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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler Anna Huziej, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
numer LZG/44/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r.  

Beata Jakubowska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
numer LZG/43/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Fizjo-Family w Zielonej Górze 
(dalej: Poradnia lub NPPP), ul. Sowińskiego 38A, 65-536 Zielona Góra 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Rafał Andrzejczak, Dyrektor Poradni1. 
(dowód: akta kontroli str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 

W Poradni podjęto skuteczne starania by wszystkim dzieciom zapewnić niezwłoczne 
podjęcie terapii wynikające z opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju3.  
W szczególności w odniesieniu do opinii wydawanych przez NPPP czas wdrożenia 
terapii od dnia wydania opinii był krótki i nie przekroczył 44 dni4. Tylko w jednym 
przypadku nie zapewniono dziecku pełnego wsparcia wynikającego z opinii  
o potrzebie wczesnego wspomagania, tj. konsultacji psychologicznej5.  

Nad planowaniem i realizacją wczesnego wspomagania dzieci czuwały Zespoły  
w wymaganym składzie, poza jednym przypadkiem. Dla wszystkich dzieci 
opracowano i realizowano indywidualne programy, jednak w większości przypadków 
były one niepełne, tj. nie uwzględniały udziału pedagoga lub psychologa.   

Zdecydowana większość z zaplanowanych zajęć została zrealizowana6, a przyczyną 
braku realizacji była najczęściej choroba dziecka. Zastrzeżnia NIK dotyczą 
realizowania zajęć przez łącznie pięciu7 fizjoterapeutów nieposiadających 
wymaganych kwalifikacji do pracy z dziećmi (brak przygotowania pedagogicznego), 
co dotyczyło pięciorga spośród 12 dzieci8. 

Zespoły wczesnego wpomagania dokonywały bieżącej oraz okresowej (półrocznej) 
analizy postępów w terapii, w ich wyniku modyfikowano, w odniesieniu do części 
dzieci, rodzaj oraz zakres prowadzonej terapii. Poradnia, wprawdzie nie 

                                                      
1 Od dnia wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych – 25 września 2015 r. 

2 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. 

3 W okresie objętym kontrolą, tj. od 1 wcześnia 2015 do dnia zakończenia kontroli (lata szkolne: 2015/2016, 2016/2017, 
2017/2018). 

4 Dotyczy badanej próby – 15 dzieci. 

5 Szczegółowemu badaniu poddano dokumentację 12 dzieci w roku szk. 2017/2018 oraz 7 - w roku szk. 2016/2017. 

6 Zajęcia były realizowane w ciągu całego roku. 

7 W tym dwóch, których kwalifikacje zakwestionowało Kuratorium Oświaty. 

8 W roku szk. 2017/2018 oraz w roku szk. 2016/2017. 

Ocena ogólna 
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sformalizowała ram współpracy z innymi podmiotami, to jednak dokumentacja 
znajdująca się w zasobach placówki potwierdzała jej funkcjonowanie.    

Poradnia zapewniała odpowiednie warunki organizacyjne pozwalające na realizację 
wczesnego rozwoju dzieci oraz angażowała do pracy z dziećmi wykwalifikowaną  
i przeszkoloną kadrę specjalistów, poza niektórymi fizjoterapeutami9, którzy nie 
posiadali wymaganego przygotowania pedagogicznego. Przechowywana 
dokumentacja była właściwie zabezpieczona.  

Otrzymane dotacje zostały wykorzystane w całości i terminowo rozliczone. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Planowanie i udzielanie wsparcia w ramach wczesnego wspomagania 
rozwoju dzieci 

1.1. W dniu 25 września 2015 r. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna Fizjo-Family w Zielonej Górze została wpisana do ewidencji szkół  
i placówek niepublicznych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra.  

Wczesnym wspomaganiem rozwoju (dalej: wwr), Poradnia objęła dzieci od marca 
2016 r. (40 dzieci), a według stanu na dzień 30 września wspomagała rozwój 179 
dzieci (rok szk. 2016/2017); 163 dzieci (2017/2018), a w dniu 30 marca 2018 r. - 152 
dzieci10.   

(dowód: akta kontroli str. 5-7) 

Poradnia corocznie, w terminie do 30 września, przekazywała do Urzędu Miasta  
w Zielonej Górze informacje o planowanej liczbie dzieci, które miały być objęte wwr 
w kolejnym roku, zgodnie z art. 90 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r.  
o systemie oświaty11 i art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r.  
o finansowaniu zadań oświatowych12. 
Poradnia nie korzystała z uprawnienia do wnioskowania o wcześniejsze udzielenie 
dotacji na finansowanie wwr niż od początku roku budżetowego następującego po 
zgłoszeniu (art. 90 ust. 2g ustawy o systemie oświaty i art. 33 ust. 4 ustawy  
o finansowaniu zadań oświatowych). 

(dowód: akta kontroli str. 8-14) 

Według stanu na dzień 30 września 2017 r. wwr objętych było 163 dzieci, z uwagi 
na: 

 niepełnosprawność ruchową, w tym afazję (143 dzieci – 87,7%), 
 autyzm, w tym zespół Aspergera (7 dzieci – 4,3%), 
 niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim (5 dzieci – 3,1%), 
 niepełnosprawności sprzężone (3 dzieci – 1,8%), 
 niesłyszenie lub słabosłyszenie (2 dzieci – 1,2%), 
 niewidzenie lub słabowidzenie (2 dzieci – 1,2%), 
 niepełnosprawność umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym  

(1 dziecko – 0,6%). 
(dowód: akta kontroli str. 15) 

W Poradni nie wystąpiły przypadki odmowy objęcia wczesnym wspomaganiem 
rozwoju na podstawie wydanej opinii w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 16) 

                                                      
9 Pięciu fizjoterapeutów. 

10 Dane z SIO w badanym okresie dotyczyły jedynie zatrudnianych specjalistów oraz liczby placówek. 

11 Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, ze zm. 

12 Dz. U. poz 2203. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Analiza 30 losowo wybranych dzieci objętych wwr w kontrolowanym okresie13 
wykazała, że: 

 w przypadku 15 dzieci objętych wwr na podstawie opinii wydanych przez 
Poradnię całkowity czas oczekiwania na rozpoczęcie terapii od uzyskania 
opinii wynosił od jednego do 44 dni (posiadana przez Poradnię 
dokumentacja nie pozwalała na stwierdzenie liczby dni jaka upływała od 
daty złożenia wniosku o wczesne wspomaganie do rozpoczęcia terapii), 

 w przypadku 15 dzieci objętych wwr na podstawie opinii wydanych przez 
publiczne poradnie; całkowity czas oczekiwania na terapię od uzyskania 
opinii wynosił od 15 do 149 dni, przy czym w dziewięciu przypadkach 
wynikało to z czasu jaki upływał od wydania opinii do złożenia wniosku  
o wczesne wspomaganie, natomiast w sześciu przypadkach nie ma 
możliwości ustalenia daty złożenia wniosku o wczesne wspomaganie  
(w Poradni brak jest dokumentacji w tym zakresie). W ww. dziewięciu 
przypadkach czas jaki upływał od złożenia wniosku do zakwalifikowania 
dziecka do wwr wynosił od jednego do 42 dni, a do rozpoczęcia terapii od 
jednego do 43 dni.  

(dowód: akta kontroli str. 167-168) 

Analiza miejsca zamieszkania 30 losowo wybranych dzieci objętych wwr  
w kontrolowanym okresie wykazała, że sześcioro z nich mieszkało w odległości 
przekraczającej 10 km od Poradni (w tym dwoje w odległości większej niż 30 km, 
dwoje w odległości od 20-30 km od Poradni, dwoje w odległości od 10-16 km od 
Poradni)14. W latach 2016-2018 Poradnia nie obejmowała wczesnym 
wspomaganiem dzieci w domu rodzinnym. 

(dowód: akta kontroli str. 102-105a, 169) 

Z informacji uzyskanych z gmin miejsca zamieszkania ww. dzieci wynikało, że nie 
organizowano bezpłatnego dowożenia dla nich oraz bezpłatnej opieki w czasie 
dowożenia, o którym mowa w art. 127 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe15. 

(dowód: akta kontroli str. 102-105, 187-192) 

1.2. Szczegółowej analizie poddano dokumentację 12 najmłodszych dzieci objętych 
wwr - w roku szkolnym 2017/2018, w tym siedmioro spośród wybranych dzieci – 
dodatkowo w roku szkolnym 2016/2017. Analiza wykazała, że: 

 w przypadku 11 dzieci skład Zespołu wwr był zgodny z §3 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r.  
w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci16 (dalej: 
rozporządzenie w sprawie wwr)17. Prawidłowość ustalania składu Zespołów 
opisano również w sekcji Ustalone nieprawidłwości; 

 każdorazowo spośród członków Zespołu wwr wyznaczony był koordynator 
Zespołu, który wypełniał dokument pn. Koordynator – plan terapii 
(odnotowywano w nim np. zalecane konsultacje, proponowane zmiany do 
harmonogramu i kierunków pracy z dzieckiem, itp.), 

 opracowanie i realizacja Indywidualnego programu wczesnego 
wspomagania nastąpiła przy udziale wszystkich wymaganych specjalistów: 
w roku szk. 2017/2018 w przypadku 2 z 12 dzieci oraz w roku szk. 

                                                      
13 15 na podstawie opinii wydanych przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Fizjo-Family w Zielonej Górze 
oraz 15 na podstawie opinii wydanych przez Publiczne Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne. 

14 Dla  19 dzieci odległość od Poradni nie przekraczała 3 km, dla 5 dzieci odległość od Poradni wynosiła od 3 do 10 km. 

15 Dz. U. z 2017 r. poz. 59, ze zm. 

16 Dz. U. poz. 1635. 

17 Oraz §3 ust. 2 rozporządzenia Ministra edukacji Narodowej z dnia 11.10.2013 r. w sprawie organizowania wczesnego 
wspomagania rozwoju dzieci (dalej: rozporządzenia z 2013 r.) – Dz. U. poz. 1257. 
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2016/2017 w przypadku 2 z 7 dzieci. W Indywidualnych Programach tych 
dzieci ustalono w szczególności kierunki i harmonogram działań 
podejmowanych w zakresie wwr. Indywidualne programy w tych 
przypadkach uwzględniały wymagane treści (§3 ust. 4 pkt 3 oraz  
§5 rozporządzenia w sprawie wwr oraz §3 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia  
z 2013 r.), w tym działania wspomagające rodzinę dziecka w zakresie 
realizacji programu. Programy zawierały ponadto m.in. określenie sfer  
i celów terapii, metody i techniki terapii, sposób oceny postępów dziecka  
w podziale na poszczególne rodzaje terapii. Każdorazowo na 
Indywidualnych programach odnotowywano, że rodzice zapoznali się  
z dokumentem (oraz w harmonogramach kierunków pracy z dzieckiem). 
Zagadnienie opisano również w sekcji Ustalone nieprawidłwości; 

 w przypadku 1 dziecka, opnia o potrzebie wwr nie zawierała zaleceń co do 
form, rodzaju i zakresu terapii w sposób precyzyjny. Dyrektor NPPP 
zapytany o sposób dokonania oceny w tym zakresie wyjaśnił, że określenia 
rodzaju i wymiaru terapii dokonano po spotkaniu dziecka i jego rodziców  
z koordynatorem Zespołu wwr, a następnie odrębnie, po wzajemnych 
konsultacjach w ramach Zespołu, podczas którego dokonano diagnozy 
dziecka, określono następnie szczegółowe potrzeby i kierunki terapii. 

 w przypadku 11 dzieci zapewniono wspomaganie ich rozwoju oraz 
wsparcie rodziny wynikające z opinii o potrzebie wwr, co było zgodne  
z §3 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia w sprawie wwr (§3 ust. 3 pkt 1 
rozporządzenia z 2013 r.). Dodatkowo zagadnienie opisano w sekcji 
Ustalone nieprawidłwości; 

 wszystkim dzieciom każdorazowo NPPP zapewniła wsparcie w wymiarze 5 
godzin. Dyrektor Poradni wyjaśnił, że jednolity wymiar godzin (5 godz.) 
wynikał z regulaminu Poradni, z którym rodzice dzieci zapoznawali się 
podczas procedury obejmowania dzieci wwr. Znali więc od początku 
zasady funkcjonowania Poradni. Przyjęcie takich zasad wynikało z tego, że 
nie chcieliśmy dzieci różnicować, kategoryzować, ponieważ taka sytuacja – 
w pierwszych miesiącach funkcjonowania Poradni – wywoływała silne 
wzburzenie rodziców, pytania: „dlaczego moje dziecko ma mniej godzin,  
a inne więcej”, dochodziło do sytuacji konfliktowych. W mojej ocenie, 
jedynym rozwiązaniem w tej sytuacji byłoby wskazywanie w opiniach  
o potrzebie wwr, wydawanych przez Poradnie publiczne, przynajmniej 
ramowego wymiaru godzin na wspomaganie ogółem i rodzaje terapii,  
a następnie np. po roku aktualizowanie opinii. Często bowiem jest tak, że 
po roku, dwóch, stan dziecka bardzo się zmienia i jakiś rodzaj terapii nie 
jest już potrzebny (np. logopedyczny), a Poradnia nadal musi go 
realizować. Z drugiej strony, takie rozwiązanie wiązałoby się z pewnym 
niebezpieczeństwem dla niepublicznych poradni, tj. w sytuacji przydzielenia 
w opinii 8 godzin na wwr konkretnego dziecka, ze względów finansowych, 
naszą Poradnię taka sytuacja zmusiłaby do zatrudnienia pracowników  
o niższych kwalifikacjach.  

(dowód: akta kontroli str. 110-131, 132-157, 163-166, 193) 

Zapewnione przez Poradnię wsparcie w wymiarze 5 godzin dla wszystkich dzieci, 
wprawdzie prawnie dopuszczalne, nasuwa jednak wątpliwości co do jego 
zasadności. Do Poradni trafiają bowiem dzieci z różnorakimi 
niepełnosprawnościami, dysfunkcjami, w wielu przypadkach bardzo ciężkimi, a z 
drugiej strony – Poradnia udziela wsparcia dzieciom o lżejszych dysfunkcjach, a 
mimo to rozmiar udzielanej pomocy jest taki sam. NIK zwraca ponadto uwagę, że z 
wyjaśnień pracowników Poradni wynika, że w wielu przypadkach, nawet 
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maksymalny wymiar godzin wynikający z przepisów prawa, dla najciężej chorych 
dzieci, w ich ocenie, nie jest wystarczający.  
 

W dokumentacji każdego dziecka znajdował się podpisany przez rodzica Regulamin 
Zespołu wwr obowiązujący w NPPP. W nim zawarto m.in. zapisy dotyczące 
realizowania wwr w jednej placówce, kierowania pracą Zespołu przez koordynatora, 
zobowiązanie do współpracy z rodziną dziecka poprzez regularne instruktaże do 
pracy w domu, udzielanie konsultacji, pomocy i wsparcia psychologicznego. 

(dowód: akta kontroli str. 16, 149-150) 

1.3. Analiza dokumentacji 12 dzieci, o których mowa w 1.2 wykazała, że: 
 w przypadku siedmiorga dzieci spośród 12 w roku szk. 2017/2018 oraz 

dwójki spośród siedmiorga w roku szk. 2016/2017 w składzie Zespołu wwr 
znajdowali się specjaliści odpowiednio przygotowani do pracy z dziećmi;  

 zrealizowano zaplanowane rodzaje zajęć, a stopień ich realizacji w roku 
szk. 2016/2017 wynosił od 82% do 97% oraz od 59% do 100% w 
2017/2018.  
W przypadku dwojga dzieci częstotliwość ich uczestnictwa w zajęciach była 
niższa niż 70% (w obu przypadkach - z powodu choroby, w tym ataków 
padaczki, w mniejszym zakresie ze względu na niezgłoszenie się na 
zajęcia). W sytuacji gdy rodzice dziecka zgłaszali nieobecność, co do 
zasady mieli możliwość odpracowania nieobecności, a w sytuacji gdy jej 
nie zgłaszali - tylko wówczas gdy pozwalały na to względy organizacyjne 
NPPP (o czym stanowił regulamin Zespołu wwr). Zajęcia w NPPP były 
realizowane w czasie wakacji i ferii. 

 działania Zespołu wwr były szczegółowo dokumentowane w szczególności 
w dziennikach lekcyjnych z każdych zajęć z dzieckiem, dokumencie  
pn. Koordynator – plan terapii, w którym odnotowywano np. zalecane 
konsultacje, proponowane zmiany do harmonogramu i kierunków pracy  
z dzieckiem, itp.; 

 miejscem prowadzenia zajęć była Poradnia; od 1.09.2017 r. rodzic 
podpisywał oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Zespołu wwr,  
w którym wskazano, że wwr będzie realizowana w jednym miejscu, 
ponadto każdorazowo Zespół wwr podpisywał tzw. Kontrakt Współpracy  
z rodzicami/opiekunami prawnymi dotyczących pracy z dzieckim; 

 W Indywidualnym programie oraz harmonogramie ogólnie wskazano 
charakter kontaktów z rodzicami, jednak w dzienniku obecności, każdy  
z terapeutów poza opisem przebiegu terapii zawierał również zalecenia do 
pracy w domu. Dodatkowo, dla rodziców (ok. jeden raz w miesiącu) 
organizowano tzw. Grupy Wsparcia. Dyrektor NPPP wyjaśnił, że z uwagi na 
niewielkie zainteresowanie Grupami w ramach samego wwr organizujemy 
takie grupy dla ogółu rodziców, są one bezpłatne. W rejestracji,  
w poczekalniach, znajdują się ulotki na temat bieżących spotkań.; 

 w dokumentacji ośmiorga dzieci znajdowała się dokumentacja medyczna, 
tj. zaświadczenia/opinie/wywiady pediatrów, otolaryngologów, neurologów, 
opinie diagnostyczne Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym 
Dalej Razem, historie choroby z ośrodka rehabilitacji dziennej, TK głowy, 
wyniki badania słuchu wykonane przez Dolnośląskie Centrum Medyczne,  
a dodatkowo orzeczenie o niepełnosprawności oraz potrzebie kształcenia 
specjalnego. W dziennikach lekcyjnych zajęć z dziećmi specjaliści 
odnotowywali m.in. zalecane konsultacje np. u lekarzy specjalistów. 
Zagadnie dotyczące współpracy z innymi placówkami opisano również  
w obszarze 2.2 wystąpienia pokontrolnego.    

 (dowód: akta kontroli str. 110-131, 133-160, 163-166) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Skład Zespołu WWR, w przypadku jednego dziecka w latach szkolnych 
2016/2017-2017/2018, był niezgodny z §3 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie 
wwr (§3 ust. 2 pkt 3 z rozporządzenia z 2013 r.), nie znalazł się w nim bowiem 
logopeda. Skutkiem niezapewnienia w składzie Zespołu logopedy był  
w szczególności brak realizacji przez niego obowiązków, o których mowa  
w §3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie wwr (§3 ust. 3 rozporządzenia z 2013 r.) 
 

Dyrektor NPPP wyjaśnił, że w przypadku wskazanego dziecka terapia logopedyczna 
realizowana była na zewnątrz, poza moją Poradnią, stąd nie widziałem potrzeby aby 
powoływać do składu Zespołu logopedy. Na ten moment brak jest w Poradni 
dokumentacji potwierdzającej, iż Poradnia dysponowała informacjami dotyczącymi 
terapii „na zewnątrz”. 

(dowód: akta kontroli str. 110-131, 163-166) 

2. Opracowanie i realizacja Indywidualnego programu wczesnego wspomagania 
odbyła się z pominięciem części specjalistów: w roku szk. 2017/2018 w przypadku 
10 z 12 dzieci oraz w roku szk. 2016/2017 w przypadku 5 z 7 dzieci, tj.: 

a) pedagoga – w przypadku 5 dzieci – w obu latach szkolnych, 
b) psychologa – w przypadku 7 dzieci – w obu latach szkolnych, a jednego 

– w roku szk. 2016/2017, 
przy czym w przypadku 3 dzieci (w 2016/2017), w realizacji ww. obowiązku nie 
uczestniczyli ani psycholog ani pedagog, co było niezgodne z §3 ust. 2  
pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie wwr (§3 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia  
z 2013 r.). Skutkiem niezapewnienia w składzie Zespołu ww. specjalistów był w 
szczególności brak realizacji przez nich obowiązków, o których mowa w §3 ust. 4 
rozporządzenia w sprawie wwr (§3 ust. 3 rozporządzenia z 2013 r.) 
 

Dyrektor NPPP wyjaśnił, że: We wcześniejszych zaleceniach Kuratorium Oświaty po 
kontroli, którą przeprowadzono w mojej drugiej poradni w Tychach, zwrócono mi 
uwagę, że zobligowani jesteśmy jedynie do realizacji opinii o potrzebie wwr, nie 
widziałem wówczas potrzeby udziału wskazanych specjalistów w opracowywaniu  
i realizacji IP. Zobowiązuję się do uwzględniania wymaganych przez ustawodawcę 
specjalistów w realizacji tego zadania. 

(dowód: akta kontroli str. 110-131, 163-166, 195-202) 

3. W przypadku jednego spośród 12 dzieci, NPPP nie zapewniła wspomagania jego 
rozwoju w formie „konsultacji psychologicznej z określeniem potencjału 
intelektualnego dziecka”, co było niezgodne z §3 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia  
w sprawie wwr (§3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia z 2013 r.). 

Dyrektor NPPP wyjaśnił, że: (…) Faktycznie w dokumentacji brak jest potwierdzenia 
konsultacji psychologa, ponieważ nie było jej z uwagi na to, że Zespół widział  
w tamtym okresie ważniejsze potrzeby i wsparcie dziecka pozostałymi formami 
pomocy. 

(dowód: akta kontroli str. 110-131, 163-166) 

4. W przypadku pięciorga dzieci spośród 12 w roku szk. 2017/2018 oraz pięciorga 
spośród siódemki w roku szk. 2016/2017 w składzie Zespołu wwr znajdowali się 
specjaliści (fizjoterapeuci) nie posiadający pełnego przygotowania do pracy  
z dziećmi (tj. brak przygotowania pedagogicznego), co było niezgodne z §2 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół  
i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli18 (dalej: 
rozporządzenia w sprawie kwalifikacji nauczycieli). Zagadnienie to wraz  
z wyjaśnieniami dyrektora Poradni zaprezentowano w pkt 3.1 wystąpienia 
pokontrolnego. 

 (dowód: akta kontroli str. 91-96, 101, 110-131) 

W Poradni, w 11 na 12 zbadanych przypadków, zapewniono dzieciom i rodzicom 
wsparcie wynikające z opinii o potrzebie wczesnego wspomagania, a terapię 
wdrażano w krótkim czasie. Nad planowaniem i realizacją wczesnego wspomagania 
czuwały Zespoły w wymaganym składzie, poza jednym spośród 12 przypadków 
(brak logopedy). Dla wszystkich dzieci opracowano i realizowano indywidualne 
programy, jednak w większości przypadków były one niepełne, tj. nie uwzględniały 
udziału pedagoga (42%) albo psychologa (58%), a w przypadku trójki dzieci 
żadnego z nich (25%). Prace Zespołów w ramach realizacji indywidualnych 
programów były szczegółowo dokumentowane. Zdecydowana większość zajęć 
została zrealizowana, a przyczyny braku realizacji leżały poza Poradnią. Zastrzeżnia 
NIK dotyczą realizowania zajęć przez fizjoterapeutów nieposiadających 
wymaganych kwalifikacji do pracy z dziećmi (brak przygotowania pedagogicznego), 
co dotyczyło pięciorga dzieci w roku szk. 2017/2018 (42% dzieci) oraz w roku szk. 
2016/2017 (71% dzieci), spośród 12 zbadanych. 
 

2. Nadzór, ewaluacja i współpraca z innymi placówkami w realizacji 
wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 

2.1. W teczce każdego dziecka założony był arkusz obserwacji dziecka, w którym  
odnotowywano "stan wyjściowy" dziecka w podziale na: motoryka duża, motoryka 
mała, percepcja, komunikacja, rozwój emocjonalny, zachowania.  

Bieżące postępy w terapii odnotowywane były w dzienniku obecności z każdych 
zajęć. Nie dokonywano natomiast podsumowań z analizy postępów dla każdej ze 
sfer rozwoju oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka (wyodrębniona część 
Arkusza), w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku 
utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym.  

Dyrektor NPPP wyjaśnił, że dotąd było tak, że nie rzadziej niż raz na pół roku były 
spotkania u koordynatora Zespołu wwr wraz z rodzicem i dzieckiem, na których to 
oceniano postępy i ewentualne zmiany kierunków terapii, co znajdowało 
odzwierciedlenie w dokumencie Koordynator – Plan terapii. Od września br. została 
wprowadzona karta pt. Arkusz obserwacji dziecka z wyodrębnioną częścią: Ocena 
postępów dziecka/Analiza postępów dla każdej ze sfer rozwoju oraz trudności  
w funkcjonowaniu dziecka, z założeniem, że będzie wypełniana na zakończenie 
roku szkolnego bądź w sytuacji rezygnacji z wwr, stąd na dzień dzisiejszy nie jest 
uzupełniona. 

(dowód: akta kontroli str. 110-131, 163-166) 

Wprawdzie ustawodawca, nie narzucił Zespołom wwr, obligatoryjnych terminów 
dokonywania ocen postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, to zdaniem 
NIK, wypłenianie tych obowiązków, celem zagwaratnowania efektywności wdrożonej 
terapii, powinno następować częściej niż raz w roku, zwłaszcza w odniesieniu do 
najmłodszych dzieci. Zmienione przepisy rozporządzenia w sprawie wwr, zwracają 
uwagę, iż Zespoły wwr powinny zadbać w szczególności o identyfikowanie  
i eliminowanie barier oraz ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność  
i uczestnictwo w życiu społecznym. Właśnie w związku z tym, że ustawodawca nie 

                                                      
18 Dz. U. z 2015 r., poz. 1264. 
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określił takich terminów, należy sądzić, że ocen w tym zakresie Zespoły powinny 
dokonywać systematycznie i na bieżąco. 

Poradnia modyfikowała udzielane wsparcie w ramach wwr. Z analizy dokumentacji 
12 dzieci, których wyniki opisano w pkt 1.2 wystąpienia pokontrolnego wynika,  
że w roku szk. 2017/2018 w przypadku czwórki dzieci, a w roku szk. 2016/2017 – 
trójki, dokonano zmiany harmonogramu co do rodzaju i zakresu prowadzonych 
terapii (np. rezygnowano z danego rodzaju terapii na rzecz innej bądź 
zwiększano/zmniejszano wymiar danego rodzaju terapii), a w ślad za nim 
indywidualny program. W dziennikach lekcyjnych odnotowywane były przypadki,  
w których terapeuci sugerowali skonsultowanie dziecka u lekarza specjalisty 
(załączane były następnie do Karty dziecka zaświadczenia z wyników badań). 

(dowód: akta kontroli str. 110-131) 

W odniesieniu do badanej próby nie stwierdzo przypadku rezygnacji rodziców  
z terapii wwr ich dzieci.  

(dowód: akta kontroli str. 110-131) 

2.2. Poradnia nie sformalizowała „aktu” nawiązania współpracy z podmiotami,  
o których mowa w §3 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia w sprawie wwr (§3 ust. 3 pkt 2 
rozporządzenia z 2013 r.).  

Dyrektor NPPP wyjaśnił, że poradnia nie nawiązała sformalizowanej współpracy  
z wymienionymi podmiotami, jednak w rzeczywistości taka funkcjonowała za 
pośrednictwem rodziców. W przypadku kontaktów z przedszkolami – dwa  
z większych przedszkoli występowało do Poradni o określenie rodzaju wsparcia  
i sytuacji zdrowotnej ich podopiecznych i w przypadku tych dzieci Poradnia prosiła  
o adekwatną odpowiedź, podobnie w przypadku podmiotów leczniczych – prosiliśmy 
rodziców o dostarczanie dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci i każdorazowo 
załączana była do kart dzieci. Jeśli zaś chodzi o współpracę z OPS – taka 
funkcjonuje w odniesieniu do jednego dziecka z zaburzeniami psychicznymi, które 
na skutek wniosku pracowników MOPS w Zielonej Górze, zostało objęte przez 
Poradnię usługami opiekuńczymi.  

(dowód: akta kontroli str. 163-166) 

W dokumentacji dzieci znajdowały się dokumenty, o których mowa w wyjaśnieniach 
dyrektora Poradni,o czym również mowa w pkt 1.3 wystąpienia pokontrolnego. 

(dowód: akta kontroli str. 110-131, 157) 

2.3. W okresie objętym kontrolą w Poradni zostały przeprowadzone dwie kontrole  
w zakresie wwr: 
 w maju 2016 r. pracownicy Urzędu Miasta przeprowadzili kontrolę  

w zakresie zgodności liczby dzieci objętych wwr, wykazywanych w informacjach 
miesięcznych – nie stwierdzono nieprawidłowości, 

 w maju 2017 r. pracownicy Kuratorium Oświaty przeprowadzili kontrolę  
w zakresie wydawania opinii oraz warunków i realizacji wczesnego wspomagania 
rozwoju. W wyniku kontroli stwierdzono: 
 w dziewiętnastu na 20 opinii o potrzebie wwr brakowało jednoznacznego 

stwierdzenia o wykryciu niepełnosprawności dziecka. Z uwagi na fakt, że od 
1 lutego 2017 r. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka mogą wydawać wyłącznie zespoły opiniujące działające  
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, odstąpiono od 
wydania zalecenia dotyczącego przestrzegania przepisów rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń 
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i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych 
poradniach psychologiczno-pedagogicznych19; 

 brak pełnych kwalifikacji w przypadku trzech osób. Wydano zalecenie 
zatrudniania, od dnia podpisania protokołu, kadry merytorycznej, 
spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji 
nauczycieli.  

(dowód: akta kontroli str. 20, 37-45) 

Zalecenie wydane przez Kuratorium zostało zrealizowane.  

(dowód: akta kontroli str. 56-57) 

Szczegółowe informacje w zakresie kwalifikacji pracowników Poradni realizujących 
wwr, przedstawiono w punkcie 3.1. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

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

 

Zespoły wwr dokonywały bieżącej analizy postępów w terapii czego wyrazem było 
modyfikowanie, w odniesieniu do części dzieci, rodzaju oraz zakresu prowadzonej 
terapii. Poradnia, wprawdzie nie sformalizowała ram współpracy z podmiotami 
wymienionymi w §3 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia w sprawie wwr, to jednak 
dokumentacja znajdująca się w zasobach placówki potwierdzała, że taka wpółpraca 
funkcjonowała, najczęściej za pośrednictwem rodziców.   

Poradnia zrealizowała zalecenia dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju, 
wynikające z nadzoru sprawowanego przez Kuratorium Oświaty. 

 

3. Warunki organizacyjne i finansowe wczesnego wspomagania 
rozwoju dzieci 

3.1. W okresie objętym kontrolą zajęcia z zakresu wwr realizowało łącznie 23 
specjalistów, tj.: siedmiu fizjoterapeutów, pięciu psychologów, sześciu 
logopedów/neurologopedów, z których jeden zajmował się również terapią 
pedagogiczną, oraz pięciu pedagogów20.  

Spośród 23 specjalistów prowadzących zajęcia wwr, 18 posiadało kwalifikacje 
wymagane przepisami rozporządzenia w sprawie kwalifikacji nauczycieli. Pięciu 
specjalistów (fizjoterapeutów) nie posiadało kwalifikacji w zakresie wymaganego 
przygotowania pedagogicznego, przy czym brak kwalifikacji w przypadku dwóch 
spośród pięciu ww. osób został stwierdzony podczas kontroli przeprowadzonej 
przez Kuratorium Oświaty w 2017 r., opisanej w pkt 2.3. niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego). Zagadnienie to zostało również opisane w sekcji Ustalone 
nieprawidłwości.  
Ww. osoby nieposiadające przygotowania pedagogicznego nie prowadzą aktualnie 
zajęć wwr (cztery z nich prowadziły te zajęcia do 30 czerwca 2017 r.21, a jedna  
do dnia zakończenia współpracy z Poradnią tj. do 11 kwietnia 2017 r.). 

Według stanu na dzień 31 marca 2018 r. zajęcia wwr dziecka prowadziło łącznie 
dziewięciu specjalistów, posiadających kwalifikacje wymagane przepisami wyżej 
powołanego rozporządzenia w sprawie kwalifikacji nauczycieli, w tym: dwóch 
fizjoterapeutów, jeden pedagog, trzech psychologów, trzech 

                                                      
19 Dz. U. Nr 173, poz. 1072. 

20 Zajęcia wwr prowadziło według stanu na dzień: 30.09.2016 r. - 15 specjalistów; 30.09.2017 r. – 9 specjalistów; 31.03.2018 r. 
– 9  specjalistów.  

21 Dwie osoby prowadziły zajęcia wwr od kwietnia 2016 r., dwie osoby od sierpnia 2016 r., a jedna osoba od 01.06.2017 r. 
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logopedów/neurologopedów, z których jeden zajmuje się również terapią 
pedagogiczną. 

W latach 2015-2018 sześciu spośród dziewięciu specjalistów22 prowadzących 
zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju23 uczestniczyło w szkoleniach 
dotyczących m.in. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

Osoby prowadzące wwr były zatrudniane na podstawie umowy o pracę lub umowy 
zlecenia w wymiarze od 1/5 etatu  do jednego etatu. 

(dowód: akta kontroli str. 91-96) 

We wszystkich gabinetach Poradni znajdowała się literatura (czasopisma, książki) 
związana z rodzajem terapii prowadzonej w danym gabinecie. 

(dowód: akta kontroli str. 17-19) 

3.2. Poradnia dysponowała odpowiednimi pomieszczeniami do prowadzenia zajęć 
wwr, wyposażonymi w sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne odpowiednie do 
potrzeb rozwojowych dzieci. Oględziny24 warunków lokalowych i wyposażenia 
wykazały w szczególności, że: 
 w budynku Poradni nie stwierdzono barier architektonicznych, w tym dla osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich; 
 w Poradni dostępne były m.in. gabinety do prowadzenia badań i terapii 

psychoruchowej, zajęć logopedycznych oraz integracji sensorycznej; 
 terapeuci realizowali swoje zajęcia w samodzielnych gabinetach, które były 

estetyczne; 
 w każdym z gabinetów znajdowały się meble (stoliki i krzesełka)  

o zróżnicowanych wielkościach;  
 wybrane do badania dwa gabinety: neurologopedyczny25 oraz fizjoterapii  

i integracji sensorycznej26 wyposażone były w sprzęty (pomoce dydaktyczne, 
zabawki, urządzenia, meble itp.) odpowiednie do rodzaju prowadzonej terapii27. 

(dowód: akta kontroli str. 17-19) 

3.3. Tryb udzielania i rozliczania oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania  
i wykorzystania dotacji (w tym m.in. na wwr) udzielonych z budżetu miasta m.in. dla 

                                                      
22 Dwóch fizjoterapeutów, dwóch pedagogów (w tym jeden prowadzący również psychoterapię), dwóch 
logopedów/neurologopedów. 

23 Według stanu na dzień 31 marca 2018 r. 

24 Przeprowadzone w dniu 9 kwietnia 2018 r. 

25 Wymiary: 546 x 323 x 210 cm. 
26 Wymiary: 5,42 x 3,69 x 3,14 cm. 

27 Gabinet fizjoterapii i terapii sensorycznej: Kabina do terapii integracji sensorycznej, Trampolina, Huśtawka prostokątna duża, 
Hamak terapeutyczny, Deska rotacyjna, Huśtawka terapeutyczna „konik”  o przekroju kwadratowym, Huśtawka „grzybek”, 
Huśtawka platforma prostokątna, Dysk sensoryczny, Materac rehabilitacyjny 3-częściowy składany 6 sztuk, Woreczki do 
ćwiczeń (alfabet), Duszek elastyczny, Ścieżka do ćwiczeń równowagi 8 elementów, Jeżyki sensoryczne (półkola) 4 sztuki, 
Piłka z kolcami mała 3 sztuki, Piłka do zabawy 9 sztuk, Piłka 1 kg, Rakieta do tenisa stołowego 2 sztuki, Gra memory super 
pamięć, Obręcz do ćwiczeń 3 sztuki, Mata sensoryczna , Układanki z drewnianymi elementami 4 sztuki, Szarfa gimnastyczna 
9 sztuk, Laska gimnastyczna 5 sztuk, Piłka bosu, Klocki drewniane, Piłka gimnastyczna Thera-Band 45cm, Piłka gimnastyczna 
Thera-Band 55cm, Piłka gimnastyczna Thera-Band 75cm, Taśma Thera-Band czerwona, Taśma Thera-Band zielona, Mata 
rehabilitacyjna AIREX, Klin rehabilitacyjny 2 sztuki, Kostka rehabilitacyjna, Tunel, Wałek rehabilitacyjny 3 sztuki, Pachołki 6 
sztuk, kosz z zabawkami;  

Gabinet neurologopedyczny:  środki dydaktyczne: Materiały plastyczne, materiały sensoryczne (guziki, małe pompony, piasek 
kinetyczny, produkty spożywcze do sensoplastyki, gry (Lotto karotto, Jestem bezpieczny, Patyczaki, Domino drewniane, Jaki 
to zwierz- cienie?, Przeplatanki, Magnetyczne samochody, Magnetyczne ubrania, Skojarzenia, Kolory i kształty, Tangram, 
Sam składam, Zawody, Wzory, kształty, kolory, 1 piramida kubków, Farma), Puzzle, Zabawki (1 piramida kubków, Piłki w 4 
podstawowych kolorach, Klocki drewniane, Drewniane, nakładane koła, Pluszaki, lalka, Lalka terapeutyczna, Pieczątki 
motywacyjne 1 op., Cymbałki, dzwonki, Rybki z wędką, Autka typu resoraki, wiertarka, Warzywa plastikowe dzielona na pół z 
deseczką i nożem); Książki, pomoce („Dźwięki naszego otoczenia. Zagadki obrazkowo- dźwiękowe”, „przedszkolak kocha 
czytać” 3 części, J. Cieszyńska: Relacje; Sekwencje; Emocje i relacje społeczne; -Co myje?; Historyjki obrazkowe), pomoce 
(Koc czarny, Białe prześcieradło, Wstążki szerokie, miski w 4 podstawowych kolorach, mini klamerki, pieniądze jadalne, 
dmuchajka, plastry do tapingu, patyczki do stymulacji tylnej ściany gardła;  

Wyposażenie techniczne: mały stolik i 2 krzesełka, duży stół i 3 krzesła, krzesełko rehabilitacyjne „Jumbo”, mata do ćwiczeń, 
puf piłka, 3 kliny ortopedyczno- rehabilitacyjny, 2 lustra. 
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niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych został uregulowany  
w uchwale Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 października 2015 r. w sprawie 
określenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 
pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu miasta28 oraz uchwale z dnia 
28 lutego 2018 roku 29.  

(dowód: akta kontroli str. 46-55) 

Dyrektor Poradni z zachowaniem wymaganego terminu składał wnioski o udzielenie 
dotacji na kolejny rok oraz miesięczne informacje o planowanej liczbie uczniów,  
o czym również w pkt 1.1 wystąpienia pokontrolnego. 

(dowód: akta kontroli str. 6-13, 46-55) 

Dotacje otrzymane na 2016 r. i 2017 r. zostały wykorzystane w całości i terminowo 
rozliczone. 

(dowód: akta kontroli str. 58-77) 

Wysokość otrzymanej przez Poradnię dotacji w latach 2016-2018 wynosiła, 
odpowiednio: 564,2 tys. zł30; 733,8 tys. zł31; 216,5 tys. zł32. Średnia miesięczna 
kwota otrzymanej dotacji w poszczególnych latach wynosiła: 2016 r. – 56,4 tys. zł; 
2017 r. – 66,7 tys. zł i 2018 r. – 54,1 tys. zł. Natomiast średnia miesięczna liczba 
dzieci korzystających z wwr wynosiła, odpowiednio: 155, 185 i 149. 

(dowód: akta kontroli str. 6-7) 

Pismem z dnia 26 czerwca 2017 r. Prezydent Miasta Zielona Góra poinformował,  
że w związku z wynikami kontroli przeprowadzonej w Poradni przez pracowników 
Kuratorium Oświaty (wyniki kontroli opisano szczegółowo w punkcie 3.3. 
wystąpienia pokontrolnego) wstrzymuje wypłatę dotacji do czasu wyjaśnienia 
nieprawidłowości. W uzasadnieniu pisma stwierdzono, że przyczyną były: 
stwierdzone liczne nieprawidłowości w funkcjonowaniu Poradni oraz w opiniowaniu  
i realizacji opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 
Kwota dotacji, obliczona w oparciu o liczbę dzieci objętych wwr w miesiącu czerwcu 
2017 r., wynosiłaby około 73 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 78) 

Stosownie do §15 ust. 1 w związku z §10 i 11 uchwały Rady Miasta Zielona Góra  
z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania 
dotacji (…) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, w trakcie kontroli, 
przeprowadzonej przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta, prezydent 
kieruje do kontrolowanego wystąpienie pokontrolne, wzywając do zwrotu całości lub 
części przekazanej dotacji, zgodnie z odrębnymi przepisami.   

(dowód: akta kontroli str. 46-51) 

W wyżej powołanej uchwale mowa jest o możliwości: a) żądania zwrotu całości lub 
części dotacji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości; b) w sytuacji stwierdzenia 
nieprawidłwości podczas kontroli przeprowadzonej przez upoważnionych 
pracowników Urzędu Miasta (formułując stosowne wezwanie w wystąpieniu 
pokontrolnym). Kontrola przeprowadzona przez pracowników Urzędu Miasta  
w Zielonej Górze, w maju 2016 r., nie wykazała nieprawidłowości. Uchwała ta nie 
dawała podstaw ani do a) wstrzymania wypłaty dotacji (w tym pismem 

                                                      
28 Numer XXIII.224.2015. 

29 Uchwały Rady Miasta Zielona Góra numer LXIV.878.2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek 
oraz przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

30 Od marca do grudnia 2016 r. 

31 Od stycznia do maja i od lipca do grudnia 2017 r. 

32 Od stycznia do kwietnia 2018 r. 
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informacyjnym) ani: b) tego rodzaju działań na skutek kontroli innego podmiotu niż 
Urząd Miasta w Zielonej Górze.  

Z informacji uzyskanej od Prezydenta Miasta wynikało, że protokół kontroli 
Kuratorium Oświaty jednoznacznie wskazywał na nieprawidłowości  
w funkcjonowaniu Poradni i opiniowaniu. Wobec powyższego przekazanie środków 
publicznych jednostce, która wydatkuje te środki niezgodnie z prawem, uznane 
zostało za nieuprawnione. Pismem z dnia 11 lipca 2017 r. Prezydent poinformował 
dyrektora Poradni, że podnoszone przez Pana argumenty, iż ustały przesłanki 
uniemożliwiające wypłatę dotacji, powinny być jednoznacznie potwierdzone przez 
Lubuskiego Kuratora Oświaty. 

(dowód: akta kontroli str. 79-84) 

Z informacji uzyskanej, w toku kontroli, od Lubuskiego Kuratora Oświaty wynikało, 
że stwierdzenie ustania przesłanek uniemożliwiających wypłatę dotacji na rzecz 
placówek niepublicznych, w tym niepublicznych poradni psychologiczno-
pedagogicznych, nie leżało w kompetencjach Kuratorium Oświaty, stąd Kuratorium 
nie wyraziło żadnego stanowiska. 

(dowód: akta kontroli str. 88-89) 

Zdaniem dyrektora Poradni dotacja otrzymywana na realizację wwr nie jest 
wystarczająca. Od czasu powstania Poradni dotacja nie wzrosła, natomiast koszty 
jej prowadzenia (w tym zatrudnianie wysoko wyspecjalizowanych pracowników, 
motywowanie ich do rozwoju zawodowego) ciągle rosną. Postępy w prowadzeniu 
terapii dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi, autyzmem, chorobami 
genetycznymi obliguje specjalistów do ciągłego rozwoju, poszukiwania nowych, 
skuteczniejszych i szybszych metod terapii. Na terenie działania Poradni nie ma 
wielu specjalistycznych placówek zapewniających kompleksową terapię dzieci już 
od okresu niemowlęcego. Prowadzenie terapii z tego typu podopiecznymi wymaga 
wielu szkoleń, dzięki którym terapia może być znacznie krótsza. Brak większego 
wsparcia ze strony Urzędu Miasta nie ułatwia Poradni dążenia do ciągłego 
rozwijania się dla i z myślą o jej podopiecznych. 

Dyrektor wskazał również fakt wstrzymania wypłaty dotacji w 2017 r. (opisany 
powyżej), co naraziło na ryzyko nagłego przerwania terapii ponad 200 dzieci, które 
w tamtym okresie były objęte opieką Poradni. Pomimo starań i rozmów z władzami 
miasta do dnia dzisiejszego jedna transza dotacji na wczesne wspomaganie nie 
dotarła. Sposób w jaki dotacja została wstrzymana (pismo informacyjne) również 
przysporzył Poradni wielu problemów. Dotacja została wstrzymana poprzez 
poinformowanie o tym Poradni, a nie w drodze decyzji, co uniemożliwiło odwołanie 
się Poradni od tej decyzji.  

(dowód: akta kontroli str. 85-87) 

3.4. Dokumentacja dzieci objętych wwr przechowywana była w rejestracji Poradni, 
w szafkach zamykanych na klucz. Poradnia nie uregulowała formalnie trybu 
udostępniania niezbędnych informacji pracownikom placówki oraz sposobu 
udostępniania tej dokumentacji na zewnątrz, ponieważ – jak wyjaśnił dyrektor 
Poradni, nie widział dotąd takiej potrzeby. Każdorazowo udostępniamy informację 
czy wydajemy dokumentację na wniosek rodziców, jednostkowo zdarzyło się,  
że udostępnialiśmy dane na wniosek sądu. Zobowiązuję się zawrzeć stosowne 
uregulowania w Regulaminie pracy Poradni. 

 (dowód: akta kontroli str. 17-19, 163-166) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Trzech specjalistów prowadzących zajęcia wwr do 30 czerwca 2017 r.33, nie 
posiadało wymaganych kwalifikacji, o których mowa w §2 ust. 1 rozporządzenia 
sprawie kwalifikacji nauczycieli, tj. przygotowania pedagogicznego.  

(dowód: akta kontroli str. 91-96) 

Dyrektor Poradni wyjaśnił, że: w mojej ocenie osoby te będące fizjoterapeutami nie 
stanowiły części kadry merytorycznej, do której zastosowanie miały przepisy 
rozporządzenia w sprawie kwalifikacji nauczycieli. Jednak z uwagi na 
zakwestionowanie w trakcie kontroli przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty  
w Gorzowie Wlkp. braku kwalifikacji u dwóch innych fizjoterapeutów (którzy również 
nie posiadali przygotowania pedagogicznego) ww. osoby zaprzestały prowadzenia 
zajęć wwr z dniem 30 czerwca 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 101) 

Należy podkreślić, że zapisy §2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie wwr, określające 
niezbędne wymagania dla podmiotów realizujących wwr, odnoszące się m.in. do 
kwalifikacji zatrudnianej kadry, mają zastosowanie również do poradni 
niepublicznych (w zw. z art. 127 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe). 

 

Poradnia zapewniała odpowiednie warunki organizacyjne pozwalające na realizację 
wczesnego rozwoju dzieci, w szczególności estetyczne pomieszczenia, bez barier 
architektonicznych, wyposażone w sprzęty odpowiednie do rodzaju prowadzonej 
terapii. Otrzymane w 2016 i 2017 r. dotacje zostały wykorzystane w całości  
i terminowo rozliczone. Przechowywana dokumentacja była właściwie 
zabezpieczona 

Zastrzeżenia NIK dotyczą okresowego zatrudniania trzech specjalistów 
(fizjoterapeutów)34 o niepełnych kwalifikacjach, tj. braku przygotowania 
pedagogicznego, co nie pozwalało na realizację przez te osoby wczesnego 
wspomagania rozwoju dzieci. 

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 Kontroli35, wnosi o: 

1) Powoływanie Zespołów wczesnego wspomagania w składzie 
uwzględniającym wszystkich wymaganych specjalistów. 

2) Opracowywanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego 
programu wczesnego wspomagania przez wszystkich członków Zespołu 
wczesnego wspomagania rozwoju. 

3) Zapewnienie pełnego wsparcia dziecka, wynikającego z opinii o potrzebie 
wczesnego wspomagania 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 

                                                      
33 Oprócz specjalistów, których kompetencje zakwestionowało Kuratorium Oświaty, tj. jedna osoba od kwietnia 2016 r., jedna 
osoba od sierpnia 2016 r. i jedna osoba od 1 czerwca 2017 r.  

34 Poza osobami, których kwalifikacje zakwestionował Lubuski Kurator Oświaty. 

35 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Zielonej Górze. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 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. 

 

Zielona Góra, dnia 6 czerwca  2018 r. 
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