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STARSZE OSOBY WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE W
KONTEKŚCIE FUNKCJONOWANIA RODZINY WIELOPOKOLENIOWEJ
Osoby w podeszłym wieku są ciągle stereotypowo postrzegane jako bezproduktywni, dotknięci demencją, nieprzystosowani do
współczesności lub ciężar dla społeczeństwa. Tymczasem odgrywają oni ważną rolę społeczną w wielu dziedzinach. Ich praca w
domu umożliwia młodym uczestnictwo w rynku pracy, a zatem seniorzy przyczyniają się do tworzenia dochodu narodowego. Opieka
nad dziećmi umożliwia transmisję kulturową, co jest szczególnie ważne w szybko zmieniającym się świecie.
Słowa kluczowe: ludzie starsi, więzi rodzinne, struktura rodziny, potrzeby emocjonalne, transmisja kulturowa.

OLD AGE PEOPLE IN CONTEMPORARY SOCIETY IN THE CONTEXT
OF FUNCTIONING OF MULTIGENERATIONAL FAMILY
Contrary to conventional wisdom old people are not senile or a drag on society. Such views amount to discrimination and are
unfounded. Old people provide valuable services to their families, communities and national economies. They facilitate cultural
transmission within families, do housework and provide childcare enabling other family members to join the workforce. Thus, they
contribute to the creation of wealth from economic point of view. Old people have adaptive capabilities as well. They are able to
master computing and are expected to remain within paid employment until their late sixties.
Keywords: old age people, family bonds, family structure, emotional needs, cultural transmission.
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Wiesław KĄKOL3

LOKATA STRUKTURYZOWANA JAKO ALTERNATYWNA FORMA
OSZCZĘDZANIA
W niniejszym opracowaniu zaprezentowano problem inwestycji w lokaty strukturyzowane z punktu widzenia zasad ich działania oraz
opłacalności. Analizę przeprowadzono na podstawie produktów oferowanych przez polskie instytucje finansowe w latach 2010–2012.
Słowa kluczowe: bankowość, lokata strukturyzowana, oszczędzanie, ryzyko inwestycyjne.

STRUCTURED INVESTMENT AS AN ALTERNATIVE FORM OF SAVING
The content of this paper is to present the problem of investments in structured bank deposits from the point of view of their
performance and profitability. The analysis was carried out on the basis of Polish products offered by financial institutions in 20102012.
Keywords: banking, structured investment, saving, investment risk.
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NARODOWYRUCH ROBOTNICZY WOBEC KONSTYTUCJI
KWIETNIOWEJ I WYBORÓW PARLAMENTARNYCH W 1935 ROKU
W artykule przedstawiono działalność narodowego ruchu robotniczego (NRR) w połowie lat trzydziestych XX w. W okresie
tym organizacja polityczna (Narodowa Partia Robotnicza – NPR) i zawodowa (Zjednoczenie Zawodowe Polskie – ZZP) NRR
była uczestnikiem ostrych walk politycznych związanych z opracowywaniem nowej konstytucji, nowej ordynacji wyborczej i
wyborami parlamentarnymi w 1935 r. stanowiącymi podstawę funkcjonowania niedemokratycznego systemu rządów w Polsce.
Opowiedzenie się NPR za wartościami demokratycznymi i stanięcie w opozycji do rządów piłsudczykowskich doprowadziło
do zerwania więzi organizacyjnej z ZZP i rozpadu NRR.
Słowa kluczowe: Narodowa Partia Robotnicza, Zjednoczenie Zawodowe Polskie, system polityczny, polska polityka 1918-1939.

NATIONAL LABOR MOVEMENT IN THE FACE OF APRIL
CONSTITUTION AND PARLIAMENTARY ELECTIONS IN 1935
The article present the activity of the national labor movement in years 1930-1935. In this period the political and professional
organizations were the participant of heavy political fights connected with the development of the new constitution, the new
electoral law and parliamentary elections in 1935 making up the basis of functioning the non -democratic and political system in
Poland.
Keywords: National Workers Party, Polish Trade Union, political system, polish policy 1918-1939.
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INTEGRACYJNA KONCEPCJA
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (IKoNE)
W artykule zaprezentowano mało znaną w Polsce integracyjną koncepcję zrównoważonego rozwoju (IKoNE),
wypracowaną pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX w. przez Federację Niemieckich Ośrodków Badawczych im. Hermanna
Helmholtza. Na tle ogólnej charakterystyki metodologicznej omówiono przykłady udanych zastosowań tej koncepcji do
diagnozowania sytuacji rozwojowej Niemiec pod kątem głównych deficytów zrównoważoności i poszukiwania ich rozwiązań.
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, IKoNE.

INTEGRATION CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT (IKoNE)
The article presents the little-known in Poland integration concept of sustainable development (IKoNE) developed in the late
nineties of the twentieth century by the Federation of German Research Centres of Hermann Helmholtz. Against the background of
the methodological characteristics there are examples of successful applications of this concept to diagnose the situation of Germany
in terms of development of the main shortcomings of sustainability and looking for their solutions.
Keywords: sustainable development, IKoNE.
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ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA SPOŁECZEŃSTWA I WYNIKAJĄCE Z
NIEJ ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO (NA PRZYKŁADZIE
OPINII MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO)
W artykule zdefiniowano pojęcie świadomości ekologicznej oraz opisano największe obecnie zagrożenia środowiska
naturalnego. Przedstawiono wyniki badań własnych przeprowadzonych w 2010 r., wśród mieszkańców woj. podkarpackiego. Istotą
stosowanej metody badawczej były badania ankietowe, z wykorzystaniem rozdawanego respondentom kwestionariusza.
Słowa kluczowe: województwo podkarpackie, ekologia.

ENVIRONMENTAL AWARENESS AND THE RESULTING RISKS
TO THE ENVIRONMENT (ON THE EXAMPLE OF OPINION OF
RESIDENTS OF THE PODKARPACKIE PROVINCE)
This article describes the concept of environmental awareness and it describes the most current environmental risks. Article
shows the results of own study conducted in 2010 among residents of podkarpackie Voivodship. The essence of the research
method used was a questionnaire distributed to respondents.
Keywords: Podkarpackie Voivodeship, ecology.
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ROLA KAPITAŁU RODZIMEGO I OBCEGO W STYMULOWANIU
ROZWOJU JEDNOSTEK LOKALNYCH W WOJEWÓDZTWIE
LUBELSKIM
W artykule wykazano na podstawie badań powiatów województwa lubelskiego, że na rozwój potencjału społecznoekonomicznego większości jednostek lokalnych (gmin, powiatów) największy wpływ ma rodzimy kapitał, który stanowi
podstawę dla wykorzystania kapitału obcego w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Ten ostatni stanowi istotne
uzupełnienie potencjału jednostki.
Słowa kluczowe: województwo lubelskie, kapitał.

THE ROLE OF DOMESTIC AND FOREIGN CAPITAL IN STIMULATING
THE DEVELOPMENT OF LOCAL UNITS IN THE LUBELSKIE
VOIVODESHIP
In the article the author highlights, on the basis of the research conducted among Lublin Voivodeship’s districts, that
development of the socio-economic potential of the majority of the local territorial districts is mostly influenced by the domestic
capital, which constitute a base for direct foreign investments. In that sense foreign capital should be treated as the vital complement
of the overall potential of the unit.
Keywords: Lubelskie Voivodeship, capital,
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: СОСТОЯНИЕ И УГРОЗЫ
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
Для стран с переходной экономикой проблема экономической безопасности стоит с наибольшей остротой.
Экономическая безопасность рассматривается нами как способность национальной экономической системы к
эффективному и устойчивому развитию. Понятие угрозы является ключевым в концепции экономической безопасности.
Вероятность возникновения угроз, а также степень их интенсивности определяется при помощи особых индикаторов пороговых значений экономической безопасности. Исходя из основных стандартов параметров безопасности, принятых в
мировой практике и ЕС, в статье проведен сравнительный системный анализ состояния реального сектора экономики
Республики Молдова и представлены рекомендации по нейтрализации существующих угроз.
Ключевые слова: безопасность, угроза, институты власти, индикаторы безопасности, национальная экономическая
система, продовольственная независимость.

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE: STAN I ZAGROŻENIA
W REPUBLICE MOŁDOWA
Dla krajów w okresie transformacji gospodarczej, problem bezpieczeństwa ekonomicznego nabiera największej wagi.
Bezpieczeństwo ekonomiczne jest rozpatrywane jako zdolność narodowego systemu ekonomicznego do efektywnego i trwałego
rozwoju. Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia, a także stopień ich nasilenia określa się za pomocą specjalnych wskaźników
– progowych
wartości wskaźników bezpieczeństwa. Wychodząc od podstawowych standardów przyjętych parametrów
bezpieczeństwa w świecie i UE, w artykule dokonano systemowej analiza porównawczej stanu realnego sektora gospodarki
Republiki Mołdowa oraz sformułowano zalecenia, dotyczące zneutralizowania występującego zagrożenia.
Kluczowe słowa: zagrożenie bezpieczeństwa, instytucje władzy, wskaźniki bezpieczeństwa, narodowy system ekonomiczny,
niezależność wyżywienia.

ECONOMIC SECURITY: STATE AND THREATS IN THE REPUBLIC OF
MOLDOVA
The need for security appears as one of the key requirements of the individual, and society as a whole. For countries with
economies that are in transition, the problem of economic security is with greatest urgency. Economic security represents the ability
of the national economic system for the effective and sustainable development. The concept of threat is a key in determining
economic security. In the assessment it is important to have information about the probability of their occurrence and intensity. It is
essential to use specific indicators - the thresholds of economic security. Starting from the basic standards of safety parameters
adopted in the world and the EU, in the article the comparative system analysis and the evaluation of the relevant macroeconomic
indicators of the Republic of Moldova.
Keywords: security, threat, institutions of power, safety indicators, national economic system, food independence
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