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Abstrakt:
Bezpieczeństwo to dobro, które figuruje na czołowym miejscu listy wartości pożądanych oraz chronionych tak przez jednostki jak i podmioty zbiorowe. Kwestia osiągnięcia oraz utrzymania
optymalnego w danych warunkach stanu bezpieczeństwa stanowi
w związku z tym jeden z zasadniczych celów ludzkiego działania.
Wiadomo jednocześnie, że bezpieczeństwo absolutne oraz powszechne
może mieć tylko charakter ideału wyobrażanego, jak również pożądanego lecz w praktyce jest nieosiągalne. Bezpieczeństwo nie jest wartością stałą i niezmienną dlatego też jednym z ważniejszych aspektów
działań na rzecz uzyskiwania odpowiedniego poziomu zaspokojenia
jego potrzeby jest systematyczne identyfikowanie, obserwowanie,
diagnozowanie, jak również modyfikowanie uwarunkowań tworzących
środowisko bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo to jedna z najważniejszych, posiadających
złożony charakter potrzeb, której zaspokojenie określa warunki
funkcjonowania oraz rozwoju państwa. W związku z tym kwestia
ta od dawna stanowi przedmiot dociekań badawczych, a także obszar,
w obrębie którego nieustannie poszukuje się rozwiązań prowadzących
do optymalizacji poziomu bezpieczeństwa dla całego szeregu pod-
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miotów. Potrzeba bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb
człowieka, obecną na każdym etapie życia i stanowi podstawę jego
egzystencji. Brak zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa wyrządza
szkody jednostce czy też grupie ludzkiej, gdyż destabilizuje jej tożsamość i funkcjonowanie. Przejawiają one wówczas tendencje do zmiany
istniejącego stanu rzeczy, do oporu wobec niekorzystnych zmian oraz
do stosowania środków ochronnych mogących przywrócić im poczucie
bezpieczeństwa. Tendencje tego rodzaju dowodzą, że bezpieczeństwo
jest nie tyle określonym stanem rzeczy, a ciągłym procesem społecznym, w ramach którego działające podmioty starają się doskonalić
mechanizmy zapewniające im poczucie bezpieczeństwa.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, zagrożenie, konflikt, wojna,
naród

Contemporary safety hazards
Abstract:
Safety is a good, which is at the forefront of the list of desirable values and protected by both individuals and collective entities. The issue of achieving and maintaining optimal security conditions under given conditions is therefore one of the main goals
of human action. At the same time, it is known that absolute and universal security can only have the character of the imaginary as well
as desirable, but in practice it is unattainable. Security is not a constant
and immutable value, which is why one of the most important aspects
of activities aimed at achieving an adequate level of satisfying its needs
is systematic identification, observation, diagnosis as well as modifying
the conditions that make up the security environment.
Security is one of the most important, having a complex nature
of needs, the fulfillment of which defines the conditions for the functioning and development of the state. Therefore, this issue has long been
the subject of research, as well as the area in which solutions aimed at
optimizing the level of security for a whole range of entities are constantly sought. The need for security is one of the basic human needs,

144

present at every stage of life and forms the basis of its existence. Lack
of satisfying the need for security causes damage to the individual
or to the human group, as it destabilizes its identity and functioning. They
then manifest tendencies to change the existing state of affairs, to resist
unfavorable changes and to apply protective measures that can restore
their sense of security. Trends of this kind prove that security is not
a certain state of affairs but a continuous social process, within which
active entities try to improve the mechanisms ensuring their sense of
security.
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