Spis t reś ci rocznika 2012 :
EKONOMIKA W TRANSPORCIE
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Kor del Z. i in. – Perspektywy unowocześnienia parku ciężarowego
w Polsce m.in. w aspekcie wprowadzenia elektronicznego systemu
poboru opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej
Menes M. – Współczesne kierunki rozwoju techniki samochodowej
Mur at L. – Charakter prawny organizowania ruchu na drogach. Rzecz
o tym, czym jest znak drogowy
Dor os iewicz S. – Koniunktura w ciężarowym transporcie
samochodowym. Stan w 2011 r. i prognoza
Waśkiewicz J., Balke I. – Średnie koszty 1 wozokilometra
przebiegu oraz ich struktura rodzajowa w badanych polskich
przedsiębiorstwach ciężarowego transportu samochodowego w latach
2009–2011 i w i półroczu 2012r.
Pop iel J. – Koszty wypadków drogowych w wybranych krajach unii
europejskiej

2-2012
2-2012
2-2012
3-2012

4-2012

4-2012

BEZPIEC ZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO, PSYCHOLOGIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Niezgoda M., Ucińs ka M. – Psychologiczne modele zachowania
kierowców
T okar czyk E. – Wiedza i zachowania kierowców a ochrona
środowiska
Odachows ka E. – Temperament a skłonność do zachowań
ryzykownych w ruchu drogowym
T ar nows ki A. – Widzenie zmierzchowe a bezpieczeństwo na
drogach
Skawińs ka M., Kos ews ki M. – Anomia kierowców
Ściga ła D. – Przetwarzanie bodźców afektywnych przez ofiary
i sprawców wypadków komunikacyjnych
L eś nikows ka -Matusia k I., Wnu k A. – Psychofizyczne
i społeczne uwarunkowania zachowań dzieci w ruchu drogowym – jak
rzeczywiście się zachowują?
Nowa cki G. – Wybrane problemy dotyczące infrastruktury
transportowej oraz potencjalnych zagrożeń terrorystycznych
Ka mińs ki T . – Wybrane aspekty realizacji projektu rozwojowego pt.
„Opracowanie
metodyki
oceny
systemu
automatycznego
powiadamiania o wypadkach drogowych - eCall”

1-2012
1-2012
1-2012
1-2012
1-2012
1-2012
1-2012
2-2012
2-2012

10. Ucińs ka M., Niezgoda M. – Nowe perspektywy dla psychologii
3-2012
transportu w diagnostyce i badaniach naukowych
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11. Ucińs ka M., T okar czyk E. – Psychologia transportu w ITS.
3-2012
Przeszłość – teraźniejszość - przyszłość
12. Wacows ka -Ślęza k J. – Systemy punktów karnych w Europie.
4-2012
Projekt europejski BESTPOINT
13. Jankows ka D. i in. – Europejski rok aktywności osób starszych
i solidarności międzypokoleniowej (2012) w kontekście bezpieczeństwa 4-2012
ruchu drogowego
TECHNIKA W TRANSPORCIE
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

Menes M. – Współczesne kierunki rozwoju techniki samochodowej
Szymcza k T ., Kowalews ki Z. – Efekty strukturalne oraz
mechanizmy uszkodzenia generowane w materiałach przez różne
rodzaje obciążenia
Gis W. – Europejski projekt Baltic Biogas Bus jako przykład
aktywności Centrum Ochrony Środowiska Instytutu Transportu
Samochodowego w obszarze alternatywnych paliw i napędów
Łączyńs ki J. i in– Wybrana problematyka badawcza Zakładu
Homologacji i Badań Pojazdów
Szymcza k T ., Kowa lews ki Z. – Badanie odporności kompozytów
metalowo-ceramicznych na kruche pękanie przy użyciu próbek
kompaktowych (CT)
Wojciechows ki A., M icha ls ki R. – Guma w pojazdach
samochodowych. recykling gumy
Szmidt E. – Oznaczanie zawartości rodu i platynowców metodami
absorpcyjnej spektrometrii atomowej

2-2012
2-2012

3-2012
3-2012
3-2012
4-2012
4-2012

PO ZOSTAŁE
1.
2.
3.

D ęb icka E. – Systemy zarządzania w funkcjonowaniu Instytutu
3-2012
Transportu Samochodowego
Ka mińs ki T . – Wybrane kierunki badań Centrum Zarządzania
3-2012
i Telematyki Transportu
Łączyńs ki J. i in – Wybrana problematyka badawcza Zakładu
3-2012
Homologacji i Badań Pojazdów
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Co nt ens o f volume 2012:
ECONOMICS IN THE TRANSPORT
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Kor del Z. i in. – Prospects of modernizing trucks΄ fleet in Poland in
the context of introduction of the electronic toll collection system for
the use of the road infrastructure
Menes M. – Contemporary directions of the automotive technology
development
Mur at L. – Legal character of managing road traffic. This is what the
road sign is about
Dor os iewicz S. – Business situation in the road transport. Condition
for 2011 and the forecast
Waśkiewicz J., Ba lke I. – Average costs of 1 vehicle-kilometre of
mileage and their generic structure at the Polish road transport
companies in the years 2009 - 2011 and the first half of 2012
Pop iel J. – Cost of road accidents in the selected countries of the
European union

2-2012
2-2012
2-2012
3-2012
4-2012
4-2012

ROAD TRA FFIC SA FET Y, PSYCHOLOGY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Niezgoda M., Ucińs ka M. – Psychological models of driver
behavior
T okar czyk E. – Knowledge and drivers’ behaviour versus
environmental protection
Odachows ka E. – Temperamental conditioning of hazardous
behaviour based on the analysis of drivers
T ar nows ki A. – Twilight vision and road safety
Skawińs ka M., Kos ews ki M. – Drivers anomie
Ściga ła D. – Seeking sensation, alexithymia and processing of the
affective stimuli by the victims and causes of the motor vehicle accident
L eś nikows ka -Matusia k I., Wnu k A. – Psychophysical and social
conditions of the children’s behaviour in the road traffic – What do they
actually behave like?
Nowa cki G. –Selected problems of transport infrastructure and
potential terrorism threats
Ka mińs ki T . – Selected aspects of running the development project
entitled „Developing methodology of evaluating automatic system of
notification about the road accidents - eCall”

1-2012
1-2012
1-2012
1-2012
1-2012
1-2012
1-2012
2-2012
2-2012

10. Ucińs ka M., N iezgoda M. – New prospects for the transport
3-2012
psychology of in the diagnostics and scientific research
11. Ucińs ka M., T okar czyk E. – Transport psychology at ITS. Past 3-2012
present - future
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12. Wacows ka -Ślęza k J. – Penalty points system in Europe.
4-2012
BESTPOINT European Project
13. Jankows ka D. i in. – European year for the activity of the elderly
4-2012
and inter-generational solidarity (2012) in the context of the road safety
TECHNOLOGY IN THE TRANSPORT
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Menes M. – Contemporary directions of the automotive technology
development
Szymcza k T ., Kowalews ki Z. – Structural effects and damage
mechanisms generated in materials by different types of loading
Gis W. – European project Baltic Biogas Bus as an example of
activities of the Environmental Protection Center of Motor Transport
Institute in the area of alternative fuels and drives
Łączyńs ki J. i in– Selected topics of the research conducted in
Vehicle Type-approval and Testing Department
Szymcza k T ., Kowa lews ki Z. – Fracture toughness investigations
of metal-ceramic composities using compact specimens (CT)
Wojciechows ki A., Michals ki R. – Rubber application in motor
vehicles. Recycling of rubber
Szmidt E. – Determining the content of rhodium and platinum group
of metals using atomic absorption spectrometry methods

2-2012
2-2012
3-2012
3-2012
3-2012
4-2012
4-2012

OTHERS
1.
2.
3.

D ęb icka E. – The management systems in functioning of Motor
3-2012
Transport Institute
Ka mińs ki T . – Selected research direction of the Transport
3-2012
Management and Telematics Centre
Łączyńs ki J. i in– Selected topics of the research conducted in
3-2012
Vehicle Type-approval and Testing Department
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