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Fundacja BONUM COMMUNE
( DOBRO WSPÓLNE, rok zał. 2002) – działa na rzecz promowania i propagowania 

tematu diagnostyki i  rehabilitacji wszystkim zaburzeń i wad słuchu. 

Fundacja BC została ufundowana  przez grono naukowców reprezentujących różne 

dyscypliny naukowe i różne uczelnie poznańskie w tym :UAM, Politechnikę 

Poznańską, PAN.

BONUM COMMUNE
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Fundacja BONUM COMMUNE

ogólnopolski projekt badań diagnostycznych z wykorzystaniem ogólnopolski projekt badań diagnostycznych z wykorzystaniem 

PPTZ

Uczestnikami były dzieci w wieku szkolnym ( 6

Celem projektu było oszacowanie skali zaburzeń przetwarzania 

słuchowego w Polsce.

Fundacja BONUM COMMUNE w latach 2014 -2016 prowadziła 

ogólnopolski projekt badań diagnostycznych z wykorzystaniem ogólnopolski projekt badań diagnostycznych z wykorzystaniem 

PPTZ-D. 

Uczestnikami były dzieci w wieku szkolnym ( 6-16 lat ).

Celem projektu było oszacowanie skali zaburzeń przetwarzania 

słuchowego w Polsce.



Patroni projektu:

Patronat honorowy:  Koordynator Medycznego Programu Powszechnych Przesiewowych  Badań 

Słuchu u Noworodków Fundacji WOŚP

Patronat medyczno- merytoryczny:  Kierownik Katedry i Kliniki  Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu 

Medycznego w Poznaniu Dr hab. nauk med. Bożena Wiskirska 

Patronat naukowy: Zakład Akustyki Pomieszczeń i Psychoakustyki  Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. prof. dr hab. Edward Ozimek

Zdaniowego

Patroni projektu:

Koordynator Medycznego Programu Powszechnych Przesiewowych  Badań 

Słuchu u Noworodków Fundacji WOŚP Profesor dr hab. Witold Szyfter

Kierownik Katedry i Kliniki  Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu 

Dr hab. nauk med. Bożena Wiskirska – Woźnica

Zakład Akustyki Pomieszczeń i Psychoakustyki  Uniwersytetu im. Adama 

prof. dr hab. Edward Ozimek, autor Polskiego Pediatrycznego Testu 

Zdaniowego



Na badanie były kierowane dzieci u których zaobserwowano przynajmniej jeden                           

z 8 podstawowych objawów zaburzeń przetwarzania słuchowego:

□
Trudności 
w nauce 
czytania

□
Problem z 
utrzymaniem uwagi               
i koncentracji

□
Problem z 
zapamiętywaniem 
informacji

□
Trudności w nauce 
języka obcego 

Na badanie były kierowane dzieci u których zaobserwowano przynajmniej jeden                           

podstawowych objawów zaburzeń przetwarzania słuchowego:

utrzymaniem uwagi               □
Nadwrażliwość 
słuchowa 

□
Zaburzone 
rozumienie mowy   
w szumie 

□
Wydłużony czas 
reakcji  słuchowej

□
Zaburzony rozwój 
mowy biernej                          
i czynnej





Fundacja BONUM COMMUNE 

interdyscyplinarny Zespół Ekspertów ds. ujednolicenia zasad interdyscyplinarny Zespół Ekspertów ds. ujednolicenia zasad 

diagnostyki i terapii w zaburzeniach przetwarzania słuchowego. 

Inicjatywa ta wynikała z konieczności ujednolicenia zasad                        

i zastosowania metod diagnostycznych dla skutecznego oraz spójnego 

postępowania diagnostyczno –terapeutycznego 

Fundacja BONUM COMMUNE powołała do życia 

interdyscyplinarny Zespół Ekspertów ds. ujednolicenia zasad interdyscyplinarny Zespół Ekspertów ds. ujednolicenia zasad 

diagnostyki i terapii w zaburzeniach przetwarzania słuchowego. 

Inicjatywa ta wynikała z konieczności ujednolicenia zasad                        

i zastosowania metod diagnostycznych dla skutecznego oraz spójnego 

terapeutycznego w całej Polsce! 



Skład Zespołu ds. ujednolicenia zasad diagnostyki i terapii w zaburzeniach przetwarzania słuchowego:

1. Dr hab. n. med. Bożena Wiskirska – Woźnica – Kierownik Kliniki Foniatrii  i Audiologii Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 

2. Prof. dr hab. Andrzej Obrębowski - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 

3. Prof. dr hab. Edward Ozimek – Instytut Akustyki - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

4. Dr hab. n. med. Piotr Świdziński - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 4. Dr hab. n. med. Piotr Świdziński - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 

5. Dr hab. Irena Polewczyk – Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Uniwersytetu Śląskiego w 
Katowicach,

6. Mgr Krystyna Czajkowska – pedagog – logopeda –Poradnia Psychologiczno 
Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Poznaniu,

7. Mgr Joanna Brzoskowska – pedagog – logopeda – Dyrektor Poradni Psychologiczno 

8. Mgr Monika Gołubiew – Konieczna – psycholog – Dyrektor Poradni Psychologiczno  

9. Mgr Grażyna Greczka - Koordynator Programu ds. raportów i analiz 
Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków,

10. Mgr Karolina Zienkiewicz – pedagog – neuroterapeuta, prezes Fundacji Bonum Commune,

11. Mgr Katarzyna Wojnarowska – psycholog – logopeda wczesnej interwencji, wiceprezes Fundacji Bonum Commune.

Skład Zespołu ds. ujednolicenia zasad diagnostyki i terapii w zaburzeniach przetwarzania słuchowego:

Kierownik Kliniki Foniatrii  i Audiologii Uniwersytetu Medycznego 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 

Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Uniwersytetu Śląskiego w 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży ze 

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku,

Dyrektor Poradni Psychologiczno  - Pedagogicznej nr 7 w Gdańsku, 

Koordynator Programu ds. raportów i analiz - Biuro Koordynatora Medycznego Programu 
Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków,

neuroterapeuta, prezes Fundacji Bonum Commune,

logopeda wczesnej interwencji, wiceprezes Fundacji Bonum Commune.



Fundacja BONUM COMMUNE  będzie promowała 

przez grono specjalistów model postępowania  

Zapraszamy do współpracy placówki edukacyjne, które są zainteresowane 

dostosowaniem zasad postępowania z 

zaburzeniami przetwarzania słuchowego w 

Poszukujemy placówki wzorcowej

będzie promowała rekomendowany 

przez grono specjalistów model postępowania  od 2019 roku. 

Zapraszamy do współpracy placówki edukacyjne, które są zainteresowane 

dostosowaniem zasad postępowania z uczniem z wadami słuchu lub 

słuchowego w codziennej praktyce. 

placówki wzorcowej☺



Polski Pediatryczny Test Zdaniowy Dla Dzieci PPTZ

Jedyne narzędzie w Polsce z opracowanymi normami Jedyne narzędzie w Polsce z opracowanymi normami 

wiekowymi dla funkcji zrozumiałości mowy utrudnionej 

od 3 roku 

W badaniu można wykorzystać panel obrazkowy!

Polski Pediatryczny Test Zdaniowy Dla Dzieci PPTZ-D to:

Jedyne narzędzie w Polsce z opracowanymi normami Jedyne narzędzie w Polsce z opracowanymi normami 

wiekowymi dla funkcji zrozumiałości mowy utrudnionej 

od 3 roku życia.                                                                                          

W badaniu można wykorzystać panel obrazkowy!



Test PPTZ- D jest narzędziem spełniającym 

dla testów werbalnych!

• Większą reprezentatywność procesu komunikatywnego• Większą reprezentatywność procesu komunikatywnego

się za pomocą zdań, a nie wyizolowanych słów, logatomów itp.), 

• Większą reprezentatywność fonemową oraz większą powtarzalność pomiarów

• Ekwiwalentne semantycznie oraz fonematycznie listy zdaniowe

zdań.

• Masker mowopodobny!

• Interfejs graficzny wspomagający badanie.

D jest narzędziem spełniającym wszystkie  wymagania                                                 

dla testów werbalnych!

Większą reprezentatywność procesu komunikatywnego (zazwyczaj porozumiewamy Większą reprezentatywność procesu komunikatywnego (zazwyczaj porozumiewamy 

się za pomocą zdań, a nie wyizolowanych słów, logatomów itp.), 

Większą reprezentatywność fonemową oraz większą powtarzalność pomiarów. 

semantycznie oraz fonematycznie listy zdaniowe złożone z różnych 



Polski Pediatryczny Test Zdaniowy Dla Dzieci PPTZ

• Diagnostyka i terapia zrozumiałości mowy 

i nieutrudnionej u dzieci z niedosłuchem.

• Diagnostyka i terapia zrozumiałości mowy utrudnionej i 

utrudnionej dzieci implantowanych

• Diagnostyka i terapia zaburzeń przetwarzania 

Polski Pediatryczny Test Zdaniowy Dla Dzieci PPTZ-D to:

i terapia zrozumiałości mowy utrudnionej

dzieci z niedosłuchem.

Diagnostyka i terapia zrozumiałości mowy utrudnionej i nie 

dzieci implantowanych.

Diagnostyka i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego.



Polski Pediatryczny Test Zdaniowy Dla Dzieci PPTZ

Pomiar i ocena parametrów dynamicznych słyszenia w tym progu MCL, Pomiar i ocena parametrów dynamicznych słyszenia w tym progu MCL, 

SRT (50), różnicy progów percepcji.

Ocena skuteczności i  pomiar !  postępów terapeutycznych przy 

zastosowaniu innych form terapii i stymulacji.

Polski Pediatryczny Test Zdaniowy Dla Dzieci PPTZ-D to:

Pomiar i ocena parametrów dynamicznych słyszenia w tym progu MCL, Pomiar i ocena parametrów dynamicznych słyszenia w tym progu MCL, 

SRT (50), różnicy progów percepcji.

postępów terapeutycznych przy 

zastosowaniu innych form terapii i stymulacji.



Zalety terapeutyczne:

• Trening słuchowy - słowa, zdania, mowa utrudniona 

mierzenia postępów terapeutycznych.mierzenia postępów terapeutycznych.

• Trening uważności i koncentracji.

• Stymulacja procesu postrzegania i zapamiętywania.

• Trening logopedyczny.

• Stymulacja percepcji słuchowej.

Zalety terapeutyczne:

słowa, zdania, mowa utrudniona - możliwość 

mierzenia postępów terapeutycznych.mierzenia postępów terapeutycznych.

Trening uważności i koncentracji.

Stymulacja procesu postrzegania i zapamiętywania.

Trening logopedyczny.

Stymulacja percepcji słuchowej.



• Test  PPTZ-D będzie dostępny od 2019 roku.

• Test PPTZ-D będzie udostępniany wyłącznie dla osób, które 

odbyły szkolenie przygotowujące do pracy 

w obszarze diagnostycznym jak i terapeutycznym.

D będzie dostępny od 2019 roku.

będzie udostępniany wyłącznie dla osób, które 

odbyły szkolenie przygotowujące do pracy z testem, zarówno                     

w obszarze diagnostycznym jak i terapeutycznym.



Zapraszamy do kontaktu
www.bonumcommune.pl

adres e- mailowy:
fundacja@bonumcommune.pl

Kontakt telefoniczny: 784 505 515 

Zapraszamy do kontaktu☺
www.bonumcommune.pl

mailowy:
fundacja@bonumcommune.pl

Kontakt telefoniczny: 784 505 515 – Karolina Zienkiewicz 


