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SPRAWOZDANIE Z XI KONFERENCJI

„PSYCHOLOGIA EKONOMICZNA”

AKADEMICKIEGO STOWARZYSZENIA

PSYCHOLOGII EKONOMICZNEJ

POLANICA-ZDRÓJ, 12-13 MAJA 2017 R.

Przemysław Korotusz
Uniwersytet SWPS

W dniach 12–13 maja 2017 r. w Polanicy-Zdroju odbyła się XI konferencja „Psy-
chologia Ekonomiczna”. Organizatorami konferencji był II Wydział Psychologii 
SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego oraz Akademickie Stowarzyszenie 
Psychologii Ekonomicznej. Przewodniczącym komitetu naukowego był dr Jakub Tra-
czyk, a komitetu organizacyjnego dr Agata Sobków. Tematyka konferencji obejmowa-
ła badania prowadzone w obszarze: psychologii zachowań ekonomicznych, ekonomii 
eksperymentalnej, zachowań konsumenckich, decyzji i percepcji ryzyka, psychologii 
pieniędzy, fi nansów behawioralnych, odpowiedzialności społecznej w zachowaniach 
ekonomicznych oraz socjalizacji ekonomicznej.

Uczestnikami konferencji byli głównie pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz 
doktoranci ośrodków naukowych z całej Polski, którzy specjalizują się w naukach 
społecznych i ekonomicznych. Ośrodkami, które reprezentowali prelegenci, były: 
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Akademia Leona Koźmińskiego, Uni-
wersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Warszawski, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uni-
wersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Uniwersytet Opolski.

W trakcie konferencji odbyło się 11 sesji panelowych, w trakcie których wygło-
szono 33 piętnastominutowe referaty, a także 9 krótkich wystąpień – tzw. pięciomi-
nutówek. Ta nowa forma wystąpień miała na celu zwięzłe zaprezentowanie m.in. 
pomysłów na badania, wstępnych lub zaskakujących wyników, nowych metod po-
miarowych czy też nowych metod analizy danych.
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Tradycją konferencji „Psychologia Ekonomiczna” ASPE jest uzupełnianie jej pro-
gramu wykładem plenarnym specjalnie zaproszonego gościa. W czasie tegorocznej 
konferencji inspirujący wykład pod tytułem „Niektórzy nie oszczędzają, bo to za dużo 
kosztuje: modelowanie postaw i kosztu behawioralnego jako determinant zachowań” 
wygłosiła dr hab. Katarzyna Byrka, prof. Uniwersytetu SWPS, która zaprezentowała 
wyniki badań wskazujących na konieczność włączania kosztów – zarówno symbo-
licznych, jak i rzeczywistych – w modele zmiany zachowań, w celu trafnego przewi-
dywania ludzkich działań.

Pierwszego dnia konferencji dwie pierwsze sesje równoległe dotyczyły tematyki 
prawdopodobieństwa oraz gier ekonomicznych. Kolejne dwie dotyczyły podejmowania 
decyzji i zachowań konsumenckich. Następnie odbyła się sesja pięciominutówek, a po 
przerwie wykład plenarny wygłosiła prof. Katarzyna Byrka. Kolejne sesje równoległe do-
tyczyły moralności, giełdy, fi nansów oraz inklinacji poznawczych. Na koniec pierwszego 
dnia konferencji odbyło się walne zgromadzenie członków Akademickiego Stowarzysze-
nia Psychologii Ekonomicznej, a wieczorem miały miejsce uroczysta kolacja i ogłoszenie 
wyników tegorocznej edycji konkursu „Szare Komórki”. Drugiego dnia odbyły się dwie 
sesje plenarne dotyczące podejmowania decyzji oraz procesów poznawczych.

Wśród wygłoszonych podczas konferencji referatów uwagę zwróciło wystąpienie, 
którego główną autorką była dr Agata Sobków. W referacie zaprezentowana została 
nowatorska metoda przedstawiania informacji o prawdopodobieństwie w postaci do-
świadczeniowej. Ukazano także różnice pomiędzy formatem frekwencyjnym i forma-
tem doświadczeniowym. Wykazano, iż format doświadczeniowy wpływa korzystnie 
na rozumienie informacji o prawdopodobieństwie, zwłaszcza u osób cechujących się 
niskim poziomem zdolności numerycznych.

Ciekawe wyniki badań zaprezentował również prof. Tomasz Zaleśkiewicz.
W referacie pt. „Neuronalny test modelu zależności między wyobrażeniami, lękiem
a percepcją ryzyka” przedstawił wyniki badania, którego celem było wskazanie neuro-
nalnych korelatów procesu spostrzegania ryzyka. Zaproponowany przez zespół auto-
rów model wskazuje na to, że relacja pomiędzy wyobrażeniem negatywnych skutków 
ryzykowania a postrzeganiem ryzyka jest mediowana przez odczuwanie lęku/stresu.

Dr Anna Hełka opowiedziała w swoim referacie o postrzeganiu społecznym osób 
uchylających się od płacenia podatków i osób unikających płacenia podatków. Wy-
niki przeprowadzonego badania pozwoliły na wyodrębnienie cech charakterystycz-
nych dla tych dwóch grup osób. Dalsze analizy uwzględniające pomiar uchylania 
się od płacenia podatków w sytuacjach rzeczywistych i hipotetycznych ukazały, iż 
Polacy pozytywnie oceniają osoby unikające płacenia podatków, ale mają negatywny 
wizerunek osób uchylających się od tego. Ponadto osoby, które same uchylały się od 
płacenia, były bardziej przychylne oszustom podatkowym.




