
XI konferencja "Psychologia Ekonomiczna" 12-13 maja 2017 Polanica-Zdrój 
 

   
 PIĄTEK 12.05.2017 

 SALA „FORUM” SALA „GREMIUM” 

08:30-09:30 Sesja 1A: Prawdopodobieństwo Sesja 1B: Gry ekonomiczne 
 

Michał Krawczyk 
Nieliniowe ważenie prawdopodobieństw w warunkach presji 
czasu: metoda podwójnej odpowiedzi 

Jakub Kuś 
Samoświadomość jako moderator wpływu dokonanej 
autoprezentacji na percepcję siebie po podjęciu decyzji w grze 
Dyktator 

Kamil Fuławka 
Stałość reprezentacji prawdopodobieństwa jako funkcja poziomu 
zdolności numerycznych 

Katarzyna Kulwicka-
Durmowicz 

Czy mówienie o swojej chorobie się opłaca? Wpływ informacji o 
chorobie na zachowanie w grze Zaufanie 

Agata Sobków 
Doświadczeniowy format prezentacji informacji poprawia trafność 
oszacowań wartości prawdopodobieństwa 

Marcin Malawski Pomiar zaufania do polityków z użyciem gry Zaufania 

09:30-10:00 Przerwa kawowa 
10:00-11:20 Sesja 2A: Decyzje 1 Sesja 2B: Zachowania konsumenckie 
 

Tomasz 
Zaleśkiewicz 

Neuronalny test modelu zależności między wyobrażeniami, lękiem 
a percepcją ryzyka 

Magdalena 
Gąsiorowska 

Znaczenie bezradności konsumenckiej w pozycjonowaniu marek. 
Analiza podobieństwa percepcyjnego i znaczeniowego dla marek 
znanych i nieznanych 

Anna Połeć 
Psychologiczne mechanizmy ulegania efektowi konfirmacji w 
ocenie autorytetu epistemicznego eksperta 

Kornel Świątnicki 
Co można kupić za (duże) pieniądze: zakupy a pamięciowa 
dostępność myśli o śmierci, samoocena i poczucie bezsilności 

Patrycja Śleboda 
To jest ważna decyzja! Wpływ konsekwencji wyboru na 
racjonalność decyzji i strategie wyboru. 

Magdalena Kolańska 
Wymiary porównywania się z typowymi użytkownikami marek 
wśród nastoletnich konsumentów 

Jakub Traczyk  
Związek zdolności numerycznych z wyborem strategii decyzyjnej 
w warunkach ryzyka 

Łukasz Jach 
Przekonania religijne, święta i prezenty. Czy katolicy i ateiści są 
równie skłonni do wręczania bożonarodzeniowych prezentów 
oraz jaka jest ich deklarowana wartość? 

11:20-11:35 Przerwa kawowa 
11:35-12:45 Sesja 3: Pięciominutówki (lista wystąpień na drugiej stronie)  
12:45-13:45 Przerwa obiadowa 

13:45-14:45 
Wykład plenarny:  Niektórzy nie oszczędzają, bo to za dużo kosztuje: Modelowanie 

postaw i kosztu behawioralnego jako determinant zachowań (Katarzyna Byrka) 
 

14:45-15:00 Przerwa kawowa 
15:00-16:00 Sesja 4A: Moralność Sesja 4B: Giełda 
 Tyszka Tadeusz Uwarunkowania decyzji o popełnieniu oszustwa Artur A. Trzebiński Jak inwestorzy reagują na zmiany nazw funduszy inwestycyjnych 

Anna Maria Hełka 
Postrzeganie społeczne osób uchylających się od płacenia 
podatków i osób unikających płacenia podatków a skłonność do 
płacenia podatków 

Agnieszka 
Lewandowska 

Ocena ważności wskazówek giełdowych: spójność pomiaru a 
metody aproksymacyjne 

Anna Macko Poziom reprezentacji poznawczej a oceny nieuczciwego działania Elżbieta Kubińska 
Rola potrzeby domknięcia poznawczego w identyfikowaniu 
formacji analizy technicznej 

16:00-16:05 Przerwa 
16:05-17:05 Sesja 5A: Finanse Sesja 5B: Inklinacje poznawcze 
 

Radosław Walczak 
Obiektywna a relatywna wysokość zarobków jako predyktory 
zadowolenia z pracy. Pośrednicząca rola podstawowego 
samowartościowania 

Maciej Kościelniak 
Starsi … czyli mądrzejsi? Zmiany w uleganiu manipulacjom 
kontekstem na przestrzeni życia 

Adriana Bernady 
Czy okazja czyni przedsiębiorcę? Proces identyfikacji okazji 
przedsiębiorczych badany na podstawie porównania studentów i 
przedsiębiorców 

Paweł Tomczak Efekt zakotwiczenia nacechowanymi bodźcami fizycznymi 

Anna Maria Hełka 
Wpływ informacji o powszechności zachowania na decyzje 
dotyczące zaciągania i spłacania zobowiązań finansowych 

Michał Białek Proporcja podstawowa (base rate) nie jest ignorowana 

17:05-17:30 Walne zgromadzenie ASPE  
Od 19:00 Uroczysta kolacja i ogłoszenie wyników konkursu "Szare komórki" 



 SOBOTA 13.05.2017 
 SALA „FORUM” 
9:40-11:00 Sesja 6: Decyzje 2 
 Rafał Muda Genetyczne uwarunkowania percepcji i skłonności do ryzyka 

Agnieszka Popławska-Boruc Czy wielozadaniowość jest efektywna? Badania nad medialną wielozadaniowością i przetwarzaniem informacji 
Paweł Niszczota Tolerancja na ryzyko w przyszłych zakładach: zmienność preferencji jako metoda pomiaru efektów dystansu czasowego 

Przemysław Sawicki Efekt kierunku a dyskontowanie wypłat odroczonych, wypłat ryzykownych oraz odroczonych loterii 
11:00-11:15 Przerwa kawowa 
11:15-12:15 Sesja 7: Procesy poznawcze 
 Szymon Wichary Wczesne neurofizjologiczne wskaźniki stosowania strategii decyzyjnych 

Krzysztof Nowak   Zagrożenia w środowisku pracy: wpływ przeciążenia informacyjnego na kontrolę poznawczą i zmienność rytmu serca 

Katarzyna Cantarero Rola sensowności zadania dla chęci jego wykonania. Czynniki sytuacyjne i różnice indywidualne powiązane z sensownością zadania 

12:15 Zakończenie konferencji 

 

 

Lista „Pięciominutówek”  Informacje organizacyjne 

Tomasz Poskrobko 
Efekt dobrego badanego w badaniach opartych o 
deklarowane preferencje konsumentów - wyniki badań 
eksperymentalnych 

 Internet (Wi-fi) dostępny jest w salach konferencyjnych bez konieczności podawania hasła i/lub 
loginu.  

Kontakt: aspe2017.wroclaw@swps.edu.pl 
W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny: 785 202 519 

Taxi Radek – 607 064 760 

Wydarzenie dla studentów, doktorantów i badaczy młodych duchem: Wspólne wyjście do 
Restauracji „Piekiełko” na Piekielnej Górze http://www.piekielko.com.pl/ zaplanowane jest w 
czwartek 11.05.2017 na godzinę 13:00 sprzed głównego wejścia do hotelu. Spacer potrwa około 45 
minut, dlatego warto założyć wygodne buty. W programie wydarzenia zaplanowano wspólny 
posiłek, gry integracyjne oraz rozmowy na temat ograniczeń i możliwości młodego badacza w 
nauce. Powrót do hotelu planowany jest na godz. 16:30-17:00. 

Kolacja grillowa: 
W dniu 11.05.2017 (czwartek) od godziny 18:00 rozpocznie się kolacja w chacie grillowej 
zlokalizowanej na terenie hotelu. Udział w wydarzeniu jest dodatkowo płatny – 60 zł. Opłatę za 
udział w kolacji grillowej prosimy wnosić przelewem łącznie z opłatą konferencyjną. 

Uroczysta kolacja: 
Uroczysta kolacja odbędzie się w hotelu, w Sali „FORUM” 12.05.2017 (piątek) od godziny 19:00. 
Podczas kolacji ogłoszone zostaną wyniki konkursu „Szare komórki 2017”. Udział w kolacji jest 
bezpłatny dla wszystkich uczestników konferencji.  
 

Małgorzata Górnik-Durose Minimalizm – konceptualizacja i pomiar. Doniesienia wstępne 
 

Sabina Kołodziej 
Stabilność pracy i sytuacja ekonomiczna kraju a 
podejmowanie decyzji o oszczędzaniu i zadłużaniu 

 

Marta Mrozek 
Stereotypy płciowe i ich wpływ na postrzeganie kobiet na 
wysokich stanowiskach przez siebie i otoczenie 

 

Kamil Szymański Wpływ percepcji waluty na podejmowanie ryzyka  

Adriana Bernady 
Różnice w generowanych wyobrażeniach konsekwencji 
sytuacji ryzykownych i percepcji ryzyka w grupie 
przedsiębiorców 

 

Adrian Matukiewicz 
Wpływ doświadczeniowego formatu prezentacji informacji o 
prawdopodobieństwie warunkowym na trafność 
wnioskowania 

 

Karol Striżyk 
'Myślenie na głos' podczas dokonywania wyborów: Analiza 
procesu podejmowania decyzji w warunkach ryzyka 

 

Dominik Lenda 
Ewaluacja decyzji i unikanie ryzyka w kontekście decyzji 
medycznych i strat pieniężnych 
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