Spis t reś ci rocznika 2013 :
EKONOMIKA W TRANSPORCIE
1.

Dor os iewicz S. – Koniunktura w
samochodowym. Stan w 2012r. i prognoza

ciężarowym

transporcie

2.

Zys ińs ka M. – Model biznesowy w branży TSL – analiza trzech 2-2013
przypadków

3.

Waśkiewicz J., Chłop ek Z. – Projekcja zapotrzebowania nośników 3-2013
energii przez polski park samochodów osobowych w latach 2015 - 2030

4.

Waśkiewicz J., Chłop ek Z. – Prognoza zapotrzebowania nośników
energii przez polski park samochodów użytkowych w latach 2015 – 4-2013
2030

5.

Zys ińs ka M. – Koncepcja modelu biznesowego i jej znaczenie w 4-2013
analizie przedsiębiorstw branży TSL

1-2013

BEZPIEC ZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO, PSYCHOLOGIA
1.

L eś nikows ka -Matusia k I., Wnu k A. – Edukacja dzieci i
dorosłych w odniesieniu do podróży dom-szkoła środkiem komunikacji
publicznej (na przykładzie projektu safeway2school realizowanego w 1-2013
Polsce)

2.

Ucińs ka
M.,
Odachows ka
E.,
Dobr zyńs ka
M. –
Psychologiczne determinanty stresu w ruchu drogowym w zależności 3-2013
od wykonywanej pracy

3.

L eś nikows ka -Matusia k I. – Podstawy edukacji dla bezpieczeństwa 3-2013
ruchu drogowego

4.

Wnu k A. – Ewaluacja programu edukacyjnego „Klub Pancernika 3-2013
Gustawa”

5.

Ucińs ka
M.,
Odachows ka
E.,
Dobr zyńs ka
M. –
Psychologiczne uwarunkowania prowadzenia pojazdu po spożyciu 4-2013
alkoholu w kontekście teorii ryzyka
TECHNIKA W TRANSPORCIE

1.

Kaźmier cza k P . – Montaż dodatkowych lamp na pojazdach 1-2013
samochodowych w świetle prawa

2.

Szmidt E. – Preparatyka w analizach
środowiskowych metodami absorpcji atomowej

3.

Szymcza k T ., Gr zywna P., Kowa lews ki Z. – Nowoczesne
metody określania wytrzymałościowych właściwości materiałów 1-2013
konstrukcyjnych

4.

Chłop ek Z. – Ocena drogowego zużycia energii przez samochód 2-2013
elektryczny
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śladowych

próbek 1-2013

5.

Waśkiewicz J., Chłop ek Z. – Projekcja zapotrzebowania nośników 3-2013
energii przez polski park samochodów osobowych w latach 2015 - 2030

6.

Pietr zak K. i in. – Materiałoznawcze aspekty zróżnicowania
strukturalnego na przykładzie przemysłowego odlewu z brązu 3-2013
aluminiowego CU3

7.

Waśkiewicz J., Chłop ek Z. – Prognoza zapotrzebowania nośników
energii przez polski park samochodów użytkowych w latach 2015 – 4-2013
2030

8.

Gis W., K or del Z., Waś kiewicz J. – Przyszłość samochodów 4-2013
elektrycznych – zakres europejskiego projektu badawczego
PO ZOSTAŁE

1.

Mur at L. – Organizowanie ruchu na drogach w stanie Nowy Jork

2.

Mur at L. – Kryptoprawotwórstwo administracyjne w zarządzaniu 1-2013
ruchem na drogach. Rzecz o tym, czym jest projekt organizacji ruchu

3.

Zys ińs ka M. – Model biznesowy w branży TSL – analiza trzech 2-2013
przypadków

1-2013

Ka mińs ki T . i in. – Wybrane aspekty funkcjonowania systemów 2-2013
ujawniania wykroczeń drogowych
Ł ep kows ki M. – Nowe możliwości wykorzystania Funduszy 2-2013
Europejskich w świetle perspektywy finansowej 2014-2020
Wis łocki K. – Zasady pisania artykułów i opracowań naukowych

3-2013

Zys ińs ka M. – Koncepcja modelu biznesowego i jej znaczenie w 4-2013
analizie przedsiębiorstw branży TSL
Ł ep kows ki M. – Doświadczenie podstawą sukcesu aplikacyjnego w 4-2013
ramach programu operacyjnego kapitał ludzki (POKL)

110

Co nt ens o f volume 2013:
ECONOMICS IN THE TRANSPORT
1.

Dor os iewicz S. – Economic situation in the truck road transport.
1-2013
Situation in 2012 and the forecast

2.

Zys ińs ka M. – Business models for the polish transport and logistics
2-2013
sector -concept and classification

3.

Waśkiewicz J., Chłop ek Z. – Projection of the demand for the
energy sources by the polish fleet of passenger cars in the years 2015 – 3-2013
2030

4.

Waśkiewicz J., Chłop ek Z. – Forecast of the demand for the
energy sources by the polish fleet of commercial cars fleet in the years 3-2013
2015 – 2030

5.

Zys ińs ka M. – Concept of the business model and its significance in 4-2012
the analysis of TFL branch enterprises
ROAD TRA FFIC SA FETY, PSYCHOLOGY

1.

L eś nikows ka -Matusia k I., Wnu k A. – Education of children and
adults with respect to the home-school by travel public transport (using 2-2013
safeway2school project implemented in poland as an example)

2.

Ucińs ka M., Odachows ka E., Dobr zyńs ka M. M. –
Psychological stress determinants in the road traffic depending on the 3-2013
work conducted

3.

L eś nikows ka -Matusia k I. – Basic road safety education

3-2013

4.

Wnu k A. – Educational program evaluation "Gustav Armadillo Club"

3-2013

5.

Ucińs ka M., Odachows ka E., Dobr zyńs ka M. M. –
Psychological conditions of driving vehicle after the consumption of 4-2013
alcohol, in the context of the risk theory
TECHNOLOGY IN THE TRANSPORT

1.

Kaźmier cza k P. – Application of additional lamps on vehicles 1-2013
according to national regulations

2.

Szmidt E. – Preparation in the analysis of the environmental trace 1-2013
samples using atomic absorption methods

3.

Szymcza k T . , Gr zywna P., Kowalews ki Z. – Modern methods 1-2013
for determination of mechanical properties of engineering materials

4.

Chłop ek Z. – Evaluation of specific distance energy consumption by 2-2013
electric car
Waśkiewicz J., Chłop ek Z. – Projection of the demand for the
energy sources by the polish fleet of passenger cars in the years 2015 – 3-2013
2030

5.
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6.

Pietr zak K. – Material science aspects of microstructural variations on 4-2012
the example of industry cast made

7.

Waśkiewicz J., Chłop ek Z. – Forecast of the demand for the energy
sources by the polish fleet of commercial cars fleet in the years 2015 – 4-2013
2030
Gis W., K or del Z., Waśkiewicz J. – Future of the electric cars - 4-2013
scope of the european research project
OTHERS

1.

Mur a t L. – Organizing the road traffic in the state of New York

2.

Mur at L. – Administrative lawmaking in the road traffic management, 1-2013
what is traffic organization project

3.

Zys ińs ka M. – Business models for the polish transport and logistics
2-2013
sector - concept and classification

1-2013

Ka mińs ki T . i in. – Selected aspects of functioning of the traffic
2-2013
violations disclosing systems
Ł ep kows ki M. – New possibilities of using European Funds in the 2-2013
light of financial perspective 2014-2020
Wis łocki K. – Rules for writing articles and scientific papers

3-2013

Zys ińs ka M. – Concept of the business model and its significance in 4-2013
the analysis of TFL branch enterprises
Ł ep kows ki M. – Experience being the foundation of the application 4-2013
success as part of the operational program human capital (POKL)
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