
 

 

                                                        Gdańsk, 24 – 25 kwietnia 2020 r. 

 

Organizatorzy  Konferencji: 

Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego 

 

KOMUNIKAT I 

 

Zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PSYCHOLOGIA 

TRANSPORTU PT. „DIAGNOSTYKA, EDUKACJA I BEZPIECZEŃSTWO – W OBLICZU WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ I 

ZAGROŻEŃ”, która odbędzie się w dniach 24 - 25 kwietnia 2020 roku w Gdańsku. 

 

Celem konferencji jest integracja praktyki działalności psychologów transportu z naukowym 

wymiarem tego ważnego, także społecznie, obszaru. Problematyka bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym oraz istotność edukacji społeczeństwa na temat zachowań na drodze wydaje się nader 

istotne w świetle współczesnych wydarzeń. Z roku na rok obserwujemy zatrważające liczby 

wypadków drogowych, w dużym stopniu determinowanych niewłaściwym zachowaniem 

kierujących – nadmierną prędkością, prowadzeniem pojazdu mechanicznego pod wpływem 

alkoholu lub środków psychoaktywnych, brawurą, agresywnością czy deficytami w zakresie 

procesów poznawczych lub sprawności psychomotorycznej. Na tym tle zasadne wydaje się 

podjęcie interdyscyplinarnej dyskusji na temat poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

skutecznych programów edukacyjnych, ale także jakości obecnej diagnostyki psychologicznej osób 

kierujących pojazdem mechanicznym. Jednak psychologia transportu to nie tylko transport 



drogowy – dlatego proponujemy poszerzenie spectrum naszej analizy i dyskusji na inne obszary / 

rodzaje transportu – transport lotniczy, transport kolejowy / transport morski. Mając na względzie 

powyższe w ramach konferencji przewidziane są wykłady plenarne, sympozja i sesje naukowe, ale 

także interdyscyplinarna debata oraz spotkanie praktyków psychologii transportu dotyczące 

współczesnych zmian legislacyjnych w obrębie diagnostyki psychologicznej. Ważnym elementem 

konferencji będą praktyczne warsztaty adresowane głównie do psychologów na co dzień 

zajmujących się diagnostyką osób związanych z transportem. 

Konferencja adresowana jest do praktyków i naukowców na co dzień podejmujących 

rozważania na temat psychologii transportu. Udział osób i instytucji dysponujących wiedzą z 

zakresu bezpieczeństwa niewątpliwie przyczyni się do pogłębienia tej istotnej społecznie 

problematyki i dlatego bardzo liczymy na Państwa zainteresowanie. 

 

Proponowane obszary tematyczne: 

• Uwarunkowania sprawności pracowników transportu– różnice indywidualne, wiek, sprawność 
psychomotoryczna 

• Patologiczne zachowania a bezpieczeństwo w transporcie / ryzyko w ruchu drogowym / lotniczym / 
kolejowym – alkohol i narkotyki 

• Nowoczesne technologie a transport 

• Determinanty i konsekwencje wypadków drogowych / lotniczych / kolejowych 

• Problemy medyczne a sprawność  

• Edukacja bezpieczeństwa transportu / ruchu drogowego w Polsce 

• Rola badań psychologicznych w poprawie bezpieczeństwa transportu 

• Diagnostyka psychologiczna w psychologii transportu – regulacje prawne, metodyka badań, edukacyjny 
charakter diagnostyki 

• Transport lotniczy – wyzwania i zagrożenia 

• Transport kolejowy i morski  

• Prawne i etyczne wymiary diagnostyki psychologicznej  

 

Formy uczestnictwa: 

• Sympozjum 

• Referat 

• Plakat 

• Warsztat 

 

W ramach konferencji wygłoszone zostaną również wykłady plenarne zaproszonych gości. 

 



Zgłoszenia indywidualne lub zbiorowe wraz z określeniem formy wystąpienia (sympozjum, referat, 

plakat, warsztat) oraz streszczenia (do 200 słów) prosimy przesłać do dnia 31.01.2020 roku 

poprzez formularz zgłoszeniowy, który będzie dostępny na stronie konferencji. 

Osobom, które prześlą streszczenie po wskazanym terminie nie gwarantujemy umieszczenia go w 

materiałach konferencyjnych. Informacja o decyzji dotyczącej przyjęcia abstraktu zostanie 

przekazana Państwu do 24.02.2020 roku.  

Przypominamy, że warunkiem organizacji sympozjum jest udział minimum 5 osób, 

reprezentujących co najmniej dwa ośrodki naukowe. Organizatorów sympozjum prosimy 

o przesłanie zgłoszenia wraz z indywidualnymi tematami i abstraktami wszystkich zaplanowanych 

wystąpień. Poszczególnych uczestników prosimy o potwierdzenie swojego udziału poprzez 

wskazanie Organizatora i sympozjum. 

 

Przewodnicząca Konferencji: dr Aleksandra Peplińska 

Przewodnicząca Komitetu Naukowo - Organizacyjnego: dr Irena Leszczyńska  

Sekretarz Konferencji: mgr Piotr Dąbrowski 

Skarbnik Konferencji: mgr Agata Rudnik 

 

 

Koszty Konferencji: 

Opłata konferencyjna dla aktywnych uczestników (sympozja, referaty): 

 

 I Termin 
29.02.2020 

II Termin 
31.03.2020 

Opłata podstawowa 350 zł 400 zł 

 

Opłata podstawowa obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, posiłki w trakcie, udział 

w uroczystej kolacji. 

 

Opłata konferencyjna dla biernych uczestników – m.in. psychologów praktyków  

 I Termin 
29.02.2020 

II Termin 
31.03.2020 

Opłata podstawowa 100 zł 120zł 

 

Opłata podstawowa obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, posiłki w trakcie 



 

Szczegóły dotyczące numeru konta i wpłat zostaną podane w późniejszym czasie. 

 

Zakwaterowanie: rekomendowane przez organizatorów miejsca zostaną podane na stronie 

internetowej konferencji 

 

Adres Organizatorów Konferencji: 

 

Wydział Nauk Społecznych 

Instytut Psychologii (Konferencja: Psychologia transportu) 

80-952 Gdańsk 

ul. Bażyńskiego 4 

Tel. (58) 523 43 24 

e-mail: konferencja.psychologiatransportu@ug.edu.pl  

strona internetowa: www.konferencja.psychologiatransportu.ug.edu.pl  

 

 

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania swoich propozycji udziału 

 

 

 

Sekretarz Konferencji    Przewodnicząca Konferencji 

 

 
 

     ______________________         _______________________ 

       

        mgr Piotr Dąbrowski                                            dr Aleksandra Peplińska 
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