejmowane wobec 
dzieci oddziaływania terapeutyczne przynoszą oczekiwane rezultaty. Wnioski wynikające  
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z ewaluacji to: [1] zamieszczenie na stronie internetowej Poradni cyklu artykułów 
dotyczących nowych metod terapeutycznych, [2] zwiększenie liczby spotkań informacyjnych 
i instruktażowych dla rodziców, [3] podjęcie starań o uzyskanie dodatkowych środków na 
szkolenia i zakup nowych pomocy terapeutycznych, [4] podjęcie działań w celu poszerzenia 
bazy lokalowej. (dowód: akta kontroli, str. 877-925) 

Dyrektor – jak wynika z jej wyjaśnień – podjęła działania w celu realizacji zaleceń 
wynikających z ewaluacji, m.in. pozyskała środki finansowe na zakup nowych pomocy 
terapeutycznych i diagnostycznych oraz na dokształcanie pracowników (dwóch 
pracowników Poradni prowadzących terapię wczesnego wspomagania rozwoju podjęło 
studia podyplomowe na kierunku Spektrum autyzmu, Zespół Aspergera – diagnoza, terapia 
i edukacja). Ponadto Dyrektor podejmowała rozmowy z organem prowadzącym odnośnie 
możliwości poszerzenia bazy lokalowej, które – jak wyjaśniła – nie przyniosły oczekiwanych 
efektów (projekt złożony przez Starostwo wspólnie z gminą Staszów na remont budynku po 
policji, do którego miałaby być przeniesiona docelowo Poradnia nie został pozytywnie 
rozpatrzony). (dowód: akta kontroli, str. 396-397) 

W roku szkolnym 2016/2017 przeprowadzono obserwacje w zakresie rzetelności  
i prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej wczesnego wspomagania rozwoju.  
W wyniku tej obserwacji stwierdzono, że ww. dokumentacja jest prowadzona 
systematycznie i rzetelnie. (dowód: akta kontroli, str. 892-896, 914-918)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

W Poradni z należytą starannością dokonywano ewaluacji pomocy udzielanej dzieciom  
w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Terapeuci prowadzili bieżącą ocenę postępów 
i trudności w funkcjonowaniu dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz 
dokonywali okresowej oceny skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie. 
Podejmowano także działania zmierzające do zapewnienia kompleksowości i spójności 
wszystkich oddziaływań wspomagających rozwój dziecka. Realizacja wczesnego 
wspomagania rozwoju była objęta nadzorem pedagogicznym Dyrektora. 

4. Warunki finansowe i organizacyjne realizacji wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka  

W okresie objętym kontrolą w Poradni zatrudniano kadrę posiadającą kwalifikacje do 
prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania, określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela28. W Poradni zatrudnionych było  
17 pracowników pedagogicznych w pełnym wymiarze godzin (20 godzin tygodniowo), w tym 
dwie osoby na stanowiskach kierowniczych, korzystające ze zmniejszenia wymiaru godzin. 
Zatrudniono psychologów (sześć osób), logopedów (cztery osoby), pedagogów mających 
uprawnienia do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju oraz terapii 
pedagogicznej (trzy osoby), tyflopedagoga, surdopedagoga, oligofrenopedagoga oraz 
fizjoterapeutę. Ponadto pięć osób ukończyło kursy w zakresie prowadzenia 
specjalistycznych form terapii (Biofeedback, techniki behawioralne, pedagogika lecznicza  
M. Montessori). 

Większość zajęć realizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 
powierzono specjalistom w ramach godzin ponadwymiarowych na podstawie aneksów do 
arkuszy organizacyjnych Poradni, sporządzanych w końcu sierpnia na następny rok 
szkolny, np. w roku szkolnym 2017/2018 zadania te powierzono ośmiu specjalistom  
w wymiarze od 4 do 16 godzin w miesiącu. (dowód: akta kontroli str. 157-171) 

W Poradni zapewniono warunki do doskonalenia i dokształcania zawodowego. W 2015 r. 
wykorzystano na ten cel 5423,36 zł (65% zaplanowanej kwoty), w 2016 r. – 9395,15 zł 
(96%), a w 2017 r. – 11 352,76 zł (100%). Pracownicy Poradni uczestniczyli w szkoleniach 
związanych ze stosowaniem narzędzi diagnostycznych (w tym zakupionego w 2017 r. testu 

                                                      
28 Dz. U. z 2018 r. poz. 967. 
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Karta Oceny Rozwoju Psychomotorycznego, służącego do oceny rozwoju najmłodszych 
dzieci) i specjalistycznych terapii (np. terapii behawioralnej) oraz doskonaleniem 
wykorzystywanych metod (np. kursy dla logopedów, kursy w zakresie afazji dziecięcej). 
Pracownicy Poradni uczestniczyli także w studiach uzupełniających (w zakresie fizjoterapii)  
i podyplomowych (dotyczących edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością 
intelektualną). (dowód: akta kontroli str. 172-201) 

Poradnia funkcjonuje na parterze budynku. Wejście do obiektu oraz podstawowe ciągi 
komunikacyjne (do sekretariatu oraz pomieszczeń, w których realizowano diagnozę  
i terapię) przystosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Poradnia 
dysponowała pomieszczeniami do prowadzenia diagnozy i terapii psychologiczno-
pedagogicznej (trzy pokoje), diagnozy i terapii logopedycznej (jeden pokój), terapii 
wczesnego wspomagania (jeden pokój) oraz salą terapii grupowej. Wszystkie te 
pomieszczenia były jednocześnie gabinetami pracy specjalistów. Tylko fizjoterapeuta 
dysponował odrębnym gabinetem, z pozostałych korzystało dwóch specjalistów (najczęściej 
pedagog i psycholog).  

W każdym pokoju znajdowało się jedno lub dwa stanowiska komputerowe, stoliki oraz 
krzesełka (w tym także przystosowane do wzrostu dzieci w wieku przedszkolnym), regały  
z pomocami dydaktycznymi oraz umywalka. Pokoje były estetyczne, pomalowane na 
słoneczne kolory, na podłodze położono wykładzinę, w większości pomieszczeń dostępne 
były także łatwo zmywalne materace. Na drzwiach gabinetów umieszczono informację  
o godzinach pracy (dostępności) specjalistów. Pracownicy Poradni pracowali w systemie 
dwuzmianowym (najczęściej od 8:00 do 12:00 i od 13:00 do 17:00).  

W gabinecie logopedycznym (pokój nr 3) zapewniono niezbędne wyposażenie, tj. lustro 
logopedyczne, 10 rodzajów testów logopedycznych (w tym KOLD - Karta Logopedycznej 
Oceny Dziecka od 1 miesiąca do 9 roku życia) oraz ok. 30 rodzajów pomocy dydaktycznych 
(historyjki obrazkowe, gry, słowniki tematyczne itp.). Pokój ten był wykorzystywany w roku 
szkolnym 2017/2018 tylko do terapii i diagnozy logopedycznej. 

Gabinet wczesnego wspomagania rozwoju (pokój nr 2) był wyposażony w pomoce do 
realizacji terapii integracji sensorycznej oraz fizjoterapii (zostało tu umieszczone ponad  
30 rodzajów pomocy, w tym hamak, huśtawki, materace rehabilitacyjne, piłki, worki, misy, 
suchy basem wypełniony piłeczkami) oraz testy diagnostyczne (sześć rodzajów, w tym 
kwestionariusz ryzyka zaburzeń u niemowląt i dzieci). W okresie objętym kontrolą dokonano 
okresowej kontroli bezpieczeństwa urządzeń zainstalowanych w tym pomieszczeniu. Pokój 
ten był wykorzystywany w roku szkolnym 2017/2018 do terapii ruchowej, a także do terapii 
psychologicznej i pedagogicznej (w ciągu 4 godzin lub 8 godzin dziennie). 

Stan zatrudnienia oraz warunki lokalowe Poradni stwarzały ograniczone możliwości dostępu 
do diagnozy i terapii. Tygodniowo mogło z diagnozy skorzystać ok. 16 dzieci którym 
oferowano terapię psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczną (maksymalnie 74 godz.), 
terapię metodą biofeedback (do 12 godz.) oraz rehabilitację i integrację sensoryczną  
(do 20 godz.). W roku szkolnym 2017/2018 na spotkanie ze specjalistą oczekiwano mniej 
niż 30 dni (średnio 21 dni). Dyrektor wyjaśniła: trudności w zakresie organizacji pomocy dla 
małych dzieci dotyczą głównie zbyt małej bazy lokalowej, małej ilości gabinetów, za małej 
liczby pracowników w stosunku do liczby dzieci pozostających w zasięgu działania poradni  
i ograniczonych środków finansowych. (dowód: akta kontroli str. 236-284, 291) 

W Poradni w latach 2015-2018 nie planowano i nie ewidencjonowano wydatków 
związanych z realizacją wczesnego wspomagania z wykorzystaniem rozdziału 85404 
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Wynagrodzenia specjalistów realizujących zajęcia 
z dziećmi prowadzono w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 
poradnie specjalistyczne. Dla tych wynagrodzeń prowadzono odrębną kalkulację z uwagi na 
to, że były one realizowane głównie w ramach godzin ponadwymiarowych specjalistów 
zatrudnionych w Poradni. (dowód: akta kontroli str. 236-284) 

Z informacji przekazanej przez Starostę Staszowskiego wynika, że organ prowadzący 
otrzymał na lata 2015-2017 środki (w ramach części oświatowej subwencji ogólnej) na 
realizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w Poradni w wysokości odpowiednio: 
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86 414 zł29, 81 247 zł i 104 242 zł. Natomiast wydatkowano na te zadania odpowiednio 
33 066 zł, 34 253 zł i 33 176 zł, tj. średnio 37% przeznaczonych na to środków.  
Starosta poinformował, że przekazywane na konto Publicznej Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Staszowie środki finansowe z tytułu wykonywanych zajęć z wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka, stanowiły zapłatę za wykazane w dokumentacji 
podstawowej i zrealizowane godziny ponadwymiarowe nauczycieli (…). Przyczyną 
niewykorzystania środków były m.in. liczne nieobecności dzieci, nieodbyte zajęcia z uwagi 
na choroby terapeutów, wakacyjna przerwa w realizacji zajęć (…). (dowód: akta kontroli str. 
333-343) 
W SIO umieszczono kompletne i prawidłowe dane dotyczące dzieci objętych wczesnym 
wspomaganiem rozwoju. (dowód: akta kontroli str. 24-45) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie, stwierdzono 
nieprawidłowość, polegającą na tym, że Dyrektor Poradni nie podjęła działań w celu 
ewidencjonowania wydatków ponoszonych w 2015 r., 2016 r. i 2017 r. na zadania związane 
z realizacją wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w rozdziale 85404 Wczesne 
wspomaganie rozwoju dziecka, do czego zobowiązywało rozporządzenie Ministra Finansów 
z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych30. (dowód: 
akta kontroli str. 236-284) 

Dyrektor wyjaśniła, że wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia z zakresu wczesnego 
wspomagania rozwoju dzieci ewidencjonowane były w rozdziale 85406 Poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, gdyż projekt planu 
finansowego, przekazany przez Starostwo nie przewidywał utworzenia odrębnego rozdziału 
do ewidencji ww. wydatków. (dowód: akta kontroli str. 304) 

Starosta Staszowski poinformował, że w budżecie powiatu staszowskiego w latach 2015-
2017 planowano i ewidencjonowano wydatki na realizację wczesnego wspomagania 
rozwoju dzieci w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 
specjalistyczne (środki dla Poradni) oraz w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-
wychowawcze (środki dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego  
w Staszowie). (dowód: akta kontroli str. 334) 

W Poradni zapewniono właściwe warunki organizacyjne do realizacji zajęć wczesnego 
wspomagania rozwoju. Rodzicom i dzieciom, w tym z niepełnosprawnością ruchową, 
zapewniono dostęp do wygodnych i estetycznych sal zajęciowych, wyposażonych  
w niezbędne pomoce dydaktyczne i rehabilitacyjne. Zagwarantowano też opiekę 
odpowiedniej kadry specjalistów, stale podnoszącej swoje kwalifikacje. Poziom zatrudnienia 
oraz warunki lokalowe Poradni nie były jednak wystarczające w stosunku do 
zapotrzebowania zgłaszanego przez rodziców dzieci niepełnosprawnych. Dyrektor nie 
podjął działań w celu prawidłowego ewidencjonowania środków wydatkowanych na 
realizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.  

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi 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 Kontroli31, wnosi o: 

1. Wdrożenie rozwiązań organizacyjnych ułatwiających szybkie podjęcie terapii w ramach 

wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. 

2. Podjęcie działań zapewniających ewidencjonowanie wydatków związanych z realizacją 
wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie 
rozwoju dziecka. 

                                                      
29 W odniesieniu do dzieci objętych wczesnym wspomaganiem w Poradni zgodnie z kwotą wyodrębnioną  
w metryczce oświatowej na realizację wczesnego wspomagania w pozycji P47 (2016 r.), P51 (2017 r.), P57  
(2018 r.). 
30 Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, ze zm. 
31 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. 
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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,          czerwca 2018 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Kielcach 

Violetta Nowak 
Dyrektor 

Grzegorz Walendzik główny specjalista kp. 

 

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

 

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

  

Agnieszka Olejarz  

główny specjalista kp.  
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