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Od Redaktora 
 
Szanowni Czytelnicy, 
 
W imieniu Komitetu Naukowego mamy przyjemność 

zarekomendować Państwu kolejny numer Pielęgniarstwa 
Polskiego. 

Tom ten kontynuuje zmiany zapoczątkowane w 2009 
roku, w tym promocje prac studenckich realizowanych  
w kołach naukowych UMP; nieustannie także reklamu-
jemy dział porad prawnych, gdzie p. mgr Joanna Zda-
nowska, pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, udziela infor- 
macji i porad w zakresie rozwiązań i regulacji prawnych 
w ochronie zdrowia, także zatrudnienia, kontraktowania, 
praw pacjenta i innych. Serdecznie zapraszamy do kon-
taktowania się z p. Joanną Zdanowską drogą elektro-
niczną zwłaszcza w związku ze zmianami w odniesieniu 
do list leków refundowanych, programów terapeutycz-
nych czy organizacji podmiotów leczniczych. 

Treści zawarte w tym tomie mają bardzo zróżnicowany 
charakter, odzwierciedlają jednak obszary zainteresowań 
poznawczych i klinicznych personelu medycznego, jak  
i kadr nauki uniwersytetów medycznych i innych.  

Numer otwiera praca zawierająca informacje dotyczące 
zagadnień monitorowania i prognozowania należności  
w zarządzaniu finansami jednostek ochrony zdrowia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wśród prac poglądowych polecamy także artykuł do-

tyczący kompetencji i umiejętności menedżera w ochro-
nie zdrowia. Treści zawarte w artykule mogą stanowić 
wskazówkę dla celów kształcenia pielęgniarek pełnią-
cych lub przygotowujących się do pełnienia funkcji kie- 
rowniczych. 

W numerze znajdują się także artykuły z zakresu za-
dań pielęgniarki i fizjoterapeuty sprawujących opiekę 
nad pacjentem z zespołem Turnera.  

Numer bieżący zamyka praca dotycząca opieki pielę-
gniarskiej nad pacjentem po zabiegu kardiochirurgicznym.  

W końcowej części numeru przedstawiamy informacje 
o studiach podyplomowych z zakresu zarządzania w ochro-
nie zdrowia oraz zapraszamy do członkostwa w Polskim 
Towarzystwie Nauk o Zdrowiu – kwestionariusz zgłosze-
niowy w załączeniu. 

 
Życzymy owocnej lektury 
 

Dr hab. Maria Danuta Głowacka 
Redaktor Naczelny 

 

Dr hab. Ewa Mojs  
Redaktor Naukowy 

 



 
 
 
 
 
 

Editor’s note 
 
Dear Readers, 

 
On behalf of the Scientific Committee, I have a ple-

asure to recommend to you the new issue of the Polish 
Nursing.  

In the current issue, we are continuing to implement 
changes which started in 2009 i.e. we promote first stu-
dent papers prepared by members of student scientific 
societies of Poznan University of Medical Sciences. We 
alo continually advertise our legal section where Joanna 
Zdanowska, a research worker at Poznan University of 
Medical Sciences, provides consultation on legal solu-
tions and regulations in healthcare, employment, con-
tracts, patient's rights and so-forth. We encourage you  
to contact Joanna Zdanowska via e-mail, particularly to 
discuss issues connected with updates in the list of reim-
bursed medications, in therapeutic programs or in medi-
cal services organizations.  

The contents of this volume are diverse in character 
but they express the scope of clinical and scientific inter-
ests of medical personnel and research workers of medi-
cal universities and other colleges.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The opening article in this issue contains information on 

monitoring and prognostic evaluation of fees in financial 
magement of health care entities. Among review papers, we 
also recommend a paper on skills and competencies of 
healthcare managers. The contents of this volume may be  
a guideline for nurses who occupy healthcare management 
positions or are preparing for a career in this line of business.  

In this volume you can also find articles on taks  
of nurses and physiotherapists caring for Turner Syn-
drome patients. The last article in this issue is devoted to 
nursing care of patients following cardiac surgery.  

In the final part of this issue of Polish Nursing you can 
find information about Postgraduate School of Health Care 
Management and an invitation for you to become members 
of the Polish Society of Health Sciences (please find  
a membership form attached). 

 
Maria Danuta Głowacka, PhD 

Editor in Chief 
 

Ewa Mojs, PhD 
Scientific Editor 
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METODY MONITOROWANIA I PROGNOZOWANIA NALEŻNOŚCI 

MONITORING AND PROGNOSTICATION METHODS OF PAYMENTS 

ANDRZEJ KLAMEREK1, MAREK BAUMGART2 

1Zakład Organizacji i Zarządzania  
Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
Kierownik: dr hab. Maria Danuta Głowacka 

2Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 
doktorant prof. dr. hab. Henryka Mruka, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Nauk o Zdrowiu, Zakład Organizacji i Zarządzania 
Kierownik: dr hab. Maria Danuta Głowacka 

Streszczenie 

Metody monitorowania i prognozowania należności to metoda 
ABC doboru ich do oceny. Jej istotą jest ustalenie kontrahentów, 
którzy mają największy wpływ na całkowitą wartość i strukturę 
należności jednostki. Inną metodą jest metoda sterowania wiel-
kością i strukturą należności. Analizę wielkości należności ustala 
się wskaźnikami należności w majątku obrotowym, majątku 
całkowitym, cyklem należności w dniach, wskaźnikami rotacji 
bądź też wskaźnikami udziału należności nieściągalnych. Jeszcze 
inną metodą oceny należności jest indeks jakości portfela kredy-
towego, metoda DSO ustalania okresu indeksowania należności, 
prognozowania metodą stałego wzrostu oraz prognozowania 
wpływów gotówkowych ze sprzedaży. 

 
Słowa kluczowe: należności, metody monitorowania, sterowa-
nia, oceny oraz indeksowania należności. 

Summary 

The ABC analysis is used for receivables selection, monitoring 
and forecasting. Its essence is to identify counterparties with the 
greatest impact on the total amount and structure of company 
receivables. Other methods include receivables amount and struc-
ture control analysis. The amount of receivables is analysed by 
looking at receivables ratios for current assets, total assets, receiv-
ables’ days, turnover ratios or bad debt ratios. Other measures to 
evaluate receivables include: loan portfolio quality indicator; DSO 
approach for collection indexing; build-up method; and roll-
forward method. 

 
 
 

Key words: receivables, methods to monitor, control, evaluate 
and index receivables. 

 
 
 

Metoda ABC doboru należności do oceny 
 
Metoda ABC jest skuteczną metodą zarządzania na-

leżnościami. Dzięki niej możemy podzielić kontrahen-
tów na grupy, w zależności od wpływu na całkowitą 
wielkość należności. Metoda ta oparta jest na zasadzie, 
że mały udział procentowy, w całkowitej liczbie klien-
tów wiąże się zazwyczaj z dużym udziałem procento-
wym w całkowitej wartości wszystkich należności [2]. 
Następstwem tego jest kontrola należności od najważ-
niejszych kontrahentów mających wpływ na ogólną ich 
strukturę. Wykorzystując metodę, można podzielić od-
biorców na trzy grupy: A, B i C. 

W grupie A wyodrębnieni są odbiorcy, od których 
należności posiadają najwyższą wartość. Jakakolwiek 
zmiana wielkości i struktury portfela należności od nich 
powoduje istotne zmiany wielkości i struktury należno-
ści ogółem. Należności tej grupy stanowią niedużą liczbę 
kontrahentów. Grupa A obejmuje od 60 do 80% całko-
witej wartości należności bądź też sprzedaży, dokonanej 
na rzecz około 20% klientów. 

Do grupy B zalicza się odbiorców wywierających 
stosunkowo niewielki wpływ na wielkość i strukturę na-
leżności, ponieważ udział ich należności jest mały. W gru-
pie tej od 15 do 25% to całkowita wartość należności  
i sprzedaży dokonanej na rzecz klientów, których udział  
w łącznej ich liczbie wynosi od 30 do 40%.  

Grupa C obejmuje kontrahentów, którzy w sposób 
nieznaczny mają wpływ na całkowitą kwotę należności. 
Liczba odbiorców należących do grupy B i C jest za-
zwyczaj bardzo duża i może sięgać nawet 80% wszyst-
kich klientów. Grupa C obejmuje od 5 do 15% wartości 
należności i sprzedaży dokonywanej na rzecz pozosta-
łych odbiorców w liczbie od 40 do 50% [2]. 

Istotą metody ABC jest ustalenie kontrahentów, którzy 
mają największy wpływ na całkowitą wartość i strukturę 
należności przedsiębiorstwa. Dlatego też, kontrahenci znaj-
dujący się w grupie A powinni być poddani wnikliwej 
kontroli, odbiorcy z grupy B – kontroli wnikliwej, nato-
miast kontrahenci z grupy C – kontroli spontanicznej. Skut-
kiem tej metody jest koncentrowanie się na dalszych meto-
dach oceny należności, na odbiorcach z grupy A. 
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Metoda sterowania wielkością i strukturą wieku na-
leżności  

 
Do badania i oceny należności wykorzystywanych jest 

wiele metod i narzędzi. Jednym z pierwszych kroków, jakie 
robi się badając należności jest porównanie ich tempa 
wzrostu z tempem wzrostu sprzedaży. W przypadku, kiedy 
należności rosną szybciej niż sprzedaż, mamy do czynienia 
z sytuacją kredytowania odbiorców. Taka sytuacja może 
być świadomym wynikiem polityki przedsiębiorstwa, ma-
jąca na celu zwiększanie sprzedaży lub udziału w rynku. 
Wzrost udziału należności w sprzedaży może również 
wynikać z nieprawidłowego zarządzania należnościami, co 
w konsekwencji może narażać przedsiębiorstwo na powsta-
nie należności przeterminowanych i nieściągalnych. Anali-
zę wielkości należności rozpatruje się na podstawie: 

• danych liczbowych w ujęciu bezwzględnym 
• wskaźników relatywnych.  
Rozpoczynając analizę wielkości należności musimy 

pamiętać o sposobie ich pomiaru i ujęciu ich w wielko-
ściach bezwzględnych. Należności mogą być wyrażone  
w wartości brutto i netto. Wartość brutto wynika z ksiąg 
rachunkowych. Jeśli należności obarczone są dużym ryzy-
kiem, należy zastosować odpis aktualizacyjny, wówczas  
w wyniku skorygowania należności brutto o ten odpis uzy-
skamy należności netto. Należności wyrażone w liczbach 
bezwzględnych dają tylko ogólny pogląd na ich rozmiary  
i znaczenie. Aby bardziej precyzyjnie cenić wielkość i zna- 
czenie należności, należy je porównać z odpowiednią pod-
stawą odniesienia – zasobową lub strumieniową [1]. 

Zasobową podstawą odniesienia należnościami są 
wskaźniki udziału należności w majątku całkowitym 
oraz w majątku obrotowym. Wskaźnik udziału należno-
ści w majątku obrotowym ma następującą postać: 

 
 

należności x 100 Wskaźnik  
udziału należności  

w majątku obrotowym 
= majątek obrotowy 

 
Należności w typowej firmie stanowią od 20 do 30% jej 

aktywów, więc efektywność w zarządzaniu tą pozycją jest 
ważna dla zyskowności i ryzyka firmy. Wzrost udziału na- 
leżności w majątku obrotowym oznacza zwiększenie płyn-
ności finansowej przedsiębiorstwa. Jeśli wartość tego wskaź-
nika jest wysoka i wykazuje tendencję wzrostową, to jest to 
jak najbardziej pozytywne zjawisko. W przypadku sytuacji 
odwrotnej, to oznaka niekorzystnej zmiany w strukturze 
majątku obrotowego. Należności krótkoterminowe można 
także odnieść do majątku całkowitego, wówczas formuła ta 
przyjmuje postać: 

 
Wskaźnik udziału należności należności x 100 

w majątku całkowitym = majątek całkowity 
 
Wskaźnik ten jest uzupełnieniem wskaźnika udziału na-

leżności w majątku obrotowym. W przypadku, gdy jest wy- 
soki i nie różni się istotnie od wskaźnika udziału należności 
w majątku obrotowym, informuje, że dominującym skład-

nikiem majątku firmy jest majątek obrotowy, a majątek 
trwały jest relatywnie mały [1]. 

Najbardziej powszechnymi miarami efektywności 
zarządzania należnościami są wskaźniki rotacji należno-
ści oraz cykl inkasowania należności. Wskaźnik cyklu 
należności, wyrażony w dniach obrotu: 

 
należności z tytułu  

dostaw i usług x 365 dni Wskaźnik cyklu  
inkasa należności  

w dniach 
= przychody ze sprzedaży 

produktów i towarów 
 
Wykorzystując ten wskaźnik możemy dowiedzieć 

się, za ile dni sprzedaży klienci nie uregulowali swoich 
zobowiązań. W przypadku wzrostu tego wskaźnika, czas 
oczekiwany na spłatę należności wydłuża się i jest to dla 
jednostki sytuacja niekorzystna. Jeśli wskaźnik zmniej-
sza się, oznacza to, że odbiorcy szybciej regulują swoje 
zobowiązania, co przyczynia się do odzyskania przez 
przedsiębiorstwo swoich pieniędzy [1]. 

Cykl należności można obliczać, biorąc pod uwagę 
stan należności od odbiorców: 

• na koniec okresu 
• jako średnią arytmetyczną stanów z dwóch okre-

sów 
• jako średnią arytmetyczną z wielu okresów. 

 

Stan końcowy jest pożyteczny: 
• gdy firmę interesuje najbardziej aktualna sytuacja 
• do budżetowania przychodów i kosztów oraz do 

symulacji finansowych, gdyż obliczanie wartości 
średnich jest kłopotliwe 

• do oceny przyszłej sytuacji finansowej, jeśli na-
leżności na początek i koniec okresu niewiele 
różnią się od siebie [5]. 

 

Średni stan należności z dwóch okresów: 
• do oceny przeszłości i bieżącej analizy, gdyż przy-

chody ze sprzedaży są wielkością codzienną, tzw. 
strumieniową (wynikową), a należności stanowią 
stan na określony moment (bilansowy), powoduje 
to, że nie są one bezpośrednio porównywalne 

• do oceny obcych sprawozdań finansowych. 
 

 

Średnie należności za wiele okresów: 
• są najdokładniejszym przybliżeniem sprzedaży, 

dlatego powinny być preferowane przy ocenie 
przeszłości i stanu obecnego 

• do oceny wewnętrznej ze względu na dostępność 
danych 

• w przypadku sezonowych wahań sprzedaży i na-
leżności [1]. 

 

Cykl należności, jak również rotacja należności cha-
rakteryzują się pewnymi wadami konstrukcyjnymi. Po-
mimo że są szeroko stosowane, to w wielu przypadkach 
dostarczają błędnych informacji o zachowaniach płatni-
czych odbiorców firmy. Jest to wywołane: 

• sposobem naliczania należności 
• pomijaniem czasu powstania należności 
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• niezgodnością z okresem inkasa wyliczonym na 
podstawie ewidencji księgowej 

• zniekształceniem wartości wskaźnika wobec wa-
hań sezonowych i przypadkowych sprzedaży oraz 
przesunięcia w czasie między momentem sprze-
daży (powstania należności) a momentem inkasa 
należności [1]. 

Wskaźnik rotacji należności jest odwrotnością wskaź-
nika cyklu inkasa należności. 

Określa ona, ile razy w ciągu roku przedsiębiorstwo od-
twarza swoje należności, wskaźnik powinien oscylować  
w granicach 7.0 do 10.0. Dobrą bazą porównania będzie 
średnio branżowy poziom wskaźnika. W przypadku, gdy 
jest on znacznie wyższy niż średni dla branży, to informuje, 
że przedsiębiorstwo zbyt krótko kredytuje swoich klientów,  
w stosunku do ogólnie przyjętych standardów kredytowania 
w branży. Jeśli wskaźnik jest niższy od 7.0, to taka sytuacja 
może oznaczać, że w stosunku do ogólnie przyjętych norm, 
przedsiębiorstwo zbyt długo kredytuje swoich klientów, co 
świadczy o tym, że środki pieniężne zbyt długo zamrożone 
są w należnościach [3]. 
Wskaźnik rotacji należności oblicza się według wzoru: 

 
przychody ze sprzedaży 

produktów i towarów Wskaźnik  
rotacji  

należności 
= należności z tytułu  

dostaw i usług 
 
Wskaźnik rotacji należności może spełniać pewne 

problemy: 
• należności mogą być liczone w różny sposób 
• pominięcie VAT zaniża wskaźnik, a więc przed-

stawia on stan faktyczny mniej korzystnie, niż sy-
tuacja jest w rzeczywistości 

• problem niepełnego okresu obliczeniowego rów-
nież występuje, ale rozwiązuje się go w odmienny 
sposób. 

Jeśli rotację oblicza się dla okresu krótszego niż rok, 
to sprzedaż koryguje się: 

• przekształcając przychody ze sprzedaży na przy-
chody roczne 

• korzystając z danych o sprzedaży poprzedniego 
roku. 

Przekształcenie przychodów niepełnego okresu na 
okres pełny polega na przeliczeniu sprzedaży na okres 
całego roku, mnożąc dane przez odpowiedni wskaźnik 
korygujący [5]. 

Następnymi parametrami, które badają efektywność 
zarządzania należnościami są wskaźniki należności nie-
ściągalnych. Przyjmują one następującą formę: 

 
 

należności nieściągalne x 100 Wskaźnik udziału 
należności  

nieściągalnych 
= 

należności ogółem 
 
 

 
należności nieściągalne x 100

Wskaźnik udziału  
należności nieściągal-
nych w przychodach  

ze sprzedaży  

= 
przychody ze sprzedaży 

Wzrost tego wskaźnika w należnościach ogółem sta-
nowi o zwiększonym ryzyku kredytowania odbiorców, 
co powoduje w dłuższym okresie obciążanie kosztów 
jednostki. Duży udział należności nieściągalnych w przy-
chodach ze sprzedaży obrazuje wielkość sprzedaży stra-
conej i jest informacją o konieczności zmian w polityce 
kredytowej przedsiębiorstwa. Niski udział tych należno-
ści w sprzedaży nie musi wskazywać na ograniczone 
ryzyko kredytowe, lecz może być wynikiem obniżenia 
należności niepewnych i próbą przeniesienia ich na ko-
lejne okresy obliczeniowe. 

Wysokość pierwszego wskaźnika informuje o skali 
ryzyka kredytowania odbiorców. Udział należności nie-
ściągalnych w przychodach ze sprzedaży ukazuje roz-
miary straconej sprzedaży [1]. 

Struktura wieku należności jest ważnym elementem 
w ocenie wiarygodności kredytowej kontrahenta. Jest 
ona pomocna w obliczeniu indeksu jakości należności 
lub portfela kredytowego. Sporządzenie takiej struktury 
pozwala na szczegółową analizę kredytu udzielonego od- 
biorcom. 
Na strukturę składają się należności ogółem a w nich: 
 

• należności bieżące 
• należności przeterminowane 
• należności nieściągalne i sporne [4]. 
 

Istotne jest, aby przy tworzeniu tablicy struktury 
wieku ująć wszystkie należności przedsiębiorstwa. Na-
leżności zostają podzielone na bieżące i przeterminowa-
ne, dla tych drugich wykorzystuje się przedziały zależne 
od charakteru kredytów udzielonych odbiorcom. Ważne 
jest, aby przedziały nie były zbyt krótkie, ponieważ 
nadmierne rozproszenie może zniekształcić informacje 
wynikające z tablicy. 

Najistotniejszym elementem w ocenie należności jest 
ustalenie przyczyn występowania należności nieściągal-
nych i przeterminowanych, zazwyczaj zależą one od poli-
tyki kredytowej przedsiębiorstwa. Im polityka kredytowa 
jest bardziej liberalna, tym poziom sprzedaży może być 
większy, ale tym samym może zwiększyć należności, co 
skłoni do konieczności szukania nowych źródeł ich finan-
sowania. Prowadzenie takiej polityki będzie opłacalne, jeśli 
korzyści dotyczące zwiększenia sprzedaży będą większe od 
kosztów związanych z pozyskaniem kapitału obrotowego  
i wzrostu należności nieściągalnych. Bardziej konserwa-
tywna polityka inkasowania należności może zmniejszyć 
należności przeterminowane i nieściągalne, ale jednocze-
śnie doprowadzić do spadku sprzedaży, utraty klientów czy 
relatywnego wzrostu kosztów stałych [2]. 

Alternatywną metodą określenia czasu spływu należno-
ści w relacji do ich struktury wiekowej jest bilansowe ze-
stawienie należności według czasu ich spływu do przedsię-
biorstwa. Metoda ta pozwala na kompletną i bardzo do-
kładną analizę procedury ściągania należności. Wykorzy-
stanie tej metody jest bardzo przydatne w przypadku sezo-
nowości sprzedaży. W praktyce zestawienie to przydaje się 
do prognozowania poziomu należności a także wpływów 
gotówki do przedsiębiorstwa [5]. 
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Metoda oceny należności poprzez indeks jakości port-
fela kredytowego 

 
Ocenę należności można dokonywać ze względu na 

stopień ich płynności, czyli określenie czasu ich zamiany na 
środki pieniężne. Jakość jest również jednym ze sposobów 
oceny należności, oznacza cechę informującą o uregulowa-
niu należności w całości. Aby ocenić jakość należności, 
wykorzystuje się wskaźniki ryzyka kredytowego, jak rów-
nież bardziej dokładne, umożliwiające pomiar jakości port-
fela kredytowego. 

Jednym ze wskaźników jest indeks jakości należności, 
wykorzystujący w wycenie należności rachunek dyskonto-
wy i uwzględniający utratę wartości pieniądza w czasie. 
Wskaźnik ten określa stopień utraty wartości należności  
w czasie w porównaniu z ich wartością nominalną. 

Istotą indeksu jest porównanie nominalnej wielkości 
należności ogółem i należności dyskontowych, w celu 
określenia stopnia ubytku ich wartości w czasie. Wiel-
kość nominalna należności to kwota, którą przedsiębior-
stwo spodziewa się otrzymać, gdy zawiera określoną 
transakcję [2]. 

Wzór jakim wyraża się indeks jakości należności, 
jest następujący: 

 
Indeks jakości 

należności = 
 

 
Gdzie: 

i = 1, 2, ..., m – liczba przedziałów wieku należności 
bez należności nieściągalnych, 

r – stopa jednodniowa kredytu bankowego wyrażona 
w ułamku dziesiętnym,  

t – liczba dni, jaka upłynęła od terminu płatności, 
Ni – należności objęte danym przedziałem wieku, 
Nn – należności nieściągalne. 
 

Wskaźnik ten umożliwia lepszą charakterystykę na-
leżności różnych kontrahentów, ponieważ pozwala na: 

• ustalenie wartości w czasie należności zaliczo-
nych do poszczególnych przedziałów wiekowych 

• uwzględnienie długości okresu, przez jaki są 
przeterminowane 

• określenie kosztu kapitału finansującego należno-
ści w danym okresie. 

 

Należy pamiętać, że indeks jakości jest tym lepszy, 
im jego wartość jest bliższa jakości. Jeśli taka sytuacja 
ma miejsce, oznacza, że należności przeterminowane są 
bardzo małe, bądź też nie ma ich wcale. 

Kolejnymi wskaźnikami określającymi dokładniejszy 
pomiar jakości portfela kredytowego są wskaźniki dobrej  
i złej jakości należności, które pokazują, jaka część należ-
ności ogółem ma bardzo dobrą lub też złą jakość. 

Jeśli chcemy obliczyć wskaźnik dobrej jakości na-
leżności, należy w pierwszej kolejności sporządzić ich 
zestawienie od klientów według poszczególnych klas 
ryzyka kredytowego. Najczęściej są to należności od 
największych i cieszących się najlepszą opinią klientów, 

o najniższym ryzyku kredytowym. W przypadku takich 
kontrahentów prawdopodobieństwo wystąpienia należ-
ności nieściągalnych jest bardzo małe [5]. 
Postać tego wskaźnika ma następującą formę: 

 
należności od klientów o naj-

mniejszym ryzyku kredytowym 

 

Wskaźnik  
dobrej jakości  

należności 
= 

należności ogółem 
 
W przypadku, gdy wartość wskaźnika jest bliższa jed-

ności czyli należności mają wysoką jakość, to mamy do 
czynienia z porządną sytuacją. Wskaźnik ten jest często 
wykorzystywany przy ocenie płynności finansowej jed-
nostki, jak również przy ocenie jakości przychodów. 

Wskaźnik złej jakości podaje udział należności od-
biorców o dużym ryzyku kredytowym w należnościach 
ogółem. Im jest niższy, tym mniejszą wartość mają na-
leżności mało płynne [5]. 
Postać wskaźnika o złej jakości należności przedstawia 
się następująco: 

 
należności od klientów o naj-

większym ryzyku kredytowym wskaźnik złej 
jakości należności  = 

należności ogółem 
 
 

Metoda DSO ustalania okresu inkasowania należności 
 
Dzięki metodzie DSO możemy ocenić politykę sprze-

daży w przedsiębiorstwie. Pozwala ona określić liczbę dni 
sprzedaży, za którą jednostka nie otrzymała zapłaty. Naj-
częściej wyróżniamy trzy sposoby obliczania DSO: 

• metoda, w której wykorzystuje się średnią dzien-
ną sprzedaż (metoda tradycyjna) 

• metoda LIFO (Last In, First Out) – „ostatnie 
przyszło, pierwsze wyszło” 

• metoda średniej ważonej 
• metoda Best DSO i Past Due DSO [4]. 
Metoda tradycyjna polega na analizie należności  

w relacji do sprzedaży i obliczeniu cyklu inkasowania 
należności. Słabą stroną tej metody jest fakt, że należno-
ści są wielkością uzyskiwaną na dany moment, a sprze-
daż jest przyjmowana jako wartość narastająca od po-
czątku okresu, który ulega wahaniom w czasie i wpły-
wowi inflacji, powodując zniekształcanie wyników. 

Lepszym sposobem oceny należności jednostki jest 
metoda DSO, która pozwala ustalić liczbę dni sprzedaży, 
za którą nie otrzymano gotówki. 

W praktyce częściej wykorzystuje się metodę LIFO, 
ponieważ uwzględnia się w niej bieżące, najbardziej 
aktualne stany należności i sprzedaży, w przeciwień-
stwie do kalkulacji przeciętnego DSO, obliczanego na 
podstawie stanów średnich. 

Ponadto do oceny efektywności zarządzania wierzy-
telnościami stosuje się również Best – DSO i Past Due 
DSO. Pierwsza z nich określa liczbę dni sprzedaży 
dziennej, za którą nie została zainkasowana gotówka. 
Należności bieżące wykorzystywane w obliczeniach 
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porównuje się ze sprzedażą przedsiębiorstwa. Past Due 
DSO mierzy poziom należności przeterminowanych w 
relacji do sprzedaży przeszłych okresów. 

Przy stosowaniu tych metod bierze się pod uwagę 
strukturę czasową należności, dzięki której otrzymuje się 
dodatkowe informacje. 

Należy zaznaczyć, że DSO na podstawie średniej 
dziennej sprzedaży jest najprostszą z metod spośród 
wyżej wymienionych. Może ona być dobrą formą po-
miaru okresu zwrotu należności w warunkach wahań 
sprzedaży miesięcznej, jeśli natomiast sprzedaż jest stała 
lub prawie stała, wyniki ustalone na jej podstawie mogą 
być dyskusyjne [3]. 
Wskaźnik DSO można zapisać wzorem: 

 
należności na koniec okresu Wskaźnik DSO =  sprzedaż dzienna 

 
Drugą metodą obliczenia okresu zwrotu wierzytelno-

ści jest metoda DSOLIFO. 
Przy obliczaniu wartości tego wskaźnika sprzedaż 

dzieli się na równe okresy, np. miesięczne, składające się 
na bieżący stan należności. Następnie sprzedaż w po-
szczególnych okresach odejmuje się od stanu należności. 
W przypadku, gdy stan końcowy należności wyniesie 
zero lub przyjmie wartość ujemną, obliczoną wartość dla 
poprzedniego okresu dzieli się przez sprzedaż ostatniego 
okresu. Tak obliczony wskaźnik mnoży się przez liczbę 
dni w okresie obliczeniowym, aby stwierdzić ilu dniom 
sprzedaży odpowiadają należności niezainkasowane [4]. 
Wzór tego wskaźnika przedstawia się następująco: 
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Gdzie: 

N       – należności,  
Si      – sprzedaż w poszczególnych miesiącach, 
Sk+1 – sprzedaż ostatniego miesiąca, 
t        – liczba dni w okresie obliczeniowym, 
k       – liczba pełnych okresów (miesięcy), w których 

różnica między należnościami ogółem a sprzedażą ko-
lejnych okresów jest większa niż sprzedaż następnego 
okresu. 
 
Metoda oceny pozycji i polityki kredytowego przed-
siębiorstwa 

 
Ważnym narzędziem kontroli zakresu kredytowania 

kontrahentów jest wskaźnik pozycji kredytowej jednostki. 
Procedura obliczenia tego wskaźnika przyjmuje postać: 

 
należności od odbiorców 

Wskaźnik polityki kredytowej = zobowiązania  
wobec dostawców 

 
Wskaźnik ten informuje o tym, czy przedsiębiorstwo 

jest dawcą czy biorcą kredytu kupieckiego. Jeśli jest on 

wyższy od jedynki oznacza, że jednostka w większym 
stopniu udziela kredytu swoim klientom, niż sama z niego 
korzysta, w przypadku sytuacji odwrotnej, przedsiębiorstwo 
jest biorcą kredytu [5]. 

Kolejnym wskaźnikiem służącym analizie strategii 
kredytowej przedsiębiorstwa jest relacja średniego cyklu 
należności do terminu płatności. Parametr wyraża się 
wzorem: 

 
cykl należności Wskaźnik polityki kredytowej =  termin płatności 

 
Wskaźnik ten informuje, w jakim stopniu cykl należ-

ności osiągnięty przez jednostkę odbiega od terminu 
płatności faktur. Termin płatności jako jeden z elemen-
tów polityki kredytowej, jest zależny od ryzyka kredy-
towego kontrahentów, dlatego też przy obliczeniach 
należy uwzględnić średni termin płatności faktur [5]. 

 
 

Prognozowanie należności metodą stałego wzrostu 
 
Wartość wskaźnika DSOLIFO można wykorzystać do 

prognozowania stanu należności w przyjętym przez przed-
siębiorstwo okresie rozliczeniowym (miesiąc, kwartał, rok). 
Informacje dotyczące przyszłego stanu wierzytelności są 
bardzo pomocne przy ustaleniu zapotrzebowania na kapitał 
obrotowy, wszelkich zmian dotyczących przepływów pie-
niężnych, jak również pozycji kredytowej przedsiębiorstwa. 
Należy wspomnieć, że dokładność prognozy należności 
zależy od dokładności prognozy sprzedaży i wartości 
wskaźnika DSOLIFO [4]. 

W praktyce, ta metoda jest bardzo prosta do zastosowa-
nia, dzięki niej jednostka uzyskuje dokładne wyniki. Należ-
ności można prognozować dla różnych okresów rozlicze-
niowych, co jest przydatne w sporządzaniu przyszłych 
sprawozdań finansowych. Ustalając prognozę należności 
dla grudnia potrzebna jest kwartalna prognoza sprzedaży  
i przewidywalna wielkość DSO dla grudnia. 

 
 

Prognozowanie wpływów gotówkowych ze sprzedaży 
 
Wykorzystując te same informacje, co w metodzie 

stałego wzrostu, jak również dane o stanie należności na 
początek okresu rozliczeniowego, można ustalić wiel-
kość wpływów gotówkowych ze sprzedaży. Dokładność 
i jakość tej prognozy zależy od dokładności sporządzo-
nej prognozy sprzedaży i rzetelności założeń dotyczą-
cych poziomu DSOLIFO. Wpływy gotówkowe można usta-
lić dla dowolnego przedziału czasu [3]. 
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Streszczenie 

Cel pracy. Celem artykułu jest opis i analiza metody Weroniki 
Sherborne oraz scharakteryzowanie jej przydatności w pracy 
fizjoterapeuty i terapeuty zajęciowego.  
Materiał i metoda. W badaniu zastosowano metaanalizę artyku-
łów i książek z zakresu analizowanej problematyki, opubliko-
wanych w dwóch ostatnich dziesięcioleciach.  
Wyniki. Metoda Weroniki Sherborne, zwana Metodą Ruchu Roz-
wijającego (MRR) wykorzystuje ciało i jego „mowę” jako uniwer-
salny i dostępny dla wszystkich dzieci środek porozumiewania się. 
Program terapii w metodzie Weroniki Sherborne obejmuje ćwicze- 
nia mające ułatwić poznanie własnego ciała, orientację w przes- 
trzeni, nawiązywanie bliskiego kontaktu emocjonalnego z inną 
osobą, rozwijanie poczucia bezpieczeństwa, zdolności koncentro-
wania uwagi, rozwijanie uczuć wyższych, podnoszenie aktywności 
ruchowej oraz zdobywanie pewności siebie. Udział w zajęciach 
jest dobrowolny, a ćwiczenia mogą być prowadzone w różnej 
formie z udziałem fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, na-
uczycieli, profesjonalnych opiekunów, wolontariuszy, jak również 
rodziców lub rodzeństwa.  
Wnioski. Metoda Weroniki Sherborne może być stosowana 
zarówno w pracy fizjoterapeuty, jak i terapeuty zajęciowego. 
W obu rodzajach interwencji może przynosić pozytywne skutki 
terapeutyczne.  
 
Słowa kluczowe: metoda Weroniki Sherborne (Metoda Ruchu 
Rozwijającego), fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy. 

Summary 

Aims of the study. The aim of the paper is description and 
analysis the Veronica Sherborne’s method and characteristics 
of its usefulness in physiotherapist and occupational therapist 
professional activities. 
Method and material. The meta analysis was used. Articles and 
books, published in the last two decades, were the materials.  
Results. The Veronica Sherborne’s method, named Develop-
mental Movement Method (DMM) uses body and its ‘lan-
guage’ as a universal and available mean of communication for 
all children. Therapy program of the Veronica Sherborne’s 
method consists exercises that develop body awareness, space 
awareness, physical skills, space sharing and the ability to form 
relationships with others and affections through movement and 
touch, as well as grow self-confidence. Therapy program parti-
cipation is voluntary and different form of exercices can to 
conduct physiotherapists, occupational therapists, teachers, 
professional carers, voluntary workers, as well as parents and 
siblings.  
Conclusions. The Veronica Sherborne’s method can be used 
both by physiotherapist and occupational therapist in their 
professional activities. DMM gives therapeutical benefits in 
different kind of interventions. 
 
 
Key words: Veronica Sherborne’s method, (Developmental 
Movement Method) physiotherapist, occupational therapist.  

 
 

Wstęp 
 
Metoda Ruchu Rozwijającego zapoczątkowana została 

w Anglii, w latach 60-tych, przez nauczycielkę wychowania 
fizycznego, tańca i ruchu, Weronikę Sherborne. Twórczyni 
opracowała ją w oparciu o analizę ruchu ludzkiego stwo-
rzoną przez wybitnego węgierskiego choreografa – Rudolfa 
von Labana. Był on propagatorem tańca wyzwolonego oraz 
twórcą współczesnej kinetografii.  

Laban uważał, że ruch jest wyrazem potrzeby ludz-
kiej aktywności i ma ogromne znaczenie dla rozwoju  
i osobowości człowieka, a także warunkuje zdrowie 
psychiczne i społeczne. Jako twórca gimnastyki ekspre-

syjnej odkrył, że potrzebę ruchu, potrzebę odprężenia, 
potrzebę kreacji można zaspokoić w tańcu. Zdaniem 
Labana taniec może być źródłem autoekspresji.  

W Niemczech Laban kierował ośrodkami zajmującymi 
się tańcem oraz „chórem ruchowym”. W 1938 roku prze-
niósł się do Anglii. Tam zapoczątkował pracę nad analizą 
ruchu ludzkiego, tworząc system symboli opisujących 
ciągłość ruchu, czas jego trwania i trójwymiarowość. Po-
przez proponowanie ruchu tanecznego Laban pragnął po-
móc ludziom w zrozumieniu i doświadczaniu ruchu. Uwa-
żał, że zasadnicze możliwości ruchowe człowieka mieszczą 
się w modelu przestrzennym, jakim jest dwudziestościan. 
Pozostawiając po sobie wielki dorobek, bogactwo form 
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ruchowych stworzył możliwość twórczego działania pod-
czas zajęć ruchowych [1]. 

Teoria Rudolfa Labana wywarła ogromny wpływ na 
twórczość Weroniki Sherborne, która studiowała w Studium 
Sztuki Ruchu w Manchesterze pod kierunkiem Rudolfa von 
Labana. To właśnie pod jego kierunkiem zdobyła wiedzę na 
temat ludzkiego ruchu. Jej przełomowym momentem w ży- 
ciu był udział w kursie zorganizowanym przez Krajowe 
Towarzystwo Higieny Psychicznej w Bristolu, gdzie po raz 
pierwszy spotkała się z problematyką niepełnosprawności 
intelektualnej. Zdarzenie to oraz styl pracy i filozofia ruchu 
opracowana przez Labana przyczyniły się do tego, że Sher-
borne zaczęła rozwijać własną metodę pracy z dziećmi [1].  

Założenia gimnastyki twórczej miały fundamentalny 
i formujący wpływ na powstanie Metody Ruchu Rozwi-
jającego. Sherborne zaprezentowała ją po raz pierwszy  
w 1972 roku w Redlands Training College w Bristolu. 
Następnie zaczęto ją stosować w wielu krajach. Sprawiło 
to, że Weronika Sherborne poświęcała wiele uwagi i czasu 
kształceniu nauczycieli i terapeutów w całej Europie. 
Uczyła ich, jak pomagać dzieciom o nieprawidłowym 
rozwoju oraz jak wspierać rozwój psychomotoryczny 
dzieci reprezentujących normę rozwojową [2].  

 
 

Popularyzacja metody Weroniki Sherborne w Polsce 
 
Metoda Ruchu Rozwijającego została upowszech-

niona w Polsce w latach 80-tych przez Weronikę Sher-
borne i jej uczniów – Annę Leonard i George’a Hilla, 
którzy prowadzili w naszym kraju szkolenia. Weronika 
Sherborne odwiedziła wiele szkół w Polsce w 1981 roku. 
Dwa lata później osobiście zaprosiła na szkolenie do 
Wielkiej Brytanii Marię Przasnyską [3]. 

Pasjonatką i propagatorką w Polsce metody była Marta 
Bogdanowicz, która podczas spotkania z Weroniką Sher-
borne w sierpniu w 1990 roku w Bristolu przedstawiła 
autorce pomysł powołania międzynarodowej instytucji 
zrzeszającej osoby pracujące Metodą Ruchu Rozwijającego 
o nazwie „International Family of Sherborne Movement” 
(Międzynarodowa Rodzina Szerbornowców) [4]. Propozy-
cja ta spotkała się z entuzjazmem Sherborne.  

Niestety Weronika Sherborne zmarła w 1992 roku.  
W tym roku w Brukseli odbyło się Pierwsze Międzynaro-
dowe Spotkanie przedstawicieli różnych krajów, na którym 
ustalono zasady kształcenia osób pracujących MRR. Inicja-
torem spotkania była Marta Bogdanowicz, która w swojej 
publikacji w czasopiśmie „Scholasticus” z 1993 roku opisu-
je przebieg wydarzeń belgijskiego „Spotkania Rodziny 
Szerbornowców”. Uważała ona, że konieczne jest, aby 
„kontynuować spuściznę pedagogiczną Weroniki Sherborne 
i ją pomnażać” [5]. Działania te zaowocowały powstaniem 
w 1994 roku Fundacji Sherborne (Sherborne Foundation)  
z siedzibą w Bristolu. Obecnie jest to organizacja Inter-
national Sherborne Co-Operation (ISCO), która od 2001 
roku promuje i wspiera taką inicjatywę, jak współdziała-
nie osób pracujących metodą Weroniki Sherborne, udo-
stępnia informacje, publikacje, prowadzi stronę interne-

tową (www.sherbornemovement.org) oraz organizuje 
kursy i szkolenia dla terapeutów. Przedstawicielem Polski 
w ISCO jest Bożena Kisiel [6]. 

Na przestrzeni ostatnich 20 lat Metoda Ruchu Roz-
wijającego ma stałe miejsce wśród metod terapii dzieci 
niepełnosprawnych oraz dzieci w pełni sprawnych. Jest 
stosowana w większości krajów europejskich.  

 
 

Metoda Ruchu Rozwijającego 
 
Ruch rozwijający odzwierciedla główne założenia 

metody, a mianowicie rozwijanie przez ruch świadomo-
ści własnego ciała i jego zorientowania w przestrzeni, 
bycia i dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi oraz na-
wiązywania z nimi kontaktów emocjonalnych, współ-
działania i partnerstwa, rozwijania poczucia bezpieczeń-
stwa i zaufania, podejmowania prób opanowywania lęku 
i emocji, rozwijania siły i sprawności fizycznej, relaksa-
cji, rozwijania samodzielności, chęci do podejmowania 
różnych aktywności oraz wyobraźni i naśladownictwa. 
Jest to „system ćwiczeń – zabaw – relacji” oparty na 
podejmowanych przez rodziców i dzieci wczesnodzie-
cięcych zabawach zwanych „baraszkowaniem”. W tera-
pii metodą Weroniki Sherborne ogromnie istotna jest 
znajomość ogólnych założeń i celów metody. Umożliwia 
to bowiem zaplanowanie zajęć i dokonanie wyboru kon-
kretnych ćwiczeń ruchowych [7]. 

Doświadczenia ruchowe odgrywają pierwszoplano-
wą rolę w rozwoju wszystkich dzieci, ale u tych mają-
cych deficyty rozwojowe i napotykających na problemy 
w kontaktach z „własnym ciałem” oraz z innymi ludźmi 
nabierają szczególnego znaczenia. Metoda Weroniki 
Sherborne wykorzystuje bowiem „język ciała i ruchu” 
jako podstawowy i naturalny sposób porozumiewania się 
z tym, co otacza dziecko. Ten sposób komunikacji inter-
personalnej bywa niekiedy pomijany przez osoby doro-
słe otaczające dziecko. 

Weronika Sherborne – twórczyni metody twierdziła, 
że dzieci mają dwie podstawowe potrzeby: „pragną czuć 
się dobrze we własnym ciele jak w domu”, czyli pragną 
umieć w pełni nad nim panować, kontrolować je oraz 
odczuwają potrzebę nawiązania kontaktu z samym sobą  
i z innymi ludźmi. Zaspokajanie obu fundamentalnych 
potrzeb powinno być zasadniczym celem zajęć [2]. 

 
 

Organizacja zajęć 
 
Planowanie zajęć metodą Weroniki Sherborne wymaga 

uwzględnienia formy ich prowadzenia, dokonania doboru 
uczestników oraz podjęcia pewnych decyzji o charakterze 
organizacyjnym. Poszczególne elementy zajęć należy do-
stosować do indywidualnych cech, możliwości oraz potrzeb 
osób uczestniczących w spotkaniu [8]. 

Forma i struktura zajęć powinny mieć charakter sta-
ły. Jednak spotkania mogą bardzo różnić się pod wzglę-
dem treści. Nie stanowią one jednolitego, powtarzalne-
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Rycina 1. Formy organizacyjne oraz dynamika relacji podczas zajęć prowadzonych Metodą Weroniki Sherborne. 
Figure 1. Organizational forms and dynamics of relationships in classes taught method of Weronika Sherborne. 

 

Źródło: Bogdanowicz M., Okrzesik D.: Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Gdańsk 2005, 19. 

go, formalnego programu, ale raczej ogromny wachlarz 
propozycji ćwiczeń do wykorzystania w toku pracy z 
dziećmi. Ćwiczenia odbywają się zazwyczaj w parach. 
W części początkowej poszczególnych etapów zajęć 
powinny być skoncentrowane na pojedynczym dziecku 
(„ja”). Dalej następuje przejście do pracy w diadach, 
triadach, a na zakończenie – do ćwiczeń z całą grupą. 
Immanentnym elementem przebiegu schematu są relacje 
pomiędzy uczestnikami zajęć (Rycina 1.). 

Wyróżnienie sekwencji aktywności podczas spotkania 
pozwala na zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa 
w początkowej ich części, kiedy zaczniemy od ćwiczeń 
prostych, stopniowo zwiększając ich trudność. Warto też 
zaczynać od działań w niskich pozycjach, na podłodze, 
przechodząc do ćwiczeń wykonywanych nieco wyżej, nad 
podłogą, aż do pozycji wysokich. Daje to dziecku poczucie 
bezpieczeństwa, tzw. „ugruntowania” [9]. 

 

Kolejną ważną kwestią jest rozpoczynanie od ćwi-
czeń prostych i dalej podejmowanie trudniejszych oraz 
początkowe stosowanie ćwiczeń relaksujących, rozluź-
niających, które dalej powinny być przeplatane z ćwi-
czeniami dynamicznymi. Taką sesję należy zakończyć 
ćwiczeniami uspokajającymi [10]. 

 
 

Warunki prowadzenia zajęć 
 
Czas trwania zajęć powinien być dostosowany do 

możliwości rozwojowych dziecka. W przypadku dzieci 
niepełnosprawnych intelektualnie sesje ruchowe powin-
ny odbywać się przynajmniej raz w tygodniu i trwać 20–
30 minut. Do realizacji ich powinno być przeznaczone 
również odpowiednie i stałe miejsce (sala gimnastyczna, 
sala do terapii), dobrze przewietrzone i zawierające dużo 
wolnej przestrzeni [9]. 

Liczba uczestników grupy nie może być zbyt duża. 
Dzieci z różnorodnymi dysfunkcjami powinny pracować 
w małych, kameralnych grupach (3–4 dzieci). One wy-
magają ćwiczenia w parze z osobą dorosłą (rodzicem, 
rodzeństwem, terapeutą, wolontariuszem) [11]. 

Zasady prowadzenia zajęć  
 
Fizjoterapeuta lub terapeuta prowadzący zajęcia po-

winien uwzględnić następujące zasady:  
• Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne, nie 

należy wywierać presji na dzieci, lecz jedynie za-
chęcać do udziału w nich. 

• Dziecko powinno mieć prawo do decydowania  
o przebiegu danego zajęcia lub ćwiczenia (do 
mówienia „tak” lub „nie”). 

• Należy nawiązać bliski kontakt z każdym dziec-
kiem na początku zajęć oraz zapewnić mu poczu-
cie bezpieczeństwa i zaufania. 

• Zajęcia powinny być przyjemnym, bezproble-
mowym i radosnym doświadczeniem, dawać sa-
tysfakcję z pokonania własnych ograniczeń i lęku 
oraz wykonania nowego ćwiczenia. 

• Stymulując aktywność dziecka dajmy mu możli-
wość kreatywnego działania, wycofując się z ja-
kiejkolwiek interwencji. 

• Nie krytykujmy dziecka, lecz chwalmy je za stara-
nia i wysiłek włożony w każde nowe osiągnięcie. 

• Nie należy prowadzić ćwiczeń w celu wzbudza-
nia rywalizacji. 

• Dziecko powinno przejawiać cechy: opiekuńczość, 
delikatność w stosunku do swoich partnerów oraz 
znać sytuacje, w których należy użyć własnej siły. 

• Poprzez zamianę ról w toku ćwiczeń dziecko po-
winno mieć możliwość wejścia w rolę osoby do-
minującej. 

• Ćwiczeniom powinno towarzyszyć stałe pozy-
skiwanie informacji na temat samopoczucia oraz 
odczuć dziecka [12]. 

 
 

Co zyskujemy stosując Metodę Weroniki Sherborne? 
 
Dużą pomocą przy planowaniu zajęć jest schemat za-

wierający wybrane aspekty ruchu, wyłonione z teorii Laba-
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na przez Weronikę Sherborne we własnej metodzie. Dzięki 
niemu możliwe jest osiąganie zamierzonych celów. Ponad-
to, schemat ten pozwoli odpowiedzieć na pytania dotyczące 
sposobu realizowania ruchu, a wśród nich: 

1. Która część ciała jest najbardziej zaangażowana 
podczas ruchu? 

– całe ciało, czy tylko jego część? 
– górna czy dolna połowa ciała? 
– środkowa część ciała, czy tylko kończyny? 
2. Czy włączone są „punkty środkowe” – kolana, 

łokcie? 
3. Czy ciało porusza się w sposób skoordynowany? 
4. W jakich kierunkach porusza się ciało? 
5. W jaki sposób porusza się całe ciało? 
6. Z kim wykonywany jest ruch – z partnerem, z grupą? 
7. Jaki jest związek ruchu z grawitacją? 
– czy ruch przeciwstawia się sile ciążenia? 
– czy ruch poddaje się sile ciążenia? 
 
 

Zbiory ćwiczeń w metodzie Weroniki Sherborne 
 
Przedstawione poniżej ćwiczenia nie stanowią jakie-

goś obowiązkowego kanonu, lecz powinny być modyfi-
kowane w zależności od potrzeb i możliwości uczestni-
ków. Należy je wzbogacać o nowe pomysły zaczerpnięte 
z własnych doświadczeń oraz rozwijać w oparciu o in-
wencję osoby ćwiczącej. 

 
1. Ćwiczenia rozwijające świadomość osoby. Po-

winny być realizowane na początku zajęć. Służą bowiem 
poznaniu grupy i nabraniu do niej zaufania. Mogą to być 
ćwiczenia polegające na przywitaniu się z całą grupą 
poprzez wypowiadanie imion uczestników lub wspólne 
zaśpiewanie/zanucenie piosenki. Akceptacja w grupie 
wykształca u dziecka pozytywny obraz samego siebie, 
zmniejsza poziom lęku i poczucie mniejszej wartości. 

 
2. Ćwiczenia prowadzące do poznania własnego cia-

ła (świadomość własnego ciała). Dzieci podczas ćwiczeń 
uczą się rozróżniać i nazywać poszczególne części ciała, 
kontrolują swoje ciało jednocześnie wykonując ruch. Roz-
wijając świadomość posiadania kolan, stóp, świadomość 
istnienia bioder, tułowia, rąk, głowy dziecko będzie poru-
szało się w sposób bardziej elastyczny, spójny i całościowy. 
Będzie płynniej i efektywniej przenosiło ciężar ciała oraz 
poruszało ciałem jako całością. Jest to bardzo ważne szcze-
gólnie w przypadku dzieci ze sprzężonymi zaburzeniami,  
u których świadomość środka ciała jest bardzo mała lub 
wręcz żadna. Propozycjami ćwiczeń rozwijających świa-
domość schematu ciała mogą być: 

• stukanie kolanami o siebie 
• krzyżowanie rąk 
• poklepywanie brzucha 
• pełzanie na brzuchu [2, 9] 
• a także wiele innych, których przykłady przed-

stawiono poniżej na rycinach 2–6. 

 
 

Rycina 2. Uderzanie stopami o podłogę. 
Figure 2. Feet hitting the floor. 

 

 
 

Rycina 3. Dotykanie łokciami do kolan. 
Figure 3. Touching elbows to knees. 

 

 
 

Rycina 4. Masowanie ud, łydek, stóp, pleców, rąk. 
Figure 4. Massaging the thighs, calves, feet, back, arms. 
 

 
 

Rycina 5. Pokazywanie głowy, policzków, uszu, oczu, rąk. 
Figure 5. Showing the head, cheeks, ears, eyes, hands. 
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Rycina 6. Leżenie na plecach i na brzuchu. 
Figure 6. Lying on the back and on the stomach. 

 
Źródła rycin 2-6: Bogdanowicz M., Kasica A., Ruch Rozwijający dla 
wszystkich, Gdańsk 2003, 51, 54, 55, Bogdanowicz M., Okrzesik D., 
Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Wero-
niki Sherborne, Gdańsk 2005, 27,42.  

 
3. Ćwiczenia zapewniające poczucie bezpieczeństwa 

w swoim otoczeniu i pewność siebie (świadomość prze-
strzeni). Ta grupa ćwiczeń pozwala dzieciom uczyć się 
poznawania otoczenia i znosić wszelkie lęki z tym związa-
ne. Przestrzeń ta określana jest często jako „specyficzna”, 
„osobista” czy „kinesfera” [13]. Przykładami takich ćwi-
czeń może być pełzanie po podłodze do przodu i do tyłu 
oraz ćwiczenia przedstawione na rycinach 7–10. 

 

 
 

Rycina 7. Czołganie. 
Figure 7. Crawling. 

 

 
 

Rycina 8. Przechadzka w parach po sali. 
Figure 8. A walk in pairs around the room. 

 
 

Rycina 9. Obracanie się w miejscu wokół własnej osi. 
Figure 9. Rotation in place around its own axis. 
 

 
 

Rycina 10. Przeczołgiwanie się pod „tunelem”. 
Figure 10. Crawling under the “tunnel”. 
 
Źródło: Bogdanowicz M., Okrzesik D., Opis i planowanie zajęć we-
dług Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Gdańsk 2005, 
33-35, 46.  

 
4. Ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu oraz 

współpracę z partnerem i grupą (świadomość innych 
osób). Ćwiczenia te pozwalają na zdobywanie i wymianę 
wspólnych doświadczeń, przeżywanie wspólnego wysiłku 
fizycznego, rozwijanie koncentracji. Są też okazją przeżycia 
wspaniałej zabawy, której towarzyszy śmiech i okrzyki 
radości. Ponadto, poprzez zabawy powiększają się zasoby 
słownictwa dziecka o takie nowe słowa, jak: „nad”, „pod”, 
„w górę”, „w dół”, „dookoła”, „połóż się”, „zamknij oczy”, 
„otwórz oczy”, „mocno”, „słabo” itp. [1, 11]. Wyróżnić tu 
można 3 typy zabawy relacyjnej: 

Relacja opiekuńcza „z” – to ćwiczenia ruchowe, pod-
czas których jeden z partnerów jest bierny i słabszy, a drugi, 
który się nim opiekuje – aktywny i silny. Dziecko zyskuje 
w ten sposób poczucie odprężenia, bezpieczeństwa i zaufa-
nia do partnera, który uczy się rozumieć potrzeby i możli-
wości swojego podopiecznego. Propozycjami aktywności 
ruchowej może być np.: 

 
A. Obejmowanie partnera, połączone ze swobodnym 

kołysaniem 
Ciepło ciała opiekuna, pozytywne jego odczuwanie 

pomaga dziecku rozluźnić się, odczuć własne ciało poprzez 
kontakt z nim. Ćwiczenie to może być przeprowadzone  
z muzyką w tle, aby dziecko mogło „wsłuchać się i skon-
centrować na tym, co dzieje się we wnętrzu jego ciała”. 
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Rycina 11. Obejmowanie partnera. 
Figure 11. Embracing a partner. 

 
B. Podrzucanie dziecka siedzącego na udach opiekuna  
Ćwiczenie jest zalecane zwłaszcza w przypadku dzieci 

z dużą spastycznością. Wpływa ono bowiem rozluźniająco 
na poszczególne mięśnie oraz całe ciało. Można w tej pozy-
cji również poklepywać delikatnie plecy dziecka lub zasto-
sować dziecięce masaże, prowadzące do zrelaksowania. 

 

 
 

Rycina 12. Podrzucanie dziecka. 
Figure 12. Tossing the child. 

 
C. Turlanie dziecka 
Ma uświadomić dziecku fakt posiadania tułowia oraz 

stworzyć sytuację do odczuwania ruchu i ciężaru ciała. 
W przypadku dzieci bardziej pewnych i ufnych ruch 
będzie bardziej płynny i elastyczny. Dzieci niepełno-
sprawne intelektualnie wymagają wsparcia, by mogły 
pozwolić swemu ciału na całkowite rozluźnienie. 

 
D. Ciągnięcie dziecka za kostki nóg po podłodze na kocu  
Doświadczenie to jest bardzo korzystne, ponieważ 

umożliwia nawiązanie kontaktu wzrokowego, pomaga 
rozluźnić się dziecku. Z kolei elastyczne wyginanie się 
ciała podczas ruchu sprawia, że środkowa jego część 
staje się bardziej giętka. 

 

 
Rycina 13. Ciągnięcie dziecka. 
Figure 13. Pulling a child. 

 
E. Tunel  
Dziecko może przechodzić pod tunelem zbudowa-

nym przez opiekunów i pozostałych uczestników zajęć 
lub przeczołgiwać się na górze po ich  plecach. Ćwicze-
nie to stwarza szereg okoliczności do rozszerzania słow-
nictwa poprzez powtarzanie w zabawie słów: „nad”, 
„pod”, „przez”, „na górze”, „na dole”. Ponadto, ćwicze-
nie tego rodzaju pomaga dziecku otworzyć się i rozluź-
nić poprzez doświadczanie ruchu na nowej płaszczyźnie, 
utworzonej z pleców. 

 

 
 

Rycina 14. Tunel.  
Figure 14. Tunnel. 

 

Źródło: Bogdanowicz M., Okrzesik D.: Opis i planowanie zajęć we-
dług Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Gdańsk 2005, 
23, 67. 

 
 

Relacja mocy i energii „przeciwko” 
 
To zespół ćwiczeń, w których obie osoby przyjmują ro-

lę aktywną, używają siłę, ale bez agresji. Dzięki temu 
zwiększa się wiara dziecka we własne możliwości, rozwija 
umiejętność szacowania własnych możliwości i radzenia 
sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych: 

– przygniatanie, gdzie dorosły leży w poprzek na 
dziecku, które próbuje wyczołgać się spod opiekuna; 
ćwiczenie to pozwala doświadczyć ogromnej satysfakcji, 
poczucia siły i determinacji 

 

 
 

Rycina 15. Przygniatanie. 
Figure 15. Pushing down. 
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– plecy w plecy – w tym doświadczeniu dziecko sie-
dząc na podłodze pcha plecami w plecy partnera; ćwi-
czenie to jest próbowaniem zakresu swojej siły i stabil-
ności oraz kontroli nad własnym ciałem. 

 

 
 

Rycina 16. Plecy w plecy. 
Figure 16. Back by the back. 

 
Źródło: Kudłacik E., Hwang M.: Metoda Ruchu Rozwijającego Wero-
niki Sherborne. W: Usprawnianie, wychowanie, nauczanie osób z głęb- 
szym upośledzeniem umysłowym, Pilecki Jan red., Wydawnictwo 
Naukowe AP, Kraków 2000, 109.  

 
 

Relacja partnerska „razem” 
 
Ta grupa ćwiczeń opiera się na kooperacji i zaanga-

żowaniu obu partnerów relacji, prowadzi do budowania 
harmonii i równowagi – bez których ostateczny efekt nie 
jest możliwy. Można tu zaproponować: 

– wiosłowanie – dziecko siedzi na nogach terapeuty 
zwrócone do niego twarzą, następnie trzymane za ręce 
kładzie się do tyłu potem znów siada, a dalej terapeuta 
kładzie się na podłogę; w ćwiczeniu tym istotne jest to, 
aby dziecko swobodnie i bez jakichkolwiek leków poło-
żyło głowę na podłodze, czyli w pełni zaufało partnero-
wi i sobie 

– więzienie – opiekun siedzi na podłodze z dziec-
kiem i mocno zaciska je swoimi nogami i ramionami, 
zachęcając do tego, aby próbowało wyślizgnąć się z ograni-
czającego chwytu [1, 2].  

Niezwykle inspirujące w tej grupie ćwiczeń są działania 
z zastosowaniem koca. Przykłady takich ćwiczeń to: 

 

 
 

Rycina 17. Jasno i ciemno. – „podróże na kocu” – ciągnięcie 
koca po ziemi z leżącymi lub siedzącymi na nim dziećmi. 
Figure 17. Bright and dark. 

– „jasno i ciemno” – terapeuci trzymają rozłożony 
koc nad głowami dzieci, następnie podnoszą go i opusz-
czają nisko, odkrywając i zakrywając nim dzieci 

 

 
 

Rycina 18. Podróże na kocu. 
Figure 18. Travelling on a blanket. 

 
– „mumia” – terapeuta zawija dziecko kocem tak, 

aby widoczna była jedynie głowa, następnie ciągnie za 
wolny koniec koca maszerując dookoła sali. 

 

 
 

Rycina 19. Mumia.  
Figure 19. Mummy. 

 

 
 

Rycina 19. Podrzucanie. 
Figure 19. Tossing. 
 

Źródło: Bogdanowicz M., Okrzesik D.: Opis i planowanie zajęć we-
dług Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Gdańsk 2005, 
72, 74, 76, 78. 



Mirosława Cylkowska-Nowak, Michalina Jędryczka 136 

– „podrzucanie w kocu” – terapeuta i opiekun trzy-
mają koc za rogi. Następnie unoszą dziecko w kocu nad 
podłogę i kołyszą w powietrzu na boki, dalej lekko pod-
rzucają je w górę. 

 
 

Ćwiczenia twórcze  
 
Ta grupa działań pozwala na kreatywne wyrażanie 

siebie. W przypadku dzieci poruszających się na wózku 
inwalidzkim ruchem kreatywnym może być „taniec na 
wózku” [14]. 

Ponadto, podczas zajęć Metodą Weroniki Sherborne 
wykorzystać można także zabawy rekwizytami, takimi jak: 
piłka, chusta, balon, poduszka, woreczki wypełnione gro-
chem, wałki z gąbki. Bardzo prostym ćwiczeniem może 
być zabawa w kręgu, w pozycji siedzącej lub stojącej oraz 
rzucanie takiego przedmiotu do partnera z kręgu z wypo-
wiadaniem jego imienia lub jakiegoś zdania, które chce się 
przekazać (np. „Marysiu, wyglądasz ładnie”).  

Marta Bogdanowicz proponuje stosowanie w tej gru-
pie ćwiczeń chusty nazywanej „spadochronem”, która 
składa się z różnobarwnych fragmentów. Jej zdaniem, 
„dostarczając doznań wzrokowych (intensywne kolory), 
dotykowych (dotknięcie materiału, powiew powietrza) 
oraz ruchowych (dziecko może znajdować się na chu-
ście, pod chustą lub być nią owinięte) wszechstronnie 
stymuluje rozwój dzieci. Jeśli dołączymy piosenkę lub 
muzykę stymulacja ta będzie jeszcze pełniejsza, bo 
wzbogacona zostanie o wrażenia dźwiękowe” [9].  

„Chusta-spadochron” może mieć kształt koła, prosto-
kąta lub kwadratu. Zakończona jest uchwytami, dzięki 
którym można trzymać lub unosić chustę do góry, opusz-
czać w dół. Ćwiczenia z chustą można podzielić na ak-
tywności na początek spotkania, które ułatwiają wszyst-
kim dzieciom wzajemne poznanie się oraz na zakończenie 
sesji ruchowej. Przeprowadza się je w różnych pozycjach 
– siedzącej, stojącej czy leżącej. Terapeuci i opiekunowie 
stojąc w kręgu mogą, trzymając chustę za uchwyty, pod-
nosić ją wysoko oraz opuszczać na siedzące czy leżące na 
podłodze dzieci („wachlowanie wysoko – nisko”). Dzieci 
obserwują jak „spadochron” wypełnia się powietrzem i tra- 
ci je, zmieniając kształt. Interesującym przykładem ćwi-
czenia jest „karuzela”. Polega ona na tym, że dzieci siedzą 
na środku chusty, a opiekunowie kręcą nią dookoła, na 
początku wolno potem coraz szybciej. Można również 
poruszać chustą „wzniecając” małe i duże „fale”. Ćwicze-
nia ze „spadochronem” kończą się porządkowaniem prze-
strzeni, podczas którego dzieci wraz z terapeutami i opie-
kunami zwijają go w rulon [9]. 

Stałym etapem sesji ćwiczeń są „dziecięce masażyki”. 
Wynikają one z tego, że małe dzieci, a zwłaszcza niepełno-
sprawne intelektualnie potrzebują kontaktu dotykowego 
oraz delikatnego głaskania. Niezmiernie istotne jest, aby  
w takich ćwiczeniach brali udział rodzice. Za pośrednic-
twem dotyku przekazują oni radość oraz uczucie miłości 
swojemu dziecku. Dzięki stosowaniu masażyków pogłę- 
biają się wzajemne relacje między dzieckiem a dorosłym. 

Rodzice mogą lepiej poznać i zrozumieć swoje dziecko, 
zapewnić poczucie bezpieczeństwa [9]. Do ruchu i dotyku 
powinna być dołączona muzyka, dzięki której dziecko 
będzie czuło się w pełni zrelaksowane, uspokojone. Zwięk-
szy się też jego zdolność koncentracji uwagi. Ta forma 
ćwiczeń została nazwana przez Martę Bogdanowicz „za-
bawą relacyjno-relaksującą”. Przykładem dziecięcego ma-
sażyku może być wierszyk pod tytułem: „Tu płynie rzecz-
ka”, któremu towarzyszy wykonywanie przez terapeutę 
ruchów na plecach dziecka [9]: 

 
Tu płynie rzeczka, Możemy rysować palcami 

linię falistą po pleckach 
dziecka. 

tędy przeszła pani na 
szpileczkach. 

Palcem wskazującym  
i środkowym spacerujemy 
po pleckach dziecka. 

Tu stąpały słonie, Powoli i delikatnie kro-
czymy wewnętrzną stroną 
dłoni. 

i biegły konie. Dłońmi zwiniętymi  
w pięści stukamy szybko, 
ale nie mocno po plecach. 

Wtem przemknęła 
szczypaweczka, 

Poszczypujemy kark  
i szyję dziecka. 

zaświeciły dwa słoneczka. Wykonujemy na plecach 
dziecka ruchy okrężne 
całymi dłońmi. 

Spadł drobniutki desz-
czyk. 

Opuszkami palców stu-
kamy lekko po plecach. 

Czy cię przeszedł dresz-
czyk? 

Niespodziewanie, delikat-
nie szczypiemy w kark. 

 
Nie wszystkie wyżej przedstawione kategorie ruchu 

można wykorzystać w pracy z dziećmi z głęboką niepeł-
nosprawnością intelektualną. Optymalna dla nich jest 
grupa ćwiczeń pozwalających poznać i wyczuć swoje 
ciało. Dziecko pozostaje tu bowiem bierne – stroną ak-
tywną jest opiekun. Ćwiczenia wykonywane są na pod-
łodze, w bliskim kontakcie ciała z podłożem możliwe 
jest zaspokojenie poczucia bezpieczeństwa.  

W pracy z dziećmi z niepełnosprawnością w stopniu 
głębokim zalecane są też ćwiczenia prowadzące do wy-
tworzenia się związku z drugim człowiekiem. Najwięk-
sze zastosowanie mają tutaj ćwiczenia ruchu „z”. W tych 
okolicznościach dziecko „powierza” swoje ciało doro-
słemu (np. kołysanka – podczas której dorośli kołyszą 
dziecko w kocu jak w hamaku). Ruch może być dodat-
kowo wspomagany tłem muzycznym lub nuceniem ja-
kiejś melodii [15, 16]. 

 
 

Zakończenie – przydatność metody w pracy fizjote-
rapeuty i terapeuty zajęciowego  

 
Metoda Ruchu Rozwijającego pozwala fizjoterapeucie  

i terapeucie zajęciowemu realizować podczas organizowa-
nych sesji naturalne potrzeby dziecka. Korzyści z terapii nie 
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zawsze są widoczne natychmiast. Szczególnie trudno uzy-
skać takie informacje od małego dziecka, które nie potrafi 
nazwać tego, co się z nim dzieje, co odczuwa wewnątrz, 
bądź nie zawsze może to nawet – w sytuacji zaburzeń 
dysglotycznych, alalicznych czy oligofazji – wyrazić wer-
balnie. Obserwując dzieci w czasie i po zajęciach, można 
stwierdzić, na ile wzajemna relacja „dawania i brania” 
wyzwala doznania i zachowania pozytywne. Oczywiście 
mogą też pojawić się przykre uczucia, takie jak: lęk i napię-
cie przed bliskim kontaktem fizycznym z inną osobą lub 
jakimś rodzajem aktywności. Do pozytywnych, możliwych 
do wywołania korzyści zaliczyć można: poczucie bezpie-
czeństwa, relaks i redukcję napięcia, poznanie i akceptację 
własnej cielesności, wyzwolenie zaangażowania, budowa-
nie zaufania do siebie i innych, wchodzenie w bliski kontakt 
z innymi, osiąganie radości i przyjemności, dawanie radości 
innym, wzmaganie pewności siebie, budowanie więzi  
z grupą terapeutyczną, możliwość „dawania i brania” oraz 
wymiany, uczestnictwo w beztroskiej zabawie [1].  

O walorach metody świadczą liczne wypowiedzi 
osób uczestniczących w zajęciach zarówno terapeutów, 
jak i samych dzieci biorących udział w zabawach. Oto 
przykłady trzech takich stwierdzeń: 

1. „Dzieci są zachwycone, ufne i spontaniczne. Dla ro-
dziców, chcących ćwiczyć z dzieckiem, jest to powrót do 
czasu zabaw i odprężenie (…). Jestem zarażona wirusem 
Weroniki Sherborne i nie zamierzam się wyleczyć” [17]. 

2. „W ćwiczeniach uczestniczą nie tylko rodzice, ale 
również dziadkowie moich przedszkolaków i starsze ro- 
dzeństwo” [18]. 

3. „Każdy człowiek może służyć drugiemu pomocą, 
jeżeli pozwoli sobie na korzystanie ze swoich własnych 
doświadczeń, otworzy się na drugiego człowieka, będzie 
prawdziwie sobą. To, co najbardziej może mu pomóc, 
jest w nas. Metoda Weroniki Sherborne pozwala to do-
kładnie zobaczyć, odkryć i przeżyć” [19]. 

Metoda Weroniki Sherborne to system ćwiczeń, któ-
ry dzięki swojej naturalności i uniwersalności może mieć 
rozliczne zastosowania. Podstawowe kierunki to osiąga-
nia trzech grup celów – interwencji terapeutycznej w 
sferze psychoruchowej, interwencji socjoterapeutycznej 
oraz szeroko rozumianej profilaktyki i stymulacji rozwo-
ju. Może być zatem wykorzystywana zarówno w pracy  
z dziećmi zdrowymi, jak i tymi, które reprezentują róż-
nego rodzaju zaburzenia rozwoju oraz dysfunkcje i nie-
pełnosprawności. Nierzadkie są też próby terapii osób 
dorosłych. Szczególnie zalecana jest u osób: niepełno-
sprawnych intelektualnie; niepełnosprawnych ruchowo; 
z zespołem Downa; autystycznych; cierpiących na ner-
wicę; jąkających się; mających trudności w pisaniu i czyta-
niu; z mózgowym porażeniem dziecięcym; z zaburze-
niami sfery emocjonalnej i zaburzeniami zachowania; 
głuchych i niewidomych; osamotnionych lub zaniedba-
nych społecznie; nadpobudliwych [2].  
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Streszczenie 

Celem analiz jest przybliżenie badań jakościowych. W związku  
z tym autorka scharakteryzowała badania jakościowe uwzględnia-
jąc ich specyfikę i możliwości wykorzystania. Ponadto dokonano 
porównania badań jakościowych i ilościowych. Uwaga została 
skupiona także na badaczu w analizach jakościowych: jego ce-
chach i stawianych mu wymogach oraz specyfice podejmowanych 
działań w badaniach jakościowych. Ponadto przybliżony został 
proces badawczy w badaniach jakościowych. 
 
Słowa kluczowe: badania jakościowe, badacz, proces badawczy.  

Summary 

The aim of this article was to characterize qualitative research. 
The author made an attempt at characterizing qualitative rese-
arch and concentrated on its various uses. What is more, the 
comparison between qualitative and quantitative research was 
made. The author focused on the researcher: their traits, expec-
tations they has to fulfill and specificity of their mode of action 
in qualitative research. The research process was also shown.  
 
 
Key words: qualitative research, researcher, researcher process. 

 
 

Wstęp 
 
W toku badań prowadzonych w obszarach różnych na-

uk, w tym nauk o zdrowiu, obok preferowanych zwykle 
badań ilościowych – coraz częściej stosuje się metody 
jakościowe. Metody jakościowe są już nie tylko uzupełnie-
niem dla metod ilościowych, są alternatywą, gdyż pozwala-
ją uchwycić to, czego podejście ilościowe nie pokaże. Wy-
bór rodzaju badań jest kwestią indywidualną, coraz częściej 
autor analiz nie musi się już jednak „tłumaczyć” z decyzji  
o wyborze badań jakościowych. Poniższy artykuł nie jest 
zatem próbą udowodnienia naukowości grupy metod jakoś- 
ciowych, uważam bowiem, że ich naukowość jest oczywis- 
ta, lecz przybliżeniem specyfiki badań jakościowych. 

 
 

Charakterystyka badań jakościowych 
 
Badania jakościowe mają złożone tło historyczne,  

w którym wyróżnia się pięć okresów: tradycyjny (1900–
1950), modernizm lub złoty wiek (1950–1970), fazę roz-
mytą/pośrednią (1970–1986), kryzys reprezentacji (1986–
1990) oraz czasy obecne – postnowoczesność (1990–dziś) 
[1]. Czasy obecne cechuje rodzaj nowej wrażliwości, 
której istotą jest „zwątpienie w uprzywilejowanie miejsca 
któregoś z dyskursów, metody czy teorii o uniwersalnym  
i powszechnym roszczeniu autorytatywności wiedzy” [1].  

Należy jednak zaznaczyć, iż każdy z wymienionych 
momentów wraz z niesionymi przezeń znaczeniami funk-

cjonuje w teraźniejszości jako pewne dziedzictwo i zbiór 
praktyk, z których nadal korzystają lub które podważają 
badacze.  

Owa wielość propozycji i paradygmatów, strategii ba-
dawczych i metod analiz powoduje, iż coraz trudniej wy-
brać którąś z nich, co więcej, coraz szersze stały się dysku-
sje na temat sposobów oglądów, argumentowania i interpre-
tacji. Pamiętać jednak należy, iż „akt badań jakościowych 
nie może być postrzegany jako neutralna lub obiektywna, 
pozytywistyczna perspektywa” [1].  

Metoda jakościowa nie jest przypisana do jakiejś kon-
kretnej dziedziny, wykorzystywana jest przez różnorodne 
paradygmaty teoretyczne, a wiele dyscyplin sięga po ten 
rodzaj badań. Badania jakościowe nie mają również w za- 
sadzie odrębnego zbioru metod. Można stwierdzić za N.K. 
Denzin, Y.S. Lincoln, że „badanie jakościowe jest śróddys-
cyplinarną, międzydyscyplinarną, a czasem bezdyscypli-
narną dziedziną, przecinającą nauki humanistyczne i spo-
łeczne oraz nauki przyrodnicze. Badania jakościowe są 
tymi wieloma rzeczami na raz. Są wieloparadygmatyczne. 
Praktykujący je są uwrażliwieni na wartość podejścia wie-
lometodycznego. Oddani są perspektywie naturalistycznej 
oraz interpretatywnemu rozumieniu ludzkiego działania. 
(...) Badania jakościowe jako zbiór praktyk, produkują (w 
obrębie dyscyplin) napięcia i sprzeczności dotyczące same-
go projektu, włączając w to metody oraz kształt odkryć  
i interpretacji” [1]. 

Wśród całego bogactwa charakterystyk badań jako-
ściowych warto przytoczyć między innymi pięć postulatów 
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„teorii jakościowego myślenia", zaproponowanych przez  
P. Mayring: 

– „przedmiotem humanistycznych badań naukowych 
są zawsze ludzie, podmioty; podmioty, których do-
tyczą problemy badawcze, muszą być punktem wyj-
ścia i celem badania 

– na początku każdej analizy musi znajdować się 
dokładny i wyczerpujący opis (deskrypcja) obsza-
ru przedmiotowego 

– przedmiot badań nauk humanistycznych nie pojawia 
się (przed badaczem) jako całkowicie otwarty – mu-
si być zawsze odtwarzany poprzez interpretację 

– uogólnienia wyników badań humanistycznych nie 
uzyskuje się automatycznie poprzez przestrzega-
nie określonego postępowania, dochodzi się do 
niego stopniowo poprzez analizę pojedynczych 
przypadków” [2].  

Z kolei D. Garz i K. Kraimer podają cztery „podsta-
wowe cechy badań jakościowych”:  

– „przekonanie, iż dokonuje się społeczna konstrukcja 
rzeczywistości 

– przekonanie, że rozumiejące podejście do rze-
czywistości jest niezbędne 

– przekonanie, że centralną rolę odgrywa badanie 
pojedynczych przypadków oraz oparte na tym bu- 
dowanie typów 

– przekonanie, że badacz musi w sposób bezpo-
średni zaangażować się w praktykę – idea going 
native” [3]. 

Jak zaznacza Danuta Urbaniak-Zając wspólną cechą 
podejścia jakościowego jest przekonanie, że rzeczywi-
stość społeczna powstaje dzięki ludzkim działaniom  
i zawiera w sobie sens i znaczenia. Autorka podkreśla 
zatem odmienność przedmiotu badań nauk społecznych  
i przyrodniczych. „Rzeczywistość społeczna, która inte-
resuje badacza ma bowiem zawsze jakąś strukturę, stwo-
rzoną przez uczestniczące w niej osoby. Badacz, chcąc 
rekonstruować tę strukturę, nadbudowuje nad nią kolejną 
konstrukcję. Stąd wszelkie teorie naukowe są teoriami 
drugiego stopnia, nadbudowanymi nad istniejącą empi-
rycznie rzeczywistością. Sens i znaczenie są nieodłącz-
nym elementem rzeczywistości społecznej, a przy tym 
nie mają charakteru ponadczasowego, uniwersalnego, 
ponieważ tworzą się i modyfikują w działaniu ludzi. 
Działający ludzie interpretują sytuacje i zachowania 
innych korzystając (niekoniecznie świadomie) z posia-
danej wiedzy. (...) Wszelkie znaki umożliwiające inter-
pretację w życiu codziennym, a także interpretację na-
ukową, mają znaczenie kontekstowe. Takie samo słowo 
czy gest, zależnie od kontekstu, mogą mieć inne znacze-
nie. Możliwa jest też sytuacja odwrotna, gdy różne fi-
zycznie znaki mogą w określonym kontekście znaczyć to 
samo. Definiowanie sytuacji i działań jest wynikiem 
interpretacji uczestniczących w niej osób, dokonywanej 
z punktu widzenia ważnych w danym momencie intere-
sów. Z przekonania, iż świat społeczny jest zawsze świa-
tem «czyimś», ma jakiś indywidualny sens i to stanowi 
jego podstawową charakterystykę, wynika główne, sfor- 

mułowane już przez Schtüza, zadanie nauk społecznych: 
znalezienie takich środków i narzędzi badawczych, które 
w obiektywny, tzn. dający się weryfikować, sposób 
pozwolą gromadzić wiedzę o subiektywnych strukturach 
sensu” [4]. 

Badania jakościowe charakteryzują się holistycznym 
podejściem nastawionym na indukcyjny opis kontekstu, 
w jakim tkwi badana jednostka lub zjawisko – w celu 
zrozumienia sytuacji, tak jak czyni to osoba badana. 
„Nie chodzi jednak wyłącznie o kontekst aktualny, idzie 
także o historyczny, dziejowy, bo życie pojedynczego 
człowieka jest swoistą historią wiążącą człowieka z dzie- 
jami” [5]. Istotny jest fakt, iż badacz nie narzuca z góry 
przyjętych schematów czy przypuszczeń. Miarą trafności 
jest uznanie badanych, że opis faktycznie przedstawia 
ich sposób życia, a owo zrozumienie możliwe jest wy-
łącznie w kontekstowym uwikłaniu. Należy zaznaczyć, 
iż celem tego typu badań nie jest weryfikacja hipotezy, 
lecz odkrywanie idei ułatwiających wgląd w zjawisko 
[6]. Albowiem „badania są bardziej nastawione na pro-
cesy, ciągi zdarzeń, niż na ich rezultaty” [7].  

Charakterystyczną cechą badań jest sposób analizo-
wania wyników badań, albowiem wydobywanie zna-
czeń, interpretacji, procedury rozumienia ma charakter 
jakościowych opisów. Istotną cechą badań jakościowych 
jest subiektywizm rozumiany jako sięganie poza „dane 
obiektywne”: do interpretacji, do rozumienia, do nada-
wania znaczeń. Dane ujmowane są w taki sposób, jak 
widzą je badani, co powoduje, iż niezbędną cechą bada-
cza jest empatia [6].  

„Badania jakościowe stosujemy, gdy: 
– chcemy przyjrzeć się zjawiskom osadzonym w ich 

naturalnym środowisku, stanowiących zarazem ich 
kontekst, czyli gdy chcemy je poznać takimi, ja-
kie są, a nie stwierdzić, czy zgadzają się z naszym 
o nich mniemaniem 

– badane zjawisko jest «drażliwe», dotyczy pro-
blemów uznawanych w społeczeństwie za intym-
ne, prywatne 

– osobami badanymi są albo jednostki w wysokim 
stopniu samoświadomości, posiadające dużą zdol-
ność do artykulacji badanych problemów, bądź 
wręcz przeciwnie, gdy są one niezdolne do wypo-
wiadania się na temat interesujący badacza 

– chcemy poznać losy pojedynczych osób lub do-
trzeć «w głąb» interesujących nas zjawisk” [5]. 

Wspólne cechy badań jakościowych to: podejmowa-
nie bezpośredniego kontaktu badacza z badaną rzeczy-
wistością, odwoływanie się do kompetencji podmiotów 
badania, w procesie badawczym dużą rolę odgrywają 
dyskusje i rozmowy z badanymi, a badacz stosuje moż-
liwie nie strukturalizowane narzędzia [8]. 

 
 

Badania jakościowe a ilościowe 
 
Niezwykle często badania jakościowe przeciwstawia 

się w opisach badaniom ilościowym, choć istnieje także 
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podejście, które zakłada, iż badania jakościowe stanowią 
uzupełnienie ilościowych, traktujące owe typy badań 
jako komplementarne [9].  

Jedną z najistotniejszych różnic jest podkreślanie przez 
badaczy jakościowych „natury rzeczywistości jako kon-
struktu społecznego, bliskości stosunków między badaczem 
i przedmiotem badań, a także ograniczenia sytuacyjne 
wpływające na kształt badania. Zwracają również uwagę na 
fakt obciążenia wartościami aktu badawczego. Poszukują 
odpowiedzi na pytanie o to, jak wytwarzane jest doświad-
czenie społeczne i w jaki sposób nadawane jest mu znacze-
nie”. Z kolei badania ilościowe „dbają o pomiar i analizę 
związków przyczynowych, a nie o procesy. Badanie ilo-
ściowe ma mieścić się w obrębie wolnego od wartości 
schematu” [1]. 

N.K. Denzin, Y.S. Lincoln wymieniają pięć cech od-
różniających badania jakościowe od ilościowych. Pierw-
szą jest przekonanie, iż obie perspektywy zostały 
ukształtowane przez tradycje pozytywistyczne i postpo-
zytywistyczne w naukach przyrodniczych i społecznych. 
Pozytywizm zakłada, iż rzeczywistość można zawładnąć 
i zrozumieć, z kolei według postpozytywizmu możemy 
poznać jedynie przybliżony kształt rzeczywistości i nie-
możliwe jest jej pełne poznanie i zrozumienie. Należy 
jednak pamiętać, iż badania jakościowe mają swe histo-
ryczne początki w obrębie paradygmatu pozytywistycz-
nego. Kolejną cechą jest przyjęcie wrażliwości postmo-
dernistycznej i przekonanie, że metody pozytywistyczne 
to jedynie pewien sposób mówienia o rzeczywistości 
społecznej. Nie są lepsze, ani gorsze, a są jedynie innym 
rodzajem opowieści. Trzecią cechą jest uchwycenie 
punktu widzenia jednostki. Oba typy badaczy są zainte-
resowane opiniami jednostek, jednak ci posługujący się 
badaniami jakościowymi mogą bardziej zbliżyć się do 
perspektywy aktora społecznego, zwłaszcza dzięki za-
stosowaniu metod, takich jak: wywiad i obserwacja. 
Twierdzą oni również, iż badacze ilościowi rzadko po-
trafią uchwycić perspektywę badanego, albowiem posłu-
gują się słabymi, indukcyjnymi materiałami empirycz-
nymi. Kolejną cechą jest twierdzenie, iż badacze posłu-
gujący się metodami jakościowymi lepiej potrafią do-
strzec przymus w codziennym życiu społecznym, gdyż 
postrzegają świat w działaniu i tam osadzają swe odkry-
cia, podczas gdy badacze ilościowi odsuwają się od tej 
rzeczywistości, rzadko badając ją w sposób bezpośredni. 
Ostatnią cechą jest zapewnienie bogactwa opisów rze-
czywistości społecznej, które według badaczy korzysta-
jących z metod jakościowych jest wartościowe, w od-
różnieniu od zwolenników metod ilościowych, nie przy- 
wiązujących wagi do tego elementu [1]. 

E. Zaręba [6] charakteryzując metody ilościowe,  
a tym samym ukazując główne różnice w odniesieniu do 
metod jakościowych, podkreśla przede wszystkim ich 
dalece zestandaryzowany charakter. Metody ilościowe 
cechują bowiem ściśle zdefiniowane zmienne, zaplano-
wane i wystandaryzowane narzędzia, standaryzacja mak-
symalnej ilości składników sytuacji badawczej, a także 
uwzględnianie w ramach procesu badawczego potrzeby 

zastosowania metod statystycznych. Oczywistą zaletą 
badań ilościowych jest możliwość ich porównań, a z 
drugiej strony owa nadmierna koncentracja na „mierzal-
ności” powoduje, iż zatraca się kontekst badanych zja-
wisk. Metody ilościowe nie nadają się także często do 
analiz problemów wymagających głębokiego, zindywi-
dualizowanego podejścia, zjawisk, które „są często nie-
powtarzalne, mozaikowe, nieuchwytne dla «grubych» 
narzędzi empirycznych badań ilościowych” [10].  

Z kolei badania jakościowe cechuje holistyczne po-
dejście nastawione na indukcyjny opis kontekstu, a same 
badania są bardziej nastawione na procesy niż rezultaty 
[7]. Z tego też względu trudno mówić o jakiejś struktu-
rze badań ustalonej przed jej rozpoczęciem. Ponadto, 
opracowywanie badań ma charakter jakościowych opi-
sów i analiz, formę esejów czy felietonów. Jak zaznacza 
Danuta Urbaniak-Zając, zwolennicy badań jakościowych 
podkreślają, iż „uwolnienie od standaryzowanych narzę-
dzi zbierania danych umożliwia odtworzenie struktur 
budowanych przez uczestników życia społecznego i nie 
ogranicza sposobu udzielania odpowiedzi. Należy jednak 
zaznaczyć, iż od badacza wymaga się zasady otwartości, 
jako naczelnej zasady postępowania badawczego” [4]. 

W kontekście wzajemnego odniesienia metod jako-
ściowych do ilościowych warto wymienić, często przy-
taczane, słabe strony metod ilościowych. Przede wszyst-
kim metody ilościowe nie prezentują kontekstu bada-
nych zjawisk, czyli tym samym nie sytuują ich w szere-
gu współtowarzyszących im różnych innych zjawisk. 
Ponadto nadmiernie koncentrują się na danych ilościo-
wych i ich analizie statystycznej – nie doceniając tym 
samym analizy jakościowej badanych zjawisk. Często 
przesądzają w wynikach badań z powodu przyjętych  
z góry zmiennych, wyznaczających sposób konstruowa-
nia narzędzi badawczych [7]. Ponadto w badaniach ilo-
ściowych narzuca się język odpowiedzi, uniemożliwiając 
tym samym pozyskanie dodatkowych informacji, nie dba 
także o odpowiednią atmosferę badania, która sprzyjała-
by pozyskiwaniu otwartych i szczerych odpowiedzi. 
Często także ten typ badań nie docenia złożoności i oso- 
bliwości badanych zjawisk, oraz zapomina o interdyscy-
plinarnym charakterze badań pedagogicznych [9]. 

Warto podkreślić, iż badania jakościowe, dzięki re-
zygnacji przed kategoryzacją, pozwalają dotrzeć do 
dużej liczby szczegółów różnych złożonych zjawisk. Jak 
pisze J. Wódz, „we współczesnych społeczeństwach 
rodzą się dość szybko nowe zjawiska, [...] nie nadające 
się jeszcze do ujęcia ilościowego, a łatwe do rozpozna-
nia właśnie w badaniach jakościowych prowadzonych  
w określonych środowiskach społecznych” [11]. Istotne 
jest zatem, iż w badaniach jakościowych „możliwe jest 
podejmowanie tematów wykraczających poza to, co 
obiektywne i mierzalne, co pozwala na podejmowanie 
problematyki związanej z ocenami, wartościami, przeży-
ciami, czyli z tym co jednostkowe. Dla pedagogów jest 
to różnica tym ważniejsza, że zajmują się oni zagadnie-
niami związanymi z funkcjonowaniem człowieka wśród 
innych ludzi, w różnego rodzaju placówkach, instytu-
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cjach, czyli zarówno jego jednostkowością, jak i związ-
kami z innymi. Trudno jest więc redukować jego po-
znawanie tylko do wymiaru zdarzeń, mogących stanowić 
«obiektywne fakty»” [5]. 

Podsumowując ten wątek warto podkreślić raz jesz-
cze, iż „nowe pokolenie badaczy związanych z wrażli-
wością poststrukturalną, postmodernistyczną zakwestio-
nowało użyteczność metod pozytywizmu. Stoją na sta-
nowisku, że metody pozytywistyczne są tylko jednym ze 
sposobów mówienia o społeczeństwie i świecie społecz-
nym. Nie są więc ani lepsze, ani gorsze, są po prostu 
innym rodzajem opowieści” [1]. 

 
 

Badacz „uwikłany”  
 
Badanie jest sposobem tworzenia wiedzy, a zatem 

nieuchronnie wpisuje się w logikę dominacji, a jej no-
śnikiem jest sam dyskurs nauki oraz szczególna pozycja 
podmiotowa badacza jako narratora opisywanych sytu-
acji społecznych”. Wiedza jest bowiem władzą [12]. 
Niewinność badacza jest więc zakwestionowana, gdyż 
sposób kształtowania opisu zawiera wbudowane relacje 
dominacji, i to badacz – mimo prób jak najlepszego 
zbliżenia się do problemu, ludzi – jest osobą kształtującą 
sposób prezentacji i przedstawienia owych ludzi i pro-
blemów na swój sposób. „Ingerencja w środowisko spo-
łeczne nigdy nie jest niewinna, zawsze niesie ze sobą 
bardziej lub mniej ukryte roszczenia do kontroli” [12]. 

Ze względu na uwikłanie w relacje dominacji kultu-
rowej badacz powinien – zdaniem K. Lenzo – pisać tekst 
„z różnych pozycji podmiotowych” [13]. Zabieg ów 
polega na złamaniu stylistycznych konwencji tekstu 
naukowego poprzez wplatanie konwencji dziennika, listu 
czy bezosobowego protokołu obserwacji, korzystanie  
z pierwszej osoby liczby pojedynczej („ja”) – dotyczącej 
badacza oraz mnogiej („my”) – dotyczącej społeczności, 
z którą badacz się identyfikuje, a także wypowiedziami  
o charakterze autorefleksji. Owa transgresywność badacza 
ukazuje jego wielość usytuowań, problematyczność toż- 
samości, ale przede wszystkim autorefleksję badacza  
i jego styl narracji, który stanowi istotne narzędzie 
kształtowania świata społecznego. Jak pisze B. Agger: 
„Tekst staje się «życiem codziennym», jego postulat 
stylistycznego posłuszeństwa temu, co społeczne [domi-
nujące] jest nieustannie reprodukowany przez ludzi, 
którzy żyją czytając. Czytanie i pisanie w dobie późnego 
kapitalizmu staje się czystym powtórzeniem, szukaniem 
po śladach, wyostrzonym przez zadziwiającą samowy-
starczalność praktyki badawczej, reprodukującej dyscy-
pliny naukowe z czystej chęci profesjonalizmu, przez 
«akademizm». To, co Adorno nazywa totalną admini-
stracją, a Marcuse jednowymiarowością, istnieje dzięki 
akademickim tekstom i życiorysom”[12]. 

Wiedza w badaniach jakościowych zdaniem P. Mc-
Larena nie jest traktowana jako „prawda”, lecz „społecz-
ny tekst”, który został skonstruowany przez określone 
podmioty w pewnych warunkach [12]. Włączone w dys- 

kurs nauki badania jakościowe są „elementem władzy 
konstruującej społeczne podmiotowości”, powinny więc 
stanowić próbę wglądu w całość pola badawczego, a nar-
racja badanych powinna stanowić podstawowy element 
praktyki badawczej [12]. Dla badacza rozumienie dane-
go zjawiska to tyle, co „zobaczenie” go z perspektywy 
osób, których dotyczy, to tyle, co: „«odtworzyć subiektyw-
ne struktury znaczeniowe» mu przypisane, co jednocześnie 
nie wyklucza wyjścia «poza płaszczyznę subiektywnego 
sensu», jakie nadaje się badanemu zjawisku” [14].  

Cechą badacza jest także świadomość konieczności 
eklektyzmu, jeśli chodzi o stosowane metody, narzędzia  
i podejścia. „Badanie jakościowe to podejście, które cechu-
je wielość wykorzystywanych metod oraz zaangażowanie 
interpretacyjne, naturalistyczne traktowanie przedmiotu. 
Oznacza to, że badacze studiują rzeczy w ich naturalnym 
otoczeniu, starając się nadać sens lub zinterpretować zjawi-
sko w kategoriach znaczeń, jakie nadają mu ludzie. Badanie 
jakościowe opiera się na przemyślanym wykorzystaniu  
i zebraniu różnorodnych materiałów empirycznych (stu-
dium przypadku, doświadczenie osobiste, samoobserwacja, 
biografie, wywiad, obserwacja, materiały historyczne, inte-
rakcyjne i wizualne), które przedstawiają życie jednostek, 
trudne momenty i znaczenia pojawiające się w jego toku. 
Stąd badacze posługujący się badaniem jakościowym roz-
wijają szereg wzajemnie powiązanych metod w nadziei 
uzyskania dzięki temu lepszego obrazu badanego proble-
mu” [1].  

Ze względu na  różnorodność wyboru metod badaw-
czych mówi się o majsterkowaniu, a samego badacza okre-
śla się mianem „złotej rączki”, czyli osoby, która podejmu-
jąc się badań wykorzystuje materiały empiryczne, metody  
i strategie, które ma pod ręką, lub konstruuje własne narzę-
dzia. Badacz nie ustala „z góry” jakie praktyki badawcze 
zastosuje, albowiem „wybór praktyk badawczych zależy od 
zadawanych pytań, te zaś zależą od kontekstu” [15].  
A. Wyka podkreśla także, iż wśród wielu badaczy dominuje 
tendencja nie stosowania terminu „metoda” do ich czynno-
ści badawczych, co podkreślić ma podejście do swej roli 
jako „potocznych współuczestników rzeczywistości” [8]. 
Mimo korzystania przez badacza z wielu metod celem 
wnikliwego poznania zjawiska „nigdy nie jest możliwe 
uchwycenie obiektywnej rzeczywistości” [1]. Interaktywny 
proces badania kształtowany jest bowiem przez jego własne 
doświadczenia i cechy, a „historie opowiadane przez bada-
czy są zawsze historiami światów, które badali” [1]. 

Badacz powinien wypracować otwartość na badaną 
rzeczywistość i ostrożnie posługiwać się schematami 
poznawczymi. Sytuacja badawcza staje się bowiem 
sytuacją wymiany. Badacz poprzez rezygnację z „rosz-
czenia do pozycji uprzywilejowanej poznawczo” traci 
jednocześnie swe uprzywilejowanie psychologiczne i na 
równi z badanym ponosi koszty psychologiczne uczest-
nictwa w procesie badawczym. Sam kontakt badawczy 
ma mieć charakter otwartej wymiany opartej na zaufa-
niu, umowie i wzajemnym szacunku. To co istotne, to 
także elastyczność badacza, albowiem to on ma dopaso-
wywać się do sytuacji badawczej i zmieniać się pod jej 
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wpływem. Zaznaczyć należy, iż relacja badacza i bada-
nego stanowi relację podmiotów. To, co istotne to jaw-
ność działania badacza, który szczerze prezentuje swe 
intencje i zamiary, nie stosuje fałszywych instrukcji – 
informuje o prawdziwym celu badania, nie manipuluje. 
Badacz przestaje zatem być neutralnym i anonimowym 
ekspertem akademickim – staje się świadkiem lub wręcz 
uczestnikiem badanych zjawisk [8]. 

 
 

Proces badawczy w badaniach jakościowych 
 
Jednym z głównych założeń badań jakościowych jest 

przekonanie, iż analizowane zjawiska nie są poznawalne 
poza swoim kontekstem sytuacyjnym, gdyż to dopiero 
jego uwzględnienie umożliwia nadanie zjawiskom wła-
ściwego sensu [9]. Istotne jest także, iż teoretyczna obu-
dowa poszukiwanych rozwiązań opracowywana jest i do-
bierana w trakcie badań lub po ich przeprowadzeniu, 
albowiem „teoria jest raczej wykorzystywana do pomocy 
w zrozumieniu tego, co już zostało zaobserwowane, niż 
dyktowania, czego powinno się szukać” [16]. 

Charakterystyczną cechą badań jakościowych jest 
brak dookreślonej koncepcji w początkowym etapie 
poszukiwań [5]. W badaniach jakościowych nie przy-
wiązuje się wagi do formułowania celów badawczych  
i hipotez (A. Wyka podkreśla, iż wybór podejścia jako-
ściowego zmusza badacza do rezygnacji z hipotez ba-
dawczych [17]), a także formalizacji języka, ustalania 
zmiennych zależnych i niezależnych – uważa się taką 
strukturalizację za niewłaściwe zawężenie perspektywy 
[9]. Rezygnacja z hipotez zakłada bezzałożeniowość w 
poznaniu natury interesującego badacza zjawiska i ozna-
cza przyjęcie przez niego postawy „naiwnej poznawczo” 
[5]. Cel i pytania badawcze mają charakter tymczasowy, 
aż do zakończenia badań, albowiem w trakcie groma-
dzenia materiałów empirycznych mogą pojawić się nie-
przewidziane przez badacza wątki lub zagadnienia, które 
badacz może i powinien dopisać do swej listy [4]. 

Proces badania jakościowego ma odmienny charakter 
od analiz ilościowych, albowiem „wychodzi się w nim 
bowiem od doświadczenia życia codziennego, od rzeczywi-
stości, a więc droga prowadzi od praktyki do teorii, nie 
oznacza to jednak, że teoretyczne przygotowanie badacza 
jest zbędne. Badania jakościowe są generatywnymi, induk-
cyjnymi, ponieważ na bazie zebranych danych indukuje się 
wiedzę o świecie, która może przysłużyć się do stworzenia 
nowej teorii, opisującej poznawane zjawisko” [5]. 

N.K. Denzin, Y.S. Lincoln [1] prezentują pewne fazy 
procesu badawczego, pewne poziomy działań i praktyk, 
które charakteryzują się tym, że za wszystkimi – oprócz 
jednej – kryje się badacz usytuowany biograficznie. 

Faza pierwsza dotyczy badacza jako podmiotu wie-
lokulturowego, „wskazując na głębię i złożoność per-
spektyw tradycyjnych i badań stosowanych, w które 
wkracza umiejscowiony w kontekście społecznym ba-
dacz” [1]. Istotne jest tu umiejscowienie badacza w hi-
storii i tradycjach badawczych. Badacz musi zmierzyć 

się z etyką oraz polityką badań, albowiem współcześnie 
nie można już mówić o badaniach w dyscyplinach hu-
manistycznych wolnych od wartości. 

Kolejna faza dotyczy paradygmatów i perspektyw teo-
retycznych przyjmowanych przez badacza, który w za-
łożeniu jest filozofem, kierującym się wysoce abstrakcyj-
nymi zasadami. Zasady natury ontologicznej (Jakiego ro-
dzaju istotą jest człowiek? Jaka jest natura rzeczywistości?), 
epistemologicznej (Jaki jest związek między badaczem a je- 
go założeniami?) i metodologicznej (Jak poznajemy świat, 
czy zdobywamy wiedzę o nim?), kształtują sposób postrze-
gania świata i funkcjonowania w nim przez badacza. Zbiór 
przytoczonych zasad, przesłanek można określić mianem 
paradygmatu. Można wyróżnić cztery główne paradygmaty 
interpretacyjne, wokół których budują się badania jako-
ściowe: pozytywistyczny i postpozytywistyczny, konstruk-
tywistyczno-interpretatywny, krytyczny oraz feministycz-
no-post-strukturalny. Należy zaznaczyć, iż wspomniane 
perspektywy i paradygmaty działają przeciw i obok modeli 
pozytywistycznych i postpozytywistycznych. 

Paradygmaty pozytywistyczne i postpozytywistyczne 
„operują w obrębie realistycznej i krytyczno-realis- 
tycznej ontologii oraz obiektywnych epistemologii, opie-
rając się na metodologiach eksperymentalnych bądź 
quasi-eksperymentalnych, badaniach surveyowych lub 
ściśle określonych metodologiach jakościowych” [1].  
Z kolei konstruktywizm przyjmuje istnienie wielości rze-
czywistości społecznych, zakłada, że poznający i przedmiot 
tworzą znaczenia i opiera się na naturalistycznych procedu-
rach metodologicznych, a odkrycia prezentowane są w for- 
mie teorii ugruntowanej. Modele feministyczne, etniczne, 
marksistowskie oraz studiów kulturowych uznają, iż realny 
świat wytwarza materialne różnice w odniesieniu do rasy, 
klasy, płci. Opierają się na subiektywistycznych epistemo-
logiach i naturalistycznych metodologiach, a materiały em- 
piryczne oceniane są w kategoriach implikacji emancypa-
cyjnych. Feministyczne teorie poststrukturalne akcentują 
problemy związane z tekstami o tematyce społecznej i nie- 
możnością oddania w pełni świata przeżywanego. Para-
dygmat studiów jest złożony, odwołuje się do metod ba-
dawczych traktując je jako sposoby wytwarzania znaczeń  
i oporów wobec struktur władzy. Badacze przyjmujący ten 
paradygmat odczytują teksty, dokonują analizy dyskursu, 
tworzą lokalne etnografie, wywiady otwarte oraz przepro-
wadzają obserwacje uczestniczące – skupiając się na kate-
goriach rasy, klasy, płci wytwarzanych i odtwarzanych  
w określonych historycznie sytuacjach. 

Jak do tej pory koncentrowano się w ramach procesu 
badawczego na konkretnym problemie empirycznym, 
który ma zostać poddany badaniu. Kolejny, trzeci etap, 
dotyczy strategii badawczych jakimi może posłużyć się 
badacz. Początkiem tej fazy jest stworzenie bogatego 
projektu badania i określenia jego celów. Pamiętać nale-
ży jednak, iż „model badania obejmuje elastyczny zbiór 
wskazówek, które łączą paradygmaty teoretyczne ze strate-
giami badawczymi i metodami uzyskiwania materiału 
empirycznego. Model badania umiejscawia badaczy w 
świecie empirycznym, łącząc go z określonymi miejscami, 
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osobami, grupami, instytucjami i ogółem istotnych materia-
łów interpretatywnych (...), określa również sposób, w jaki 
badacz ma traktować dwie zasadnicze kwestie, to jest re-
prezentacji i uprawomocnienia” [1]. Na strategię składają 
się umiejętności, założenia oraz praktyki przy pomocy 
których badacze przechodzą od paradygmatu do świata 
empirycznego. Strategie uaktywniają zatem paradygmaty 
interpretacyjne i przywiązują badacza do określonych me-
tod zbierania i analizy materiału. 

Dalszą fazą jest zbieranie i analizowanie materiałów 
empirycznych. Badacz wykorzystując wybiera metodę lub 
metody analizy materiałów empirycznych i poszukuje 
sposobów porządkowania i interpretowania dokumentów. 

Kolejnym etapem pracy jest interpretacja i prezenta-
cja. Należy przypomnieć bowiem raz jeszcze, iż cechą 
badań jakościowych jest ich twórczy charakter i ko-
nieczność nieustannej interpretacji, a badacz nie kończy 
badań z górą materiałów, które później z łatwością opi-
suje, gdyż interpretacje jakościowe są konstruowane.  
W pracy badacza powstaje tekst źródłowy w postaci 
zapisków i dokumentów, a piszący „jako interpretator 
porusza się między tekstem ostatecznym, do publikacji, 
a roboczym tekstem z badań, czyli notatkami i objaśnie-
niami opartymi na tekście źródłowym, a ten ostatni jest 
następnie przetwarzany w roboczy dokument interpreta-
cyjny, obejmujący wstępne próby piszącego nadania 
sensu  temu, czego się dowiedział” [1]. Ostatecznie po-
wstaje końcowy tekst, który może przybrać różną formę. 
Zaznaczyć należy, iż nie istnieje jedna możliwa i słuszna 
interpretacja. 

Warto zaznaczyć, iż badania jakościowe dążą nie 
tylko do opisu jednostkowych sytuacji, ale również do 
formułowania uogólnień i budowy twierdzeń teoretycz-
nych [4]. 

 
 

Zakończenie 
 
Wybór podejścia badawczego jest decyzją badacza, 

warto jednak pamiętać, iż – jak podkreśla T. Bauman – 
„podejście jakościowe pozwala na podejmowanie takich 
zagadnień, które dotyczą poszczególnych ludzi, jednostko-
wych przypadków, a także (...) zjawisk złożonych treściowo 
i znaczeniowo, np. stylu życia oraz zjawisk zmiennych, 
«stających się», o charakterze procesu społecznego” [5]. 
Mimo iż wyróżnić można różne rodzaje badań jakościo-
wych, to jednak we wszystkich typach „podzielane jest 
przekonanie, iż świat społeczny jest strukturą, której pod-
stawową właściwością są sensy i znaczenia tworzone przez 
ludzi w trakcie ich codziennych aktywności” [4]. 
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Streszczenie 
Celem artykułu jest przedstawienie stanowiska menedżera i jego 
umiejętności w zakładzie opieki zdrowotnej. Funkcja ta wymaga 
wszechstronnego wykształcenia z różnych dziedzin: prawa, medy-
cyny, ekonomii i psychologii. Pomimo tego osoba pełniąca takie 
stanowisko powinna charakteryzować się innymi kluczowymi 
kompetencjami, tak aby jego działania były pozytywnie skorelo-
wane z efektywnością pracy. Ważne jest posiadanie odpowiednich 
cech w zakresie motywowania, koordynowania i organizowania 
pracy personelu. Menedżerem zakładu opieki zdrowotnej w Polsce 
może być osoba spełniająca wymogi określone w Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 17.05.2000 r. Zarządzanie to proces 
planowania, przewodzenia i kontrolowania działalności organizacji 
i wykorzystania posiadanych zasobów zmierzających do określo-
nych celów. Nie jest to zadanie łatwe do wykonania, dlatego me-
nedżer musi być świetnym specjalistą w zakresie pełnienia tych 
funkcji. Cały czas istnieje popyt na profesjonalne przygotowanie 
do zarządzania menedżerów służby zdrowia. Jest to zadanie pasjo-
nujące, nieustannie rzucające coraz to nowe wyzwania, stawiające 
coraz trudniejsze zadania do wykonania. 
 
Słowa kluczowe: menedżer, zakład opieki zdrowotnej, zarzą-
dzanie. 

Summary 

This article presents the position of manager and his skills in  
a healthcare institution. This feature requires a comprehensive 
education in various fields: law, medicine, economics and psy-
chology. Despite this, a person holding such a position should be 
characterized by other core competencies, so that his action were 
positively correlated to performance. It is important to have the 
appropriate characteristics in motivating, coordinating and organiz-
ing the work of staff. A health care manager in Poland may be  
a person meeting the requirements specified in the Ministry of 
Health of 05.17.2000, the management is the process of planning, 
guiding and controlling the activities of the organization and use  
of resources intended for specific purposes. This is not an easy task 
to do, because a manager needs to be a great specialist in perform-
ing these functions. All the time there is a demand for profession-
ally trained managers to managehealth care. This is an exciting 
task, constantly throwing new challenges, placing themore difficult 
tasks to accomplish. 
 
 
 
Key words: manager, healthcare facility management. 
 

 
 

Wstęp 
 
Cały czas istnieje popyt na profesjonalnie przygotowa-

nych do zarządzania menedżerów służby zdrowia, a słówko 
„nowoczesne” przypomina o konieczności stałego aktuali-
zowania zdobytej wiedzy menedżerskiej, bo to czego na-
uczyliśmy się kilka lat temu staje się nieaktualne, stare, 
nieprzydatne. Teoretycy uznają zarządzanie za naukę ścisłą 
z dającymi się opisać dokładnie mechanizmami podejmo-
wania decyzji, spodziewanymi skutkami i rozlicznymi 
ponadczasowymi prawidłowościami. Zarządzanie opieką 
zdrowotną, szczególnie tak jak w Polsce w okresie totalnej 
transformacji wszystkiego we wszystko nie poddaje się 
takiej „naukowej” definicji. Zarządzanie w sektorze ochro-
ny zdrowia staje się sztuką umiejętnego wykorzystywania 
wiedzy z różnych dziedzin: prawa, medycyny, ekonomii, 
psychologii itp. Nic zatem dziwnego, że przedstawiciele 
każdej z podstawowych profesji mają szansę na skuteczne 
pełnienie funkcji menedżerskich w służbie zdrowia, oczy-
wiście pod warunkiem, że uzupełnią wykształcenie co 

najmniej o wiedzę o abecadle zarządzania, a zwłaszcza  
o mechanizmach zarządzania zasobami ludzkimi. 

Kierowanie placówką zdrowotną jest zajęciem ryzy-
kownym, niezdrowym, a jednocześnie pasjonującym, nie-
ustannie rzucającym coraz to nowe wyzwania, stawiającym 
coraz trudniejsze do rozwiązania problemy. 

 
 

Funkcje zarządzania ZOZ-em 
 
Zakład opieki zdrowotnej zgodnie z art. 8 ustawy  

o zakładach opieki zdrowotnej może w Polsce założyć  
i zarejestrować każda osoba prawna i fizyczna poza 
samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.  

Podstawą działania zakładu opieki zdrowotnej jest 
jego statut. Zgodnie z art. 11 ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 r. powinien zawierać 
zapisy: nazwę zakładu odpowiadającą zakresowi udzie-
lanych świadczeń zdrowotnych, cele i zadania zakładu, 
siedzibę i obszar działania, rodzaje i zakres udzielanych 
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świadczeń, organy zakładu i strukturę organizacyjną oraz 
formę gospodarki finansowej.  

Kierownikiem zakładu opieki zdrowotnej może być 
osoba spełniająca wymogi określone w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie wy-
magań jakim powinny odpowiadać osoby na stanowi-
skach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej. 

Zarządzanie to proces planowania, organizowania, 
przewodzenia i kontrolowania działalności organizacji  
i wykorzystania posiadanych zasobów zmierzających do 
określonych celów.  

Pierwszoplanowym celem zakładu opieki zdrowotnej 
jest zaspokajanie potrzeb zdrowotnych ludzi zamieszku-
jących i przebywających w otoczeniu danego zakładu 
opieki zdrowotnej lub specjalnie przybywających do da- 
nego zakładu w celu leczenia z innych rejonów.  

Proces zarządzania opiera się na czterech bazowych 
funkcjach. Należy tu wymienić: planowanie, organizo-
wanie, kierowanie i kontrolowanie.  

 
 

Przywództwo w organizacji 
 
Z przywództwem możemy się spotkać w każdej dzia-

łalności gospodarczej zarówno prywatnej, państwowej czy 
życiu codziennym. Warto zatem pokusić się o przybliżenie 
tego pojęcia, jak również innych kategorii z nim związa-
nych. Definicje słowa przywództwo możemy rozpatrywać 
w dwóch aspektach: jako proces i jako właściwość. Pierw-
sza z tych kategorii charakteryzuje to zagadnienie jako 
proces, który nie wymusza wpływu w toku kierowania 
i koordynowania działań uczestników skoordynowanej 
grupy, zmierzającej do osiągnięcia celów danej organizacji. 
Właściwością przywództwa zaś jest zestaw cech lub cha-
rakterystyk przypisanych tym, którzy są powszechnie po-
strzegani i uznawani za efektywnych przy wywieraniu tego 
rodzaju wpływu na inne jednostki. Z powyższych zdań 
wprost wynika, iż przywódcą nie jest tylko kierownik w 
organizacji, ale również inna osoba, która pełni rolę przy-
wódcy w innych kontaktach interpersonalnych. Proces 
przywództwa w organizacji można określić także, jako 
wywieranie szczególnego wpływu kierownika na innych 
pracowników, w wyniku którego wykonują oni założone 
przez niego zadania i cele.  

Przywództwo w organizacji jest procesem złożonym 
z kilku podstawowych składników, warto zatem pokusić 
się o ich wymienienie i charakterystykę. Są to: 

 
• Władza lidera – w organizacji sprowadza się do 

podejmowania decyzji przez kierownika, jak 
również egzekwowania ich wykonania. Upoważ-
nienie to wypływa z tytułu zajmowanego przez 
niego stanowiska w organizacji. 

• Zdolność rozumienia sił motywujących – przy-
wódca w danej organizacji powinien wiedzieć ja-
kie czynniki motywują jego podwładnych. 

• Zdolność do tworzenia klimatu wzbudzającego 
motywację – wynika ona wprost z cech osobis- 

tych lidera – kierownika organizacji, takich jak 
urok osobisty, atrakcyjność czy elokwencja.  

• Styl – jest to sposób w jaki oddziałuje kierownik na 
swoich podwładnych. Odpowiedni styl kierownika, 
który jest akceptowalny przez resztę grupy pracow-
niczej, wywołuje pozytywne rezultaty w postaci 
wykonywania celów całej organizacji.  

Rozbudowany proces przywództwa w organizacji nie 
mógłby się odbyć bez osoby na samym szczycie przed-
siębiorstwa – przywódcy, lidera, menedżera czy kierow-
nika. Określeń tego stanowiska jest wiele i można sto-
sować je zamiennie. Jest oczywiste, że sam proces przy-
wództwa, jak i sukces danej organizacji zależy w dużej 
mierze od kierownika.  

Kierownik to stanowisko w przedsiębiorstwie, zajmo-
wane przez ludzi, którzy dzięki swojej pracy, inteligencji  
i kreatywności dążą do sukcesu. Aby utrzymać wypraco-
waną pozycję nie mogą spocząć na laurach, muszą ciągle 
dostosowywać się do zmian zachodzących w gospodarce, 
polityce i otoczeniu społecznym. Przyszłość a nawet już 
dzień dzisiejszy rysuje kontury nowoczesnych menedże-
rów, nie urzędników i biurokratów, lecz przedsiębiorców, 
moderatorów i promotorów. Efektywność ich działania 
w dużej mierze zależy od cech osobowości, zdolności, 
kompetencji i kreatywności, rozumianej jako odkrywanie, 
projektowanie, twórcza inwencja. Współcześni menedże-
rowie muszą sprostać o wiele bardziej poważnym i skom-
plikowanym wymaganiom niż te, które stały przed nimi  
w kończącym się stuleciu. Od tego, jak potrafią przygoto-
wać do nadchodzących zmian siebie, swój personel i firmę 
zależeć będzie ich sukces, jak i całej organizacji.  

Warto zatem pokusić się o wymienienie i scharakte-
ryzowanie podstawowych funkcji jakie musi wypełniać 
kierownik w organizacji. Są to:  

• planowanie 
• organizacja pracy 
• przewodzenie projektom 
• szeroko rozumiana kontrola (personalna, jako-

ściowa, rzeczowa).  
Pierwsza funkcja wykazuje, że kierownicy-przywódcy 

koordynują ludzkie i materialne zadania, określają cele 
działania, które zazwyczaj są oparte na określonym wzorcu. 
W sekcji specjalizacyjnej (fachowej) planowania kierownik 
odpowiada za ustalenie kosztorysu i daty realizacji projektu, 
zaopatrzenie w czynniki produkcji, najefektywniejsze roz-
dysponowanie zasobów produkcyjnych. Ponadto konstruuje 
zespół – dobiera ludzi o odpowiednich kwalifikacjach  
i wiedzy, adekwatnych do przyporządkowanej im pracy. 
Uzgadnia plan pracy i cele zespołów a także indywidualne 
plany i zamierzenia poszczególnych pracowników oraz ich 
miejsce w ogólnych sektorach projektu.  

Organizacyjna rola na wyżej wymienionym stanowisku 
polega na odpowiednim połączeniu wszystkich sektorów 
wykorzystywanych do realizacji projektu. Przywódca regu-
luje godziny pracy podzespołów, zarządza zmianami pra-
cowników, wydaje zasoby materialne poszczególnym jed-
nostkom. Przygotowuje szkolenia i treningi przystosowują-
ce do określonych zadań. Ustala płace i rodzaj rozliczenia, 
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zróżnicowane zgodnie z wniesionym wkładem pracy  
i osiąganymi rezultatami, dysponuje budżetem zespołu. Do 
organizacyjnych zadań kierownika należy również zapew-
nienie bezpieczeństwa pracy, zabezpieczenie maszyn i in- 
nych dóbr kapitałowych zaangażowanych w realizację 
projektu.  

Do zakresu obowiązków osoby usytuowanej na stano-
wisku przywódczym należy „przewodzenie” podwładnym. 
Funkcja ta określa, w jaki sposób kierownicy wpływają na 
podwykonawców doprowadzając do wykonania zlecenia. 
Kwestia skuteczności oddziaływania kierowników na pod-
władnych interesuje badaczy organizacji od dziesięcioleci. 
„Na początku lat trzydziestych XX w. amerykański psycho-
log K. Lewin w serii eksperymentów wykazał wpływ stylu 
kierowania na klimat społeczny grupy i na zachowania 
poszczególnych jej członków. 

Powyższe charakterystyki zadań i funkcji kierownika 
pozwalają na identyfikację podstawowych typów zacho- 
wań przywódczych: 

• Kierownik autokrata: wyznacza cele i kieruje 
aktywnością grupy i poszczególnych jej człon-
ków; przydziela każdemu członkowi przedmiot  
i zakres działania oraz współpracowników. Przy 
ocenie działalności nie podaje kryteriów.  

• Kierownik demokrata: zachęca podwładnych do 
wspólnego rozmawiania, dyskutowania, ustalania 
priorytetów, a przy ocenie działalności zabiega  
o przedstawienie obiektywnych podstaw oceny. 

• Kierownik uchylający się od interwencji: od-
grywa przyjacielską, ale pasywną rolę. Członko-
wie grupy mają pełną swobodę w podejmowaniu 
decyzji dotyczących projektu. Kierownik uchyla-
jący się od odpowiedzialności na pytania odpo-
wiada zgodnie z oczekiwaniami osoby pytającej  
i nie przedstawia własnych propozycji; unika oce-
niania niezależnie od tego, czy ocena byłaby po-
zytywna czy negatywna. 

W tym miejscu trzeba podkreślić, że kierowanie jest 
procesem planowania, organizowania, przewodzenia i kon- 
trolowania działalności członków organizacji oraz wyko-
rzystania wszystkich innych jej zasobów dla osiągnięcia 
ustalonych celów. Z tego powodu nie każdy człowiek ma 
predyspozycje do objęcia tego stanowiska.  

Wybór stylu zarządzania jest ściśle uzależniony od 
rozmiarów i rodzaju przedsiębiorstwa oraz osobistych 
kwalifikacji osoby zatrudnionej na stanowisku przywód-
cy w organizacji. Kierownik musi zapewnić, by działa-
nia członków organizacji rzeczywiście prowadziły do 
osiągnięcia ustalonych przez nią celów, ocenia jakość 
wykonania powierzonych zadań przez jednostki podwy-
konawcze. Funkcja kontrolowania wiąże się z podejmo-
waniem różnego rodzaju decyzji. Problemem decyzyj-
nym dużej wagi jest ustalenie ocenianej dziedziny. Kon-
trola merytoryczna może polegać zarówno na pełnym 
sprawdzeniu stanu rzeczywistego w porównaniu z za-
mierzonym, jak i jedynie niektórych zadań ze względu 
na ich istotność w przebiegu całego projektu. O zasto-
sowaniu właściwych środków, metod i technik opiniują-

cych decyduje kierownik, biorąc pod uwagę najlepsze  
w danej sytuacji. Za pomocą funkcji kontrolnej kierow-
nik może utrzymać organizację na właściwym torze, nie 
pozwalając jej na nadmierne odchylenia od celów. 

Określenie kierownika jako planisty, organizatora, przy- 
wódcy i kontrolera jest dużym uszczupleniem jego roli  
w organizacji, przedsiębiorstwie. Osoby pracujące na tym 
stanowisku pracują praktycznie z każdym i na każdym 
szczeblu wewnątrz i na zewnątrz macierzystej organizacji – 
nie tylko z podwładnymi. Kooperantem jest każdy, kto 
może przyczynić się do osiągnięcia celów jednostki lub 
całej organizacji. Kierownicy doprowadzają do równowagi 
między konkurencyjnymi celami i ustalają priorytety.  
W dowolnym momencie każdy z nich stoi wobec wielu 
organizacyjnych celów, problemów i potrzeb, współzawod-
niczących o czas i zasoby kierownika (zarówno ludzkie, jak 
i materialne). Ze względu na to, że zasoby te zawsze są 
ograniczone, przywódca musi doprowadzić do najbardziej 
efektywnej alokacji czynników między różnymi celami  
i potrzebami. Tak więc, kierownik oprócz podstawowych 
funkcji musi być także dobrym analitykiem oraz negocjato-
rem chociażby w dziedzinie współpracy ze współpracowni-
kami spoza organizacji. Ponadto zakres obowiązków kie-
rownika jest rozszerzany w zależności od gałęzi przemy-
słowej do której odnosi się stanowisko.  

 
 

Czynniki wpływające na wybór określonego stylu 
kierowania 

 
Kierowanie „jest procesem planowania, organizowa-

nia, przewodzenia i kontrolowania pracy członków or-
ganizacji oraz wykorzystywania wszelkich dostępnych 
zasobów organizacji do osiągnięcia jej celów”. 

Stylem kierowania określić można specyficzne tech-
niki, czyli zestawy bodźców, dzięki którym przełożony 
może oddziaływać na podwładnych. Kierownik może 
stosować jednocześnie kilka technik kierowania w za-
leżności od sytuacji i celów jakie ma zamiar osiągnąć. 
Czynniki, które mają wpływ na wybór stylu kierowania 
to, przede wszystkim:  

– cechy osobowości kierownika 
– szczebel instancyjny 
– indywidualne cechy poszczególnych pracowników 
– sytuacja organizacji. 
Sposób zachowania się kierownika w poszczegól-

nych sytuacjach zależy zatem od:  
– potencjału menedżera, na który składa się: wiedza 

fachowa, wykształcenie, umiejętność oceny, współ-
praca z ludźmi, odwaga, umiejętności organizator-
skie, trafność podejmowania decyzji  

– potencjału podwładnych: ich wykształcenia, zdo-
bytej wiedzy fachowej, doświadczenia, umiejęt-
ności pracy w zespole, zaufania do przełożonego 

– rodzaju sytuacji, czyli środowiska pracy kierownika  
– zasad i technik kooperacji panujących w danej 

firmie. 
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Biorąc pod uwagę wymienione czynniki wpływające 
na dobór stylu kierowania, trzeba przyznać, że nie ma 
jednego, doskonałego stylu kierowania, sprawdzającego 
się w każdych warunkach. Dobór stylu zależy od szeregu 
czynników i wpływu otoczenia. Jednakże warto zwrócić 
uwagę, że: „W organizacjach, w których kadry w prze-
ważającej części stanowią osoby o dużych kwalifika-
cjach, szczególnego znaczenia nabiera partycypacja i par-
tnerstwo w procesie podejmowania decyzji. Oznacza to 
konieczność odchodzenia od autorytarnych koncepcji 
kierowania w kierunku stylów demokratycznych – na-
stawionych między innymi na współuczestnictwo pra-
cowników w procesie decyzyjnym. Wynika to głównie  
z faktu większych ambicji, aspiracji i wyższego poczucia 
własnej wartości wśród pracowników kompetentnych  
i dobrze wykształconych – co przekłada się na ich więk-
szą chęć współdecydowania o firmie.” 

 
 

Główne role i umiejętności  
 
Role menedżerskie 

 
Wiele interesujących spostrzeżeń na temat charakteru 

ról kierowniczych podaje Henry Mintzberg. Obserwował 
on blisko codzienną działalność grupy dyrektorów naczel-
nych, dosłownie śledząc każdy ich krok i odnotowując 
wszystkie ich czynności. Na podstawie swoich obserwacji 
doszedł do wniosku, że menedżerowie odgrywają dziesięć 
różnych ról, które można zaliczyć do trzech podstawowych 
kategorii: interpersonalnej, informacyjnej i decyzyjnej.  
Role interpersonalne. Istnieją trzy role interpersonalne, 
właściwe pracy kierowniczej. Po pierwsze, menedżer jest 
proszony, by wystąpić jako postać reprezentacyjna. Są to 
działania bardziej ceremonialne i symboliczne niż meryto-
ryczne. Menedżera często prosi się również, aby wystąpił 
jako przywódca – angażując, szkoląc i motywując pracow-
ników. Menedżerowie mogą też wypełniać rolę łącznika. 
Często należy do niej koordynowanie lub inicjowanie więzi 
międzyludzkich, międzygrupowych albo międzyorganiza-
cyjnych.  
Role informacyjne. Trzy role informacyjne opisane 
przez Mintzberga wynikają w sposób naturalny z opisa-
nych wyżej ról interpersonalnych. Proces wykonywania 
tych ról daje menedżerowi strategiczną pozycję z punktu 
widzenia gromadzenia i upowszechniania informacji. 
Pierwszą z ról informacyjnych jest rola obserwatora, 
który aktywnie poszukuje wartościowych informacji. 
Menedżer jest także propagatorem, przekazując odpo-
wiednie informacje innym. 
Role decyzyjne. Zazwyczaj role informacyjne menedżera 
prowadzą do ról decyzyjnych. Po pierwsze, menedżer 
odgrywa rolę przedsiębiorcy... 

Druga rola decyzyjna (...) Menedżer odgrywa rolę 
przeciwdziałającego zakłóceniom ... 

Trzecia rola decyzyjna to rola dysponenta zasobów. 
Czwartą rolą decyzyjną jest rola negocjatora. 

Umiejętności menedżerskie  
 
Oprócz wykonywania rozlicznych ról, menedżerowie 

muszą również dysponować konkretnymi kwalifikacjami, 
by osiągnąć powodzenie w swojej pracy. Jedno z klasycz-
nych studiów na temat menedżerów wskazuje na trzy typy 
umiejętności kierowniczych: techniczne, interpersonalne 
(społeczne) i koncepcyjne. Umiejętności diagnostyczne  
i analityczne są również przesłanką powodzenia w pracy 
kierowniczej. 

• Umiejętności techniczne. Umiejętności technicz-
ne są to umiejętności niezbędne do wykonywania 
pracy lub zrozumienia sposobu, w jaki wykony-
wana jest konkretna praca w ramach organizacji. 

• Umiejętności interpersonalne (społeczne). Mene-
dżerowie spędzają dużo czasu na stosunkach  
z ludźmi zarówno wewnątrz organizacji, jak i po-
za nią. Z oczywistych więc powodów menedżer 
musi być wyposażony również w umiejętności in-
terpersonalne (społeczne) – w zdolność do nawią-
zywania łączności z jednostkami i grupami, ro-
zumienia ich i motywowania.  

• Umiejętności koncepcyjne. Umiejętności koncep-
cyjne zależą od zdolności menedżera do myślenia 
abstrakcyjnego. Menedżerowie muszą mieć po-
tencjał intelektualny, który pozwoli im zrozumieć 
ogólne funkcjonowanie organizacji i jej otocze-
nia, uchwycić sposób, w jaki poszczególne części 
organizacji łączą się w jedną całość i patrzeć na 
samą organizację właśnie w sposób całościowy. 
Pozwala im to myśleć strategicznie, w szerokiej 
skali i podejmować na tej podstawie decyzje słu-
żące organizacji jako całości.  

• Umiejętności diagnostyczne i analityczne. Mene-
dżer, któremu się powiodło, posiada również 
umiejętności diagnostyczne i analityczne, czyli 
umiejętności umożliwiające mu zaprojektowanie 
najwłaściwszej reakcji w danej sytuacji. Lekarz 
stawia diagnozę analizując symptomy choroby 
pacjenta i określając ich prawdopodobną przy-
czynę. Podobnie menedżer może diagnozować  
i analizować problem w organizacji, badając jego 
symptomy i przygotowując na tej podstawie sto-
sowne rozwiązanie. 

Większość menedżerów uzyskuje swoje kwalifikacje w 
wyniku kształcenia i zdobywania doświadczenia, mimo że 
niektórzy z obecnych kierowników nie posiadają tytułów 
akademickich. Dla większości przyszłych kierowników 
uzyskanie stopnia nie jest na ogół końcem kształcenia, 
stanowi bowiem klucz do powrotu na uczelnię w celu do-
skonalenia wiedzy i rozwoju. Ponadto wiele dużych firm 
posiada własne, wewnętrzne programy szkoleniowe dla 
swoich pracowników. Główna przewaga kształcenia, jako 
źródła kwalifikacji kierowniczych, polega na zaznajamianiu 
się ze współczesnymi badaniami i poglądami na zarządza-
nie personelem. 
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Oczywiście nie istnieje idealny kierownik, który posiadł 
wszystkie zdolności i umiejętności kierowania ludźmi.  
W wielu miejscach na świecie, w wielu firmach dużych  
i małych są kierownicy z pasją oddający się swojej pracy 
i osiągający w niej sukcesy. Każdy z nich zapewne jest 
inny, różnią się wykształceniem, wrażliwością, percep-
cją, indywidualnym podejściem do zarządzania ludźmi. 

Nie istnieje uniwersalny sposób pozyskiwania umie-
jętności koniecznych do tego, by stać się menedżerem 
osiągającym powodzenie w swojej pracy. Kierowanie 
ludźmi musi być oparte na wiedzy, ale też na powołaniu 
do pełnienia tychże funkcji. Uzdolnienia, które predys-
ponują do pełnienia funkcji kierowniczych to inteligen-
cja i sprawność umysłowa, umiejętność analizowania  
i perspektywicznego myślenia, silna wola, czy też zdol-
ność nauczania innych. Wielcy menedżerowie posiadają 
jeszcze coś nieuchwytnego, wyczucie, intuicję, coś nie-
mierzalnego, no i wszyscy z nich kochają to, co robią  
i zachęcają do tego swoich ludzi. 

 
 

Zakończenie 
 
Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej wymaga wie-

dzy interdyscyplinarnej: medycznej, prawniczej, ekono-
micznej, socjologicznej i w praktyce każdej innej. Nie ma 
zatem znaczenia, jakiego rodzaju wykształcenie bazowe ma 
menedżer, bo i tak musi dokształcić się w pozostałych dzie-
dzinach, jeżeli nie chce bez przerwy polegać na zdaniu  
i opiniach innych specjalistów. Zarządzanie jest sztuką, 
która powstaje z połączenia w różnych proporcjach nabytej 
wiedzy, własnego doświadczenia, osobistych predyspozycji 
i sprzyjających warunków w otoczeniu. 

Reasumując, przewodzenie ludźmi w organizacji wy-
maga specyficznych umiejętności osoby zarządzającej, co 
sprawia, iż menedżer musi charakteryzować się specjali-
stycznym wykształceniem, ale także wszechstronnością  
i innymi kluczowymi kompetencjami, tak aby jego działa-
nia były pozytywnie skorelowane z efektywnością pracy. 
Nie jest to zadanie łatwe.  

Menedżer może być świetnym specjalistą w zakresie 
motywowania, koordynowania i organizowania pracy per-
sonelu, lecz problemy mogą mu sprawiać zadania związane 
z komunikacją, kontaktami z otoczeniem itd. To sprawia, iż 
trudno jest być menedżerem kompletnym i jeśli mamy z ta- 
kim do czynienia tym większa jest jego rola w zarządzaniu 
personelem oraz jego pośredni wkład w zarządzanie całym 
przedsiębiorstwem.  
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Streszczenie 

Wstęp. Środowisko wodne sprzyja usprawnianiu kobiet z zespo-
łem Turnera. Wpływ wody, w szczególności takie jej właściwości, 
jak: temperatura, opór, ciśnienie hydrostatyczne, mogą wspomagać 
proces rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego. Metody 
rehabilitacji w wodzie mogą być pomocne w holistycznym po-
strzeganiu problemów osób z zespołem Turnera.  
Cel pracy. W opracowaniu przedstawiono możliwości wykorzy-
stania metod rehabilitacji w wodzie w łagodzeniu typowych dla 
kobiet z zespołem Turnera dolegliwości zdrowotnych. W grupie 
osób z zespołem Turnera spotyka się często problemy związane  
z nadciśnieniem, osteoporozą, zaburzeniami emocjonalnymi, pro- 
blemy krążenia, obrzęki limfatyczne oraz liczne wady rozwojowe 
wynikające ze specyfiki rozwoju wad genetycznych. 
Materiał i metoda. W badaniu zastosowano metaanalizę publikacji 
(raportów z badań, artykułów) na temat wykorzystania metod 
rehabilitacji w wodzie, celem łagodzenia typowych dla kobiet  
z zespołem Turnera dolegliwości zdrowotnych.  
Wyniki i wnioski. Autor proponuje kompleksowe wykorzystanie 
metod rehabilitacji w wodzie ukierunkowane na możliwość 
usprawniania psychofizycznego oraz łagodzenia typowych dole-
gliwości zdrowotnych osób z zespołem Turnera. 
 
 
Słowa kluczowe: rehabilitacja w wodzie, zespół Turnera, Hal-
liwick, Watsu, Water Dance, Bad Ragaz Ring. 

Summary 

Introduction. The aquatic environment is supporting improve-
ment for women with the Turner's syndrome. The properties  
of water in particular temperature, viscosity and hydrostatic 
pressure, have a beneficial influence on the physical, psycho-
logical and social development process. Methods of the rehabi-
litation in the water can be helpful in holistic perceiving pro-
blems of persons with the Turner's syndrome. 
Aim of the study. The case study illustrates that water rehabilitation 
methods can be applied while working with typical of women with 
the Turner's syndrome of health complaints. In the group of people 
with the Turner's syndrome problems associated with hypertension, 
osteoporosis, emotional disorders, problems of the circulation, 
lymphoedemas and a lot of birth defects are resulting from the 
specificity of the development of genetic defects. 
Method and material. The study case had used a meta-analysis 
of publications (research reports, articles), a potential of water 
rehabilitation methods in relieving health complaints characte-
ristic for typical of women with the Turner's syndrome. 
Results and conclusions. The author recommends a compre-
hensive use of water rehabilitation methods aiming for possibi-
lity of psychophysical improvement and reducing typical com-
plaints of health persons with the Turner's syndrome. 
 
Key words: water rehabilitation, Turner's syndrome, Halliwick, 
Watsu, Water Dance, Bad Ragaz Ring.  

 
 

Wstęp  
 
Zespół Turnera (ZT) to choroba wrodzona, która wy-

stępuje wyłącznie u kobiet, objawia się niskim wzro-
stem, zazwyczaj brakiem lub niedostatecznym rozwojem 
płciowym oraz zespołem wad wrodzonych w budowie 
powłok ciała i wadami niektórych narządów wewnętrz-
nych [1]. Wspomniany zespół wad wrodzonych wynika 
z całkowitego lub częściowego braku jednego z chromo-
somów X w komórkach organizmu (wszystkich lub 
tylko ich części). Wrodzone wady genetyczne są powo-
dem występowania dużej liczby schorzeń klinicznych 
[2]. Najczęściej choroby i zaburzenia współtowarzyszące 
zespołowi Turnera są charakterystyczne w zakresie wy-
stępowania: choroby serca oraz układu krążenia, choro-
by nerek i układu moczowego, zaburzeń w funkcjono-

waniu tarczycy, mogą występować również choroby 
skóry oraz zaburzenia narządów sensorycznych.  

Kilkakrotnie częściej niż w ogólnej populacji kobiet, 
pojawiają się także takie choroby, jak otyłość i cukrzyca. 
W okresie dojrzewania, a także w życiu dorosłym, jed-
nym z głównych problemów często jest osteoporoza. 
Schorzenie to znacznie utrudnia normalne funkcjonowa-
nie osób z zespołem Turnera i może być powodem 
znacznego upośledzenia funkcji motorycznych.  

Rozwój psychiczny zwykle nie odbiega od normy. 
Opóźnienie umysłowe stwierdza się tylko u około 5% 
chorych. Nierzadkie są natomiast zaburzenia osobowo-
ści, instynktu poznawczego, rozwoju emocjonalnego [3].  

Opisane powyżej schorzenia znaczenie utrudniają 
prowadzenie typowego usprawniania fizycznego. Często 
spotykane nadciśnienie tętnicze i problemy z sercem 
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mogą być powodem wykluczenia dużej grupy ćwiczeń 
sprawnościowych jako bezwzględne przeciwwskazanie 
medyczne. Jednakże, aktywność fizyczna prowadzona  
w środowisku wodnym, może w dużej mierze przyczynić 
się do poprawy jakości życia kobiet z zespołem Turnera. 
Terapia w środowisku wodnym umożliwia usprawnianie 
pacjentek poprzez połączenie różnych  technik stosowa-
nych powszechnie w rehabilitacji, takich jak: masaż, ćwi-
czenia oddechowe, mobilizacja stawów oraz ćwiczenia 
rozciągające.  

Oddziaływanie środowiska wodnego jest dużym atu-
tem, ponieważ stwarza uczucie utraty masy ciała, powoduje 
rozluźnienie mięśni i zwiększa mobilność zakresu ruchu  
w stawie [4]. Ruchy pacjentów stają się bardziej płynne  
i mniej bolesne. Wpływ wody, w szczególności takie jej 
właściwości, jak: temperatura, opór, ciśnienie hydrostatycz-
ne, działa korzystnie na organizm. Ciepła woda pozwala na 
całkowite odprężenie pacjentek, w trakcie terapii, powoduje 
obniżenie napięcia mięśniowego oraz poprawę ukrwienia 
narządów wewnętrznych oraz mięśni. Zwiększa się również 
produkcja endorfiny, co wpływa na redukcję bólu i w du-
żym stopniu poprawia nastrój.  

Celem opracowania jest przedstawienie możliwości za-
stosowania terapii w środowisku wodnym w problemach 
zdrowotnych, które współtowarzyszą kobietom z zespołem 
Turnera. W pracy zostały omówione poszczególne metody 
stosowane w rehabilitacji w środowisku wodnym: Halli-
wick, Watsu, Water Dance, Bad Ragaz Ring. Dokonano 
także próby przedstawienia głównych problemów, jakie 
występują podczas rehabilitacji pacjentów z zespołem Tur-
nera oraz przedstawiono możliwości ich rozwiązania za 
pomocą terapii w wodzie.  

 
 

Choroby współistniejące w zespole Turnera 
 
Genetyczny defekt związany z monosomią chromo-

somu X albo z innymi aberracjami chromosomalnymi  
w zespole Turnera przypuszczalnie sprzyjają częstszemu 
występowaniu niektórych chorób. Duży odsetek chorych 
na zespół Turnera, około 23–40%, cierpi na wrodzone 
wady serca, są to najczęściej dwupłatkowa zastawka 
aorty i koarktacja aorty. Zdarza się także, że chorobie tej 
towarzyszy dekstrokardia, czyli umiejscowienie serca po 
prawej stronie ciała [5].  

W zespole Tunera, u niektórych kobiet, mogą również 
występować zaburzenia proporcji ciała, a także nieprawi-
dłowości w budowie szkieletu. Często spotykanym scho-
rzeniem jest młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, 
występuje ono 6 razy częściej u dziewcząt z zespołem Tur-
nera niż w zdrowej populacji [6]. Zaobserwowano również, 
częściej występujące deformacje kręgosłupa i nieprawidło-
wą budowę kręgów [7]. Względem zdrowych rówieśni-
czek, dziewczęta z zespołem Turnera charakteryzuje za-
zwyczaj gorszy rozwój motoryczny [8]. Około 10% pacjen-
tek skarży się na przewlekły ból stawów kolanowych  
i wymaga stałej opieki ortopedycznej. W literaturze doty-
czącej zespołu Turnera wskazuje się na częste występowa-

nie nieprawidłowej budowy stawów rzepkowo-udowych, 
jednak nie towarzyszą tej nieprawidłowości kliniczne obja-
wy niestabilności rzepki [9]. W bezpośredni sposób na 
możliwości lokomocyjne pacjentek rzutują nieprawidłowo-
ści w ocenie postawy ciała. Wnikliwa analiza chodu dziew-
cząt z zespołem Turnera uwidoczniła problem z obniżeniem 
siły mięśni na podstawie zmniejszenia maksymalnych 
momentów siły mięśniowej stawów kolanowych. Duży 
problem stanowi również zmniejszone przodopochylenie 
miednicy, czego wynikiem może być obniżona siła mięśni 
obręczy biodrowej.  

W przeciwieństwie do rozwoju somatycznego, rozwój 
intelektualny u osób z zespołem Turnera jest na ogół pra-
widłowy [2]. Pomimo tego w wyniku występowania bar-
dzo niskiego wzrostu, często kobiety z zespołem Turnera 
mogą spotkać ze strony otoczenia nieprzychylną postawę. 
Niewłaściwe odnoszenie się jest szczególnie manifesto-
wane w grupie młodzieży szkolonej.  

Znaczna część osób chorujących na zespół Turnera ule-
ga degradacji społecznej, gdyż jest nieakceptowana (izo- 
lowana) przez środowisko zarówno w miejscu zamieszka-
nia, szkole, jak również przy podejmowaniu prób podjęcia 
pracy zawodowej [3]. Brak akceptacji przez środowisko 
prowadzi do gorszego rozwoju, szczególnie młodych osób. 
Często spotykana obojętność, a nawet niechęć społeczeń-
stwa, doprowadza do ograniczenia aktywności życiowej, co 
znacznie hamuje rozwój intelektualny osób z zespołem 
Turnera. 

 
 

Rehabilitacja w wodzie jako jeden z wielu aspektów 
procesu wspomagania leczenia  

 
Metody fizjoterapeutyczne, prowadzone bez udziału 

wody, stwarzają niekorzystne warunki usprawniania kobiet 
z zespołem Turnera. Siła grawitacji, która występuje w re- 
habilitacji w warunkach lądowych, powoduje szybsze 
zmęczenie, znaczne dolegliwości bólowe oraz zniecierpli-
wienie ćwiczeniami. Proces usprawniania metodami terapii 
w wodzie osób z zespołem Turnera, może wspomóc lecze-
nie w efekcie: wzmocnienia znacznych grup mięśni, po-
prawy zakresu ruchów w stawach, poprawy i doskonalenia 
reakcji równoważnych, obniżenia lub wzmocnienia napię-
cia mięśni, obniżenia dolegliwości bólowych, poprawy 
ogólnego stanu psychomotorycznego, zwiększenia relak-
sacji oraz korekcji postawy. 

Terapia w wodzie stanowi bezpieczną i atrakcyjną 
dla pacjentów postać zajęć, która nie wymaga umiejęt-
ności pływania ani dużej sprawności fizycznej. Ponie-
waż wprowadza elementy treningu aerobowego, oporo-
wego, jak i odciążającego aparat ruchu, może stanowić 
alternatywną formę treningu w rehabilitacji kardiolo-
gicznej. Badania wykazały, że rehabilitacja w ciepłej 
wodzie osób z chorobami serca wpływa korzystnie na: 
zmniejszenie się częstości skurczów serca i ciśnienia 
rozkurczowego, może nastąpić również wzrost pojemno-
ści minutowej, objętości wyrzutowej i frakcji wyrzuto-
wej lewej komory [10].  
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W wyniku prowadzenia odpowiedniego i kontrolowa-
nego zestawu ćwiczeń u osób z chorobą wieńcową (z ni-
skim ryzykiem), po zawale serca i po operacyjnym leczeniu 
choroby wieńcowej, osób z niewydolnością serca, a także  
u osób starszych, można wykorzystać terapię w wodzie  
w celu poprawy stanu ogólnego organizmu [10]. 

Trening fizyczny stosowany w rehabilitacji kardiolo-
gicznej może zwiększać objętość tętnic wieńcowych i spo-
wodować zwiększenie czynnościowych możliwości syste-
mu naczyń obocznych. Ćwiczenia fizyczne prowadzą do 
tego, że serce, mięśnie obwodowe i naczynia pracują bar-
dziej efektywnie. Regularnie wykonywana aktywność 
fizyczna wpływa korzystnie na mechanizm krzepnięcia 
krwi i równowagę neurohormonalną, zmniejsza niebezpie-
czeństwo tworzenia zakrzepu w tętnicach wieńcowych, 
może zwiększać oboczne krążenie krwi oraz przyczyni się 
do zmniejszenia skłonności do powstawania zaburzeń ryt-
mu pracy serca. 

Kontrolowana aktywność fizyczna, w przypadku za-
istnienia wad serca, jest najczęściej nie tylko możliwa, ale 
wręcz konieczna, szczególnie w przypadku wad dobrze 
tolerowanych lub po zakończonym leczeniu kardiochirur-
gicznym. Ćwiczenia fizyczne wykonywane w wodzie 
pomagają sercu powrócić do prawidłowych funkcji, wpły-
wając na jego bardziej równomierną pracę przy mniej-
szym zużyciu tlenu. Ponadto bardzo korzystnie wpływają 
na psychikę. Umacniają pewność siebie, pozwalają ogra-
niczyć stres i zlikwidować lęki oraz ułatwiają integrację  
z grupą [10].  

W przypadku osób z zespołem Turnera nieleczonych 
hormonem wzrostu, bardzo często dochodzi do pojawie-
nia się osteoporozy. Przyczyną szybkiego procesu nisz-
czenia masy kostnej oraz niskiego poziomu gęstości 
mineralnej kości (BMD) u kobiet chorujących na zespół 
Turnera może być: zmieniona morfogeneza, przewlekły 
niedobór estrogenów oraz androgenów, mniejsza aktyw-
ność fizyczna, niewystarczająca suplementacja witaminy 
D3, wzrost poziomu parathormonu oraz choroby współ-
istniejące [7]. Wysiłek fizyczny oraz mechaniczne ob-
ciążenie kości są najważniejszymi czynnikami, które 
pozytywnie  działają na prawidłową budowę i wytrzy-
małość mechaniczną kośćca.  

Metoda Bad Ragaz Ring, w wyniku stosowania od-
powiednich technik, może być wykorzystana w przeciw-
działaniu skutkom osteoporozy. W środowisku wodnym, 
z wykorzystaniem metody Bad Ragaz Ring można pro-
wadzić ćwiczenia korygujące wady postawy ciała (anty-
kifotyczne, rozciągające, rozluźniające i wzmacniające 
mięśnie), ćwiczenia koordynacyjne, oporowe dla koń-
czyn górnych i dolnych oraz oddechowe. Celem prowa-
dzenia takich ćwiczeń jest: zmniejszenie dolegliwości 
bólowych, zwiększenie aktywności ruchowej, zapobie-
ganie zmniejszeniu masy mięśniowej, łagodzenie obja-
wów depresji.  

Wady układu kostnego w postaci  skoliozy u dziew-
cząt/kobiet z ZT występują z częstotliwością około 10%. 
Rozwijają się one głównie w okresie dzieciństwa i/lub 
wieku dojrzewania [7]. Do pracy z dziećmi ze skoliozą 

można z powodzeniem stosować metodę Watsu. Głów-
nym czynnikiem, który pozwala zastosować metodę 
Watsu, jako terapię wspomagającą proces leczenia sko-
lioz, jest środowisko wodne. Woda, pozornie eliminuje 
ciężar ciała, a także opóźnia proces zmęczenia organi-
zmu ćwiczeniami. Zaletą metody jest oddziaływanie na 
mięśnie oddechowe zarówno główne, jak i pomocnicze 
oraz stopniowe zwiększanie amplitudy ruchów klatki 
piersiowej. Opór wody wpływa na harmonijne kształto-
wanie się ciała pacjenta, co bezpośrednio przekłada się 
na zachowanie właściwej postawy, korekcję patologicz-
nych krzywizn kręgosłupa oraz odpowiednie ustawienie 
klatki piersiowej. Czynnikiem oddziałującym pozytyw-
nie w terapii, jest działanie ciśnienia hydrostatycznego, 
szczególnie wobec osób, u których występuje typ re-
strykcyjnego zaburzenia oddechowego oraz z bocznym 
skrzywieniem kręgosłupa. Wspomniany opór wody 
kształtuje u nich mięśnie pomocnicze oddechowe, które 
wykonują większą pracę, działa także na przeponę  
i wpływa na zwiększenie przestrzeni klatki piersiowej, 
co przyczynia się do podwyższenia pojemności życiowej 
płuc [11]. Natomiast ciśnienie hydrostatyczne wpływa 
stymulująco na krążenie wrotne, ukrwienie tkanek, pracę 
serca i dużych pni żylnych. Jest także czynnikiem roz-
luźniającym. Wykorzystanie w terapii pozycji poziomej  
i możliwość redukcji napięcia mięśni pozwala na za-
chowanie optymalnych warunków do działań korekcyj-
nych. Praca terapeuty, który manipuluje zanurzonym 
ciałem pacjenta, ma charakter ćwiczeń izokinetycznych. 
Czynnikiem mechanicznym działającym na zanurzone  
w wodzie ciało jest lepkość i spójność wody. Odgrywają 
one dużą rolę w przywracaniu zaburzonej propriocepcji 
nerwowo-mięśniowej [12]. Metoda Watsu pozwala na 
rozluźnienie, odciążenie oraz działa wzmacniająco na 
określone grupy mięśni.  

Działania korekcyjne w wodzie pozwalają na odciąże-
nie kręgosłupa, zwiększają zakres ruchu, podnoszą odpor-
ność organizmu, rozluźniają mięśnie, wydłużają kręgosłup, 
zwiększają świadomość przyjmowania poprawnej postawy 
ciała i korygują powstałą wcześniej wadę.  

Zaburzenia w układzie szkieletowo–mięśniowym, spo-
tykane u osób z zespołem Turnera mogą być przyczyną 
dolegliwości bólowych kręgosłupa. Bóle kręgosłupa wyni-
kają najczęściej z jego czynnościowych zaburzeń, ponieważ 
poddawany jest on szczególnym i częstym obciążeniom 
statycznym i dynamicznym. Bóle kręgosłupa mogą mieć 
również podłoże nerwicowe. Różnego rodzaju przeżycia, 
niekorzystne sytuacje środowiska zewnętrznego, mogą być 
przyczyną zaburzeń jego normalnego funkcjonowania. 
Głównym celem fizjoterapii w leczeniu zespołów bólowych 
kręgosłupa jest zmniejszenie dolegliwości bólowych i od-
czynu zapalnego oraz zmniejszenie wzmożonego napięcia 
mięśni przykręgosłupowych.  

Metody rehabilitacji w wodzie mogą być wykorzy-
stane w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa. Wyko-
rzystanie czynnika termicznego wody ciepłej oraz sto-
sowanie zabiegów manualnych może ograniczyć czę-
stość występowania bólów kręgosłupa. Gorąca woda 
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rozluźnia  napięte mięśnie, więzadła przykręgosłupowe 
oraz połączenia miednicy. Doświadczony terapeuta mo-
że poprowadzić sesje tak dobierając odpowiednie pozy-
cje, aby ograniczyć szkodliwe czynniki działające na 
chory narząd ruchu [13]. 

Istotnym problemem w zespole Turnera jest zaburzenie 
prawidłowego wzorca chodu [7]. Obniżenie siły mięśni, 
głównie obręczy biodrowej oraz zmniejszone przodopochy-
lenie miednicy, w bezpośredni sposób wpływa na możliwo-
ści lokomocyjne kobiet z zespołem Turnera. Środowisko 
wodne stwarza dogodne warunki do prowadzenia terapii 
poprawiającej funkcje lokomocyjne. Badania pacjentów  
z niedowładami kończyn uwidoczniły możliwość przyspie-
szenia reedukacji chodu dzięki wzmocnieniu mięśni, po-
prawy ich ukrwienia oraz ogólnej kondycji. Natomiast 
zastosowany w terapii stretching zapobiega występowaniu 
znacznych przykurczów mięśniowych. Dochodzi do uela-
stycznienia więzadeł, a także znacznego rozluźnienia struk-
tur okołostawowych [14].  

Dość często u osób z zespołem Turnera pojawia się 
także problem z nadciśnieniem tętniczym, choroby tar-
czycy czy zaburzenia budowy układu moczowego. Tera-
pia metodą Water Dance wpływa korzystnie na obniże-
nie ciśnienia tętniczego.  

W porównaniu ze zdrową populacją, pacjentki z zespo-
łem Turnera częściej chorują na autoimmunologiczne cho-
roby tarczycy, zwłaszcza na zapalenie tarczycy Hashimoto. 
Niedoczynność tarczycy stwierdzono u 15–30% chorych 
[2]. Zaburzenia w obrębie tarczycy, wpływają bezpośrednio 
na czynności wydzielnicze innych hormonów. Objawem 
zespołu Turnera jest również niedorozwój gonad żeńskich  
i problemy związane z produkcją hormonów wytwarzanych 
przez żeńskie gruczoły płciowe. 

W zespole Turnera stwierdza się predyspozycję do 
otyłości, przypuszczalnie ma to związek z niedoborem 
hormonalnym. Przykładem kompleksowego wykorzy-
stania metod rehabilitacji w wodzie, może być zapobie-
ganie wystąpieniu otyłości. W terapii prowadzonej w śro-
dowisku wodnym istotne dla procesu zmniejszenia nad-
miernej masy ciała jest wpływ ciepłej wody, który wpływa 
na przyspieszenie metabolizmu.  

W trakcie prowadzonej terapii w wodzie, ćwiczący 
pokonując opór, jaki stawia woda, zużywa około 600-
800 kcal/godzinę [15]. Dlatego odpowiednio dobrana 
aktywność fizyczna w środowisku wodnym, ukierunko-
wana na przyspieszenie przemiany materii może znacz-
nie przyczynić się do zmniejszenia ilości tkanki tłusz-
czowej oraz wspomóc psychikę osoby otyłej [15]. Redu-
kowanie otyłości jest bardzo ważne dlatego, że otyłość  
w bezpośredni sposób może przyczyniać się do wystę-
powania bardzo poważnej w skutkach choroby zwanej 
cukrzycą. 

W grupie chorych, jaką stanowią pacjentki z zespo-
łem Turnera, zapadalność na cukrzycę typu II jest 2 do  
4 razy większa niż w zdrowej populacji [2]. Każde pod-
wyższenie stężenia glukozy we krwi powoduje zwięk-
szone wydzielanie insuliny, hormonu regulującego stę-
żenie cukru w organizmie. Dzięki obfitemu wytwarzaniu 

insuliny początkowo nie dochodzi do nadmiernego pod-
wyższania stężenia glukozy we krwi. Jednak organizm 
coraz oporniej reaguje na własną insulinę, co powoduje, 
że potrzeba coraz więcej insuliny do utrzymania prawi-
dłowego stężenia cukru we krwi. W ten sposób rozwija 
się oporność na insulinę (insulinooporność), a u niektó-
rych chorych po pewnym czasie dochodzi do wystąpie-
nia cukrzycy typu drugiego. Uważa się, że u chorych  
z zespołem Turnera może częściej niż u zdrowych poja-
wiać się oporność na insulinę, a także częściej cukrzyca 
typu II [3]. Dlatego osoby z zespołem Turnera powinny 
większą wagę przywiązywać do zachowania szczupłej 
sylwetki i bez względu na wiek być stale aktywne fi-
zycznie. Trening w wodzie może być skuteczny w obni-
żeniu poziomu hemoglobiny glikowanej, przy jednocze-
snym wzroście poziomu glikogenu mięśniowego. Istotne 
jest również, że w wyniku wysiłku fizycznego podwyż-
sza się efektywność działania insuliny, transport glukozy  
oraz poprawa tolerancji komórkowej na tak zwaną wolną 
glukozę [16]. Opisane powyżej mechanizmy fizjologicz-
ne doprowadzają do ograniczenia występowania nieko-
rzystnych objawów związanych z podwyższonym po-
ziomem glukozy w organizmie. 

Kobiety z zespołem Turnera dwukrotnie częściej za-
padają na wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choro-
bę Leśniowskiego-Crohna, co prawdopodobnie wynika  
z niedoborów estrogenów [2]. Pozytywny wpływ metod 
rehabilitacji w wodzie na układ pokarmowy może sta-
nowić prewencję w występowaniu schorzeń, których 
konsekwencją jest rak jelita grubego.  

Efektem specyficznym metody Watsu jest korzystny 
wpływ na wegetatywny układ nerwowy, w wyniku relaksa-
cji pacjenta. Wzmocnienie przywspółczulnego układu ner- 
wowego prowadzi do lepszego zachowania funkcji trawienia, 
zwiększa się też aktywność mięśni gładkich. W metodzie 
Watsu występuje technika „shiatsu na brzuchu” czyli uci-
skanie określonych punktów na brzuchu, co wzmaga ruch 
robaczkowy jelit, zapobiega zaparciom i wspomaga proces 
trawienia [17].  

Powszechnym problemem spotykanym u osób z zespo-
łem Turnera jest obrzęk limfatyczny, występujący na 
grzbietowej powierzchni stóp, rzadziej obejmujący także 
podudzie. Często takie obrzęki są tylko na jednej stopie. 
Mogą pojawić się w dowolnym wieku zarówno w dzieciń-
stwie, jak i w późniejszym okresie życia [3]. Ciśnienie 
hydrostatyczne, które występuje w trakcie terapii w wodzie, 
może znacznie redukować występowanie wspomnianych 
obrzęków limfatycznych. 

Wrodzone wady układu moczowego występują u około 
40% pacjentek z zespołem Turnera, najczęściej pod posta-
cią nerki podkowiastej lub zdwojenia moczowodów [2]. 
Stosunkowo często u chorych z zespołem Turnera występu-
je zwężenie cewki moczowej, przyczyniające się do zapaleń 
dróg moczowych, a przede wszystkim objawiające się 
moczeniem nocnym, a niekiedy i dziennym. Korzystne 
działanie na organizm wywiera  terapia w ciepłej wodzie. 
Stosowanie metod rehabilitacji w ciepłej wodzie, wywołuje 
zwiększenie filtracji w nerkach przy działaniu ciśnienia 
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hydrostatycznego i doprowadza do lepszego krążenia krwi 
[17]. Dochodzi do wzrostu produkcji hormonów (antydiure-
tycznego ADH i aldosteronu). Hormony te wywołują od-
powiedź organizmu w postaci produkcji moczu, wydalenia 
potasu i sodu. Wzmożona filtracja krwi w nerkach może 
zapobiegać częstemu występowaniu zapalenia dróg mo-
czowych. 

Terapia ruchem to istotny element kompleksowego 
wspomagania osób  z zespołem Turnera. Sprawność ru-
chowa daje szansę na większą samodzielność, zdobywa-
nie nowych doświadczeń, umiejętność radzenia sobie  
z problemami życia codziennego. Korzystny wpływ ak-
tywności ruchowej widoczny jest w wielu sferach życia. 
Umiejętności ruchowe pozwalają na zdobywanie nowych 
doświadczeń i tym samym wspomagają rozwój osoby 
dotkniętej zespołem Turnera. Wspomaganie procesu le-
czenia dzięki wykorzystaniu wody jako środowiska tera-
peutycznego pozwoli na efektywniejszą sprawność rąk, 
zachowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, osiąganie 
równowagi w różnych pozycjach, orientacji w schemacie 
ciała i przestrzeni.  

W środowisku wodnym możliwe jest przybieranie 
różnych pozycji ciała, które pozytywnie wpływają na 
rozwój psychomotoryczny. Zwraca się uwagę na umie-
jętności związane ze zmianą pozycji w leżeniu, kontroli 
głowy, przemieszczanie w wyniku wytworzenia turbu-
lencji lub w inny specyficzny sposób. Istotne jest wy-
uczenie osiągania pozycji w siadzie, pionizowania się  
i chodzenia zarówno w płytkiej wodzie, jak i głębokiej. 
Badania naukowe prowadzone na pacjentach uczestni-
czących w terapii w wodzie pozwalają przypuszczać, że 
pozytywnym efektem terapii jest możliwość stymulowa-
nia rozwoju ruchowego oraz zapobieganie wadom po-
stawy. W przypadku wspomagania ruchowego można 
wykorzystywać techniki z metod opierających się na 
zasadach neurofizjologicznego pobudzania mózgu. Przy-
kładowo wykorzystanie metody Bad Ragaz Ring wspo-
maga proces torowania impulsu nerwowego. Terapia  
w wyniku stosowania ciepłej wody, stretchingu oraz mani-
pulacji ciałem pozwala na zmniejszenie tonusu mięśnia. 
Następuje aktywizacja receptorów, a tym samym znacz-
ne obszary mózgu ulegają pobudzeniu dużą ilością im-
pulsów, dzięki czemu zwiększa się system reagowania 
mózgu. Dodatkowe impulsy świetlne, dotykowe, słu-
chowe, zwiększają wrażliwość różnego typu receptorów, 
co pozwala na zachowanie dużej sprawności ogólno-
ustrojowej. W środowisku wodnym można oddziaływać 
na organizm za pomocą zmysłów: wzroku, słuchu, doty-
ku. Wykorzystując odpowiednio dobrane ćwiczenia, od- 
biera się informację zwrotną w postaci bodźca z ciała  
i otoczenia. Informacje z odpowiednich receptorów zmysłu 
przekazywane są do mózgu, następnie odpowiednio segre-
gowane i interpretowane, tak aby można było zareagować 
w sposób adekwatny w danej sytuacji. Wspomagając pro-
ces rehabilitacji w wodzie można wpływać na prawidłową 
funkcję harmonijnego współdziałania wszystkich zmysłów. 
Z rozwojem integracji zmysłowej wiąże się całokształt 
funkcjonowania człowieka, ponieważ to, w jaki sposób 

odbiera się i interpretuje bodźce wzrokowe, słuchowe, 
dotykowe, proprioceptywne (czyli czucia głębokiego)  
i przedsionkowe (czyli związane z odczuwaniem równo-
wagi i ułożenia ciała w przestrzeni), wpływa na jakość  
i precyzję wykonywanych czynności.  

Metoda Watsu w neurologii zmniejsza spastyczność, 
poprawia koordynację oraz pozwala na zachowanie 
pamięci ruchowej. Zdolność zapamiętywania i uczenia 
się należą do cech świadczących o plastyczności układu 
nerwowego. Cecha ta jest możliwa za sprawą tak zwa-
nego optymalnego pobudzenia kory mózgu [18].  

Metoda Watsu wpływa korzystnie na system nerwo-
wy, usprawnia jego działanie. Przyczynia się do podnie-
sienia poziomu podzielności uwagi, co przekłada się 
bezpośrednio na możliwość łatwiejszego wykonywania 
ćwiczeń ruchowych. Powtarzanie sesji Watsu doprowa-
dza do automatyzacji pewnych czynności ruchu, co 
wpływa pozytywnie na stan psychofizyczny pacjentów. 
Badania potwierdzają, że w wyniku wykonywania ruchu 
przez ciało, znacznie nasila się proces przepływu krwi  
w okolicy potylicy i móżdżku. Przemiany związane  
z przekrwieniem tych okolic wskazują na przeniesienie 
programu ruchowego do pamięci długotrwałej [19].  

Pamięć, czyli zdolność przechowywania informacji, 
jest przede wszystkim funkcją kory mózgu, ale w proce-
sach uczenia się czynności ruchowych ważną rolę od-
grywa również móżdżek i jądra podkorowe. Pamięć 
związaną ze zdolnością odtwarzania ruchów określa się 
jako pamięć ruchową. Zapamiętywanie i odtwarzanie z pa- 
mięci informacji jest podstawą uczenia się, a pamięć 
ruchowa oczywiście umożliwia proces uczenia się ru-
chów. Istotny jest stopień złożoności nauczanego ruchu 
oraz jego powtarzalność. Łatwiej jest bowiem uzyskać 
zauważalną poprawę szybkości i osiągnąć wprawę w wy-
konywaniu ruchów prostych. Należy jednak pamiętać, że 
to właśnie trudne zadania motoryczne umożliwiają uzy-
skanie większego postępu w odniesieniu do wprawy,  
z jaką są wykonywane. Ma to uzasadnienie neurobiolo-
giczne, gdyż trudne zadania początkowo wykonywane są 
powoli i niesprawnie, a trening układu nerwowego w za- 
kresie wykonywania tych zadań jest głównym czynni-
kiem umożliwiającym postęp [20]. 

W odniesieniu do procesu nauczania ruchów duże 
znaczenie ma możliwość przeniesienia wiedzy wynika-
jącej z wcześniejszych doświadczeń i praktyki na nowe 
sytuacje i zadania motoryczne. Poprzez pracę w wodzie, 
można dzięki zastosowaniu odpowiednich sekwencji, 
uzyskać lepszą funkcję lokomocji pacjenta w środowisku 
pozbawionym wody. 

Koncepcja Halliwick zakłada wykorzystanie zabaw 
w wodzie, w celu rozwijania sprawności manualnej, 
koordynacji wzrokowo-ruchowej, percepcji wzrokowo-
przestrzennej. Terapia może bardziej przypominać za-
bawę niż leczenie. Ćwiczenia sprawiają, że rozwija się 
percepcja i współpraca między zmysłami, a zatem po-
prawie ulega sprawność w zakresie dużej i małej motoryki, 
koncentracja uwagi, percepcja wzrokowo-przestrzenna, jak 
również samoocena osoby uczestniczącej w terapii. Wybra-
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ne elementy z metody Halliwick można stosować jako 
sposób wspierania dużej i małej motoryki, a także orientacji 
w schemacie ciała i wzrokowo-przestrzennej, na przykład: 
bodźce działające na zmysł równowagi wywierają wpływ 
na napięcie dużej grupy mięśni. Tak więc kołysanie, subtel-
ne ruchy wahadłowe miednicy w formie ćwiczeń rotacji 
strzałkowej jest swoistą gimnastyką dla układu mięśniowe-
go. Ponadto delikatne oddziaływanie na zmysł równowagi  
i dotyku wpływa stymulująco na wydobycie pozytywnych 
emocji.  

Zaletą wszystkich metod rehabilitacji w wodzie jest 
przyjemne kołysanie w trakcie prowadzenia terapii, co 
pobudza do pracy błędnik i system przedsionkowy, dzię-
ki czemu pacjent jest w stanie znacznie łatwiej zachować 
równowagę w środowisku pozbawionym wody. Kołysa-
nie działa kojąco, a kontakt cielesny z terapeutą wywołu-
je poczucie bezpieczeństwa. Doznania dotykowe (gdy 
pływak jest dotykany i gdy sam dotyka) wpływają rów-
nież na poznanie własnego ciała, poczucie własnej, cie-
lesnej odrębności i sprawczości [21]. Podobny wpływ 
ma wiele zabaw i ćwiczeń stosowanych w celu wspoma-
gania  ruchu. Napór wody na klatkę piersiową pozwala 
na wzmocnienie terapii o ćwiczenia oddechowe. W wo-
dzie uczestnik terapii nie obawia się o swoje bezpieczeń-
stwo, co mogło by być związane z brakiem równowagi. 
Może on wykonywać ruchy, których nie jest w stanie 
wykonywać w środowisku pozbawionym wody.  

Metody rehabilitacji w wodzie kształtują umiejętność 
nawiązywania kontaktu, reakcje emocjonalne, spostrze-
ganie wzrokowe, rozumienie i zdolność komunikowania 
się. Zostają wypracowane pozytywne aspekty zdolności 
do funkcjonowania w grupie i współpracy w sytuacji 
zadaniowej, samodzielność, zdolność koncentracji uwagi 
i zapamiętywania. W trakcie prowadzenia terapii zwraca 
się uwagę na koordynację ruchową i sprawność manual-
ną. Zajęcia prowadzone w małej grupie stwarzają okazję 
do zabawy, są więc źródłem radości, uczą też zasad 
współpracy i samodzielności, stymulują rozwój form 
komunikowania się, są okazją do zdobywania nowych 
umiejętności poprzez naśladowanie. Duże znaczenie ma 
pozytywny wpływ na neurohormonalny obszar organi-
zmu człowieka. Za sprawą odpowiednich ruchów nastę-
puje obniżenie pobudzenia układu sympatycznego. Wy-
korzystuje się drogę psychicznej zależności napięcia 
mięśni sterowanych z ośrodkowego układu nerwowego. 
Pobudzony zostaje układ limbiczny oraz ośrodki kory 
mózgowej. Osłabienie aktywacji układu siatkowatego 
znacznie obniża poziom stresu organizmu. Pozytywnym 
efektem terapii będzie redukcja nadmiernego pobudzenia 
emocjonalnego osób z zespołem Turnera. Stosowanie 
metod relaksacyjnych, jak na przykład Water Dance, 
zwiększa koordynację nerwowomięśniową, skraca czas 
reakcji na bodziec, zwiększa dokładność i precyzję wy-
konania czynności, obniża ciśnienie skurczowe i rozkur-
czowe, częstoskurcz i objętość skurczową serca.  

Według badań amerykańskich neurofizjologów pro-
ces leczenia organizmu jest znacznie przyśpieszony, 
kiedy mózg znajduje się w określonym stanie relaksacji. 

Pojawienie się rytmów mózgowych alfa i theta powodu-
je wyraźne obniżenie się poziomu hormonów streso-
wych. Występowanie wymienionych fal mózgowych 
podwyższa także w sposób znaczący sprawność immu-
nologiczną organizmu. Kilkanaście minut dziennie po-
święconych relaksacji ma naukowo udowodniony bardzo 
pozytywny wpływ na zdrowie. Znaczące dla organizmu 
jest praktykowanie relaksacji, w celu osiągnięcia ideal-
nego zdrowia oraz usunięcia problemów związanych z na- 
pięciem i stresem [22]. 

Stan głębokiej relaksacji jest uzdrawiający dla całego 
organizmu. Zwalnia się metabolizm, słabnie napięcie 
mięśniowe, a w zapisie EEG fal mózgu pojawia się rytm 
alfa, charakterystyczny dla głębokiej relaksacji. Relaksa-
cja uaktywnia prawą półkulę mózgową, dzięki czemu 
zwiększa się kreatywność, zapamiętywanie, poprawia się 
koncentracja, człowiek myśli bardziej twórczo i pozy-
tywnie [23]. 

W rehabilitacji w wodzie problemem u osób z zespołem 
Turnera może być utrzymanie twarzy nad powierzchnią 
wody. Dla większości z nich ważne jest również niedopusz-
czenie do zanurzenia uszu, ze względu na częste występo-
wanie infekcji ucha. Odpowiednie wsparcie szyi, w trakcie 
terapii, pomaga w utrzymaniu twarzy nad powierzchnią 
wody, a także rozluźnia mięśnie grzbietu. W celu zwiększe-
nia bezpieczeństwa, w metodzie Watsu można stosować 
przybory wypornościowe [23]. 

Praca terapeuty w środowisku wodnym wymaga sta-
łej obserwacji, stosowania ruchów, które podopieczny 
toleruje. Najczęściej są to ruchy wywołujące turbulencje 
w wodzie oraz ruchy kołysania. Potrzebna jest wzajemna 
ufność i respektowanie życzeń osoby poddanej terapii. 
Obserwacja pozwala na wykluczenie ruchów nieakcep-
towanych przez pacjenta, co zapewnia większą przyjem-
ność i formę zabawy.  

Zespól Turnera może  cechować się, zwłaszcza w okre-
sie dzieciństwa, nadmierną pobudliwością, a nawet mogą  
u niektórych osób rozwinąć się objawy charakterystyczne 
dla zespołu hiperkinetycznego, znanego jako ADHD od 
angielskich słów Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
[3]. Charakterystyczne dla zespołu hiperkinetycznego są 
nadmierna ruchliwość (nadruchliwość), impulsywność  
i znaczne trudności w koncentracji uwagi. W celu zwięk-
szenia odporności psychicznej osób z zespołem Turnera 
można stosować metody rehabilitacji w wodzie. 

Aspekt psychologiczny metod rehabilitacji w wodzie 
opiera się głównie na sposobie relaksacji pacjenta w trakcie 
terapii. Relaksacja to jedna z technik często stosowana  
w pracy terapeutycznej, ćwiczenia mają zbawienny wpływ 
nie tylko na ciało, ale również na psychikę i dobre sa-
mopoczucie. Zły stan psychiczny, spowodowany jest 
przez stres, który nieleczony może doprowadzić do cięż-
kich zaburzeń. Stres powoduje w organizmie powstawa-
nie napięć, wśród których występują: napięcia fizjolo-
giczne, których źródłem są lęki i niepokoje, napięcia, 
które pochodzą z niezaspokojenia potrzeb psychicznych 
[24]. Redukcja napięcia mięśniowego daje stan równo-
wagi emocjonalnej, uspokojenie wegetatywne. Dla osób 
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z zespołem Turnera, które są nadmiernie pobudzone, 
można polecić metodę Watsu oraz Water Dance. Wspo-
mniane metody działają podobnie do masażu i to zarów-
no w aspekcie masażu pasywnego, którego celem jest 
przekazanie energii do przykurczonych tkanek, rozcią-
gniecie mięśni, jak i w aspekcie masażu aktywnego, 
który dąży do wzmocnienia osłabionych mięśni i innych 
elementów budujących stawy. Wykonując terapię w 
ciepłej wodzie można oddziaływać na: rozszerzenie 
naczyń krwionośnych, pobudzenie do działania przysad-
ki mózgowej, kory nadnerczy, zwiększenie poziomu 
regulacji endokrynowej. Działanie na receptory skórne 
za pomocą ucisków punktowych (techniki shiatsu) po-
zwala na uwolnienie czynników przyśpieszających rege-
nerację organizmu [25]. Stosowanie rozciągania, szcze-
gólnie technik elongacji, pozwala na uelastycznienie 
elementów tkankowych budujących stawy, pobudzenie 
do pracy receptorów, które pozwalają na zwiększenie 
stanu świadomości, rozciągania i ucisku, powodują 
zwiększenie elastyczności i rozciągliwości włókien ko-
lagenowych i elastylowych [26]. Zwiększona temperatu-
ra wody powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych 
skóry, przez co zwiększa się ilość krwinek czerwonych 
(efekt sprzężenia zwrotnego powstały przy pobudzeniu 
mechanizmu termoregulacji, zwiększa się liczba kapilar 
w mięśniach i narządach wewnętrznych oraz ulega po-
prawie proces oksydacji całego organizmu). Wyższa 
temperatura wody sprzyja pełniejszej relaksacji ze 
względu na zwiększenie wydzielenia hormonów adreno-
kortykotropowych przysadki: kortyzolu i katecholamin 
w nadnerczach [17].  

Terapia w środowisku wodnym wpływa korzystnie na 
organizm. Przyspiesza proces leczenia, poprawia pracę 
systemu immunologicznego, usuwa negatywne skutki 
stresu. Pozwala odnaleźć wewnętrzną równowagę, przez co 
uzyskuje się uczucie wyciszenia i spokoju, a także powodu-
je lepsze nastawienie do życia, sprzyja poprawie wyników 
w nauce, dzięki usprawnieniu koncentracji i pamięci oraz 
poprawia sprawność organizmu. 

 
 

Podsumowanie 
 
Środowisko wodne stwarza korzystne warunki wie-

lokierunkowego oddziaływania na organizm człowieka. 
Wykorzystując metody rehabilitacji w wodzie można 
stworzyć program usprawniania, podobnie jak w przy-
padku metod stosowanych w warunkach lądowych.  

Założenia i techniki wykorzystane w metodzie Bad 
Ragaz Ring są podobnie stosowane, jak w przypadku 
metody PNF. Metoda Watsu łączy w sobie zakres ćwi-
czeń w odciążeniu, stretchingu, mobilizacji i manipulacji 
tkanek. Wykorzystuje również w swoich założeniach 
elementy akupresury, podobnie jak masaż Shiatsu.  

Koncepcja Halliwick przypomina elementy pracy sto-
sowane w metodzie Weroniki Sherborne oraz treningu 
integracji sensorycznej. W metodzie Water Dance występu-

ją elementy ćwiczeń oddechowych, masażu, jogi oraz ćwi-
czeń relaksujących.  

Dużym atutem usprawniania w środowisku wodnym 
są korzystne właściwości środowiska, w jakim prowa-
dzona jest terapia. Rehabilitacja w środowisku wodnym, 
szczególnie w ciepłej wodzie, pozwala na całkowite 
odprężenie pacjenta w trakcie terapii, powoduje obniże-
nie napięcia mięśniowego oraz poprawę ukrwienia za-
równo narządów wewnętrznych oraz mięśni. Zwiększa 
się produkcja hormonów (endorfiny, oksytocyna), co 
wpływa na redukcję bólu. Rehabilitacja w wodzie nie 
powoduje tak dużego zmęczenia, 10 minut ćwiczeń na 
lądzie odpowiada 30–40 minutom ćwiczeń w środowisku 
wodnym. Istotna jest znacznie mniejsza ilość przeciwwska-
zań do prowadzenia rehabilitacji w wodzie. W wyniku 
korzystnego działania środowiska wodnego na układ 
krążeniowo-oddechowy problem nadciśnienia tętniczego 
nie wyklucza możliwości stosowania omawianych metod.  

Metody rehabilitacji w wodzie mogą być skuteczne 
również w podnoszeniu ogólnej sprawności organizmu, 
zwiększeniu zakresu siły mięśniowej oraz poprawie 
wydolności oddechowej. Ćwiczenia w wodzie nie obcią-
żają układu kostno-stawowego, dlatego tę formę ruchu 
poleca się przy problemach z kręgosłupem, zaawanso-
wanej osteoporozie (gdy grożą złamania), po przebytych 
urazach kości oraz stawów. W wodzie zwiększa się 
ruchomość stawów, łatwiej więc wykonywać bardziej 
zawansowane grupy ćwiczeń, jak ma to miejsce w meto-
dzie Watsu czy Water Dance.  

W zależności od wprowadzenia metody oraz wyko-
rzystania odpowiedniej techniki można skutecznie 
zwiększyć przemianę materii i redukować problem wy-
stępowania otyłości u osób z zespołem Turnera. Rehabi-
litacja w wodzie działa jak drenaż limfatyczny – kiedy 
woda masuje ciało, limfa sprawniej krąży i szkodliwe 
produkty przemiany materii szybciej są usuwane z orga-
nizmu. Za każdym razem, kiedy terapia przeprowadzona 
jest w wodzie, redukcja poziomu lęku i stresu, związa-
nego z obawą pacjenta o stan zdrowia, wywoła pozy-
tywny efekt psychologiczny.  

Przedstawione w artykule korzyści zdrowotne metod 
rehabilitacji w wodzie, przemawiają za ich użyteczno-
ścią w leczeniu typowych dolegliwości zdrowotnych 
kobiet z zespołem Turnera. Dlatego przy tak dużej gru-
pie korzyści i małej ilości przeciwwskazań, należy 
wprowadzić program usprawniania z wykorzystaniem 
metod rehabilitacji w wodzie.  

Osoby u których występują liczne wady rozwojowe, 
poddane terapii, nie muszą umieć pływać. Zajęcia od-
bywają się w wodzie sięgającej do talii lub do klatki 
piersiowej, a obecność terapeuty oraz innych uczestni-
ków, zwiększa poziom zaufania do terapii. Trening tera-
peutyczny jest przeznaczony dla wszystkich – młodych  
i starszych, także tych, którzy cierpią na choroby współ-
istniejące w zespole Turnera (o ile nie ma przeciwwska-
zań lekarskich).  
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Regularny wodny trening, w którym wykorzysta się 
techniki z poszczególnych metod rehabilitacji w wodzie, 
zapewnia nie tylko zdrowie i kondycję fizyczną, ale 
również odporność immunologiczną i poprawę jakości 
życia osób z zespołem Turnera. Poprzez logiczne wdra-
żanie programu usprawniania, można uczyć się m.in. 
przystosowania psychicznego do wody, w tym kontroli 
oddechu, kontrolowania równowagi ciała i ruchów w 
wodzie. Wyszczególnione powyżej umiejętności kontroli 
ciała, prowadzą do osiągnięcia lepszego rozwoju moto-
rycznego, a docelowo do całkowitej niezależności za-
równo w wodzie, jak i na lądzie. Wprowadzenie metod 
rehabilitacji w wodzie umożliwi skuteczniejsze wyko-
nywanie konkretnych ćwiczeń korekcyjnych: głównie 
elongacyjnych, rozciągających, wzmacniających lub roz-
luźniających poszczególne grupy mięśniowe, derotacyj-
nych i koordynacyjnych.  

Rekreacyjne i terapeutyczne efekty aktywności i zabaw 
prowadzonych w środowisku wodnym mogą wspomagać 
proces terapii psychoruchowej i edukacji psychopedago-
gicznej. Każda sesja terapeutyczna może zawierać elementy 
zabawy, współpracy oraz współzawodnictwa, dlatego w 
naturalny sposób obejmuje wszystkie sfery rozwoju czło-
wieka. Stosowanie metod rehabilitacji w wodzie jest poj-
mowane jako holistyczne podejście do problemów uspraw-
niania osób z zespołem Turnera.  

PIŚMIENNICTWO 

1. Wiśniewski A., Zespół Turnera, Przewodnik dla chorych 
i ich rodzin. Stowarzyszenie Pomocy Chorym z Zespo-
łem Turnera. Publikacja wydana dzięki pomocy firmy 
Sandoz [81 ss. ekranowe]. Adres: http://www.turner.org.pl/ 
dokumenty/broszura-zespol_turnera.pdf 

2. Łącka K., Zespół Turnera – korelacja pomiędzy karioty-
pem a fenotypem, Endokr. Pol., 2005, 56, 6, 986-993.  

3. Zadrożna I., Funkcjonowanie społeczne kobiet z zespo-
łem Turnera, praca doktorska Poznań 2010. 

4. Nowotny-Czupryna, O., Rudzińska, A., Czupryna, K. i 
wsp., Możliwości zastosowania terapii w wodzie u pa-
cjentów z niektórymi dysfunkcjami narządu ruchu, Fizjo-
ter. Pol., 2001, 1(1), 67-73. 

5. Korpal-Szczyrska M., Aleszewicz-Baranowska J., Dorant 
B. i wsp., Wady układu sercowo-naczyniowego w zespo-
le Turnera, Endokr. Diabet., 2005, 11, 4, 211-214. 

6. Wikiera B., Jędrzejuk D., Noczyńska A., Mineralizacja 
kości u dziewcząt z późno rozpoznanym zespołem Tur-
nera, Endor. Pediatr., 2010, 9, 1, 71-78. 

7. Syczewska M., Wioeniewski A., Jakubczak-Morawska 
M. i wsp., Problemy funkcjonalne pacjentek z zespołem 
Turnera – doniesienie wstępne, Endokr. Diabet., 2008, 
14, 3, 157-159. 

8. Sienkiewicz-Dianzenza E., Milde K., Tomaszewski P. i wsp., 
Ocena poziomu aktywności fizycznej dziewcząt z zespo-
łem Turnera, Pediatr. Endocrinol. Diabet. Metab., 2011, 
17, 3, 134-137. 

9. Olszewska E., Wiśniewski A., Madej M., Postawa ciała 
w zespole Turnera, Pediatric Endocrinol. Diabet. Metab., 
2010, 16, 3, 189-195. 

10. Borgosz-Guźda A., Bartczyszyn M., Rożek K., Trening 
w wodzie u chorych z chorobami sercowo-naczynio- 
wymi, Fizjoterapia, 2011, 10, 1-12. 

11. Barczyk K., Zawadzka D., Hawrylakl A. i wsp., Wpływ 
ćwiczeń korekcyjnych w środowisku wodnym na kształt 
krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa i stan funkcjonal-
ny narządu ruchu dzieci ze skoliozą 1°, Ortop. Traumat. 
Rehab., 2009, 3(6), 11, 209-221. 

12. Becker B., Aquatic Therapy: Scientific foundations and 
clinical rehabilitation Applications, Am. Acad. Physical 
Med. Rehab., 2009, 1(9), 859-872. 

13. Dull H.: Watsu: freeing the body in water. Watsu Pub-
lish. Middletown 2004. 

14. Chon Ch., S., Oh, W., D., Shim, H., J., Watsu approach 
for improving spasticity and ambulatory function in he-
miparetic patients with stroke, Physiother. Res. Int., 
2009, 14(2), 128-136. 

15. Fall-Ławryniuk M., Wilk B., Terapia ruchowa w wodzie 
– autorski program redukcji masy ciała u osób z nadwagą 
i otyłością, Med. Sport., 2004, 20, 40-44. 

16. Molenda E., Pływanie jako forma wspomagania terapii 
osób chorych na cukrzycę, Med. Sport., 2004, 20, 153-
157. 

17. Schoedinger P., Watsu Adapted for clients with special 
needs. Peggy Schoedinger, PT 2010. 

18. Czajkowski Z., Rola układu nerwowego w uczeniu się 
czynności ruchowych. Część I, Sport Wyczynowy 1999, 
1-2, 65-73. 

19. Czajkowski Z., Rola układu nerwowego w uczeniu się 
czynności ruchowych. Część II, Sport Wyczynowy 1999, 
3-4, 47-55. 

20. Górski J., Celichowski J., Fizjologiczne podstawy wysił-
ku fizycznego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, War-
szawa 2008. 

21. Andersen F.S., Podstawowe informacje na temat terapii 
w wodzie, Rehab. Med., 2002, 6 (4). 70-76. 

22. Kulmatycki L., Szczuka E., Rola relaksacji w relacji fi-
zjoterapeuta pacjent, Fizjoterapia, 2007, 15(1), 75-84. 

23. Wieser A., Watsu for Children with Severe and Profound 
Disabilities, Aquatic Ther. J., 2007, 11(9), 2. 

24. Walicki K., Fizjoterapia osób z chorobami psychosoma-
tycznymi, Fizjoterapia, 1995, 3(3), 3-6. 

25. Berwecka M., Kasperczyk T., Usuwanie bólów głowy 
metodą medycyny naturalnej, Fizjoterapia, 2001, 9(3), 
55-60. 

26. Miłkowski K., Watsu – kompleksowe podejście do tera-
pii w wodzie, Prakt. Fizjoter. Rehab., 2010, 9, 32-37. 

 
 

Adres do korespondencji:  
Sebastian Nonn-Wasztan 
sebw@interia.pl  
Doktorant Katedry Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji  
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
ul. 28 Czerwca 1956 roku 135/147 
61-545 Poznań 



Pielęgniarstwo Polskie 3(37), 157–159, 2010 

OPIEKA PIELĘGNIARSKA NAD PACJENTEM  
PO ZABIEGU KARDIOCHIRURGICZNYM  

NA ODDZIALE KARDIOCHIRURGII POOPERACYJNEJ 

NURSING CARE OF PATIENTS AFTER CARDIAC SURGERY IN THE CARDIAC SURGICAL WARD 

ANNA MATUSZEWSKA 

II rok SUM Pielęgniarstwo 
Studia Stacjonarne 

Szpital Przemienienia Pańskiego ul. Długa ½ Poznań 
Oddział Kardiochirurgii Pooperacyjnej 

Pielęgniarka Odcinkowa 
Z-ca ordynatora: prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis 

Streszczenie 

Opieka pielęgniarska na oddziale kardiochirurgii pooperacyjnej 
nad pacjentem po zabiegu polega głównie na monitorowaniu 
parametrów życiowych. Pielęgniarka obserwuje stan diurezy pa- 
cjenta a także stan drenów śródpiersia pod kątem krwawień. Chory 
po zabiegu kardiochirurgicznym wymaga także podaży płynów  
i odpowiednich działań leczniczych. Osoba opiekująca się pacjen-
tem powinna skupić się także na zapobieganiu zakażeniom, dlate-
go wszystkie działania pielęgniarskie powinny być wykonywane  
z zachowaniem zasad aseptyki i antyseptyki. Należy również  
w pielęgnacji uwzględnić zapobieganie powstawaniu odleżyn i w 
tym celu prowadzić profilaktykę przeciwodleżynową.  

 
Słowa kluczowe: opieka, zabieg, kardiochirurgia. 

Summary 

Nursing care for postoperative cardiac surgery department of 
the patient after surgery consists mainly of monitoring vital 
signs. The nurse observes the patient's diuresis status and con-
dition of drains for mediastinal bleeding. The patient under-
went cardiac surgery also requires fluid intake and appropriate 
therapeutic measures. The person who takes care of the patient 
should also focus on preventing infection, and therefore all 
nursing interventions should be performed using aseptic tech-
nique and antisepsis. Care should also be taken into account  
in the prevention of pressure sores and to this end result in 
prevention of surfaces. 

 
Key words: care, surgery, cardiac surgery. 

 
 

Wstęp 
 
Zabiegi kardiochirurgiczne są wykonywane u chorych, 

u których występuje znaczna niewydolność krążenia, w 
celu poprawy jakości życia, ale także są to zabiegi ratujące 
życie, tak jak w przypadku operacji tętniaków aorty [1]. 
Obecnie obserwuje się znaczny wzrost pacjentów w star-
szym wieku, którzy są kwalifikowani do zabiegów kardio-
chirurgicznych. Jedną z najczęstszych przyczyn operacji 
jest choroba wieńcowa, w przypadku której pacjenci są 
poddawani pomostowaniu naczyń wieńcowych. Chorzy z 
wadami zastawkowymi należą do kolejnej grupy operowa-
nych pacjentów. Zabiegi kardiochirurgiczne obejmują także 
operacje tętniaków aorty piersiowej, usunięcie guzów serca, 
wad wrodzonych a w ostatnim czasie coraz częściej wyko-
nywanie przeszczepów serca.  

Pacjenci, którzy są kwalifikowani do zabiegów kardio-
chirurgicznych bardzo często są też dodatkowo obciążeni ze 
strony innych układów [1]. Chorzy trafiają najczęściej z nie- 
wydolnością wątroby, nerek, płuc a także z zaburzeniami 
neurologicznymi. Powoduje to, że niejednokrotnie czas 
pobytu pacjenta na oddziale pooperacyjnym ulega wydłuże-
niu, co również wpływa na pojawienie się wielu powikłań.  

W związku z tym ogromną rolę pełni opieka pielę-
gniarska i lekarska nad takim chorym polegająca na 
ciągłym monitorowaniu pacjenta. W niniejszej pracy 
zostanie szczegółowo omówiona rola pielęgniarki na 
oddziale kardiochirurgii pooperacyjnej. 

 
 

Opieka pielęgniarska nad pacjentem po zabiegu kar-
diochirurgicznym 

 
Kontrola parametrów życiowych 

 
Pacjenci po zabiegu kardiochirurgicznym są przeka-

zywani na salę pooperacyjną, gdzie poddawani są całodo-
bowej obserwacji parametrów życiowych. Chory podda-
wany jest przez kilka godzin (najczęściej) sedacji, dlatego 
zostaje przez ten czas zaintubowany oraz podłączony do 
respiratora. Kolejnym krokiem jest zapewnienie możliwo-
ści monitorowania przez podłączenie chorego do monitora, 
dzięki któremu personel medyczny może kontrolować 
parametry życiowe. Polega to na kontrolowaniu przede 
wszystkim ciśnienia tętniczego krwi, mierzonego metodą 
tzw. krwawą (ABP – Ambulatory Blood Pressure), kontro-
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lowaniu rytmu serca, saturacji krwi, ośrodkowego ciśnienia 
żylnego (OCŻ) [2]. 

Po operacjach z zakresu kardiochirurgii często dochodzi 
do zaburzeń rytmu serca. U chorych występują zaburzenia 
rytmu w postaci bradykardii lub tachykardii, częstoskurcze 
komorowe, migotanie komór, przedsionków oraz zatrzy-
manie akcji serca – asystolia. Bardzo ważna jest w okresie 
pooperacyjnym całodobowa opieka nad pacjentem i obser-
wowanie zaburzeń, jakie mogą się w tym czasie pojawić. 
Obecnie stosuje się u pacjentów elektrody wewnętrzne,  
z odprowadzeniami zewnętrznymi, które umożliwiają pod-
łączenie stymulatora, który można ustawić w zależności od 
potrzeb pacjenta. Ma to na celu zapobieganie wystąpieniu 
bradykardii, a również asystolii. U pacjentów, u których 
występuje ryzyko migotania komór stosuje się również tzw. 
pady zewnętrzne, których działanie jest takie same, jak 
użycie łyżek do defibrylatora, z tym, że pady są przyklejone 
do ciała pacjenta i podłączone do defibrylatora, co skraca 
czas przygotowania i wykonania defibrylacji. 

Zabiegi kardiochirurgiczne najczęściej są wykony-
wane z wykorzystaniem krążenia pozaustrojowego, co 
ma związek z obniżeniem temperatury ciała pacjenta. 
Dlatego jednym z elementów opieki powinno być zad-
banie o ogrzanie ciała pacjenta, stosując koce grzewcze, 
ale także zwracanie uwagi na temperaturę podawanych 
płynów, w tym także przetaczanie krwi, która nie po-
winna być zimna. 

 
Kontrola diurezy 

 
Kolejnym istotnym elementem opieki pielęgniarskiej 

jest kontrolowanie diurezy pacjenta. Ocena ilości odda-
wanego moczu powinna być dokonywana godzinowo 
oraz odnotowywana w indywidualnej karcie pacjenta, co 
pozwala na obliczenie bilansu oddawanych i podawa-
nych płynów [2]. 

Chorzy, u których występują zaburzenia ze strony 
układu moczowego, powinni być szczególnie monitoro-
wani, gdyż dochodzi często do oligurii a w skrajnych 
przypadkach do anurii. U takich pacjentów najczęściej 
stosuje się homofiltrację. Chory w takiej sytuacji musi 
mieć założony cewnik Sheldona, który umożliwia podłą-
czenie „sztucznej nerki”.  

Aby zapobiec wykrzepianiu krwi w układzie aparatu 
do hemofiltracji, należy zastosować heparynę. W związ-
ku z tym konieczne jest kontrolowanie układu krzepnię-
cia pacjenta, poprzez pobieranie krwi co 4 godziny. 

 
Kontrola krwawienia – drenażu śródpiersia 

 
Pacjenci standardowo przez dwie doby po zabiegu 

mają utrzymany drenaż śródpiersia, którego rolą jest 
odprowadzenie krwi do zbiornika, który jest podłączony 
do próżni. Jego kontrola ma zabezpieczyć przed nad-
mierną utratą krwi po zabiegu. Przyjmuje się, że dopusz-
czalną ilością krwi jaka może spłynąć jest 100 ml. 
Zwiększenie ilości drenażu jest stanem niepokojącym, 
stanowi wskazanie do rozważenia decyzji o ponownym 

otwarciu klatki piersiowej i sprawdzeniu co jest przy-
czyną krwawienia.  

Duża utrata krwi może powodować u chorego przy-
śpieszenie akcji serca z jednoczesnym spadkiem ciśnie-
nia tętniczego krwi. U pacjenta należy w takiej sytuacji 
wykonać badanie krwi w celu sprawdzenia morfologii 
krwi.  

W celu zapobiegania krwawieniom należy zmniej-
szyć do minimum rotowanie ciała pacjenta, kontrolować 
ciśnienie tętnicze krwi, które nie powinno być zbyt wy-
sokie. 

 
 

Kontrola badań laboratoryjnych 
 
Elementem opieki pielęgniarskiej nad pacjentem kar-

diochirurgicznym jest także pobranie próbek krwi, według 
zlecenia lekarskiego, do badań laboratoryjnych. Do badań, 
które należy wykonać u pacjenta po zabiegu zaliczamy: 
badania morfologii krwi, oznaczenie elektrolitów we krwi 
(potas, sód), poziom glikemii, układ krzepnięcia (czas ko-
alinowo–kefalinowy, czas protrombinowy, fibrynogen), 
enzymy zawałowe (kinaza kreatyninowa, troponina), bada-
nia nerkowe (kwas moczowy, mocznik, kreatynina), próby 
wątrobowe (aminotransferaza alaninowa, aminotransferaza 
asparagi-nianowa, bilirubina). Chorzy po zabiegach kardio-
chirurgicznych mają założony dostęp dotętniczy, co pozwa-
la na pobieranie krwi tętniczej oraz wykonywanie badania 
gazometrycznego [2]. 

 
Leczenie 

 
Rolą pielęgniarki w procesie pielęgnowania chorego, 

po zabiegu, jest wykonywanie zleceń lekarskich na pod-
stawie indywidualnej karty zleceń danego pacjenta. 
Osoba po zabiegu kardiochirurgicznym powinna odpo-
wiednio otrzymywać płyny nawadniające w postaci 
glukozy, ale również w postaci krystaloidów i koloidów. 
Do najczęściej stosowanych krystaloidów należą: sól 
fizjologiczna, płyn wieloelektrolitowy, płyn Ringera. 
Koloidy podawane pacjentom to: żelatyna modyfikowa-
na – Gelofusin, skrobia hydroksyetylowana – HES (HA-
ES) – izotoniczne lub hipertoniczne, Voluven w stęże-
niach 6% i 10%. Podawanie płynów pacjentom po za-
biegach ma na celu leczenie zaburzeń gospodarki wod-
no-elektrolitowej, kwasowo-zasadowej, a także uzupeł-
nienie płynów po jej dużej utracie, np. po krwawieniu.  

Leczenie pacjenta, po zabiegu kardiochirurgicznym, 
obejmuje podawanie zleconych leków. Chorzy otrzymu-
ją leki przeciwbólowe, zlecone godzinowo, ale również 
podawane według stanu pacjenta. Profilaktycznie podaje 
się pacjentom antybiotyki [2]. W celu ochrony układu 
pokarmowego chorzy otrzymują leki osłonowe na żołą-
dek, które są podawane najczęściej do chwili wypisania 
pacjenta z oddziału.  

Chorzy w okresie pooperacyjnym są unieruchomieni 
przez dwie doby po zabiegu, najczęściej do czasu usu-
nięcia drenów ze śródpiersia, co zwiększa ryzyko wystą-
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pienia choroby zakrzepowo-zatorowej. W związku z tym 
profilaktycznie stosuje się leczenie przeciwzakrzepowe, 
polegające na podawaniu heparyny drobnocząsteczko-
wej. Elementem zapobiegania tym powikłaniom jest 
również wykonywanie z fizjoterapeutą ćwiczeń, stop-
niowo zwiększając obciążenie.  

Stosowanie leków po zabiegu kardiochirurgicznym jest 
uzależnione od stanu pacjenta w jakim  jest on po operacji. 
Rolą pielęgniarki jest podawanie leków według zlecenia 
lekarskiego oraz monitorowanie ich działania i zgłaszanie 
lekarzowi ewentualnych niepożądanych dolegliwości. 

 
Zapobieganie zakażeniom 

 
Zakażenia wśród pacjentów, po zabiegach kardiochi-

rurgicznych, należą do grupy niekorzystnych czynników, 
które mogą spowodować wydłużenie czasu hospitalizacji 
chorego. Istotną rolą pielęgniarki jest zapobieganie po-
jawieniu się tym zakażeniom.  

Rana pooperacyjna jest głównym miejscem w którym 
może pojawić się zakażenie, dlatego istotnym elementem 
opieki jest kontrolowanie jej stanu pod kątem krwawienia, 
ale również pojawiania się wydzieliny ropnej lub nieprzy-
jemnego zapachu. Każda nieprawidłowość powinna być 
odnotowywana w indywidualnej karcie pacjenta oraz zgło-
szona lekarzowi prowadzącemu. Istotnym elementem za-
pobiegania powikłaniom jest zachowywanie zasad aseptyki 
i antyseptyki podczas zmiany opatrunku oraz stosowanie 
już wcześniej wspomnianej profilaktyki antybiotykowej.  

Pacjenci w pierwszych dobach mają założone i utrzy-
mane wkłucia. Należą do nich wkłucie dotętnicze, kontakt 
centralny (LNC – Linia Naczyniowa Centralna), wkłucia 
dożylne, w niektórych przypadkach cewniki Sheldona oraz 
wkłucia związane z zastosowaniem u pacjentów kontrapul-
sacji wewnątrzaortalnej.  

Rolą pielęgniarki jest kontrolowanie wkłuć, poprzez 
ich obserwację pod kątem krwawienia, wysięków, 
obrzęków oraz zaczerwienienia skóry. Każda zaobser-
wowana nieprawidłowość powinna być zapisana w indy- 
widualnej karcie pacjenta, a także poddana odpowiedniej 
pielęgnacji. Uzależniona jest ona od przyjętych w każ-
dym oddziale procedur postępowania. Należy pamiętać, 
że postępując zgodnie z nią trzeba zachowywać zasady 
aseptyki i antyseptyki co zmniejsza ryzyko pojawienia 
się kolejnych nieprawidłowości.  

Istotnym elementem w monitorowaniu zakażeń jest 
pomiar temperatury ciała pacjenta, a jej podwyższenie 
powinno być zgłoszone lekarzowi, który zleca w takim 
przypadku leki obniżające temperaturę, a w niektórych 
sytuacjach kiedy istnieje podejrzenie zakażenia pobranie 
krwi na badanie bakteriologiczne. 

Pacjenci podczas zabiegów mają założony do pęcherza 
cewnik Foleya, który jest utrzymywany jeszcze kilka dni. 
Występuje w związku z tym ryzyko zakażenia układu mo-
czowego, objawiające się pieczeniem w okolicach ujścia 
cewki moczowej. Pielęgniarka powinna również zwrócić 
uwagę na barwę i zagęszczenie moczu, każde nieprawidło-
wości powinny być zgłaszane lekarzowi, w celu odpowied-

niego działania terapeutycznego. Działaniem zapobiegają-
cym pojawieniu się zakażeń układu moczowego jest odpo-
wiednio przeprowadzenie czynności założenia cewnika do 
pęcherza moczowego, które powinno być przeprowadzone 
w sposób jałowy. 

 
Profilaktyka przeciwodleżynowa 

 
Pacjenci przebywający na oddziale pooperacyjnym,  

z powodu unieruchomienia są narażeni na pojawienie się 
zmian skórnych, głównie na pośladkach. Zabiegi kardiochi-
rurgiczne są w większości przeprowadzane z zastosowa-
niem krążenia pozaustrojowego. Ciało pacjenta zostaje 
podczas takiej operacji schłodzone, co niesie za sobą ryzy-
ko niedokrwienia niektórych części ciała. Opieka pielę-
gniarska powinna być w związku z tym skierowana na 
profilaktykę przeciwodleżynową. Chorzy w pierwszych 
dobach, gdy mają jeszcze założone dreny w śródpiersiu, 
powinni z pomocą pielęgniarki obracać się na boki i mieć 
kontrolowane pośladki, plecy – okolice łopatek oraz pięty 
pod kątem pojawienia się zaczerwienienia lub innych zmian 
z martwiczymi włącznie. Ciało pacjenta powinno być na-
tłuszczane na przykład PC30V, a gdy zmiany są bardziej 
naruszające powłoki skórne smarowane Argosulfanem. 

Gdy pacjent ma usunięte dreny, powinien być jak 
najszybciej uruchamiany, z pomocą pielęgniarki lub fizjo- 
terapeuty. Takie postępowanie pozwala na zmniejszenie 
ryzyka pojawienia się groźniejszych zmian oraz trudniej-
szych w leczeniu. 

 
 

Wnioski 
 
1. Pacjenci po zabiegach kardiochirurgicznych wy-

magają szczególnej opieki pielęgniarskiej.  
2. Praca pielęgniarki na oddziale pooperacyjnym po-

lega głównie na monitorowaniu stanu chorego, który 
może w krótkim czasie ulec zmianie i wymagać podjęcia 
działań leczniczych.  

3. Ważne jest nawiązanie kontaktu z chorym, także 
w okresie, gdy jest jeszcze zaintubowany oraz już po 
ekstubacji. Pozwala to na ocenę stanu psychofizycznego 
pacjenta, ocenę nasilenia bólu pooperacyjnego a także 
innych dolegliwości jakie mogą pojawić się po zabiegu.  
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Streszczenie 

Wydanie opinii przez biegłego sądowego opiera się przede 
wszystkim na podstawie zapisów zawartych w dokumentacji. Dla 
biegłego sądowego z obszaru medycyny jest to dokumentacja 
medyczna, która obowiązuje w opiniowanej jednostce medycznej. 
Na podstawie tych zapisów buduje się wizerunek podmiotu, który 
skutkuje wydaniem ostatecznej opinii. Dlatego też wszystkie 
zapisy muszą być dokonywane w sposób rzetelny i przejrzysty.  
 
Słowa kluczowe: dokumentacja medyczna, biegły sądowy, opinia 
jako dowód. 

Summary 

Giving an opinion by a court expert is based mainly on records 
included in documentation. For a court expert from a medicine 
ground – it is a medical documentation which is applied at 
given medical unit. On the base of these records a unit image is 
built which leads to a final opinion. Therefore all records have 
to be done in a solid and transparent way. 
 
 
Key words: medical documentation, a court expert, opinion as 
an evidence. 

 
 
Zapisy w dokumentacji medycznej to niezmiernie 

ważny element potwierdzający wykonanie wszystkich 
czynności i podjętych działań wobec pacjenta. Dla bie-
głego sądowego jest źródłem wiedzy na podstawie któ-
rego buduje on wewnętrzny wizerunek miejsca pracy, 
wobec którego wyda on swoją opinię.  

Biegły sądowy jest organem pomocniczym dla Sądu 
w przypadkach, które wymagają wiedzy specjalistycz-
nej. Sporządzona przez niego opinia jest dowodem w po- 
stępowaniu zarówno przed Sądem, jak i przed innymi 
władzami i organami wymiaru sprawiedliwości. Wiedza 
samego biegłego jest poparta wykształceniem i doświad-
czeniem. Sąd w stosunku do biegłego ma absolutne 
zaufanie. To mocne słowa i bardzo wysoko postawiona 
poprzeczka wobec samego opiniodawcy. Poprzez własne 
doświadczenie, jako biegłego z obszaru pielęgniarstwa 
epidemiologicznego i zakażeń szpitalnych, chciałabym 
zwrócić uwagę na kilka moim zdaniem ważnych ele-
mentów.  

Wiemy, że dokumentacja medyczna dzieli się na doku-
mentację indywidualną i zbiorczą, że może być prowadzo-
na w sposób elektroniczny lub w postaci pisemnej [1].  

Dla biegłego sądowego z obszaru medycyny dokumen-
tacją medyczną jest ta, która obowiązuje w opiniowanej 
jednostce medycznej i którą uzupełniają pracownicy zgod-
nie z zawodowymi uprawnieniami. Należy jednak pamię-
tać, że wartością dowodową może być także każdy zapis 
nawet sporządzony w formie notatki, na luźnej kartce, który 
powstał w wyniku pewnych okoliczności w trakcie trwania 
leczenia i pielęgnacji i w przebiegu procesu dowodowego 

dopuszczony jest przez Sąd, jako dowód w sprawie. Biegły 
sądowy zapoznaje się z całością materiału zarówno z tą, za 
którą jest odpowiedzialna grupa zawodowa lekarzy, jak i z 
dokumentami, za które są odpowiedzialne pielęgniarki lub 
położne.  

Chciałabym przede wszystkim skupić się na kilku 
ważnych punktach, które mają bezpośredni wpływ na 
wydanie ostatecznej opinii.  

Otóż najczęstszym utrudnieniem jest [2]: 
– nieczytelna dokumentacja  
– brak chronologicznych zapisów  
– używanie skrótów znanych tylko osobie dokonu-

jącej wpisu  
– brak podpisów pod obserwacją  
– rozbieżności pomiędzy dokumentacją medyczną 

tzw. „lekarską”, a „pielęgniarską lub położniczą” 
– lakoniczne i krótkie opisy, które tak naprawdę nie 

wskazują na stan zdrowia pacjenta  
– poza tym brak jest w tych krótkich opisach informa-

cji następstw podjętych czynności, co w konse-
kwencji oznacza, że nie wiemy czy podjęte działa-
nia były prawidłowe.  

Jako pielęgniarka ubolewam nad faktem, że proces pie-
lęgnowania często sprowadza się do wpisu „zlecenia wyko-
nano zgodnie ze wskazaniem lekarskim”. A tymczasem 
dokumentacja pielęgniarska, czy położnicza powinna być 
uzupełnieniem lekarskiej, w której znajduje się dokładny 
opis sytuacji stanu pacjenta. Oto przykład: 

Wpisy w dokumentacji medycznej lekarskiej i pielę-
gniarskiej pochodzą z tego samego dnia. Lekarz zapisał 
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„rana goi się prawidłowo”, w pielęgniarskiej „rana sucha”, 
następna obserwacja lekarska dokonana po dwóch dniach 
„rana goi się prawidłowo”, w pielęgniarskiej obserwacja 
codzienna, dyżur ranny i nocny brzmi tak samo „rana su-
cha”, a po 5 dniach od zabiegu chirurgicznego pojawia się 
wpis w dokumentacji lekarskiej „rana zaczerwieniona”, a w 
pielęgniarskiej „rana zropiała” bez żadnego uzupełnienia 
zarówno ze strony lekarskiej i pielęgniarskiej, co dalej 
wykonano, nie mówiąc już o fakcie, że trudno uchwycić 
moment, kiedy sama rana uległa zakażeniu. Jeśli biegły 
uzyskuje tak rozbieżne informacje to analizując zeznania 
pacjenta i innych świadków może uznać, że czynności 
zmiany opatrunku były wykonywane, tak jak to mogą ze-
znawać świadkowie, np. przez żonę, męża, samego pacjenta 
lub osobę odwiedzającą. Trudno w to uwierzyć, ale z zapi-
sów tak właśnie może wynikać.  

W kartach tzw. „wewnętrznych”, które skupiają czyn-
ności pielęgnacyjne wykonywane codziennie nie ma podpi-
sów osób, które te elementy opieki wykonywały. Brak 
takiego podpisu pod konkretną wykonaną czynnością może 
oznaczać, że nie była ona po prostu wykonana. Biegły 
sądowy może upewnić się w tym przekonaniu, analizując 
zeznania świadków, którzy np. o tym fakcie mówią.  

Niestety zdarza się i tak, że część dokumentów 
uniemożliwia identyfikację pacjenta. Jest opis, jest pod-
pis osoby dokonującej wpisu, ale brak jest w nagłówku 
karty obserwacyjnej imienia i nazwiska chorego. Czy 
zatem jest to dokumentacja tego właśnie chorego? 

Zeznania świadków w procesie są bardzo dokładną 
analizą zachowań pracowników podmiotów leczniczych. 
Pacjent jako świadek potrafi dostrzec takie elementy, 
które z punktu widzenia pracowników nie powinny cho-
rego interesować, a tymczasem np. on wie dokładnie, że 
pacjent, który leżał obok na łóżku w szpitalu miał ranę 
zakażoną, bo pojawiły się takie elementy, jak środek do 
dezynfekcji rąk i oddzielny kosz na odpady medyczne  
z czerwonym workiem. W swoich zeznaniach wskazuje, 
więc drogę zakażenia tym bardziej, że personel nie de-
zynfekował rąk przy samym chorym.  

Biegły sądowy, analizując dokumentację zgroma-
dzoną w aktach, bardzo rzadko pracuje na jej orygina-
łach. Prawie zawsze są to kserokopie historii chorób, 
historie pielęgnowania z wewnętrznymi kartami obser-
wacyjnymi. Kserokopie te są rzeczywiście potwierdzone 
pieczątką i podpisem uprawnionej osoby, która gwaran-
tuje, że treści te są zgodne z oryginałem, ale sama ksero-
kopia dokumentu jest tak nieczytelna, że zamiast dostar-
czać informacji to ją wyklucza. W tym momencie chcia-
łabym także zwrócić uwagę na fakt, że nieprawidłowy 
wpis musi być skreślony, a nie jak to się zdarza „zako-
rektowany”. Zapewniam, że nie jest to drobny i nic nie-
znaczący szczegół. Przeciwnie to gwarancja rzetelnej 
dokumentacji medycznej.  

Te wszystkie elementy, które wskazałam są bardzo 
ważne, niestety nie mogę się oprzeć wrażeniu, że wiele 
pozwów cywilnych można byłoby uniknąć, gdyby personel 
lekarski, pielęgniarski, położniczy rozmawiał z chorymi  
i ich rodzinami. Wyjaśniał wykonywane czynności i tłuma-
czył swoje decyzje. 

PIŚMIENNICTWO 

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 
2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji me-
dycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2010, Nr 
252, poz. 1697). 

 
 

Adres do korespondencji: 
Alina Roszak  
ul. Margaretkowa 1/66  
62-510 Konin 
e-mail: zibir@konin.lm.pl 
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POLSKIE TOWARZYSTWO NAUK O ZDROWIU 
 
 
 
Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu powstało w 1998 roku. Inicjatorami powstania Towarzystwa była grupa entuzja-

stów nauk o zdrowiu i promocji zdrowia pod kierunkiem Pani dr hab. Marii Danuty Głowackiej.  
 

Towarzystwo powołano w celu inspirowania, popierania i popularyzowania rozwoju nauk o zdrowiu oraz promocji zdro-

wia. W zatwierdzonym statucie Towarzystwa przedstawiono środki umożliwiające realizację wyżej wymienionych celów, do 

których zalicza się: działalność naukową, popieranie działalności wydawniczej, popieranie badań naukowych, organizowanie 

wymiany naukowej z zagranicą, organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów, dofinansowywanie uczestnictwa 

członków w innych konferencjach, sympozjach i seminariach. Członkowie Towarzystwa aktywnie uczestniczą w działalności 

naukowej, badawczej i publikacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu.  
 

Towarzystwo dofinansowuje uczestnictwo swoich członków w konferencjach organizowanych przez inne uczelnie,  

a także współuczestniczy w organizowanych przez Wydział Nauk o Zdrowiu konferencjach i sympozjach. Zgodnie  

z prawem o działalności stowarzyszeń i towarzystw, PTNoZ składa na bieżąco sprawozdania finansowe i podatkowe 

oraz organizuje walne zebrania członków Towarzystwa zatwierdzając sprawozdania i oceniając działalność statutową. 

W roku bieżącym Towarzystwo jest głównym organizatorem m.in. konferencji „Profilaktyka zagrożeń zdrowotnych 

u dzieci w młodszym wieku szkolnym” i „Ochrona Zdrowia Społecznego”. Zgodnie z uchwałą podjętą na walnym 

zebraniu planowane jest wydawanie zeszytów naukowych Towarzystwa. 
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DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

 
 

Imię i nazwisko 
 

 
 

 
Adres zamieszkania 

 
 

 
 

Miejsce pracy, stanowisko 
 

 
 

 
Ukończona uczelnia/szkoła, kierunek, specjalność 

 
 
      Uzyskany tytuł/stopień/zawód           Data urodzenia 
 
 
               Telefon kontaktowy       E-mail 

 
 

Proszę o przyjęcie mnie do Polskiego Towarzystwa Nauk o Zdrowiu. 
Zapoznałem/am się ze statutem Towarzystwa. 

Zobowiązuję się do aktywnej współpracy w realizacji celów Towarzystwa  
i regularnego opłacania składek członkowskich. 

 
 
 

 
                          Data                     Podpis 
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ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań 

tel. (0-61) 655-92-50, fax. (0-61) 655-92-51, e-mail: ptnoz@poczta.onet.pl 
NIP: 781-16-48-520, REGON: 639578796, KRS: 0000074710 

BZ WBK 60 1090 1346 0000 0001 1347 1664 
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Informacja o nowym dziale „Prawo w Pielęgniarstwie” 

The information about the new chapter „The law in nursing” 
 
 
 

 
 
 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Czytelników 

oraz w trosce o ich pełną satysfakcję Redakcja Pielę-
gniarstwa Polskiego informuje, iż na łamach czasopisma 
został powołany nowy dział „Prawo w Pielęgniarstwie”. 
Będzie on poświęcony w całości problemom prawnym,  
z jakimi spotykają się zarówno pielęgniarki, jak i inne 
osoby związane zawodowo z ochroną zdrowia. Pragnie-
my przybliżyć naszym Czytelnikom podstawowe regula-
cje prawne mające zastosowanie w pielęgniarstwie, pomóc 
w odpowiedniej interpretacji przepisów oraz wyjaśnić 
ewentualne wątpliwości. Dlatego też gorąco zachęcamy 
wszystkich zainteresowanych do zapoznawania się z oma-
wianymi kwestiami, a także zadawania pytań oraz dzielenia 
się swoimi przemyśleniami i spostrzeżeniami. Współpracu-
jący z nami prawnik oraz specjaliści w dziedzinie ochrony 

zdrowia dołożą wszelkich starań, aby przedstawiane za- 
gadnienia i odpowiedzi na Państwa pytania były rzetelne 
i w pełni zadowalające. 

Wierzymy, że poruszane tematy pomogą lepiej zro-
zumieć obowiązujące ustawodawstwo, pozwolą działać 
w granicach prawa oraz uchronią Państwa przed skut-
kami obowiązującej łacińskiej paremii ignorantia iuris 
nocet (nieznajomość prawa szkodzi). 

Wszelkie pytania i sugestie prosimy kierować na adres 
Redakcji Pielęgniarstwa Polskiego lub jzdano@ump.edu.pl. 
Odpowiedzi na Państwa pytania udzielać będzie prawnik – 
Joanna Zdanowska (pracownik naukowy Zakładu Orga-
nizacji i Zarządzania Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu). 
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Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
zaprasza do udziału w XXXIV edycji 

 

PODYPLOMOWEGO STUDIUM ZARZĄDZANIA  
W OPIECE ZDROWOTNEJ –  

jednego z najlepszych w rankingach szkół menedżerów zdrowia. 
 
 
 

Studium jest propozycją dla osób z wyższym wykształceniem, pracujących w podmiotach 
organizacyjnych służby zdrowia lub planujących karierę zawodową w tych strukturach. 
 

Kadrę dydaktyczną tworzą wysokiej klasy wykładowcy akademiccy i specjaliści, których 
celem jest przekazanie słuchaczom wiedzy oraz umiejętności w zakresie: zarządzania, 
prawa w ochronie zdrowia, ubezpieczeń społecznych, analizy ekonomicznej, rachunko-
wości oraz marketingu w jednostkach organizacyjnych opieki zdrowotnej. 
 

Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym, trwają od kwietnia 2011 do kwietnia 2012. 

 

 

 
 
 

Nabór już trwa, zgłoszenia przyjmujemy pod adresem 
 

 

 
Szczegółowe informacje dotyczące studium zamieszczone  

są na stronie internetowej: http://amp.edu.pl 



ZASADY RECENZJI NADSYŁANYCH PRAC DO PIELĘGNIARSTWA POLSKIEGO 
 
 

1. Autorzy, przysyłając pracę, wyrażają zgodę na proces recenzji. Wszystkie nadesłane prace są poddawane ocenie  
w pierwszej kolejności przez Redakcję, a następnie przez Recenzenta. W przypadku recenzji negatywnej Autor jest 
informowany o wyniku recenzji. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia do druku podejmuje redaktor naczelna  
w porozumieniu z Komitetem Naukowym. 

2. Redakcja nie zwraca nadesłanych prac autorom. 
3. Redakcja stara się dbać o merytoryczną zawartość czasopisma, jednak za treść artykułu odpowiada Autor. Redakcja 

i Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nierzetelności wynikające z naruszenia przez Autora pra-
cy praw autorskich. 

4. Recenzenci opiniują pracę uwzględniając jej wartość merytoryczną, wnioskowanie statystyczne, poprawność językową.  
5. Redakcja zastrzega sobie prawo do korekty pracy z uwzględnieniem uwag recenzenta dotyczących tabel, rycin, stylu 

pracy i błędów edytorskich. W niektórych wypadkach, kiedy prace wymagają znaczących poprawek odsyłane są do 
Autorów z prośbą o ich modyfikację.  

6. Pierwszy Autor otrzymuje pocztą jeden egzemplarz pisma, w którym zamieszczono artykuł. 
7. Za opublikowanie pracy autorom nie są wypłacane honoraria. 

 
 
 

 

REVIEW SYSTEM OF THE POLISH NURSING 

 
 

1. By sending the article, authors automatically give the Editorial Board their permission to the reviewing process. All 
articles are firstly evaluated by the Editorial board and then by the Reviewer. If the evaluation is negative, the author 
is informed about the decision. The final decision about publication is made by the Editor – in – chief in agreement 
with The Scientific Committee.  

2. The Editorial Board does not send the articles back to authors.  
3. The Editorial Board makes every effort to maximize informative value of the journal but it is the author who is responsible 

for the contents. Neither the Editorial Board nor the Publisher bear responsibility for any dishonesty resulting from  
Author’s violation of copyright laws.  

4. Reviewers provide their opinion on the article’s scientific value, statistical reasoning and linguistic correctness.  
5. The Editorial Board reserves the right to correct the article with regard to reviewer’s remarks considering the tables, 

figures, writing style and editorial errors. In some cases, if major corrections are necessary, articles are sent back  
to their Authors.  

6. The corresponding Author receives one copy of the issue with the publication by post.  
7. Authors do not receive remuneration for the publication of their articles.  

 



 
REGULAMIN OGŁASZANIA PRAC 

 
„Pielęgniarstwo Polskie” zamieszcza prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne, sprawozdania ze zjazdów 

i konferencji, recenzje z książek oraz opracowania z zakresu historii pielęgniarstwa w języku polskim oraz an-
gielskim. 

Prace należy przesyłać na adres redakcji w dwóch egzemplarzach drukowanych oraz na nośniku elektronicz-
nym – CD lub dyskietka 3,5” zapisanym w edytorze tekstu program Word. Tekst nie powinien być adiustowa-
ny. Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie Autorów, iż praca nie była drukowana wcześniej w innym 
czasopiśmie oraz zgodę kierownika jednostki na publikację.  

Do pracy należy na osobnej kartce dołączyć adres do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowy do 
Autora pracy. 

Pierwsza strona pracy powinna zawierać: 
• tytuł pracy w języku polskim i angielskim 
• Autora (Autorów) 
• afiliację Autora 
• nazwisko kierownika jednostki 
• streszczenie w języku polskim i angielskim. Streszczenia powinny mieć charakter strukturalny – zawierać  

w sobie cel, materiał i metody badań, wyniki oraz podsumowanie, nie powinny przekraczać objętością 200 słów 
• słowa kluczowe – nie więcej niż pięć. 
Prace podlegają dwóm recenzjom, przy czym recenzenci nie znają nazwisk autorów, ani też nazwy ośrodka,  

z którego praca pochodzi. Recenzenci decydują o dopuszczeniu pracy do druku oraz wskazują na konieczność 
dokonania poprawek jako warunek dopuszczenia do druku. Autorzy mają obowiązek ustosunkować się na piś- 
mie do poprawek oraz nanieść je w tekście w określonym przez redakcję terminie. Niedotrzymanie terminu 
wiąże się z niedopuszczeniem pracy do druku.  

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących stylistyki, mianownictwa i skrótów 
oraz poprawek wersji w języku angielskim – bez uzgodnienia z Autorem. 

Artykuły należy zredagować poprawnie pod względem stylistycznym, zgodnie z obowiązującą pisownią  
i mianownictwem. Skróty muszą być wyjaśnione w tekście.  

Ryciny należy podpisywać w języku polskim i angielskim z użyciem numeracji arabskiej.  
Tytuły w języku polskim i angielskim nad tabelami. 
Tabele powinny być oznaczone numerami rzymskimi bądź arabskimi. Szerokość tabeli nie powinna przekra-

czać 8 cm lub 16 cm.  
Piśmiennictwo powinno być napisane na oddzielnej stronie – wg kolejności cytowania na stronach. Należy 

podać: kolejny numer pozycji; nazwiska autorów i pierwsze litery imion (w przypadku, gdy jest więcej niż 
trzech autorów, należy podać trzech pierwszych i dodać: „i wsp.”, tytuł pracy. Następnie:  

a. tytuł czasopisma z zastosowaniem obowiązujących skrótów (wg Index Medicus), rok, tom, numer strony 
pierwszej i ostatniej, np.: Kowalski J., Nowak J., Nozologiczne aspekty bólów głowy, J. Med., 2007, 1, 
12–27. 

b. tytuł książki, nazwę i siedzibę wydawnictwa, rok wydania, numer strony pierwszej i ostatniej, np.: Pawlak 
P., Życie i umieranie, w: Gerontologia, Malinowski A. (red.), PWN, Warszawa 2007, 12–32. 

c. tytuł rozdziału cytowanej książki, nazwisko/nazwiska i pierwsze litery imion Autora/Autorów tegoż roz-
działu, tytuł książki, nazwisko i imię autora (redaktora) książki, nazwę i siedzibę wydawnictwa, rok wy-
dania, numer pierwszej i ostatniej strony cytowanego rozdziału.  

Wymagania co do objętości prac 
Prace oryginalne: objętość prac nie może przekraczać 12–15 stron, wliczając w to stronę tytułową, streszcze-

nie, tekst właściwy oraz piśmiennictwo. 
Prace kazuistyczne: objętość prac kazuistycznych nie powinna przekraczać 3–4 stron, wliczając w to stronę 

tytułową, słowa kluczowe, streszczenie oraz piśmiennictwo.  
Prace poglądowe: objętość prac poglądowych nie powinna przekraczać 15–20 stron. Sprawozdania ze zjaz-

dów i recenzje – 2 strony. 
 

Zjawiska „ghostwriting” oraz „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej. Aby przeciwdziałać przypad-
kom „ghostwriting” oraz „guest authorship” Redakcja prosi autorów nadsyłanych prac o podanie informacji, jaki jest 
ich wkład w przygotowanie pracy. Informacja powinna mieć charakter jakościowy – autorzy powinni podać, czy ich 
wkład w powstanie publikacji polega na opracowaniu koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. Autorzy są także pro-
szeni o podanie źródeł finansowania badań, których wyniki są prezentowane w nadsyłanej pracy. Załączone do pracy 
oświadczenia powinny być podpisane przez poszczególnych autorów zgłaszanej pracy.  
Uwaga: Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej będą przez Redakcję demaskowane włącznie z powiadamianiem 
odpowiednich podmiotów. 
 
Adres Redakcji:  
Pielęgniarstwo Polskie, Wydział Nauk o Zdrowiu  
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
ul. Smoluchowskiego 11 
60-179 Poznań  
e-mail: pielegniarstwo.polskie@ump.edu.pl 
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