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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli I/16/012 – Diagnozowanie i opieka nad dziećmi mającymi specyficzne problemy 
w nauce. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 Bartosz Tomczyk, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr LPO/154/2016 z 19 grudnia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 w Poznaniu, 
ul. Słowackiego 54/56, 60-521 Poznań (dalej: Poradnia) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Michał Stawrakakis, Dyrektor Poradni (dalej: Dyrektor)1. 

(dowód: akta kontroli str. 2-3) 

II. Ocena2 kontrolowanej działalności 

W okresie lat szkolnych 2013/2014 - 2016/2017 (dalej: kontrolowany okres), Poradnia 
realizowała należące do niej zadania w zakresie diagnozowania i opieki nad dziećmi 
mającymi specyficzne problemy w nauce, określone w § 2 i 3 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych 
zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym 
publicznych poradni specjalistycznych3.  

Dyrektor opracował procedurę diagnozowania i wydawania opinii o specyficznych 
trudnościach w uczeniu się. Procedura ta była przestrzegana przez specjalistów 
Poradni biorących udział w procesie diagnozowania dzieci. Wydane w wyniku tego 
procesu opinie o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dalej także: opinie) były 
kompletne, a specjaliści je opracowujący korzystali z licznych, zróżnicowanych 
narzędzi do diagnozy psychologicznej i pedagogicznej, a także dysponowali 
niezbędnymi dokumentami przedstawiającymi wyniki pracy uczniów w szkole. 
Poradnia dysponowała szeroką ofertą form pomocy, zarówno dla uczniów mających 
specyficzne trudności w nauce, jak i dla ich rodziców, nauczycieli i wychowawców. 

Stwierdzona w trakcie kontroli nieprawidłowość dotycząca niedochowania w trzech 
przypadkach terminu na wydanie opinii, wynikała z przyczyn niezależnych 
od Poradni. 

 

 

 

                                                      
1 Stanowisko powierzone zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania z 1 czerwca 2010 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 Dz. U z 2013 r. poz. 199 (dalej: rozporządzenie w sprawie zasad działania poradni). 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
Opracowanie i przestrzeganie jednolitych procedur w procesie wydawania opinii 
o specyficznych trudnościach dzieci w uczeniu się. 

1. Poradnia prowadziła w postaci papierowej rejestr wydanych opinii 
o specyficznych trudnościach w uczeniu się, co było zgodne z § 19 ust. 1 pkt 2 
i ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasad działania poradni. 
W kontrolowanym okresie ogólna liczna dzieci korzystających z pomocy Poradni 
wyniosła 3.361 osób (stan na 20 grudnia 2016 r.). Liczba opinii o specyficznych 
trudnościach w uczeniu się wydanych w tym czasie przez Poradnię przedstawiała 
się następująco: 

 w roku szkolnym 2013/2014: 144 opinii dla uczniów szkół podstawowych, 20 
opinii dla uczniów gimnazjów, 5 opinii dla uczniów liceów i techników; 

 w roku szkolnym 2014/2015: 126 opinii dla uczniów szkół podstawowych, 15 
opinii dla uczniów gimnazjów, 8 opinii dla uczniów liceów i techników; 

 w roku szkolnym 2015/2016: 122 opinii dla uczniów szkół podstawowych, 17 
opinii dla uczniów gimnazjów, 1 opinia dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej; 

 w roku szkolnym 2016/20174: 27 opinii dla uczniów szkół podstawowych, 
11 opinii dla uczniów gimnazjów; 

– łącznie 496 opinii. 
Dzieci i młodzież, u których nie stwierdzono specyficznych trudności w uczeniu się, 
otrzymywały informację o wynikach badań. Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora, 
nie ma możliwości uzyskania szczegółowych danych dotyczących liczby wydanych 
ww. informacji ponieważ prowadzony przez Poradnię rejestr nie zawiera takich 
danych. 

 (dowód: akta kontroli str. 4-19, 139, 184) 
 

2. W trakcie kontroli szczegółową analizą objęto 60 losowo wybranych opinii, w tym 
40 wydanych dla uczniów szkół podstawowych oraz 20 wydanych dla uczniów 
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Stwierdzono, że szkoły do których 
uczęszczali uczniowie posiadający ww. opinie znajdowały się w rejonie 
funkcjonowania Poradni. W każdym przypadku, przed wydaniem opinii, Poradnia 
dysponowała opinią o uczniu sporządzoną przez nauczycieli, wychowawców 
lub innych specjalistów szkolnych. W przypadku uczniów gimnazjów oraz szkół 
ponadgimnazjalnych Poradnia dysponowała opinią rady pedagogicznej o potrzebie 
przeprowadzenia diagnozy oraz pismem dyrektora szkoły, do której uczęszczał 
uczeń, co było zgodne z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych5. Opinie 
posiadały wszystkie elementy określone w § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
zasad działania poradni. 

 (dowód: akta kontroli str. 33-139) 
W trakcie procesu diagnozowania i wydawania opinii o specyficznych trudnościach 
w uczeniu się rodzice albo opiekunowie prawni dzieci składali dwa wnioski: 
„Wniosek o przeprowadzenie badania” oraz „Wniosek o wydanie opinii”. Wyjaśniając 
powód, dla którego składane są ww. dwa wnioski Dyrektor podał, że rodzice albo 
opiekunowie prawni dzieci w pierwszej kolejności składają wniosek o wykonanie 
badania, w którym precyzują powód z jakim się zgłaszają. W tym momencie trudno 
przewidzieć z jakim efektem skończy się proces diagnostyczny (czy problemy 

                                                      
4 Stan na 20 grudnia 2016 r. 
5 Dz. U. poz. 843, ze zm. 
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dziecka wynikają z: obszaru zaburzeń zachowania, specyficznych trudności 
w uczeniu się, niskiej motywacji, niepełnosprawności, czy jest to efekt dysfunkcyjnej 
rodziny). Wskazał, że proces ten może zakończyć się wydaniem 15 różnych opinii, 
wnioskiem o wydanie orzeczenia albo informacją poradni o wynikach 
przeprowadzonej diagnozy. Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora, czas trwania ww. 
procesu jest zróżnicowany i zależy do wielu czynników. Diagnoza psychologiczno-
pedagogiczna czasami wymaga rozszerzenia o informacje pochodzące z innych 
źródeł (m. in. obserwacja dzieci na terenie szkół, oczekiwanie na specjalistyczne 
konsultacje lekarskie), co powoduje, że z przyczyn niezależnych od Poradni ten 
proces się wydłuża. Z powodu specyfiki środowiska obszaru działania Poradni, 
na którym mieszkają dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, objętych kuratelą sądu, 
korzystające z pomocy MOPR i asystenta rodziny, rodziców dzieci trudno 
zmotywować do wizyt w Poradni w terminach wyznaczonych badań. Na czas 
diagnozowania wpływa także usprawiedliwiona nieobecność dzieci z powodu chorób 
czy ważnych powodów rodzinnych. Dyrektor wskazał m.in., że najważniejszym 
elementem procesu diagnostycznego jest rzetelność, różnorodność i bogactwo 
zastosowanych metod i narzędzi oraz podkreślił potrzebę posiadania pełnej wiedzy 
przed wydaniem opinii i konieczność dochowania standardów diagnostycznych. 
 
W 57 przypadkach na 60 poddanych szczegółowej analizie, okres od wpływu 
drugiego wniosku, tj. wniosku o wydanie opinii, do daty wydania opinii 
nie przekraczał 30 albo 60 dni (w szczególnie uzasadnionych przypadkach), a więc 
był zgodny z § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasad działania poradni. 

(dowód: akta kontroli str. 30-41, 186-189, 191-192) 
W trakcie diagnozowania specjaliści opracowujący opinię korzystali z wielu różnych 
narzędzi do diagnozy psychologicznej (m.in. testu inteligencji D. Wechslera, testu 
figury złożonej Rey’a, próby Mottier, testu Ravena, testu zdań niedokończonych) 
oraz narzędzi do diagnozy pedagogicznej (m.in. Baterii metod diagnozy przyczyn 
niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 10-12 lat, Zetotestu, badania zdolności 
do różnicowania fonemów i struktury fonemowej czy testów szybkości czytania 
i czytania ze zrozumieniem). Specjaliści ci w każdym przypadku badali umiejętności 
szkolne ucznia oraz przeprowadzali wywiad z jego rodzicami, a także dysponowali 
kopiami jego zeszytów szkolnych i sprawdzianów przeprowadzonych w szkole. 
W każdym przypadku rodzice otrzymywali dwa egzemplarze opinii w sprawie 
specyficznych trudności w uczeniu się, z których jeden mogli przekazać szkole. 

(dowód: akta kontroli str. 33-139) 
W poradni obowiązywała „Procedura diagnozowania i wydawania opinii 
o specyficznych trudnościach w uczeniu się”. Została ona opracowana w 2013 r. 
przez Dyrektora i zawierała m.in. zasady diagnozowania (w jakim okresie nauczania 
przeprowadza się diagnozę specyficznych trudności w uczeniu się; przebieg 
specjalistycznych badań ze wskazaniem osoby za niego odpowiedzialnej), wykaz 
dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia badań, a także warunki konieczne 
do wydawania opinii. W procedurze tej zapisano również, że dzieci i młodzież, 
u których nie stwierdzono specyficznych trudności w uczeniu się, otrzymują 
informację o wynikach badań. Nie stwierdzono przypadków nieprzestrzegania 
ww. procedury.  
Dyrektor wyjaśnił ponadto, że częścią diagnozy jest również omówienie wyników 
badań i ta forma pomocy proponowana jest wszystkim rodzicom. W jej trakcie 
rodzicom demonstrowane są również różne rodzaje pomocy terapeutycznej 
umożliwiające realizację zaleceń Poradni. Część rodziców korzystała z tego rodzaju 
pomocy (w przypadku analizowanych 60 opinii, z tej pomocy skorzystało 
29 rodziców). Wszyscy rodzice są również informowani o możliwości 
przeprowadzenia badań kontrolnych w celu monitorowania rozwoju dziecka, a także 
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uzyskania innych form pomocy na terenie Poradni lub w innych placówkach (m. in. 
Poradnia Zdrowia Psychicznego, świetlice terapeutyczne, kluby profilaktyczne). 
Dyrektor podał również, że w przypadku dzieci, u których zdiagnozowano trudności 
w uczeniu się współwystępujące z problemami wychowawczymi, proponowane są 
spotkania ze specjalistami, na których wypracowywane są strategie pomocy dziecku 
wg metody A. Karasowskiej (w razie potrzeb w spotkaniach biorą również udział 
nauczyciele). Dzieci, u których zdiagnozowano trudności w uczeniu się 
współwystępujące z wadami wymowy otrzymują ofertę specjalistycznej pomocy 
logopedycznej w formie terapii lub konsultacji mających na celu demonstracje 
ćwiczeń, które można wykonywać w domu. Oferta pomocy dla dzieci i młodzieży 
ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się obejmowała również indywidulane 
zajęcia terapeutyczne w postaci indywidualnej terapii pedagogicznej 
i psychologicznej (najczęściej zaburzeń lęku u dzieci ze specyficznymi trudnościami 
w uczeniu się, doświadczających długotrwałych niepowodzeń edukacyjnych) 
czy terapii EEG Biofeeback. 

(dowód: akta kontroli str. 136-139, 185-186) 
 

W kontrolowanym okresie Poradnia udzieliła m.in. następujących form pomocy 
dla nauczycieli, rodziców i wychowawców szkolnych: 

 treningi, w których uczestniczyło ogółem 109 osób (w tym 24 rodziców) 
w 2013/2014 r., 106 osób (w tym 28 rodziców) w 2014/2015 r. i 97 osób 
(w tym 25 rodziców) w 2015/2016 r; 

 warsztaty, w których uczestniczyły 2.334 osoby (w tym 2.213 rodziców) 
w 2013/2014 r., 163 osoby (w tym 34 rodziców) w 2014/2015 r. i 169 osób 
(w tym 41 rodziców) w 2015/2016 r.; 

 terapia rodzin, w której uczestniczyły 23 osoby w 2013/2014 r., 26 osób 
w 2014/2015 r. i 28 osób w 2015/2016 r.; 

 prelekcje i wykłady, w których uczestniczyły 43 osoby (w tym 8 rodziców) 
w 2013/2014 r., 48 osób (w tym 8 rodziców) w 2014/2015 r. i 49 osób 
(w tym 9 rodziców) w 2015/2016 r. 

Poradnia udzieliła również bezpośredniej pomocy dzieciom i młodzieży w m.in. 
następujących formach: 

 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, w których uczestniczyło 56 osób 
w 2013/2014 r. (w tym 44 uczniów posiadających opinię), 60 osób 
w 2014/2015 r. (w tym 44 uczniów posiadających opinię) i 50 osób 
w 2015/2016 r. (w tym 39 uczniów posiadających opinię), 

 terapia logopedyczna, w której uczestniczyły 143 osoby w 2013/2014 r., 
142 osoby w 2014/2015 r. i 147 osób w 2015/2016 r., 

 terapia psychologiczna, w której uczestniczyło 55 osób w 2013/2014 r., 
50 osób w 2014/2015 r. i 68 osób w 2015/2016 r., 

 socjoterapia, w której uczestniczyło 77 osób w 2013/2014 r., 66 osób 
w 2014/2015 r. i 73 osoby w 2015/2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 140-176, 185) 
3. W Poradni, we wszystkich latach objętych kontrolą zatrudnionych było sześciu 
psychologów, czterech pedagogów, jeden neurologopeda/balbutolog6 oraz jeden 
doradca zawodowy/psycholog. Wszyscy specjaliści zatrudnieni byli w wymiarze 
pensum 20 godzin merytorycznych tygodniowo. W Poradni zatrudnieni byli również 
                                                      
6 Balbutologia - specjalizacja koncentrująca się na zaburzeniach mowy pochodzenia psychogennego. Zalicza się 
do nich głównie jąkanie, ale także mutyzm, tachylalię, bradylalię oraz mowę bezładną (cluttering). 
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lekarze konsultanci (lekarz psychiatra i lekarz pediatra). Ponadto Poradnia 
korzystała z pomocy lekarzy konsultantów/superwizorów (doktor habilitowany nauk 
medycznych - specjalista psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej oraz doktor 
habilitowany nauk medycznych - specjalista psychiatrii dziecięcej). 
Pod opieką Poradni znajdowały się 54 przedszkola, 25 szkół podstawowych, 
21 gimnazjów i 24 szkoły ponadgimnazjalne. 

 (dowód: akta kontroli str. 13, 177-181) 
4. W kontrolowanych latach szkolnych nie wpłynęły skargi dotyczące działalności 
Poradni związanej z diagnozą uczniów mających specyficzne problemy w uczeniu 
się oraz wydawaniem opinii o tych problemach. 

(dowód: akta kontroli str. 188) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 
W trzech przypadkach (numery karty indywidualnej dziecka: 11097/11/12, 11628/12-
13, 419/15-16) spośród 60 analizowanych spraw, opinia o specyficznych 
trudnościach w uczeniu się została wydana odpowiednio po: 86, 10 i 17 dniach 
po upływie 60 dni od momentu wpływu wniosku o wydanie takiej opinii (tj. łącznie po 
odpowiednio: 146, 70 i 77 dniach od wpływu tego wniosku). Tym samym 
niezachowany został termin, o którym mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
zasad działania poradni, także dotyczący przypadków szczególnie uzasadnionych. 
Opisane przypadki stanowiły 5 % postępowań poddanych szczegółowej analizie 
oraz 0,6 % łącznej liczby opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu wydanych 
w kontrolowanym okresie. 
W wyjaśnieniach Dyrektor wskazał na niezależne od Poradni przyczyny 
niezachowania terminu do wydania opinii. W pierwszym przypadku (numer karty 
indywidualnej dziecka: 11097/11/12) wydłużony czas wydania opinii spowodowany 
był koniecznością dokonania rzetelnej diagnozy wykluczającej zaniedbania 
edukacyjne jako przyczynę zgłaszanych trudności (konieczny był kontakt Poradni 
ze szkołą i wdrożenie wzmożonych oddziaływań dydaktycznych i terapeutycznych 
oraz ponowny kontakt z Poradnią w celu postawienia ostatecznej diagnozy). 
W drugim przypadku (numer karty indywidualnej dziecka: 11628/12-13) przyczyną 
wydłużonego okresu wydania opinii była długotrwała nieobecność osoby 
diagnozującej (zwolnienie lekarskie). W trzecim przypadku (numer karty 
indywidualnej dziecka: 419/15-16) bezpośrednią przyczyną zaistniałej sytuacji było 
zgłoszenie przez matkę dziecka, po zakończonym procesie diagnostycznym 
weryfikującym trudności w pisaniu, nowego problemu, tj. trudności w matematyce. 
W związku z powyższym zaistniała konieczność poszerzenia procesu 
diagnostycznego. 

(dowód: akta kontroli str. 35, 39, 186-189) 
 

NIK zwraca uwagę, że proces diagnozowania (okres od momentu wpływu wniosku 
o przeprowadzenie badania do momentu wydania opinii) wynosił od jednego dnia 
do nawet kilku miesięcy (w 11 przypadkach ponad dwa miesiące, w czterech 
przypadkach ponad trzy miesiące, w trzech przypadkach ponad cztery miesiące, 
a w jednym przypadku ponad pięć miesięcy7). NIK dostrzega potrzebę zapewnienia 
przez Poradnię rzetelnego realizowania procedury diagnozowania uczniów 
i wysokiego poziomu merytorycznego wydawanych opinii. Niemniej jednak należy 
podkreślić, że badanie jest integralnym elementem procesu wydawania opinii, gdyż nie 
ma możliwości wydania rzetelnej opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się bez 
zbadania osoby opiniowanej. Wynika z tego zatem, że we wcześniej przywołanym, 

                                                      
7 Łącznie blisko 32 % postępowań objętych badaniem. 
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podstawowym 30-dniowym terminie na wydanie opinii wskazanym w art. 5 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie zasad działania poradni, powinno zawierać się również 
przeprowadzenie badania psychologicznego lub pedagogicznego ucznia. Przedłużenie 
czasu opiniowania poza ww. terminy jest uzasadnione wtedy, gdy konieczne jest np. 
uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia i przeprowadzenie – poza 
Poradnią – badań lekarskich, o których mowa w § 5 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia. 
NIK wskazuje ponadto, że wynikające z rozporządzenia terminy na wydanie opinii mają 
na celu dobro uczniów mających specyficzne trudności w uczeniu się. Ich dochowanie 
jest bardzo ważne, gdyż udzielenie tym uczniom jak najszybszej, odpowiedniej 
do zaleceń wynikających z opinii, pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 
ma dominujący wpływ na wyrównanie szans edukacyjnych. Ponadto, stosowana 
w Poradni praktyka wyłączania z procesu wydawania opinii etapu diagnozowania ucznia 
może być także postrzegana jako próba obejścia ww. przepisów. 

(dowód: akta kontroli str. 33-139, 184-185, 191) 
 

IV. 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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli8, 
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 Poznaniu. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwagi . 

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

Poznań,      lutego 2017 r. 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 

Kontroler Dyrektor 
z up. Tomasz Nowiński 

Wicedyrektor  
Bartosz Tomczyk 
specjalista k. p. 

 

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

 

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

                                                      
8 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096, ze zm. 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosku 


