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HISTORIA RZESZOWSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I AUTYSTYCZNYCH „SOLIS RADIUS” 

 

Rzeszowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych 
swoją działalność rozpoczęło z inicjatywy terapeutów i rodziców dzieci 
niepełnosprawnych, którym przyświecał jeden cel - stworzenie i prowadzenie zajęć 
terapeutycznych dla dzieci autystycznych i z Zespołem Downa oraz wsparcie ich rodzin. 

Agata Pieniążek zorganizowała i prowadziła zajęcia terapeutyczne dla 
rodziców   (w formie grup wsparcia) i dla dzieci (terapię wg Weroniki Sherborne). 
Zajęcia te prowadzone były przy Poradni Oceny Rozwoju i Rehabilitacji Dzieci w SP ZOZ 
nr 1, mieszczącej się przy ul. Kochanowskiego 15 w Rzeszowie. W wyniku wytężonej 
pracy Agaty Pieniążek - dzisiaj Prezes Stowarzyszenia SOLIS RADIUS, oraz rodziców 
dzieci niepełnosprawnych, którzy poprzez uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych 
integrowali się i czuli potrzebę zasygnalizowania społeczeństwu problemu terapii 
i rehabilitacji dzieci autystycznych i z Zespołem Downa, stwierdzono, że należy 
zorganizować się i określić dalsze cele i kierunek działania grupy.  

W drugiej połowie 1997 r. efektem opisanych wyżej działań terapeutycznych 
Agaty Pieniążek, przy współpracy rodziców dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, była 
decyzja o stworzeniu formy prawnej, która zajęłaby się pomocą dzieciom 
niepełnosprawnym i autystycznym i jednocześnie ich rodzinom. Zebranie, które jak się 
później okaże, było początkiem tworzenia stowarzyszenia odbyło się w budynku 
kawiarni Music Art przy ulicy Reformackiej 6 w Rzeszowie. Efektem końcowym ustaleń 
i dyskusji podczas zebrania było podjęcie decyzji o utworzeniu stowarzyszenia pod 
nazwą: Rzeszowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych 
i Autystycznych „PROMYK SŁOŃCA” w Rzeszowie. Liderem grupy, a zarazem 
przewodniczącym tego zebrania była Agata Pieniążek. 

Osobami zaangażowanymi czynnie w działalność grupy byli dr Wiesław Sobuś, 
Włodzimierz Cupryś, Grażyna Pawik, Maria Kozubal i Jarosław Bednarczyk. W roku 
1997 rozpoczęto prace nad prawnymi regulacjami rejestracji stowarzyszenia - 
formalnie było to możliwe w 1998r. W dniu 6 grudnia 1997r. w Gdańsku podczas 
odbywającej się tam wówczas Konferencji Naukowej z inicjatywy Fundacji SYNAPSIS, 
miało miejsce Zebranie założycielskie Porozumienia Organizacji Pozarządowych 
Pracujących na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami 
oraz Ich Rodzin AUTYZM-POLSKA. W Konferencji tej brała udział Agata Pieniążek- nie 
jako przedstawiciel stowarzyszenia, bo formalnie jeszcze nie istniało, ale jako 
oligofrenopedagog i terapeuta dzieci z Autyzmem, oraz przede wszystkim osoba na co 
dzień pracująca z dziećmi, młodzieżą niepełnosprawną i autystyczną oraz ich 
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rodzinami, która doskonale orientowała się w ich potrzebach i możliwościach. W lutym 
1998r. Porozumienie AUTYZM-POLSKA podpisało Deklarację Programową. Celami 
szczegółowymi Porozumienia są między innymi: poprawa jakości życia osób 
z autyzmem, rozwój organizacji pozarządowych pracujących na rzecz dzieci i osób 
dorosłych z autyzmem oraz ich rodzin, wzajemne wspieranie się i wymiana 
doświadczeń, wypracowywanie standardów pomocy osobom z autyzmem oraz zasad 
i modeli działania organizacji i instytucji działających na ich rzecz, monitorowanie 
realizacji praw dzieci i dorosłych osób z autyzmem oraz ich rodzin a także stopnia 
zaspokojenia ich potrzeb. 

W pierwszej dekadzie marca 1999 r. Rzeszowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci 
Niepełnosprawnych i Autystycznych „PROMYK SŁOŃCA” w Rzeszowie otrzymało 
osobowość prawną i zaczęło funkcjonować w rejestrze stowarzyszeń pod poz. 822 (Sąd 
Okręgowy Wydział I Cywilny w Rzeszowie Nr I Ns Rej. St./115/98 z dnia 4 marca 1999r.). 
Następnie 7 marca 1999r. – we wspomnianej już wcześniej kawiarni - odbyło się Walne 
Zebranie Członków Stowarzyszenia, gdzie w drodze głosowania wybrano Władze 
Stowarzyszenia- w zebraniu tym udział wzięło 25 członków Stowarzyszenia. W wyniku 
przeprowadzonego głosowania przez Walne Zebranie, a następnie przeprowadzeniu 
posiedzeń organów uprawnionych do reprezentacji i nadzoru, pierwszy skład Władz 
Stowarzyszenia reprezentowali kolejno: 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA 

Prezes dr Wiesław SOBUŚ 

Wiceprezes Włodzimierz CUPRYŚ 

Sekretarz Ewa RUSIN 

Skarbnik Kazimierz BATOR 

Członkowie Zarządu Agata PIENIĄŻEK 

Stanisław SIWIEC 

 

Komisja Rewizyjna 

Przewodniczący Jarosław BEDNARCZYK 

Członkowie Komisji Agnieszka JANKOWSKA 

Sławomir PAWIK 

 

 

Od początku swojego istnienia Stowarzyszenie było ściśle związane 
z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie. Siedziby 
Stowarzyszenia zmieniały się w zależności od lokalizacji Poradni Oceny Rozwoju 



The world innovations combining medicine, engineering and technology 
in autism diagnosis and therapy 

 

6 
 

i Rehabilitacji Dzieci w Rzeszowie - przy której Stowarzyszenie prowadziło swoją 
działalność:  

► 1997 r. – 1998 r.  przy ul. Kochanowskiego 15 
► 1998 r. – 2001 r. przy ul. Hoffmanowej 8A 
► 2001 r. – 2008 r. przy ul. Starzyńskiego 19 
► 2008 r.  przy ul. Hetmańskiej 21/201 

Rzeszowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych 
SOLIS RADIUS ściśle współpracowało z Ośrodkiem Rehabilitacji Dzieci, a w późniejszym 
czasie z Poradnią Autyzmu. Współpraca ta trwa do dnia dzisiejszego. 

W dniu 30 grudnia 2005r. Stowarzyszenie otrzymało status organizacji pożytku 
publicznego. 13 listopada 2008r. Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o zwołaniu 
Walnego Zebrania w związku z otrzymaniem pisma od Ogólnopolskiej Fundacji Na 
Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych PROMYK SŁOŃCA, w którym to piśmie 
Stowarzyszenie zostało poinformowane, że ww. fundacji udzielono prawo ochronne 
na znak towarowy obejmujący nazwę PROMYK SŁOŃCA. W związku z zaistniałą 
sytuacją na Walnym Zebraniu, w dniu 18 grudnia 2008 r. podjęta została uchwała, 
która zmieniła nazwę stowarzyszenia – PROMYK SŁOŃCA zastąpiono nazwą SOLIS 
RADIUS (z łac. słoneczny promyk). 

Stowarzyszenie swoją działalnością obejmowało całe Podkarpacie – nie rzadko 
przekraczając granice województwa, i dlatego też na podstawie wniosków członków 
stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o powołaniu Kół Terenowych. 
W dniu 27 marca 2008 r. powołał do istnienia Koło Terenowe nr 1 w Dębicy (na dzień 
dzisiejszy już nieistniejące) oraz 21 maja 2010r. Koło Terenowe nr 2 w Mielcu. 

Na bazie dotychczasowych działań i doświadczeń związanych z pracą 
terapeutyczną na rzecz dzieci niepełnosprawnych i autystycznych oraz wsparciem ich 
rodzin, w 2011 r. Stowarzyszenie powołało do istnienia Ośrodek Terapeutyczny SOLIS 
RADIUS, który swoją siedzibę do dnia dzisiejszego ma przy ulicy Saskiej 56 w Rzeszowie. 
Beneficjentami Ośrodka są dzieci i młodzież niepełnosprawna i autystyczna oraz ich 
rodziny. Zadania, jakie stawia sobie Stowarzyszenie w działaniach Ośrodka to przede 
wszystkim prowadzenie lub kontynuacja terapii dla dzieci, młodzieży i osób 
niepełnosprawnych oraz ich rodzin ze szczególnym ukierunkowaniem na rodziny dzieci 
z autyzmem poprzez realizowanie programu kompleksowej terapii i rehabilitacji dzieci 
w wieku rozwojowym, opartej na wczesnej diagnostyce i wczesnej terapii zaburzeń 
oraz zmniejszanie skutków niepełnosprawności w celu zapobieżenia ich wykluczeniu 
społecznemu. Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS w okresie lipiec 2011 r. - marzec 
2013 r. realizował projekt PFRON, podczas którego działaniami terapeutycznymi objął 
ok. 180 beneficjentów - realizując z nimi 40 tyś. godzin terapii. W okresie kwiecień 2014 
r. – marzec 2017 r. Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS w ramach kolejnego projektu 
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PFRON prowadzi terapię z 200 podopiecznymi wymagającymi wsparcia 
terapeutycznego oraz z ich rodzinami. Aktualnie Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS 
realizuje ww. projekt, gdzie obejmuje ponad 220 beneficjentów, którym- w zależności 
od potrzeb i poziomu funkcjonowania - oferowane jest minimum 20 rodzajów 
wsparcia, w postaci m. in. rehabilitacji, treningów umiejętności społecznych 
i komunikacyjnych, zajęć specjalistycznych czy terapii grupowej lub indywidualnej.  

W styczniu 2012 r. przy ulicy Saskiej 56 powstał Niepubliczny Punkt Przedszkolny 
SOLIS RADIUS, gdzie opieką objęto 8 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
w 2 grupach przedszkolnych, tego samego roku we wrześniu utworzone zostały 
dodatkowe dwie grupy przedszkolne przy ul. Saskiej 54- łącznie objętych opieką 
zostało 16 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

W październiku 2013r. uruchomiony został kolejny Punkt Przedszkolny SOLIS 
RADIUS przy ul. Strażackiej 12D, gdzie zapewniono specjalistyczną terapię, edukację 
i opiekę kolejnym 24 dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W tej samej 
lokalizacji w styczniu 2014 r. udało się powołać do działania Niepubliczną Poradnię 
Psychologiczno-Pedagogiczną SOLIS RADIUS, która po dzień dzisiejszy realizuje 
wsparcie dla maluchów, dzieci przedszkolnych oraz ich rodzin w postaci Wczesnego 
Wspomagania Rozwoju Dzieci.  

Rok 2015 był rokiem przełomowym dla Rzeszowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz 
Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS. We wspomnianym wcześniej 
roku- 2015 Stowarzyszenie wzbogaciło swoje szeregi o kolejne placówki edukacyjne 
dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W styczniu 2015 r. 
otworzono Przedszkole Specjalne SOLIS RADIUS przy ulicy Goździkowej 11, w lipcu 
otworzyliśmy drugi oddział Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a we 
wrześniu tego samego roku edukacją specjalną objęto dzieci szkolne w nowopowstałej 
Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej SOLIS RADIUS.  

W chwili obecnej w naszych placówkach oświatowych: w Niepublicznych Punktach 
Przedszkolnych SOLIS RADIUS, Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym SOLIS RADIUS 
oraz Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej SOLIS RADIUS funkcjonuje 15 grup 
przedszkolnych oraz 2 klasy szkoły podstawowej- łącznie indywidualnymi oraz 
grupowymi działaniami terapeutyczno-edukacyjnymi oraz rewalidacyjnymi 
Rzeszowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych 
SOLIS RADIUS obejmuje ponad 65 dzieci w wieku 2,5 - 11 lat. Pod opieką Niepublicznej 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju 
pozostaje ponad 130 dzieci. 

Podsumowując, Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych 
i Autystycznych SOLIS RADIUS swoją działalnością obejmuje dzieci i młodzież oraz ich 
rodziny z terenu całego województwa podkarpackiego. Swoją siedzibę ma w Rzeszowie 
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przy ulicy Saskiej 56. Stowarzyszenie obecnie prowadzi dwa Niepubliczne Punkty 
Przedszkolne, Niepubliczne Przedszkole Specjalne i Niepubliczną Specjalną Szkołę 
Podstawową, jak również Niepubliczną Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną oraz 
Ośrodek Terapeutyczny - we wszystkich placówkach oświatowych i terapeutycznych 
kształcimy i poddajemy intensywnej terapii dzieci i młodzież z autyzmem, 
z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi oraz z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi (np. niepełnosprawność intelektualna i autyzm czy autyzm 
i niepełnosprawność ruchowa). Swoją pomocą obejmujemy ponad 370 podopiecznych 
- dzieci w przedszkolu, uczniów w szkole, dzieci w ramach wczesnej interwencji - 
wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci, młodzież i osoby dorosłe, z którymi 
prowadzimy różnego rodzaju terapie zajęciowe, zajęcia terapeutyczne grupowe lub 
indywidualne w zależności od potrzeb podopiecznego i jego możliwości 
psychofizycznych.  

Na walnym zebraniu wyborczym w czerwcu 2015 roku wybrano skład Zarządu 
i Komisji Rewizyjnej w następującym składzie: 

 
ZARZĄD STOWARZYSZENIA 

 

Prezes Agata PIENIĄŻEK 

Wiceprezes Jacek Józef BABIS 

Sekretarz Monika ZGRAJA 

Skarbnik Arkadiusz SYPIEŃ 

Członkowie Zarządu Łukasz CZAPOR 

 
 

Komisja Rewizyjna 
 

Przewodniczący Włodzimierz CUPRYŚ 

Członkowie Komisji Anna ZABORNIAK 

Adrianna PACZOSA 

Joanna CICHOŃ 

 
 
 

Walne Zebraniu Członków w czerwcu 2016 roku uchwaliło, że we wrześniu 
2017 roku Stowarzyszenie SOLS RADIUS będzie obchodziło swoje 20-lecie 
powstania. Szczegóły obchodów zostaną przekazane na początku 2017 roku. 
Zapraszamy. 
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A HISTORY OF THE RZESZÓW ASSOCIATION FOR CHILDREN WITH 

DISABILITIES AND CHILDRES WITH AUTISM “SOLIS RADIUS” 

   

The Rzeszów Association for Children With Disabilities and Children With 

Autism Solis Radius was formed at the initiative of the therapists and the parents of 

the children with disabilities. The main aim is to provide and develop special therapy 

for children with Autism and with Down Syndrome and to support their parents. 

Agata Pieniążek organized a support group for the parents and the therapies 

for the children (the Method of Veronica Sherbourne) at the Development Assessment 

and Rehabilitation Centre in SP ZOZ 1 at 15 Kochanowskiego Street, Rzeszów. 

A participation in the therapies integrated the parents and made them realize that 

they needed to raise an awareness of an importance of the therapies and 

rehabilitation for the children with disabilities. 

In the late 1990s, due to Agata Pieniążek strong effort and cooperation with 

the parents, a decision to found an organisation helping both children and parents was 

made. The meeting was held in the Music Art Cafe at 6 Reformacka Street, Rzeszów 

and resulted in a resolution of forming the Rzeszów Association for Children With 

Disabilities and Children With Autism Sun Ray - the first step towards forming  the Solis 

Radius Association. Among people who were involved in the activity of the group with 

Agata Pieniążek as a leader were Wiesław Sobuś PhD, Włodzimierz Cupryś, Grażyna 

Pawik, Maria Kozubal and Jarosław Bednarczyk. In 1997 work on legal regulations 

started so that the Association might be formally registered. 

During a symposium organized by the Synapsis Foundation on 6 December 

1997 in Gdańsk, a foundation meeting of the Alliance of Non-governmental 

Organisations for Children and Adults With Autism and Similar Disorders and for their 

Families AUTISM POLAND was held. In February1998, Agata Pieniążek  took active part 

in the next meeting of the Alliance AUTISM-POLAND  as a specialist working with 

children with disabilities every day, fully aware of their needs.  During the meeting 

a declaration and programme of the Alliance AUTISM-POLAND was signed with its 

main aims: 

-improving the quality of lives of the people with Autism 

-developing non-governmental organisations for children and adults with Autism  

-cooperating and exchanging of experience 
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-developing working standards and NGOs activity standards 

-monitoring children, adults and their families’ rights implementation 

In March 1999 the Rzeszow Association for Children With Disabilities and 

Children With Autism Sun Ray acquired a legal personality and was entered to the 

Register of Associations. The general assembly was held on 7 March 1997 in the cafe 

mentioned earlier and the  members of the Management Board were elected: 

 

The Board 

Chairman Wiesław SOBUŚ, PhD 

Vice-Chairman Włodzimierz CUPRYŚ 

Secretary Ewa RUSIN 

Treasurer Kazimierz BATOR 

Boards`s members Agata PIENIĄŻEK 

Stanisław SIWIEC 

 

The Revision Committee 

Chairman Jarosław BEDNARCZYK 

Committee`s members Agnieszka JANKOWSKA 

Sławomir PAWIK 

 

The Association was in a close connection with SPO ZZ from the very beginning. 

The office changed its location depending on the Development Assessment and 

Rehabilitation Centre`s location in Rzeszów: 

1997-1998 - at 15 Kochanowskiego Street 

1998-2001 - at 8A Hoffmanowej Street 

2001-2008 - at 19 Starzyńskiego Street 

2009 -2010 - 21 Hermańskiej Street 

2010/2011- up to the present day - 56 Saska Street 

The cooperation with The DAR Centre continues into the present day. 
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On 30 December 2005, the Association acquired the Public Benefit Organisation status. 

Three years later, on 13 November 2008, the Management Board held the meeting as 

the other organisation; The All-Poland Foundation for Children With Disabilities Sun 

Ray had acquired trade mark rights for “Sun Ray” name. The Board was forced to 

change Association`s name and did so on 18 December. The “Sun Ray” was replaced 

with its latin translation “Solis Radius”. 

The Association for Children With Disabilities and Children With Autism Solis 

Radius was active across all the Subcarpathian Voivodeship (polish administrative 

subdivision) and even beyond its borders. Therefore, The Management Board 

convened a special meeting and decided to establish the Local Centre 1 in Dębica ( 

nonexistent at present) and the Local Centre 2 in Mielec. 

In 2011 The Solis Radius Therapy Centre was formed with its office at Saska 

Street, Rzeszów. The beneficiaries are mainly children and youth with disabilities and 

Autism as well as their parents. The Centre aims to provide complex therapy and 

rehabilitation, especially for children with Autism. The therapies are based on early 

diagnosis in order to reduce the effects of the disorders so that it may prevent social 

exclusion of children with Autism. 

Between July 2011 - March 2013 the Solis Radius Therapy Centre was 

conducting PFRON Project, providing 40,000 hours of therapies to over 180 

beneficiaries. The Centre has been conducting second PFRON Project since 2014 for 

220 children and youth with disabilities and will have finished it by the end of March 

2017. Each patient is offered over 20 types of support; rehabilitation, social skills 

training, communication skills training, individual/group therapies etc. 

In 2012 the Solis Radius Private Nursery Point was established with its office 

at 56 Saska Street, where 8 children received special education. In October 2013 the 

next nursery point started at 12D Strażacka Street. 24 children were provided with 

education and therapies there. Three months later, The Solis Radius Private 

Psychological & Educational Centre was established, in the very same location, offering 

children early development support. 

Establishing further educational centres made 2015 a landmark year for the 

Solis Radius Association. Special Nursery was started at 11 Goździkowa Street in 

January. In July, The Solis Radius Private Psychological & Educational Centre set up its 

branch. Furthermore, the Solis Radius Private Special Primary School was opened two 

months later. 
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At the moment, the Solis Radius Association helps children in 15 nursery 

groups and in 2 primary school classes. Altogether, 65 children between 2,5-11years 

old are attending our educational centres’ classes and 130 children are under 

supervision of the Solis Radius Private Psychological & Educational Centre specialists. 

In summary, the Association for Children With Disabilities and Children With 

Autism Solis Radius helps children and youth as well as their parents from all over the 

Subcarpathian region. The Association`s headquarter is located at 56 Saska Street, 

Rzeszów.  

Currently, the Solis Radius Association is running: 

- 2 Solis Radius Private Special Nurseries 

-the Solis Radius Private Special Primary School 

-the Solis Radius Private Psychological & Educational Centre 

-the Solis Radius Therapy Centre  

In all of our centres we help children and youth with disabilities, Autism, 

pervasive developmental disorder and multiple disability (intellectual with Autism or 

psychological with Autism. 

The Association for Children With Disabilities and Children With Autism Solis 

Radius helps over 370 people; the children in nurseries, the pupils at primary school, 

the children offered early development support, and the children, youth and adults 

who attend our group and individual therapies. 

In June 2015 new members of the Management Board were appointed: 

 

The Board 

Chairman Agata PIENIĄŻEK 

Vice-Chairman Jacek Józef BABIS 

Secretary Monika ZGRAJA 

Treasurer Arkadiusz SYPIEŃ 

Boards`s member Łukasz CZAPOR 

 

 



The world innovations combining medicine, engineering and technology 
in autism diagnosis and therapy 

 

14 
 

The Revision Committee 

Chairman Włodzimierz CUPRYŚ 

Committee`s members Anna ZABORNIAK 

Adrianna PACZOSA 

Joanna CICHOŃ 

 

The Association for Children With Disabilities and Children With Autism Solis 

Radius will celebrate its 20th anniversary in September 2017. Further details will be 

available at the beginning of 2017. Feel invited ! 
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PRZEDMOWA 

 

Przygotowaliśmy dla Państwa konferencję, która w założeniu ma bardzo 
nową formułę dla naszego kraju w temacie diagnozy, terapii i rehabilitacji 
zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD). Po raz pierwszy bowiem w Polsce 
spotkali się na niej specjaliści z Polski oraz innych krajów świata, reprezentujący 
medycynę oraz inżynierię, aby zaprezentować swoją wspólną, 
interdyscyplinarną pracę ukierunkowaną na zaburzenia ze spektrum autyzmu 
(ASD). 

Wielu z prelegentów to wybitni naukowcy, którzy zajmują się autyzmem, 
tworzą światowe standardy, wprowadzają innowacje technologiczne, pracują 
także z pacjentami z autyzmem (ASD) oraz ich rodzinami, na co dzień. Naszym 
celem było zainicjowanie spotkania przedstawicieli świata medycyny oraz 
świata nowych technologii, aby przedstawić możliwości współczesnej techniki 
i zwiększyć jej wykorzystanie w praktyce klinicznej. 

W naszej nowej formule dodatkowo konferencja połączyła świat lekarzy, 
psychologów, pedagogów, którzy swoją opieką obejmują dzieci i młodzież 
z autyzmem (ASD) z tymi, którzy na co dzień troszczą się o dorosłych pacjentów 
z autyzmem, bo pamiętać musimy, że z autyzmu (ASD) nie wyrasta się.  

Przedstawiliśmy również dwa wystandaryzowane narzędzia diagnostyczne 
Autism Diagnostic Interview-Revised oraz Autism Diagnostic Observation 
Schedule (ADOS-2), które w 2016 roku wprowadzane są do Polski pokazując 
korzyści i ograniczenia dotyczące ich stosowania w codziennej praktyce 
klinicznej. Proces diagnostyczny pacjentów z ASD jest skomplikowany 
i zastosowanie nowoczesnych, wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych 
pomoże zespołom diagnostycznym w dokładniejszej ocenie pacjenta, 
a lekarzom, którzy odpowiadają za diagnozę końcową w postawieniu 
właściwego rozpoznania. 

Mamy nadzieję, że konferencja ta przybliży naszym polskim specjalistom 
oraz wszystkim zainteresowanym osobom, amerykańskie standardy, a także 
zalecenia brytyjskiego National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 
oraz wytyczne kliniczne rozpoznawania, metod badania i diagnostyki zaburzeń 
ze spektrum autyzmu. 

 
Przewodniczący Komitetu Naukowego 

dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz i dr n. med. Karol Grabowski 
 



The world innovations combining medicine, engineering and technology 
in autism diagnosis and therapy 

 

18 
 

FOREWORD 

 

We are honoured to welcome you to the conference which uses a novel 
approach and format for discussing the diagnosis and therapy of autism 
spectrum disorders (ASD). It is the first time when Polish and international 
experts in the field of medicine and engineering meet together in order to 
present their interdisciplinary research and applied solutions in autism 
spectrum disorder (ASD). Many of our keynote speakers are renowned 
scholars, who study autism, develop international standards, launch 
technology innovations, while working with ASD individuals and their families 
on a daily basis. Our aim was to initiate the dialogue between the world of 
medicine and new technologies, to present opportunities created by modern 
technology and promote its use in clinical practice.  

This innovative conference format establishes a link between physicians, 
psychologists, educators supporting children and adolescents on autism 
spectrum (ASD) with their counterparts who work with autistic adults, since 
one cannot grow out of ASD. 

Two new, standardised diagnostic instruments will also be presented: 
Autism Diagnostic Interview-Revised and Autism Diagnostic Observation 
Schedule (ADOS-2), launched in Poland in 2016, with the emphasis on benefits 
and limitations of their clinical use. Diagnostic management of ASD is a complex 
process. Using modern, standardised diagnostic instruments enables 
comprehensive assessment by diagnostic panels, ultimately leading to accurate 
diagnosis. 

We hope that this event will familiarise Polish specialists and all involved 
parties with American standards as well as British guidelines and 
recommendations of the National Institute for Health and Care Excellence 
(NICE) relative to diagnostic management of autism spectrum disorders.  

 
Chair and Co-Chair of the Scientific Committee 

Agnieszka Rynkiewicz, MAT, MD, PhD and Karol Grabowski, MD, PhD 
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KOMITET NAUKOWY | SCIENTIFIC COMMITTEE 
 

Przewodniczący | Chair 
 

dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz 
Pracownia Badań Zaburzeń Neurorozwojowych, Wydział Medyczny, 

Uniwersytet Rzeszowski 
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Gdański Uniwersytet Medyczny 

Centrum Diagnozy Terapii i Edukacji SPECTRUM ASC-MED 
— 

Z-ca Przewodniczącego | Co-Chair 
dr n. med. Karol Grabowski 

Klinika Psychiatrii Dorosłych, Gdański Uniwersytet Medyczny 
— 

Członkowie komitetu | Committee members 
  

prof. dr hab. n. med. Jerzy Landowski 
Klinika Psychiatrii Dorosłych 

Gdański Uniwersytet Medyczny 
— 

prof. Nouchine Hadjikhani 
Harvard Medical School/MGH/MIT 

Martinos Center for Biomedical Imaging, USA 
Gillberg Neuropsychiatry Centre 

University of Gothenburg, Szwecja 
— 

prof. dr hab. inż. Björn Schuller 
Imperial College London, Wielka Brytania 

University of Passau, Niemcy 
— 

prof. Bryan H. King 
Child and Adolescent Psychiatry for UCSF Health 

Child Behavioral Services, Benioff Children’s Hospitals 
University of California, San Francisco, USA 

Seattle Children’s Autism Center 
Child and Adolescent Psychiatry, University of Washington 

and Seattle Children’s Hospital, USA 
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prof. dr hab. n. med. Paweł Mierzejewski 

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 
— 

prof. Ann Le Couteur 
Newcastle University, Institute of Neuroscience, Wielka Brytania 

— 
prof. dr hab. n. med. Ewa Pilarska 

Katedra Neurologii, Klinika Neurologii Rozwojowej 
Gdański Uniwersytet Medyczny 

— 
dr hab. n. med. Adam Wichniak 

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 
— 

mgr Rebecca Grzadzinski 
Center for Autism and the Developing Brain 

NewYork – Presbyterian Hospital and Weill Cornell Medicine, USA 
— 

dr Rachael Smith 
Young People’s Department / NHS Grampian CAMHS 

Royal Cornhill Hospital, Szkocja 
— 

dr n. med. Izabela Łucka 
Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego 

Gdański Uniwersytet Medyczny 
— 

dr inż. Agnieszka Landowska 
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 

Politechnika Gdańska 
— 

dr hab. n. med. Jolanta Masiak 
Pracownia Badań Neurofizjologicznych Katedry Psychiatrii 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
— 

dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. nadzw. 
Pracownia Neuroinformatyki 

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie 
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lek. med. Marzena Pelc-Dymon 
Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, 

Regionalny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny 
dla Dzieci i Młodzieży im. Bł. Jana Pawła II, Rzeszów 

— 
dr n. med. Elżbieta Czyżyk 

Specjalista neurologii dziecięcej 
Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie 

— 
dr hab. n. med. Artur Mazur, Prof. UR 

Dziekan Wydziału Medycznego 
Uniwersytetu Rzeszowskiego 

— 
dr Artur Woźny 

Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska 
— 

mgr Agata Pieniążek 
Pedagog specjalny, neurologopeda, ekspert do spraw autyzmu 

Koordynator Podkarpackiego Centrum Diagnozy 
i Leczenia Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu 

oraz Psychiatrii Dzieci i Młodzieży SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie 
Prezes Rzeszowskiego Stowarzyszenia SOLIS RADIUS 

  
 
 
 

TŁUMACZENIE/ REDAKCJA JĘZYKOWA| INTERPRETER/ LINGUISTIC EDITOR 
Karolina Kalisz, BA 

www.medical-interpreter.pl   



The world innovations combining medicine, engineering and technology 
in autism diagnosis and therapy 

 

22 
 

ORGANIZATORZY | ORGANIZERS 

 

  



Światowe innowacje łączące medycynę, inżynierię oraz technologię 
w diagnostyce i terapii autyzmu 

 

23 
 

PARTNERZY | PARTNERS 

 

  



The world innovations combining medicine, engineering and technology 
in autism diagnosis and therapy 

 

24 
 

PROGRAM KONFERENCJI 

 

„Światowe innowacje łączące medycynę, inżynierię oraz technologię  
w diagnozowaniu i terapii autyzmu” 

 

Harmonogram Konferencji: 
 
7:30 – 8:50  Rejestracja Gości 
9:00  - Oficjalne przywitanie przybyłych Gości 

Prezes Stowarzyszenia SOLIS RADIUS 
mgr Agata Pieniążek 

 
9:17 – 9:20 Oficjalne otwarcie Konferencji 

Komitet Naukowy Konferencji 
dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz 

Pracownia Badań Zaburzeń Neurorozwojowych, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski 
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Gdański Uniwersytet Medyczny 

Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji SPECTRUM ASC-MED 

& 
dr n. med. Karol Grabowski 

Klinika Psychiatrii Dorosłych, Gdański Uniwersytet Medyczny 

 
9:20 – 9:35 Wykład 

dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz 
Pracownia Badań Zaburzeń Neurorozwojowych, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski 

Klinika Psychiatrii Dorosłych, Gdański Uniwersytet Medyczny 
Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji SPECTRUM ASC-MED 

 

9:35 – 10:00 Wykład 
  prof. dr hab. inż. Björn Schuller 

Imperial College London, Wielka Brytania 
University of Passau, Niemcy  

 

10:00 – 10:30 Wykład 
dr n. med. Karol Grabowski 

Klinika Psychiatrii Dorosłych, Gdański Uniwersytet Medyczny 

& 
dr hab. n. med. Adam Wichniak 

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 
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10:30 – 10:50 Przerwa kawowa 
10:50 – 11:25  Wykład 

dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. nadzw. 
Pracownia Neuroinformatyki 

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie 

& 
prof. dr hab. n. med. Marek Masiak 

Centrum Medyczne Profesora Marka Masiaka Sp. z o.o. Lublin 

& 
dr hab. n. med. Jolanta Masiak 

Pracownia Badań Neurofizjologicznych Katedry Psychiatrii 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

 
11:25 – 11:55 Wykład - wideokonferencja 

prof. Ann Le Couteur 
Newcastle University, Institute of Neuroscience, Wielka Brytania 

 
11:55 – 12:25 Wykład 

prof. Antonio Camurri 
Casa Paganini – InfoMus Research Centre 

DIBRIS – University of Genoa, Włochy 
 

12:25 – 13:30  Przerwa obiadowa 
13:30 – 14:00 Wykład 

prof. dr hab. n. med. Ewa Pilarska 
Katedra Neurologii, Klinika Neurologii Rozwojowej 

Gdański Uniwersytet Medyczny 

 
14:00 – 14:25 Wykład  

mgr Rebecca Grzadzinski 
Center for Autism and the Developing Brain 

NewYork – Presbyterian Hospital and Weill Cornell Medicine, USA 
 

14:25 – 14:50 Wykład - wideowykład  
prof. Bryan H. King 

Child and Adolescent Psychiatry for UCSF Health 
Child Behavioral Services, Benioff Children’s Hospitals 

University of California, San Francisco, USA 
Seattle Children's Autism Center 

Child and Adolescent Psychiatry, University of Washington 
and Seattle Children's Hospital, Seattle, USA 
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14:50 – 15:15 Wykład - wideokonferencja 
prof. Nouchine Hadjikhani 

Harvard Medical School/MGH/MIT 
Martinos Center for Biomedical Imaging, USA 

Gillberg Neuropsychiatry Centre 
University of Gothenburg, Szwecja 

 
15:15 – 15:25 Przerwa kawowa 
15:25 – 15:55 Wykład 

dr n. med. Izabela Łucka 
Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego 

Gdański Uniwersytet Medyczny 

 
15:55 – 16:40 Wykład 

prof. dr hab. inż. Björn Schuller 
Imperial College London, Wielka Brytania 

University of Passau, Niemcy 

 
16:40 – 16:55  Wykład (ADOS-2) 

dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz 
Pracownia Badań Zaburzeń Neurorozwojowych, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski 

Klinika Psychiatrii Dorosłych, Gdański Uniwersytet Medyczny 
Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji SPECTRUM ASC-MED 

 
16:55 – 16:57  Zamknięcie Konferencji 

Komitet Naukowy Konferencji 
dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz 

Pracownia Badań Zaburzeń Neurorozwojowych, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski 
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Gdański Uniwersytet Medyczny 

Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji SPECTRUM ASC-MED 

& 
dr n. med. Karol Grabowski 

Klinika Psychiatrii Dorosłych, Gdański Uniwersytet Medyczny 

 
16:57-17:00 Oficjalne pożegnanie gości 

Prezes Stowarzyszenia SOLIS RADIUS 
mgr Agata Pieniążek 
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CONFERENCE PROGRAMME 
 

„The world innovations combining medicine, engineering and technology 
in autism diagnosis and therapy” 

 

Conference schedule: 
 

7:30 am -  8:50 am Conference Registration  
9:00 am   Official welcome speech 

Agata Pieniążek, MS 
Chair of SOLIS RADIUS Association, Rzeszow, Poland 

 

9:17 am - 9:20 am Opening Session 
Scientific Committee 

Dr. Agnieszka Rynkiewicz, MAT, MD, PhD 
Neurodevelopmental Research Lab at Faculty of Medicine, University of Rzeszow 

Department of Psychiatry, Medical University of Gdansk 
Center for Diagnosis, Therapy and Education SPECTRUM ASC-MED 

& 
Dr. Karol Grabowski, MD, PhD 

Department of Psychiatry, Medical University of Gdansk 
 

9:20 am - 9:35 am Lecture 
Dr. Agnieszka Rynkiewicz, MAT, MD, PhD 

Neurodevelopmental Research Lab at Faculty of Medicine, University of Rzeszow 
Department of Psychiatry, Medical University of Gdansk 

Center for Diagnosis, Therapy and Education SPECTRUM ASC-MED 
 

9:35 am - 10:00 am  Lecture 
  Prof. Björn Schuller, PhD 

Imperial College London, Great Britain 
University of Passau, Germany 

 

10:00 am - 10:30 am Lecture 
Dr. Karol Grabowski, MD, PhD 

Department of Psychiatry, Medical University of Gdansk 

& 
Dr. Adam Wichniak, MD, PhD 

Institute of Psychiatry and Neurology, Warsaw 
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10:30 am - 10:50 am Coffee break 
10:50 am - 11:25 am Lecture 

Prof. Grzegorz Wójcik, PhD 
Department of Mathematics, Physics and Computer Science,  

Maria-Curie Skłodowska University in Lublin  

& 
Prof. Marek Masiak, PhD 

Marka Masiak Medical Centre in Lublin 

& 
Dr. Jolanta Masiak, MD, PhD 

Department of Psychiatry, Neurophysiology Laboratory, 
Medical University of Lublin 

 

11:25 am - 11:55 am Videoconference 
Prof. Ann Le Couteur, MD, RCPsych  

Newcastle University, Institute of Neuroscience, Great Britain 
 

11:55 am - 12:25 am Lecture 
Prof. Antonio Camurri 

Casa Paganini – InfoMus Research Centre 
DIBRIS – University of Genoa, Italy 

 
12:25 pm - 13:30 pm Lunch break 
1:30 pm - 2:00 pm Lecture 

Prof. Ewa Pilarska, MD, PhD 
Department of Developmental Neurology 

Medical University of Gdansk 
 

2:00 pm - 2:25 pm Lecture 
Rebecca Grzadzinski, MS 

Center for Autism and the Developing Brain 
NewYork – Presbyterian Hospital and Weill Cornell Medicine, USA 

Gillberg Neuropsychiatry Centre 
University of Gothenburg, Szwecja 

 

2:25 pm - 2:50 pm Videoconference 
Prof. Bryan H. King, MD, MBA 

Child and Adolescent Psychiatry for UCSF Health Child Behavioral Services, Benioff Children’s 
Hospitals University of California, San Francisco, USA Seattle Children's Autism Center 
Child and Adolescent Psychiatry, University of Washington and Seattle Children's Hospital, 
Seattle, USA 
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2:50 pm - 3:15 pm Videoconference  
Prof. Nouchine Hadjikhani 

Harvard Medical School/MGH/MIT 
Martinos Center for Biomedical Imaging, USA 

 

3:15 pm - 3:25 pm Coffee break 
3:25 pm - 3:55 pm Lecture 

Dr. Izabela Łucka, MD, PhD 
Department of Developmental, Psychotic  

and Geriatric Psychiatry, Medical University of Gdansk 
 

3:55 pm - 4:25 pm Lecture 
  Prof. Björn Schuller, PhD 

Imperial College London, Great Britain 
University of Passau, Germany 

 

4:25 pm - 4:55 pm  Lecture  
Dr. Agnieszka Rynkiewicz, MAT, MD, PhD 

Neurodevelopmental Research Lab at Faculty of Medicine, University of Rzeszow 
Department of Psychiatry, Medical University of Gdansk 

Center for Diagnosis, Therapy and Education SPECTRUM ASC-MED 

 
4:55 pm - 4.57 pm Closing remarks 

Scientific Committee 
Dr. Agnieszka Rynkiewicz, MAT, MD, PhD 

Neurodevelopmental Research Lab at Faculty of Medicine, University of Rzeszow 
Department of Psychiatry, Medical University of Gdansk 

Center for Diagnosis, Therapy and Education SPECTRUM ASC-MED 
 

& 
Dr. Karol Grabowski, MD, PhD 

Department of Psychiatry, Medical University of Gdansk 

 
4:57 pm - 5:00 pm Official closing speech 

Agata Pieniążek, MS 
Chair of SOLIS RADIUS Association, Rzeszow, Poland 
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ABSTRAKT 

W wystąpieniu przedstawiono pokrótce wyniki naszych najnowszych 
projektów badawczych dotyczących komputerowych modeli analizy 
multimodalnej ekspresji i gestykulacji całego ciała oraz pozawerbalnych 
sygnałów emocjonalnych i społecznych. Następnie zilustrowano ich 
zastosowanie omawiając interaktywne multimedialne systemy terapii 
i rehabilitacji oparte na powyższych modelach. Filozofia naszego ośrodka 
ugruntowała się na założeniu wzajemnego przenikania i stymulacji między 
sztuką a naukami ścisłymi, dyscyplinami humanistycznymi a przyrodniczo-
technologicznymi. Znajdując się na skrzyżowaniu sztuki, nauki i technologii 
multimedia stanowią „uprzywilejowaną” dziedzinę badawczą, gdyż zapewniają 
możliwość eksperymentowania w zakresie wzajemnego przenikania nurtów 
naukowych i artystycznych oraz unikalne pole testowe do oceny wpływu 
takiego podejścia na społeczeństwo. Wystąpienie pokazuje, w jaki sposób 
współpraca z artystami wzbogaciła pracę nad analizą ekspresji pozawerbalnej 
i zachowań społecznych oraz przyczyniła się do rozwoju takich narzędzi jak 
platforma sprzętu i oprogramowania EyesWeb XMI, wspierająca rozwiązania 
naukowe i artystyczne. Ponadto wskazuje zastosowanie multimediów 
i technologii multimodalnych wzbogaconych o sztukę poza dziedziną sztuk 
pięknych, ze szczególnym uwzględnieniem terapii i rehabilitacji, włączenia 
społecznego oraz wellness. Dalej pokrótce omówiono niektóre z projektów 
unijnych realizowanych w naszym ośrodku, w tym systemy multimedialne 
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opracowane w ramach adresowanego do dzieci autystycznych projektu ASC 
INCLUSION wspomagającego naukę rozpoznawania i wyrażania emocji poprzez 
ruchy całego ciała, jak również projekt DANCE finansowany ze środków 
programu HORIZON 2020, którego celem jest zrozumienie percepcji 
ekspresyjności i unoszenia się w tańcu oraz współuczestnictwa w emocji 
wyrażonej przez sekwencję ruchów w przestrzeni, a także zrozumienie 
niewerbalnej mowy ciała, używanej do komunikowania, wyobrażenia czy 
kwestionowania konkretnych sposobów „słuchania choreografii” czy „czucia 
baletu”. Opracowanie technik automatycznego pomiaru aspektów ekspresji 
niewerbalnej, emocji i pozawerbalnych sygnałów społecznych w czasie 
rzeczywistym jest bardzo obiecującym kierunkiem, który otwiera nowe 
perspektywy zarówno dla poszukiwań artystycznych jak i badań naukowych 
i technologicznych zmierzających do opracowania nowoczesnych mediów 
skoncentrowanych na człowieku i zastosowania ich w różnych dziedzinach.  
Ostatnia część prezentacji poświęcona jest przedstawieniu laboratorium 
rehabilitacyjnego ARIEL (Augmented Rehabilitation Lab), wspólnego projektu 
Casa Paganini Research Centre oraz oddziału rehabilitacji poznawczo-ruchowej 
szpitala dziecięcego Giannina Gaslini Children Hospital. 
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AND REHABILITATION BASED ON COMPUTATIONAL 
MODELS OF NON-VERBAL FULL-BODY EXPRESSIVE 
GESTURE, EMOTIONS, AND NON-VERBAL SOCIAL 

SIGNALS 
 
CAMURRI Antonio  
Casa Paganini – InfoMus Research Centre 
DIBRIS – University of Genoa, Italy 
Email: antonio.camurri@unige.it 
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ABSTRACT 

Results from our recent research projects on computational models for the 

analysis of full-body, multimodal expressive gesture, and on non-verbal 

emotions and social signals are briefly presented. Examples of interactive 

multimedia systems for therapy and rehabilitation exploiting such 

computational models are then shown. The general approach characterizing 

our research centre is grounded on the cross-fertilization between art and 

science, humanistic and scientific-technological disciplines. Being at the core of 

the intersection of arts, science, and technology, multimedia is a privileged 

research area where to experiment cross-fertilization between scientific and 

artistic approaches and represents a unique test-bed for assessing the impact 

such approaches have on society. We show how collaboration with artists 

informed our work on analysis of nonverbal expressive and social behavior and 

contributed to tools, such as the EyesWeb XMI hardware and software 

platform, that support both artistic and scientific developments. We sketch out 

how art-informed multimedia and multimodal technologies find application 

beyond the arts, with a special focus on therapy and rehabilitation, social 

inclusion, and wellness. Some of the EU projects at our research centre are 

briefly presented, including the multimedia systems developed in the EU ICT 

Project ASC INCLUSION to support autistic children to learn to recognize and 

express emotions by full-body movement is presented, and the European 
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(Horizon 2020 ICT) project DANCE, aiming at the understanding of the 

perception of expressiveness and entrainment in dance, the participation to the 

emotion conveyed by a sequence of movements in space, the understanding of 

the non-verbal language of bodies that communicate, imagining and 

questioning concrete ways to “listen to a choreography”, “feel a ballet”. The 

development of techniques to automatically measure in real time non-verbal 

expressive qualities, emotions, non-verbal social signals is a promising direction 

opening new perspectives both for artistic research and for scientific and 

technological exploitations towards novel human-centric media and 

applications in different application fields. The ARIEL (Augmented 

Rehabilitation Lab) joint laboratory of Casa Paganini Research Centre and the 

Giannina Gaslini Children Hospital (Cognitive and Motoric Rehabilitation Unit) 

is finally introduced. 
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ABSTRAKT 

W dziedzinie interwencji terapeutycznych w ASD istnieje wciąż 
niezaspokojona potrzeba opracowania narzędzi na tyle czułych, aby mogły 
mierzyć subtelne zmiany w zachowaniach związanych z komunikacją społeczną 
w trakcie krótkoterminowych interwencji terapeutycznych. Większość 
aktualnie stosowanych narzędzi opiera się na opisie objawów przekazanym 
przez rodziców lub klinicystę, co może skutkować błędem systematycznym 
związanym z osobą obserwującą (ang. reporter bias). Opracowaliśmy Brief 
Observation of Social Communication Change (BOSCC) – kodowane przez 
zaślepionego badacza narzędzie obserwacyjne mierzące subtelne zmiany 
w zakresie objawów osiowych ASD. Celem wystąpienia jest omówienie procesu 
opracowania BOSCC u dzieci przedszkolnych z niewielkim kontaktem słownym, 
opis wstępnych danych dotyczących rzetelności i trafności narzędzia oraz 
zbadanie możliwości rozszerzenia jego stosowania na grupę komunikujących 
się werbalnie dzieci w wieku szkolnym. Schemat kodowania BOSCC dla dzieci 
przedszkolnych z niewielkim kontaktem słownym zastosowano do 177 zapisów 
video swobodnej zabawy dziecka z rodzicem u 56 dzieci z ASD. Modele krzywej 
wzrostu zastosowano do wszystkich dostępnych danych z badań BOSCC i ADOS 
CSS u każdego dziecka. Następnie przeprowadzono analizę eksploracyjną 
porównując wyniki BOSCC u dzieci, u których odpowiednio stwierdzono i nie 
stwierdzono zmian w wynikach skal Vineland Adaptive Behavior Scales - 
Communication (VABS) and Mullen Scales of Early Learning Receptive Language 
(MSEL). Przeprowadzono również badanie pilotażowe zastosowania 
i kodowania narzędzia BOSCC w grupie 10 mówiących dzieci w wieku szkolnym. 
W wystąpieniu omówione zostaną wstępne wyniki tych badań. U dzieci w wieku 
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przedszkolnym z minimalnym kontaktem słownym średni odsetek miesięcznej 
zmiany wyniku łącznego BOSCC ASD wynosił -0,711 co odpowiada wielkości 
efektu rzędu -0,068 dla odsetka zmiany. W odróżnieniu od dzieci, u których nie 
stwierdzono poprawy wyników skal VABS i MSEL, u dzieci, u których 
odnotowano taka poprawę (tj. wzrost wartości punktowej) zaobserwowano 
również poprawę wyniku BOSCC (tj. obniżenie wartości punktowej). Krótko 
omówiony zostanie również schemat kodowania i wstępne wyniki dla 
mówiących dzieci w wieku szkolnym. Przedstawiona praca dostarcza 
wstępnych dowodów na przydatność BOSCC jako narzędzia mierzącego 
wynikającą z interwencji terapeutycznej poprawę objawową u dzieci w wieku 
przedszkolnym z minimalnym kontaktem słownym. BOSCC może być jednym 
z poszukiwanych narzędzi pomiaru zmian w procesie terapeutycznym, które 
jest wystarczająco czułe, aby wychwycić nawet niewielkie zmiany, przy 
jednoczesnej standaryzacji i elastyczności w zakresie zastosowań. Trwają prace 
nad rozszerzeniem zastosowania BOSCC u dzieci z ASD z wykształconą mową, 
a przyszła analiza wyników dostarczy odpowiedzi na pytania o przydatność tej 
wersji BOSCC. Mamy nadzieję, że BOSCC zwiększy wartość innych narzędzi 
powszechnie stosowanych do oceny poprawy po interwencjach 
terapeutycznych, monitorowania postępów oraz tworzenia (i aktualizacji) 
zindywidualizowanych planów terapeutycznych u dzieci z ASD. 
  



The world innovations combining medicine, engineering and technology 
in autism diagnosis and therapy 

 

40 
 

MEASURING CHANGE IN ASD SYMPTOMS: 
DEVELOPMENT OF THE BRIEF OBSERVATION OF SOCIAL 

COMMUNICATION CHANGE (BOSCC) 
 
GRZADZINSKI Rebecca, LORD Catherine 
Center for Autism and the Developing Brain 

NewYork – Presbyterian Hospital and Weill Cornell Medicine, USA 

Email: reg2016@med.cornell.edu 
Email: cal2028@med.cornell.edu 

 
Keywords: autism, ASD, treatment monitoring 
 
ABSTRACT 

The field of ASD intervention research is in dire need of outcome measures 

that are sensitive to subtle changes in social communication behaviors over the 

course of short-term interventions. Most measures currently used are reliant 

on parent or clinician report of symptoms, leading to potential reporter bias. 

We developed the Brief Observation of Social Communication Change (BOSCC), 

an observation-based measure coded by a blind researcher that measures 

slight changes in core ASD symptoms. To discuss the development of the BOSCC 

in minimally-verbal pre-schoolers, describe preliminary reliability and validity 

for the BOSCC, and explore the expansion of the BOSCC to verbally-able, school-

age children. The BOSCC coding scheme for minimally-verbal preschoolers was 

applied to 177 parent-child free-play videos from 56 children with ASD. Growth 

curve models were fit to all available data for each child’s BOSCC and ADOS CSS 

scores. Exploratory analyses were also conducted comparing BOSCC scores in 

children who did and did not demonstrate changes in Vineland Adaptive 

Behavior Scales- Communication (VABS) and Mullen Scales of Early Learning 

Receptive Language (MSEL) scores. The standard BOSCC administration and 

coding scheme for verbally-able children has been piloted on 10 school age 

children. Results of this preliminary work will also be discussed. For the BOSCC 

for minimally-verbal preschoolers, the average rate of monthly change in the 

BOSCC ASD total score was -0.711 corresponding to a effect size for the rate of 

change of -0.068. Compared to children who did not demonstrate 

improvements on the VABS and MSEL, children who demonstrated 
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improvements (increases) on the on VABS and MSEL also demonstrated 

improvements (decreases) in BOSCC scores. The coding scheme and 

preliminary data for verbally-able children will be discussed briefly. This work 

provides preliminary evidence for the utility of the BOSCC as a treatment 

response measure for minimally-verbal preschoolers. The BOSCC may be one 

way to address the need for an outcome measure that is sensitive enough to 

capture slight changes while also standard and flexible for use across studies. 

Expansion of the BOSCC to verbally-able children with ASD is ongoing and 

future data analyses will elucidate the utility of this version of the BOSCC. We 

hope that the BOSCC can bolster the value of other measures commonly used 

for treatment response in order to aid in identifying efficacious treatments, 

monitoring progress, and tailoring individualized treatment plans for children 

with ASD. 
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ABSTRAKT 

Jako zaburzenia neurorozwojowe, stany ze spektrum autyzmu mają 
właściwe sobie cechy czynności neuronalnej (sygnatury) dostrzegalne 
w anatomicznym i czynnościowym badaniu rezonansem magnetycznym 
(MRI/fMRI). W mojej prezentacji przedstawię wyniki wskazujące na istnienie 
dostrzegalnych różnic anatomicznych w obrębie istoty szarej i białej u wysoko 
funkcjonujących osób z ASD. Przedstawię również przykłady badań 
czynnościowych, w których wykazano diametralne różnice pomiędzy osobami 
z ASD i osobami neurotypowymi (NT) w zakresie aktywacji mózgu (zadanie 
wspólnej uwagi) lub zaskakujące podobieństwo pomiędzy tymi dwoma grupami 
osób (zadanie wymagające wspólnego pola uwagi). Wreszcie zaprezentuję 
dane z badania pilotażowego potwierdzającego słuszność założenia 
teoretycznego nowoczesnej metody terapii ASD wskazując, w jaki sposób 
poprawia ona poznanie społeczne. 
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ABSTRACT 

Autism Spectrum Disorders (ASD) are neurodevelopmental conditions that 
have neural signatures, observable with anatomical and functional MRI. In my 
presentation, I will show results showing that anatomical differences can be 
observed in the white and in the gray matter of high-functioning individuals 
with ASD. I will also show examples of functional studies where ASD are 
diametrically opposed to typically developing individuals (TD) in brain 
activation (for a task of joint attention), or are surprisingly similar to TD (for 
a task probing affective empathy). Finally, I will present data from a pilot proof-
of-concept study using a novel treatment for ASD and show how social 
cognition can be improved by this approach. 
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ABSTRAKT 

Przed i po publikacji klasyfikacji DSM-5 kryteria diagnostyczne autyzmu 
doczekały się odnowienia i intensywnego sprawdzenia. Ta prezentacja 
rozpoznania ASD stwarza okazję do zilustrowania każdego kryterium 
i podkreślenia strategii jego oceny w praktyce klinicznej. Niniejsza prezentacja 
jest przeglądem i dokładnym omówieniem wszystkich kryteriów 
diagnostycznych ASD od momentu pierwszego opisania autyzmu. 
Zaprezentowane zostanie również uzasadnienie zmian wprowadzonych 
w klasyfikacji DSM-5. Bieżące kryteria diagnostyczne opisane zostaną 
w kontekście ich możliwej manifestacji klinicznej, dodatkowo omówione 
zostaną również strategie ich wychwytywania w procesie diagnostycznym. 
Kryteria diagnostyczne autyzmu od pierwszych opisów tego zaburzenia 
ewoluowały stopniowo uwzględniając jego coraz szersze spektrum. 
Kategoryczne podziały stosowane do niedawna w odniesieniu do całościowego 
zaburzenia rozwoju zostały włączone do wspólnej jednostki klinicznej ASD, 
wobec czego poszerzono zestaw kryteriów, aby w pełniejszej mierze 
uwzględniały one szersze spektrum objawów. Zastosowanie w diagnostyce 
autyzmu formalnych skal oceny oraz częściowo ustrukturyzowanych wywiadów 
diagnostycznych może ułatwić postawienie diagnozy, nie jest jednak 
wymagane. Pomimo zmian formalnych kryteriów diagnostycznych, cechy 
osiowe ASD pozostają niezmienne od najwcześniejszych jego opisów, podobnie 
jak w przypadku narzędzi diagnostycznych, gdzie pomimo postępów 
obejmujących ich wyższą rzetelność i wychwyt poszczególnych objawów, 
ostateczne rozpoznanie stawiane jest w dalszym ciągu na podstawie 
stwierdzonych klinicznie objawów.  
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ABSTRACT 

Before and after the publication of the DSM-5, the diagnostic construct of 
autism has received renewed and intense scrutiny. This presentation on the 
diagnosis of ASD provides an opportunity to illustrate each of the criteria and 
highlight strategies for assessing those criteria in clinical practice. This 
presentation will review and highlight diagnostic criteria that have 
characterized ASD since its original description. The rationale for changes 
incorporated into DSM-5 also will be reviewed. Current criteria will be 
examined with examples of how those criteria might manifest. Strategies for 
capturing these symptoms will also be reviewed. The diagnostic criteria for 
autism have gradually evolved since the earliest descriptions of the disorder to 
include a broader spectrum of impairment. The categorical divisions that most 
recently characterized the pervasive developmental disorders have been 
collapsed into a single entity, ASD. As a consequence, the criteria sets have 
been expanded to more explicitly accommodate a wider range of presentation. 
The use of formal rating scales and of semi-structured autism diagnostic 
interviews may be very helpful in making the diagnosis but are not required. 
Although the formal criteria have changed over time, the core features of ASD 
have remained since its earliest descriptions. Similarly, advances in diagnostic 
assessment measures have significantly improved reliability and focus, but the 
diagnosis ultimately is clinical. 
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ABSTRAKT 

Świadomość znaczenia wielospecjalistycznej oceny osób z podejrzeniem 
zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) wciąż wzrasta. W procesie 
diagnostycznym należy uwzględnić nie tylko samo rozpoznanie ASD, ale 
również profil kompetencji i potrzeb wynikających m.in. z zaburzeń i schorzeń 
współistniejących (takich jak zaburzenia mowy i komunikacji, problemy 
sensoryczne i behawioralne, schorzenia somatyczne i zaburzenia psychiczne). 
W swojej prezentacji podsumuję zalecenia brytyjskiego National Institute for 
Health and Care Excellence (NICE) oraz wytyczne kliniczne dotyczące 
rozpoznawania, metod badania i diagnostyki dzieci i młodzieży z zaburzeniami 
ze spektrum autyzmu. Opiszę również dwa wystandaryzowane narzędzia 
diagnostyczne: Autism Diagnostic Interview - Revised (ADI-R) oraz Autism 
Diagnostic Observation Schedule (ADOS) przedstawiając korzyści i ograniczenia 
związane z ich wykorzystaniem w codziennej praktyce klinicznej. 
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ABSTRACT 

There is increasing awareness of the importance of a multi- disciplinary 
/multiagency assessment of individuals with suspected autism spectrum 
disorder (ASD). The diagnostic process needs to include a diagnosis of an ASD 
and a skills and needs based profile recognising co-morbid conditions (such as 
specific language communication disorders, sensory difficulties, behavioural 
problems, other recognised medical conditions and mental health disorders). 
In this presentation I will summarise the recommendations of the UK National 
Institute for Health and Care Excellence (NICE) clinical guidelines for the 
recognition, assessment and diagnosis for children and young people with 
Autism Spectrum Diagnosis. I will also describe two standardised diagnostic 
tools-the Autism Diagnostic Interview-Revised and The Autism Diagnostic 
Observation Schedule, and consider the benefits and limitations of these 
measures in everyday clinical settings.  
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ABSTRAKT 

Zaburzenia ze spektrum autyzmu (Autism Spectrum Disorders, ASD) 
powstają na bazie nieprawidłowości rozwojowych mózgu, których przyczyny 
powstawania nadal pozostają niewyjaśnione. Aktualne badania wskazują na 
szereg nieprawidłowości genetycznych, neuroanatomicznych 
i immunologicznych, a także dysfunkcji w zakresie aktywności 
neuroprzekaźników. Zaburzenia ze spektrum autyzmu niezwykle rzadko 
rozpoznawane są, jako pojedyncza jednostka chorobowa. Depresja 
szacunkowo obserwowana jest u około 40% badanych. Zaburzenia 
dwubiegunowe mogą wystąpić u 2,5-3% osób. Zaburzenia lękowe (w tym lęk 
społeczny) często towarzyszą zaburzeniom depresyjnym u osób z ASD. 
Diagnozowanie zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży jest trudne, gdyż 
objawy kliniczne są mniej specyficzne niż u dorosłych, a młodzi ludzie mają 
mniejszą zdolność do samoobserwacji. Trudności w komunikacji i relacjach 
społecznych, sztywne i stereotypowe zachowania prezentowane przez osoby z 
ASD, bardzo często prowokują odrzucenie ze strony kolegów a dodatkowo 
stanowią ryzyko narażenia na prześladowanie przez rówieśników. Społeczna 
izolacja, wycofanie z relacji wewnątrz rówieśniczych, doświadczanie przemocy 
- zwiększają ryzyko rozwoju depresji i zaburzeń lękowych. Problemy 
komunikacyjne, które są jednym z podstawowych objawów ASD, zwiększają 
i tak występujące trudności diagnostyczne. Osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną i depresją – prezentują częściej „nietypowe” objawy depresji: 
irytację, pobudzenie, wycofanie, agresję. Zachowania problemowe takie jak: 
zachowania agresywne, destruktywne/niszczycielskie, autoagresywne, 
narastają w czasie epizodu depresyjnego u osób z ASD. Nasilenie ich 
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manifestacji klinicznej powinno skłonić do rozważania możliwości 
występowania zaburzeń depresyjnych w tej grupie pacjentów. Wydaje się, że 
rozpoznawanie zaburzeń depresyjnych u osób z ASD, zwłaszcza z towarzyszącą 
niepełnosprawnością intelektualną, jest niedostateczne z uwagi na znaczną 
niespecyficzność objawów klinicznych. Problemy z odżywianiem są bardzo 
częste u dzieci i młodzieży z ASD. Szacuje się, że doświadcza ich około 89% 
pacjentów. Najczęściej obserwowane objawy to: silny lęk przed nowym, 
nieznanym dotąd jedzeniem, restrykcyjne diety, spadek masy ciała, niezdolność 
do funkcjonowania z powodu wyniszczenia organizmu (możliwy związek 
pomiędzy opornym na leczenie jadłowstrętem nerwowym i ASD?), wybieranie 
jedzenia w zależności od jego struktury, skłonność do nadwagi często 
spowodowana dietą eliminacyjną wysokokaloryczną, ale mało odżywczą 
prowadzącą do nadwagi i niedoborów żywieniowych, a także konsekwencje 
długoterminowe wynikające z nadwagi i otyłości. Nieprawidłowe odżywianie 
powoduje dodatkowo zaburzenia funkcjonowania układu pokarmowego, 
anemię z niedoborem żelaza, niedobory białkowe, wapnia, witaminy B12, 
witaminy D. Współwystępowanie ASD z innymi zaburzeniami psychicznymi na 
przestrzeni całego życia dotyczy od 70 do 100% chorych. Niezwykle ważną 
zmianą wprowadzoną do DSM-5™ jest możliwość rozpoznawania ASD z innymi, 
współwystępującymi zaburzeniami psychicznymi. 
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ABSTRACT 

Autism Spectrum Disorder (ASD) develops secondarily to developmental 

brain anomalies of undetermined origin. Recent studies indicate the number of 

genetic, neuroanatomical and immune abnormalities as well as 

neurotransmitter dysfunction. Only in very rare cases, autism spectrum 

disorder is the only diagnosis an individual receives. Prevalence of depression 

in ASD population is estimated at 40% and of bipolar disorder at 2.5-3%. Anxiety 

disorders, including social phobia, are common comorbidity of depression in 

ASD. Diagnosing depressive disorders in children and adolescents is difficult, 

due to lower specificity of clinical symptoms as compared to adults and 

diminished self-awareness (insight) in young people. Difficulties in 

communication and social relationships, rigid and stereotypical behaviours of 

people with ASD are common cause of rejection by peers and increase a risk of 

becoming a victim of bullying. Social isolation, withdrawal from peer 

relationships and being a victim of violence increase the risk of depression and 

anxiety. Communication dysfunction, which constitutes one of the core 

symptoms of ASD, increases diagnostic challenges. People with intellectual 

disability and depression tend to present with “atypical” symptoms of 

depression such as: irritation, agitation, withdrawal and aggression. In 

individuals with ASD, problem behaviours, such as (auto)aggressive or 

destructive tendencies, increase in severity during depressive episode. 

Whenever such behaviours are present with increased intensity in patients with 

ASD, possible depression should be considered. It seems that depressive 

disorder may be underdiagnosed in ASD population, especially in individuals 

with concomitant intellectual disability, due to the non-specific nature of 
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symptoms. Eating disorder is very common in children and adolescents with 

ASD and its prevalence in this group is estimated at 89%. The most common 

symptoms are: fear of new, unknown foods, restrictive diets, weight loss, 

debilitating cachexia (possible link between treatment-resistant anorexia 

nervosa and ASD), texture-based food choices, obesity tendencies caused by 

eliminative, high-calorie diet of very low nutritional value. As a result, affected 

malnourished individuals develop gastrointestinal disorders and nutritional 

deficits (esp. protein, calcium, vitamin B12 and D, as well as iron deficit followed 

by anaemia) along with long-term consequences of overweight and obesity. 

Lifetime comorbidity of ASD and other mental disorder ranges from 70% to 

100%, which emphasizes the importance of including the phenomenon in DSM-

5 diagnostic criteria. 
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ABSTRAKT 

Autyzm i schizofrenia to dwa odrębne zaburzenia neurorozwojowe, które 
pomimo swojej odrębności mają liczne wspólne objawy i deficyty poznawcze. 
Badania wykorzystujące metody neurofizjologiczne pomogły ustalić szereg 
potencjalnych biomarkerów schizofrenii, które mogą znaleźć zastosowanie 
również w diagnostyce autyzmu. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie 
najważniejszych z nich, w tym również markerów opartych na ilościowej 
analizie EEG, polisomnografii i potencjałów wywołanych. Prezentacja danych 
uzyskanych na podstawie przeglądu literatury zostanie uzupełniona 
przykładami zapisów elektroencefalograficznych i przypadkami z praktyki 
klinicznej. Do najczęściej badanych biomarkerów schizofrenii należą zaburzenia 
ruchów płynnego podążania gałek ocznych (SPEM) oraz nieprawidłowe 
składowe słuchowych potencjałów wywołanych (ERP): P50, potencjału 
niezgodności (mismatch negativity) i P3. Ilościowa analiza EEG wykonanego 
w stanie czuwania oraz potencjałów wywołanych umożliwiają ocenę 
nieprawidłowej aktywności w zakresie częstotliwości gamma (30-100 Hz), która 
jest związana z pozytywnymi i poznawczymi objawami schizofrenii. 
W ilościowej analizie EEG wykonanego w czasie snu widoczne są deficyty 
w zakresie aktywności wrzecion snu wywołane przez mechanizmy wzgórzowo-
korowe, które związane są z zaburzeniami funkcji poznawczych. Współczesne 
metody analizy sygnałów neurofizjologicznych pozwalają na wyodrębnienie 
kilku biomarkerów, które mogą być wykorzystane, jako obiektywne wskaźniki 
związane z neurobiologią, manifestacją kliniczną i skutkami schizofrenii. Z uwagi 
na to, że wspomniane biomarkery mierzą hamowanie korowe i plastyczność 
w oparciu o nieinwazyjne techniki stymulacji mózgu i jej zapisu można je 
wykorzystać do oceny anomalii w obwodach neuronalnych i szlakach 
sygnałowych w innych zaburzeniach neurorozwojowych, takich jak zaburzenia 
ze spektrum autyzmu. 
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ABSTRACT 

Although separate neurodevelopmental disorders, autism and 

schizophrenia share a number of symptoms and cognitive deficits. Research 

using neurophysiological methods provided many potential biomarkers of 

schizophrenia which may also be useful in studies of autism. The aim of this talk 

is to present the most valuable of them, including ones based on quantitative 

analysis of EEG, polysomnography and event related potentials. The 

presentation of literature data will be illustrated with demonstration of 

recordings and practical examples. The most studied biomarkers for 

schizophrenia include dysfunction of smooth pursuit eye movements (SPEM) 

and abnormal components of auditory event related potentials (ERP): P50, 

mismatch negativity (MMN) and P3. The quantitative analysis of wake EEG and 

ERP enables assessment of abnormal activity in a gamma frequency range (30–

100 Hz) which is related to axial and cognitive symptoms of schizophrenia. In 

sleep EEG, quantitative methods of EEG assessment show deficits in sleep 

spindles activity caused by the dysfunction of thalamocortical mechanisms and 

related to cognitive dysfunction. Modern methods of neurophysiological signal 

analysis provide several biomarkers which can be used as objective indicators 

linked to neurobiology, clinical manifestations and outcomes in schizophrenia. 

As these biomarkers measure cortical inhibition and plasticity based on non-

invasive brain stimulation and recording techniques, they are also suitable for 

assessing abnormalities in neural circuits and signaling pathways in other 

neurodevelopmental disorders e.g. in autism spectrum disorder.  
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ABSTRAKT 

Podejmowanie decyzji jest bardzo istotne w codziennym funkcjonowaniu, 
ale aktualnie niewiele wiadomo, w jaki sposób osoby z diagnozą spektrum 
autyzmu podejmują decyzje. W tym badaniu oceniano aktywność 
bioelektryczną mózgu badanych adolescentów z diagnozą autyzmu i zespołu 
Aspergera w czasie wykonywania testu Iowa Gambling Task (IGT). Test jest 
jednym z najczęściej stosowanych w ocenie podejmowania decyzji w sytuacjach 
niepewności. Badany podejmuje decyzje w oparciu o nowe informacje i uczy się 
przewidywać ich konsekwencje. Badany ma do wyboru cztery symbole 
wyświetlane na monitorze komputera (zawsze w takie same i w takim samym 
ułożeniu). Symbole przypisane są odpowiednim klawiszom na klawiaturze. 
Wybór konkretnego symbolu za każdym razem jest punktowany dodatnio bądź 
ujemnie. Osoba badana ma za zadanie starać się zdobyć jak najwięcej punktów 
odgadując regułę, według której punkty są przyznawane. Metody stosowane 
do oceny aktywności bioelektrycznej mózgu w elektroencefalografii pozwalają 
na uzyskanie bardzo wysokiej rozdzielczości czasowej (rzędu milisekund) 
uzyskiwanego obrazu czynności, przy niskiej rozdzielczości przestrzennej. Dzięki 
zastosowaniu nowoczesnych technik informatycznych opracowano metody 
pozwalające na uzyskiwanie obrazów zbliżonych jakościowo do tomografii 
komputerowej na podstawie zapisu aktywności EEG. Algorytm sLORETA 
(Standarized Low-Resolution Electromagnetic Tomography Algorithm) pozwala 
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na obliczenie aktywności neuronalnej na podstawie sygnału EEG i umieszczenie 
uzyskiwanych rezultatów w modelu 3D standardowego mózgu. W badaniach 
wykorzystujemy zasoby Zakładu Neuroinformatyki Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie. Na wyposażeniu Zakładu znajduje się 256-kanałowy 
wzmacniacz sygnału EEG oraz stacja fotogrametryczną GPS (ang. GPS – 
GeodesicPhotogrammetry Systems) wyprodukowaną przez ElectricalGeodesics 
Inc. (EGI) i oprogramowaniem umożliwiającym aplikację algorytmów lokalizacji 
źródeł GeoSource. W wierzchołkach stacji GPS znajduje się system jedenastu 
kamer, co umożliwia precyzyjne zlokalizowanie każdej z 256 elektrod na 
powierzchni głowy pacjenta. Dzięki precyzyjnej lokalizacji i zastosowaniu 
odpowiednich przekształceń normalizujących możemy uzyskać stosunkowo 
dokładny model przestrzenny mózgu pacjenta, a następnie nałożyć na ten 
model wyniki algorytmu sLORETA. Taka metoda pozwala określić nie tylko 
w sposób topograficzny rozkład aktywności, lecz również wskazać odpowiednie 
miejsce w obrębie istoty szarej z dokładnością do poszczególnych zwojów i pól 
Brodmanna. Podczas konferencji zaprezentujemy wnioski uzyskane z badań 
adolescentów z diagnozą zaburzeń autystycznych i zespołem Aspergera. 
Uzyskane wyniki porównywamy z zarejestrowaną czynnością korową grupy 
studentów Informatyki z Instytutu Informatyki UMCS w Lublinie. 
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ABSTRACT 

Decision making is crucial to everyday life, yet our understanding of 
decision-making process in individuals with autism spectrum disorder is still 
limited. In our study, we measured bioelectric brain activity of adolescents with 
autism and Asperger’s Syndrome during performance of Iowa Gambling Task 
(IGT). It is one of the most common tools used for the assessment of decision 
making under uncertainty, which requires the participant to make choices 
based on new information and learn to anticipate their consequences. The 
participant chooses one of four symbols displayed on computer screen. The 
symbols, which remain the same throughout the task and so does their 
location, are represented by specific keys on computer keyboard. Choosing 
a specific symbol can be awarded with a positive or a negative score. The task 
is to get the highest possible score, which requires guessing the scoring rule. 
Owing to the technology used for the bioelectric brain activity assessment it is 
possible to obtain images of very high temporal (i.e. millisecond) and very low 
spatial density. The use of modern computational techniques ensures the high 
quality of EEG-based images, similar to the one of computed tomography. The 
sLORETA (Standardised Low-Resolution Electromagnetic Tomography 
Algorithm) uses EEG signal for calculating neuronal activity and presents the 
results on 3D model of standard human brain. In our research, we used the 
resource base of the Laboratory of Neuroinformatics at Maria Sklodowska-
Curie University in Lublin, including 256 channel EEG amplifier, 
photogrammetry GPS (Geodesic Photogrammetry Systems) by 
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ElectricalGeodesics, Inc (EGI) and GeoSource software for algorithm-based 
localization of signal sources. The peaks of the GPS station are equipped with 
eleven cameras which enables precise localization of all 256 electrodes on the 
patient’s scalp. The precise localization and data normalization using 
appropriate transformations ensure obtaining the accurate spatial model of 
patient’s brain, where the sLORETA results can be later superimposed. As 
a result, topographic distribution of measured activity is determined as well as 
the specific locations within the grey matter can be identified with the precision 
of a single ganglion or Brodmann area. During this conference, we will present 
results obtained in patients with autism and Asperger’s syndrome. The data will 
be compared to the cortical activity of Computer Science students from the 
Institute of Informatics at Maria Sklodowska-Curie University in Lublin. 
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ABSTRAKT 

Autyzm to całościowe, rozległe zaburzenie rozwoju. Charakteryzuje się 
występowaniem czterech grup cech. Są to: upośledzenie funkcjonowania 
społecznego, zaburzenia komunikacji, ograniczony i powtarzający się wzorzec 
zainteresowań i aktywności oraz wczesny początek. Z wielu danych wynika, że u 
dzieci z rozpoznanym autyzmem współistnieją inne zaburzenia, w tym 
neurologiczne. Częstym schorzeniem jest padaczka (u około 12% do 26% 
w zależności od wieku dziecka), opóźnienie rozwoju intelektualnego, zaburzenia 
hiperkinetyczne z deficytem uwagi (ADHD), zaburzenia rytmu snu/ czuwania 
oraz wiele innych. Dużą grupą zaburzeń, które mogą przypominać lub 
współwystępować z cechami autystycznymi, są zaburzenia genetyczne. 
Najczęściej dotyczy to zespołu kruchego chromosomu X (20-50%), a także 
zespołu Angelmana, zespołu Downa, Willi- Pradera. Z autyzmem współistnieje 
również stwardnienie guzowate i niektóre choroby mitochondrialne. Nie zawsze 
możliwe jest ustalenie, które zaburzenie jest pierwotne a przede wszystkim czy 
stanowią odrębną jednostką chorobową – autyzm, czy też są objawem 
schorzenia uwarunkowanego genetycznie. W przedstawianej pracy autorka 
porusza złożoność rozpoznania autyzmu i podkreśla ważność diagnozy 
różnicowej przy udziale wielu specjalistów. 
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ABSTRACT 

Autism is a generalised, extensive developmental disorder characterized by 
the presence of four types of features, namely, social function impairment, 
communication disorder, limited and repetitive pattern of interests and 
activities, as well as early onset. There is data supporting comorbidity of other 
disorders, including neurologic ones, with autism. Commonly seen concomitant 
conditions include epilepsy (12% - 26% depending on child’s age), intellectual 
disability, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), sleep disorder and 
others. Genetic disorders, such as fragile X syndrome (20-50%), Angelman 
syndrome, Down's syndrome or Prader Willi syndrome constitute a group of 
disorders, whose symptoms may either mimic or coexist with autistic features. 
Tuberous sclerosis and some mitochondrial diseases were also reported as 
possible comorbidities of ASD. It not always possible to determine the primary 
disorder and above all, whether the symptoms are attributable to a separate 
clinical entity of autism or to a genetic disorder. In this presentation, the 
complexity of autism diagnosis will be discussed and the importance of 
multidisciplinary differential diagnosis will be emphasized. 
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ABSTRAKT 

Według Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC, Center for Disease 

Control and Prevention) w USA rozpowszechnienie zaburzeń ze spektrum 

autyzmu u dziewcząt jest wysokie i szacuje się, że ten problem dotyka jedną na 

189 dziewcząt. Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu u dziewcząt jest jednak 

nadal stawiana w wielu krajach nie tylko późno, ale również zbyt rzadko, 

a ponadto ASD dziewczęta często początkowo otrzymują błędne rozpoznania. 

Wszystko to wiąże się z niekorzystnym wpływem na ich dobrostan psychiczny 

zwłaszcza po okresie dojrzewania. Obserwuje się wtedy częste przypadki 

zaburzeń lękowych, depresyjnych, odżywiania, duży odsetek samobójstw 

a także częste współistnienie innych chorób. U dziewcząt z ASD częściej niż 

u chłopców rozwija się zdolność do „kamuflowania” swoich deficytów. 

Dziewczęta te są bardziej zdeterminowane do uczenia się zasad interakcji 

społecznych, a nawet do naśladowania zachowań swoich prawidłowo 

rozwijających się koleżanek czy imitowania ich gestów, intonacji głosu, aby 

w ten sposób „maskować” czy „kamuflować” swoje deficyty. Profil sensoryczny 

u dziewcząt z ASD jest także bardziej zaburzony niż u ASD chłopców. Dziewczęta 

charakteryzują się większą samoświadomością swoich ograniczeń i trudności, 

zwłaszcza w odniesieniu do zasad interakcji społecznych. Należy zwrócić uwagę, 

że powszechnie stosowane wystandaryzowane narzędzia diagnostyczne dla 

ASD oraz narzędzia do oceny występowania cech autystycznych (m.in. ADOS-2 

czy SCQ) opracowano głównie na podstawie symptomatologii i charakterystyki 
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zachowań typowych dla chłopców z ASD. Ponadto znaczna większość badań 

nad autyzmem skupiała się do tej pory na opisywaniu ASD chłopców, tak więc 

narzędzia diagnostyczne dla ASD opracowano pod ich kątem. Może to więc 

skutkować brakiem czułości narzędzi dla profilu obserwowanego u ASD 

dziewcząt. Stereotypowe podejście w schematach diagnostycznych może być 

kolejną przeszkodą zakłócającą prawidłowe rozpoznanie przez klinicystę ASD 

u dziewcząt. Powyższe sytuacje sprawiają, że potrzeby kliniczne dziewcząt 

z ASD są rzadziej zauważane i zmniejszają dostęp tych dziewcząt do adekwatnej 

diagnostyki i leczenia. Autorka prezentuje wyniki i wnioski ze swoich badań, 

które zostały już zaprezentowane w trakcie konferencji IFMAR 2016 w USA oraz 

opublikowane w czasopiśmie naukowym Molecular Autism. Przedstawia 

innowacyjną komputerową technikę do obiektywnej oceny pozawerbalnej 

części komunikacji (gestów) w trakcie sesji diagnostycznej ADOS-2 (Autism 

Diagnostic Observation Schedule, Second Edition). Stwarza to możliwość 

obiektywnej, niezależnej od oceny osoby badającej rejestrację gestów. 

Technikę tę zastosowano podczas wykorzystania Modułu 3 ADOS-2, sesji 

diagnostycznej przeprowadzonej po polsku, kodowanej za pomocą polskich 

kodów, w grupie wysokofunkcjonujących dziewcząt i chłopców z autyzmem lub 

zespołem Aspergera, z ilorazem inteligencji na poziomie przeciętnym lub 

wyższym i posługujących się mową płynną. Pozwoliło to na opracowanie 

Indeksu Gestów (GI, Gestures Index). Autorka omówi również podobieństwa 

i różnice w obrazie klinicznym zaburzeń ze spektrum autyzmu u dziewcząt oraz 

stereotypowe podejścia w schematach diagnostycznych, które mogą 

negatywnie wpływać na rozpoznawanie ASD u dziewcząt. 
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ABSTRACT 

The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in USA reports that 
the prevalence of autism spectrum disorder (ASD) in females is high, as it is 
currently estimated that 1 in 189 girls is on the spectrum. However, ASD 
females still receive the diagnoses of autism spectrum disorder at later age, 
they are often misdiagnosed or undiagnosed which is associated with many 
adverse outcomes in their mental well-being especially after puberty, including 
anxiety, depression, a high incidence of suicide, or eating disorders, and high 
rates of other medical disorders. ASD females may be more likely than their 
male counterparts to develop the ability to “camouflage” their deficits and tend 
to be more determined to learn the rules of social interaction, such as to copy 
the behavior of their neurotypical girlfriends or even to imitate their gestures 
or voice intonation, thus “masking” or “camouflaging” their own deficits. ASD 
females tend to present a more atypical sensory profile than their male 
counterparts and also present with an increased awareness of their own 
limitations and difficulties, especially relative to the principles of social 
interaction. However, the standardized diagnostic tools for ASD and 
instruments assessing autistic-like traits commonly used worldwide (e.g. ADOS-
2 or SCQ) are primarily developed based on the symptomatology and 
behavioral characteristics typical of males with ASD. Furthermore, the vast 
majority of autism research has centered on characterizing males so the 
diagnostic instruments for ASD have been developed with boys, which may not 
be sensitive to the particular profile seen in girls. Gender stereotypes may also 
bias a diagnostician’s detection of ASD in females. All these may render the 
clinical needs of females with ASD less noticeable and impinge access to 
adequate diagnosis and support. The author presents the results 
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and conclusions from her research which has been recognized at IMFAR 2016, 
USA and already published in peer-review Molecular Autism in 2016. She 
presents an innovative computerized technique to objectively evaluate the 
nonverbal modality of communication (gestures) during the diagnostic session 
of ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition) which 
offers the possibility of objective, evaluation of gestures, independently of 
human judgment. The technique was used during the demonstration activities 
of Module 3 of ADOS-2, administered in Polish, coded using Polish codes, the 
participants were high-functioning girls and boys with autism or Asperger 
syndrome, with an IQ average or above, and with fluent speech. It allowed to 
compute a “Gestures Index” (GI). The presenter also discusses similarities and 
differences in females’ autism spectrum disorder (ASD) clinical presentation, 
and gender stereotypes which may bias a diagnostician’s detection of ASD in 
females. 
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ABSTRAKT 

Kilkanaście procent populacji ogólnej dzieci ma wyraźne cechy autystyczne, 
ale jedynie u niewielkiej części tej grupy można postawić diagnozę autyzmu 
(ASD). Ocena kliniczna i rozważenie postawienia diagnozy autyzmu jest 
u małych dzieci bardziej prawdopodobne, jeśli jednocześnie obserwujemy 
u nich inne, nie-autystyczne cechy patologiczne oraz jednostki a wśród nich 
m.in.: szerokie spektrum zaburzeń rozwoju mowy, opóźnienie rozwoju 
intelektualnego, zaburzenia hiperkinetyczne z deficytem uwagi (ADHD), 
padaczkę, tiki czy zespół Tourette’a, zaburzenia snu czy odżywiania, zaburzenia 
opozycyjno-buntownicze, reaktywne zaburzenia przywiązania, stwardnienie 
guzowate, zespół Retta, zespół łamliwego chromosomu X, zespół delecji 22q11, 
zespół delecji 22q13/zespół Phelan-McDermid/delecja SHANK3 i wiele innych. 
Współchorobowość w autyzmie – „Autyzm Plus” jest często zaniedbywana 
w ocenie klinicznej, w procesie diagnostycznym oraz interwencjach 
terapeutycznych. Tymczasem współchorobowość może być ważniejsza niż tzw. 
„Autyzm czysty”, czyli autyzm (ASD) bez współistniejących jednostek 
chorobowych. Wciąż jednak w wielu miejscach autyzm (ASD) jest jedyną 
stawianą diagnozą, ponieważ umożliwia choremu uzyskanie wsparcia w szkole  
i w środowisku, co mogłoby być trudne w przypadku innej diagnozy. Autorka 
prezentuje koncepcję ESSENCE (Early Symptomatic Syndromes Eliciting 
Neurodevelopmental Clinical Examinations) autorstwa prof. Christophera 
Gillberga i wyjaśnia, dlaczego małe dzieci często otrzymują diagnozę autyzmu 
wyłącznie, jeśli będzie to „Autyzm Plus”, czyli autyzm ze współistniejącymi 
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jednostkami, a sam, czysty autyzm tzw.„Autism Pure” czy „Autism Only” nie jest 
uznawany za upośledzające schorzenie we wczesnych latach życia. Autorka 
omawia również klasyfikację w teście ADOS-2, czyniąc tym samym 
wprowadzenie dla kolejnych wykładów opisujących miejsce ADOS-2 
w hierarchii procesu diagnostycznego autyzmu (ASD) w Stanach Zjednoczonych 
i Wielkiej Brytanii z uwzględnieniem udziału nowych technologii w tym 
procesie. Prezentacja jest wsparciem dla części środowiska medycznego, które 
postuluje zrobienie kroku w tył i odejście od nadmiernego skupiania się 
wyłącznie na autyzmie (ASD) i spojrzenie na problem z szerszej perspektywy 
(ESSENCE) w trakcie prowadzenia diagnozy, terapii i przy ocenie stanu 
klinicznego pacjentów. 
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ABSTRACT 

Several percent of the general population of children have marked autistic 
features, yet only a proportion of these individuals qualify for a medical 
diagnosis of autism (ASD). Children are more likely to be assessed and be 
considered to have autism (ASD) diagnosis when there are other non-autism 
pathological features present, such as language disorder, intellectual 
developmental disorder (IDD), epilepsy, attention-deficit/ hyperactivity 
disorder (ADHD), severely disruptive behaviours including tics and Tourette’s 
disorder, sleep or eating disorders or oppositional defiant disorder (ODD), 
reactive attachment disorder and behavioural phenotype syndromes such as 
tuberous sclerosis, Rett syndrome, the fragile X syndrome, 22q11 deletion 
syndrome, 22q13 deletion syndrome/ Phelan-McDermid syndrome/SHANK3 
deletion and many other medical conditions. The comorbidities in autism – 
“Autism Plus” are often neglected in assessment, diagnosis and intervention 
while they may sometimes be even more important than “Autism Pure” or 
“Autism Only” - autism (ASD) without comorbidity.  However, in many places, 
autism (ASD) tends to be the ‘‘only’’ diagnosis delivered because autism (ASD) 
diagnosis often entails an individual to receive support at school and in the 
community, which is not the case for the other diagnoses. The author presents 
the Christopher’s Gillberg ESSENCE concept – (Early Symptomatic Syndromes 
Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations) and explains why young 
children will often acquire an autism diagnosis only if they have “Autism Plus” 
which means autism (ASD) with comorbidity while the “Autism pure” or 
“Autism Only” will not be recognized as a disabling condition in the early years. 
The author also explains ADOS-2 classification, introduces to the further 
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lectures describing the ADOS-2 place in the hierarchy of the diagnostic process 
of autism (ASD) in USA and UK, and how new technology is involved. The 
presentation supports the international medical community which promotes 
taking a step back from the overfocus only on autism (ASD) and, again, to start 
seeing the bigger picture (ESSENCE) in the assessment, diagnosis and 
intervention. 
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ABSTRAKT 

Dzieci z stanami ze spektrum autyzmu (ASC) często doświadczają znacznych 
trudności w ekspresji i rozumieniu emocji oraz wzorców zachowań społecznych 
[1]. Jednocześnie znane są z zamiłowania do nowinek technologicznych i gier 
komputerowych [1,2]. W [1], gra video z multimodalną, inteligentną analizą 
danych zebranych za pomocą mikrofonu i opcjonalnej kamery, wykorzystana 
została do przekazywania korekcyjnej informacji zwrotnej w formie zabawy 
dzieciom z ASC uczestniczącym w projekcie ASC-Inclusion. Dane dotyczące 
intonacji głosu, mimiki twarzy i gestów ciała poddawane są automatycznej 
analizie w poszukiwaniu odchyleń w stosunku do zachowań dzieci 
neurotypowych (NT). Wyniki badania otwartego prowadzonego w kilku krajach 
były zachęcające, zauważono jednak ograniczenia w zakresie demonstracji 
zachowań emocjonalnych i społecznych w przestrzeni wynikające 
z zastosowania płaskiego ekranu. W ramach projektów DE-ENIGMA2 oraz 
EngageMe podjęto próbę przezwyciężenia tego ograniczenia poprzez 
wykorzystanie zaprojektowanych robotów do interakcji z dziećmi. 
We wszystkich wspomnianych projektach, oprócz innych rozwiązań 
technologicznych, wykorzystuje się automatyczną analizę mowy. Wystąpienie 
podsumowuje potencjał technologii przetwarzania mowy i możliwości jej 
wykorzystania w nauce rozpoznawania emocji oraz diagnostyce ASC u dzieci 
[3,4]. Analiza komputerowa głosu dzieci przeprowadzana jest z uwzględnieniem 
szeregu właściwości akustycznych, do 6 tysięcy różnych zmiennych [4]. 
W dalszej kolejności wykorzystuje się maszynowe uczenie się przez Support 
Vector Machines, po wcześniejszym treningu cech akustycznych i nazw 
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właściwości mowy typowych dla dzieci NT oraz ASC. W miarę możliwości 
trening ten dotyczy szerokiego wachlarza emocji. Nazwa właściwości mowy 
obejmować może przypisanie mowy do ASD lub NT oraz do różnych kategorii 
emocji. Na podstawie serii eksperymentów na próbkach dźwiękowych w języku 
angielskim, hebrajskim, szwedzkim [5] i francuskim [6] wykazano, że: 1) 
automatyczny system analizy głosu potrafi rozróżnić dzieci z ASC i NT na 
poziomie dokładności znacznie przewyższającym poziom losowy w każdym 
analizowanym języku oraz pomiędzy językami [7, 8]; oraz 2) możliwe jest 
automatyczne rozpoznawanie emocji wyrażanych wokalnie w obu badanych 
grupach. W większości przypadków automatyczna analiza umożliwia 
rozpoznawanie emocji dzieci NT z większą dokładnością niż w przypadku dzieci 
z ASC [6,7]. Analiza wskazówek wokalnych pochodzących od dzieci stwarza 
obiecującą perspektywę w zakresie diagnostyki ASC i analizy zachowań 
związanych z ekspresją i rozpoznawaniem emocji. Można je zastosować np. 
w grach czy interaktywnych robotach, które angażując dzieci w zabawę będą 
jednocześnie wzmacniać ich kompetencje. Jednakże, z zastosowaniem 
omawianych technologii wiążą się wyzwania: 1) zapisy mowy dokonane 
z większej odległości, 2) potencjalne dynamiczne zmiany wzorca pogłosu, oraz 
3) nakładanie się hałasu spowodowanego poruszaniem się robota. 
 
Finansowanie: Badania prowadzące do prezentowanych wyników zostały sfinansowane 
w ramach funduszy unijnych – Programu Ramowego dla Badań i Innowacji HORIZON 2020 
z grantów nr 701236 (EngageME), and No. 688835 (DE-ENIGMA). Autor ponosi wszelką 
odpowiedzialność za te badania. 
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ABSTRACT 

Children with Autism Spectrum Condition (ASC) often experience a higher 

challenge in expressing and understanding emotions and social interaction 

patterns [1]. At the same time, they are known to likely show a high affinity to 

technology and computer games [1, 2]. In [1], a video game with intelligent 

multimodal input analysis based on a microphone and an optional depth or web 

camera, could be realised to provide corrective feedback in a playful way to 

children with ASC within the European ASC-Inclusion project. Vocal, facial, and 

body-gestural behaviour is automatically analysed in terms of deviation to such 

of typically developing (TD) children. While an open trial across several 

countries showed encouraging results, the concept of a flat screen-based 

experience has its limits to demonstrate emotional and social behaviour in 

space. Within the ongoing European projects DE-ENIGMA and EngageMe, 

robots suited for the interaction with children are thus considered to ease this 

bottleneck. In all three projects, automatic speech analysis is employed among 

other modalities. Here, the significant potential using speech technology in this 

context observed up to this point is summarised, both for emotion recognition 

and diagnosis of ASC of young individuals [3,4]. The computer-based analysis of 

the childrens’ voice is carried out by means of a number of several acoustic 

features reaching up to more than six thousand [4]. Machine Learning is then 

realised by Support Vector Machines. These trained on the acoustic features 

and labels of speech data of ASC and TD children – potentially across different 

emotions expressed by the children. The labels may include ASC or TD and 
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various emotion categories. In a series of experiments across English, Hebrew, 

Swedish [5], and French [6] voice samples, it could be shown that I) an 

automatic system can distinguish between ASC and TD children at an accuracy 

level significantly above chance level in all within and cross-language settings 

resulting from the above languages [7,8], and II) that an automatic recognition 

of emotions as vocally expressed by both groups is possible. In fact, also in an 

automatic analysis, the recognition of emotion of TD children reaches higher 

accuracy in comparison to ASC children in the majority of cases [6,7]. The 

analysis of vocal cues of children holds great promises in the context of 

diagnosis of ASC and the analysis of emotional behaviour. This can, e.g., be 

applied in the context of games and interactive robots to playfully engage the 

children for empowerment. However, a series of new challenges arises from I) 

distant speech recordings, II) potentially dynamically changing reverberation 

patterns, and III) noise overlay due to a moving robot. 
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Chair of Psychiatry, where she runs her Neurophysiological Laboratory. She is 
a consultant in psychiatry and community psychiatry, currently working 
towards another clinical specialism of child and adolescent psychiatry.  
Her main research interests include: EEG and ERP in patients with mental 
disorder before and after treatment, EEG signal analysis and signal source 
location, addictions in adolescence and transcultural psychiatry. Since 2015, 
she has cooperated with Laboratory of Neuroinformatics at the Institute of 
Computer Science of Maria Sklodowska-Curie University in Lublin. An author of 
over 100 scientific publications, she is a Deputy Chair of Lublin Division of Polish 
Psychiatrist Society and a member of Polish Society of Clinical Neurophysiology.  
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PILARSKA Ewa 
Klinika Neurologii Rozwojowej Gdański Uniwersytet Medyczny 

 
Kierownik Kliniki Neurologii Rozwojowej Gdański Uniwersytet Medyczny, 
pediatra, neurolog dziecięcy. Nauczyciel akademicki na Gdańskim 
Uniwersytecie Medycznym oraz Uniwersytecie Gdańskim Katedrze Logopedii. 
Główne zainteresowania badawcze dotyczą chorób naczyniowych mózgu 
u dzieci, bólów głowy u dzieci i młodzieży a także diagnostyki i problemów dzieci 
niepełnosprawnych, zarówno w rozwoju ruchowym jak i intelektualnym w tym 
zaburzenia mowy. Badania te były tematem wielu publikacji, doniesień na 
konferencjach naukowo-szkoleniowych, zjazdach. Jest członkiem wielu 
Towarzystw naukowych, od lat w Zarządzie Polskiego Towarzystwa 
Neurologów Dziecięcych. Członek Prezydium Komitetu Nauk Neurologicznych 
PAN a także członek Zespołu Chorób Rzadkich przy tym Komitecie. 
 
Head of Department of Developmental Neurology at Medical University if 
Gdańsk, paediatrician, child neurologist. She lectures at Medical University of 
Gdańsk and at the Department of Logopaedics, University of Gdansk. Her main 
research interests include vascular brain diseases in children, headaches in 
children and adolescents, as well as problems and diagnosis of children with 
physical and intellectual disability with special interest in speech disorders, 
which she discussed in numerous publications and presentations at domestic 
and international congresses. She is a long term board member of the Polish 
Society of Child Neurologists, executive member of Neuroscience Committee 
and a member of Rare Diseases Task Force at the Polish Academy of Science.  
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RYNKIEWICZ Agnieszka  
Pracownia Badań Zaburzeń Neurorozwojowych, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski 
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Gdański Uniwersytet Medyczny 
Centrum Diagnozy Terapii i Edukacji SPECTRUMASC-MED 

 
Doktor nauk medycznych w psychiatrii, jest klinicystą, naukowcem, 
założycielem i właścicielem Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji SPECTRUM 
ASC-MED, które zajmuje się diagnozą, terapią oraz edukacją w całościowych 
zaburzeniach rozwojowych - zaburzeniach ze spektrum autyzmu (ASD) u dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych. Adiunkt oraz Kierownik Pracowni Badań Zaburzeń 
Neurorozwojowych na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
Jest międzynarodowym certyfikowanym szkoleniowcem ADOS-2. Ukończyła 
wydział lekarski Gdańskiej Akademii Medycznej w Gdańsku oraz rezydenturę 
specjalizując się w psychiatrii w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w 
Gdańsku oraz Klinice Psychiatrii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 
ukończyła lekarskie egzaminy uprawniające do wykonywania zawodów 
medycznych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, USA oraz wydział pedagogiki 
specjalnej w Seattle Pacific University, USA. Jej rozprawa doktorska w 
psychiatrii dotyczy różnic i podobieństw w obrazie klinicznym oraz 
współistniejącej psychopatologii u dziewcząt ze spektrum autyzmu. Pracowała 
na oddziale psychiatrii dziecięcej Seattle Children’s Hospital, USA, w Instytucie 
Brain Center for Applied Learning Research in Seattle Pacific University, USA, 
jako pedagog specjalny i terapeuta dla dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem 
Aspergera, była dyrektorem w zarządzie Autism Society of Washington, USA. 
Współtworzyła komputerowy program terapeutyczny TeachTown w USA dla 
dzieci z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami. Stworzyła polską 
terapeutyczną platformę komputerową dla dzieci z autyzmem EmotiPlay 
w ramach projektu ASC-Inclusion, finansowanego z Siódmego Programu 
Ramowego (7PR) Komisji Europejskiej, grant n° 289021. Prowadząca zajęcia 
dydaktyczne z psychiatrii dorosłych oraz z psychiatrii dzieci i młodzieży na 
wydziale lekarskim (wydział polskojęzyczny oraz English Division) Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego oraz aktualnia na Uniwersytecie Rzeszowskim. 
Certyfikowany diagnosta ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule 2nd 
Edition) oraz STAT™ (Screening Tool for Autism in Toddlers) do diagnozy 
klinicznej i badań naukowych. Współautor oficjalnej polskiej wersji testu STAT™ 
(Screening Tool for Autism in Toddlers and Young Children) – STAT – Test 
przesiewowy pod kątem autyzmu dla małych dzieci. Nagrodzona stypendiami 
naukowymi i nagrodami za pracę w obszarze autyzmu, badań różnic 
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międzypłciowych w autyzmie oraz wykorzystania technik komputerowych w 
diagnostyce, terapii oraz edukacji osób ze spektrum autyzmu. Nagrody 
ostatnich lat to m.in.: ENABLE Award 2014 w kategorii twórca nowych narzędzi 
ICT wspierających osoby niepełnosprawne w Wielkiej Brytanii oraz Diversity 
Award 2016 nadane przez Międzynarodowe Towarzystwo Badań Naukowych w 
Autyzmie (ang. International Society for Autism Research, INSAR) w USA. 
 
Agnieszka Rynkiewicz, MAT, MD, PhD – is Clinical Scientist and Head of Center 
for Diagnosis, Therapy and Education SPECTRUM ASC-MED which specializes in 
the diagnosis, therapy and education across the age range in autism spectrum 
disorder (ASD). Assistant Professor and Head of Neurodevelopmental Research 

Lab at Faculty of Medicine, University of Rzeszow. She is the internationally 
recognized certified trainer in the reliable administration of the Autism 
Diagnostic Observation Schedule (ADOS-2). She received her MD from the 
Medical University of Gdansk, Poland, completed her residency training in adult 
psychiatry in the Department of Psychiatry Hospital, Medical University of 
Gdansk and Provincial Psychiatric Hospital in Gdansk, Poland. Completed the 
United States Medical Licensing Examinations (USMLE/ECFMG) in USA. She 
received her MAT in Special Education from Seattle Pacific University, USA. She 
holds a PhD in psychiatry from the Medical University of Gdansk in Poland. Her 
PhD Dissertation in psychiatry discusses differences and similarities in clinical 
presentation and co-existing psychopathology in females with autism spectrum 
disorder. Worked at Child and Adolescent Psychiatry Department of Seattle 
Children’s Hospital, USA, in the Brain Center for Applied Learning Research 
Institute of Seattle Pacific University, USA, as a special education teacher to 
children and adolescents with autism and Asperger syndrome, was one of the 
Board Directors of Autism Society of Washington, USA. She created math 
scripts to TeachTown (USA) – education software for children with special 
needs and autism. She developed Polish integrated Internet-based 
environment for social inclusion of children with autism called EmotiPlay within 
ASC-Inclusion project funded by the European Community’s Seventh 
Framework Programme (FP7), grant agreement n° 289021. She teaches adult 
psychiatry and child and adolescent psychiatry to medical students at the 
Medical University of Gdansk and University of Rzeszow, Poland. Is certified in 
clinical and research use of Autism Diagnostic Observation Schedule 2nd 
Edition, ADOS-2 and Screening Tool for Autism in Toddlers, STAT™. Her 
research interest includes ASD females and sex/gender differences in ASD, and 
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ICT-based solutions to ASD assessment therapy and education tools. Her recent 
international awards include: ENABLE Award 2014 to the developer of new ICT 
to support disabled learners in Great Britain and the Diversity Award 2016 to 
IMFAR 2016 from the International Society for Autism Research (INSAR) in USA.  
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SCHULLER Björn W. 
Department of Computing, Imperial College London, UK  
Chair of Complex & Intelligent Systems, University of Passau, Germany 
audEERING GmbH, Gilching, Germany 

 
Björn W. Schuller otrzymał dyplom w roku 1999, doktorat w 2006 roku za 
studium dotyczące automatycznego rozpoznawania mowy i emocji, natomiast 
badania habilitacyjne (fakultas docendi) oraz tytuł adiunkta (venia legendi) 
w 2012 roku w dziedzinie przetwarzania sygnałów i sztucznej inteligencji. Tytuły 
zostały nadane przez TUM w Monachium Niemcy. Aktualnie zajmuje 
stanowisko profesora oraz kierownika Katedry Systemów Inteligentnych (ang. 
Complex and Intelligent Systems) na Uniwersytecie w Passau, Niemcy. 
Jednocześnie od 2015 roku pełni funkcję profesora (Associate Professor) 
w Katedrze Uczenia Maszynowego (Machine Learning) w Imperial College 
London. Dodatkowo jest on współzałożycielem i CEO spółki audEERING GmbH, 
która jest firmą spin-off uniwersytetu TUM i prowadzi działalność w zakresie 
inteligentnego przetwarzania dźwięku. Wcześniej, w latach 2006-2014 
prowadził Grupę Badawczą Uczenia Maszynowego i Przetwarzania Sygnałów 
w TUM. W 2013 był zaproszony do School of Computer Science and Technology 
w Harbin Institute of Technology, Harbin, Chiny oraz do Université de Genève 
w Szwajcarii jako profesor wizytujący, przy czym nadal kontynuuje współpracę 
z wymienionymi jednostkami. W 2012 roku nawiązał współpracę z Joanneum 
Research, Institute for Information and Communication Technologies w Graz 
(Austria), gdzie pracował w grupach badawczych nad technologiami zdalnych 
sensorów oraz geoinformacji, a także akustyki w przestrzeni. Nadal pełni rolę 
konsultanta w wymienionym instytucie. W 2011 roku prowadził wykłady 
zaproszone w Università Politecnica delle Marche (UNIVPM) w Anconie, we 
Włoszech oraz w Machine Learning Research Group of NICTA w Sydney, 
Australia. Od 2009 do 2010 pracował we Francji, w CNRS-LIMSI Spoken 
Language Processing Group i był profesorem wizytującym w Imperial College. 
Jego najbardziej znane badania obejmują metody uczenia maszynowego dla 
przetwarzania audiowizualnego w złożonych systemach inteligentnych oraz 
metody przetwarzania emocji na potrzeby interakcji człowiek-komputer oraz 
człowiek-robot. Dr Schuller jest członkiem z wyboru w IEEE Speech and 
Language Processing Technical Committee, Senior Member w IEEE oraz 
członkiem ACM i ISCA. Wcześniej pełnił funkcję Przewodniczącego organizacji 
AAAC (ang. Association for the Advancement of Affective Computing, wcześniej 
HUMAINE Association) oraz członka honorowego TUM Institute for Advanced 
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Study (IAS). Jest on autorem lub współautorem 5 książek, ponad 500 publikacji 
w czasopismach i materiałach konferencyjnych. Jego publikacje mają w sumie 
ponad 11000 cytowań, a indeks Hirscha (h-index) wynosi 51. Dr. Schuller 
otrzymał wiele nagród, w tym: IEEE ACII 2009 Best Technical Demonstration; 
ICASSP CHiME 2013 Speech Separation and Recognition Challenge winning 
system/best paper, best paper awards od Audio Engineering Society w 2014. 
Zajmował pierwsze miejsca w konkursach badawczych takich jak MIREX oraz 
MediaEval, ACM Multimedia Open-Source Software Competition w 2010 oraz 
2013. W 2015 roku został uhonorowany jako jeden z 40 wyjątkowych 
naukowców poniżej 40 roku życia przez Światowe Forum Ekonomiczne (World 
Economic Forum) oraz przemawiał na corocznym spotkaniu Annual Meeting of 
the New Champions w 2015, zaproszono go także na spotkanie w 2016 roku.  
 
Björn W. Schuller received his diploma in 1999, his doctoral degree for his study 
on Automatic Speech and Emotion Recognition in 2006, and his habilitation 
(fakultas docendi) and was entitled Adjunct Teaching Professor (venia legendi) 
in the subject area of Signal Processing and Machine Intelligence for his work 
on Intelligent Audio Analysis in 2012 all in electrical engineering and 
information technology from TUM in Munich/Germany. At present, he is Full 
Professor and head of the Chair of Complex and Intelligent Systems at the 
University of Passau/Germany where he previously headed the Chair of Sensor 
Systems in 2013. At the same time he is a Reader (Associate Professor) in 
Machine Learning in the Department of Computing at Imperial College 
London/UK since 2015, being a Senior Lecturer since 2013. Further, he is the 
co-founding CEO of audEERING GmbH – a TUM start-up on intelligent audio 
engineering. Previously, he headed the Machine Intelligence and Signal 
Processing Group at TUM from 2006 to 2014. In 2013 he was also invited as 
a permanent Visiting Professor in the School of Computer Science and 
Technology at the Harbin Institute of Technology, Harbin/P.R. China and 
a Visiting Professor at the Université de Genève in Geneva/Switzerland in the 
Centre Interfacultaire en Sciences Affectives and remains an appointed 
associate of the institute. In 2012 he was with Joanneum Research, Institute for 
Information and Communication Technologies in Graz/Austria, working in the 
Research Group for Remote Sensing and Geoinformation and the Research 
Group for Space and Acoustics – currently he is an expert consultant of the 
institute. In 2011 he was guest lecturer at the Università Politecnica delle 
Marche (UNIVPM) in Ancona/Italy and visiting researcher in the Machine 
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Learning Research Group of NICTA in Sydney/Australia. From 2009 to 2010 he 
lived in Paris/France and was with the CNRS-LIMSI Spoken Language Processing 
Group in Orsay/France, and was a visiting scientist at Imperial College. Best 
known are his works advancing Machine Learning for the Engineering of 
Intelligent Audiovisual and Complex Information Systems, and Affective 
Computing for Human-Computer/Robot Interaction and Multimedia Retrieval. 
Dr. Schuller is an elected member of the IEEE Speech and Language Processing 
Technical Committee, Senior Member of the IEEE, and member of the ACM and 
ISCA. Before, he was President of the Association for the Advancement of 
Affective Computing (AAAC, former HUMAINE Association, registered Charity 
in the UK, 2013-2015), and Honorary Fellow and member of the TUM Institute 
for Advanced Study (IAS). He (co-)authored 5 books and more than 500 
publications in peer reviewed books (>30), journals (>70), and conference 
proceedings in the field leading to more than 11000 citations (h-index = 51). He 
won several awards including the IEEE ACII 2009 Best Technical Demonstration 
and the ICASSP CHiME Speech Separation and Recognition Challenge winning 
system/best paper in 2013, further best paper awards such as from the Audio 
Engineering Society annual meeting in 2014, first places in research challenges 
such as MIREX and MediaEval, and honourable mentioning such as in the ACM 
Multimedia Open-Source Software Competition in 2010 and 2013. In 2015, he 
has additionally been honoured as one of 40 extraordinary scientists under the 
age of 40 by the World Economic Forum and speaker at the Annual Meeting of 
the New Champions 2015 and was re-invited in 2016 
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