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Bezpieczeństwo i zagrożenia – wzajemne relacje

STRESZCZENIE

Zarówno termin „bezpieczeństwo”, jak i „zagrożenie” są pojęciami coraz częściej uży-
wanymi w codziennym życiu. Jednakże oba zagadnienia na przestrzeni lat ewoluowały 
i poszerzały swoje znaczenia. Wraz z rozwojem cywilizacji oraz zmianami klimatycznymi 
zagrożenie dotyka coraz nowych obszarów działalności człowieka, co wywołuje brak 
poczucia bezpieczeństwa dla jednostki, jak również wpływa na stabilność państwa. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, zagrożenie, typologia, relacje, zależności.

Wstęp

„Bezpieczeństwo” i „zagrożenie” to pojęcia od siebie zależne. To właśnie ich korelacje wpły-
wają na poziom poczucia bezpieczeństwa odczuwalnego przez jednostkę. Jednak nie jest to 
wpływ oczywisty i możliwy do precyzyjnego zdefiniowania. Należy się więc zastanowić, 
czym właściwie jest bezpieczeństwo i w jakich kategoriach można je rozumieć, a także jak 
można rozróżnić zagrożenia, które występują w dzisiejszym świecie.

Pojęcia te towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. Nie są one jednak stałe i nieza-
mienne. Potocznie bezpieczeństwo rozumie się jako stan bez zagrożeń, to brak lęku przed 
utratą życia, zdrowia, lub mienia oraz wiara, że w wypadku wystąpienia takiego zagroże-
nia możliwe będzie uzyskanie skutecznej pomocy [Kaczmarczyk, 2014, s. 13]. Dostrzec 
należy, że pojawiają się zagrożenia stare i nowe. Trudno oszacować, czy ich liczba się 
zwiększa, czy zmniejsza. Świadome spojrzenie na te aspekty pozwala odpowiednio się 
do nich przygotować, co w konsekwencji zwiększa szansę na minimalizację ich skutków, 
a także podejmowanie odpowiednich decyzji. 

Pojęcie i poczucie bezpieczeństwa

Aby zrozumieć relacje, jakie zachodzą pomiędzy pojęciem „bezpieczeństwo”, a „zagro-
żenie”, należy zastanowić się nad etymologią tych pojęć. „Bezpieczeństwo” pochodzi 
od łacińskiego sine cura, czyli bez troski lub bez uwagi [Socha, 2014, s. 13]. Obecnie 
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przetrwało w języku angielskim security oraz we francuskim securité [Słownik termi-
nów…, 2008, s. 14]. W Słowniku terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego [2008, 
s. 14] termin „bezpieczeństwo” jest wyjaśniony jako: „stan, który daje poczucie pewno-
ści i gwarancję jego zachowania oraz szansę na doskonalenie. Jedna z podstawowych 
potrzeb człowieka”. 

Bezpieczeństwo jest nieodzownym czynnikiem kształtującym codzienne życie i funkcjo-
nowanie. „Istotą bezpieczeństwa jest ochrona tego, co wartościowe, co zapewnia przetrwa-
nie i rozwój” [Bieżuński, 2014, s. 40]. Ryszard Zięba wskazuje na podmiotową potrzebę 
bezpieczeństwa, co oznacza „że może dotyczyć różnego rodzaju podmiotów, od jednostek 
poczynając, po wielkie grupy społeczne, włączając w to struktury organizacyjne (instytucje) 
reprezentujące pojedynczych ludzi i różne grupy społeczne ( państwa, społeczeństwa, naro-
dy, system międzynarodowy)” [Zięba, 2012, s. 7 – 22]. Odnosząc się natomiast do kryterium 
przestrzeni, można wyróżnić bezpieczeństwo lokalne, subregionalne, regionalne oraz global-
ne. Robert Socha zauważa, że w znaczeniu międzynarodowym pojęcie „regionalne” lub „lo-
kalne” będzie miało inne znaczenie niż w ujęciu narodowym. Podstawą takiego założenia 
jest art. 164 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku oraz ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa. Konstytu-
cja RP określa gminę jako podstawową jednostkę, a „inne jednostki samorządu regionalne-
go lub lokalnego i regionalnego określa ustawa” [Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej]. 
Wskazują one, iż na terenie powiatu mieszkańcy tworzą wspólnotę lokalną, a na terenie 
województwa regionalną. Biorąc pod uwagę te zapisy, w przypadku powiatu mówić należy 
o bezpieczeństwie lokalnym, zaś na terenie województwa o bezpieczeństwie regionalnym 
[Socha, 2014, s. 15].

Poczucie bezpieczeństwa zmienia się adekwatnie do zmian zachodzących w otoczeniu, 
rozwoju społeczeństwa oraz powiązanych z tymi procesami czynników warunkujących 
powstawanie nowych zagrożeń. Pierwotnie oznaczało głównie bezpieczeństwo militarne, 
obecnie można mówić o wielu dziedzinach, w których występuje, np. bezpieczeństwo we-
wnętrzne, zewnętrzne, pracy, psychiczne, fizyczne, socjalne itd. Takie rozszerzenie pojęcia 
bezpieczeństwa w literaturze nazywane jest odmilitaryzowaniem [Socha, 2014, s. 15]. Bez-
pieczeństwo odznacza się brakiem ryzyka utraty czegoś, co jest dla danej jednostki istotne. 
Mówiąc o człowieku, może to być np. praca, zdrowie, rodzina, a odnosząc się do państwa 
– np. suwerenność czy terytorium. Najkrótszą definicję pojęcia przedstawia Słownik języka 
polskiego, który określa bezpieczeństwo jako stan niezagrożenia, spokoju i pewności [Szym-
czak (red.), 1982, s. 561]. To określenie jest jak najbardziej trafne, jednakże tak skompliko-
wane pojęcie, jakim jest bezpieczeństwo, nie dla każdego będzie oznaczało to samo. 

W kontekście powyższych rozważań warto wskazać, że w literaturze przedmiotu wyróż-
nia się, że:

1. Bezpieczeństwo nie jest pojęciem jednoznacznym. Jak zauważono wcześniej, dla 
każdego podmiotu inne czynniki mogą kształtować poczucie bezpieczeństwa. Niektórzy 
będą się troszczyć o zdrowie, a inni o kwestie związane z pracą. Rozpatrując bezpieczeństwo 
państwa, będzie liczyć się siła militarna oraz umocniona pozycja na arenie międzynarodowej. 

2. Bezpieczeństwo zawiera się w dwóch obszarach: subiektywnym oraz obiek-
tywnym. Pierwszy jest skorelowany z poczuciem bezpieczeństwa. Jest to odczucie indy-
widualne, związane bezpośrednio z każdym człowiekiem i dla niego wyjątkowe. Obszar 
obiektywny związany jest z otoczeniem. Na bezpieczeństwo każdego podmiotu wpływ ma 
system polityczny oraz jakość elity rządzącej, następnie panujące stosunki międzynarodowe, 
położenie geograficzne, gospodarka oraz jakość wojska, policji. Natomiast bezpieczeństwo 
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człowieka i jego wymiar obiektywny to np. sytuacja materialna, a wymiar subiektywny – 
cechy psychofizyczne. 

3. Bezpieczeństwo może być rozpatrywane jako stan oraz jako proces. Poczucie sta-
nu rozpatrywać należy poprzez pryzmat aktualnych zdarzeń. Natomiast proces jest ciągle 
doskonalony. „Bezpieczeństwo to proces ciągłego tworzenia wokół siebie i w samym sobie 
warunków do osiągania wyższych jego poziomów. Proces, który trwa przez całe życie czło-
wieka, jak zmiany w nim i wokół niego zachodzące” [Prońko, 2010, s. 22]. Bezpieczeństwa 
nie można pojmować statycznie, gdyż jest to proces dynamiczny, ulegający ciągłej zmianie. 
Mając na uwadze względny charakter jego odczucia, osiągnięcie poziomu absolutnego bez-
pieczeństwa jest niemożliwe [Słownik terminów…, 2008, s. 14]. 

4. Bezpieczeństwo jest związane z przetrwaniem podmiotu i możliwością jego roz-
woju. „Przyjęto jednak, że każdy człowiek czuje się bezpiecznie, jeżeli nie ma wojny, kon-
fliktów. A zatem wtedy, kiedy panuje pokój, zgoda i ład” [Słownik terminów…, 2008, s. 14]. 
Powyższe stwierdzenie jest powiązane z przetrwaniem podmiotu. Natomiast możliwość roz-
woju jest związana z zapewnieniem przez państwo obywatelowi możliwości nauki, wypo-
czynku, normalnego funkcjonowania w sytuacji braku zagrożenia przed niespodziewanym 
zagrożeniem. 

Według Ryszarda Zięby bezpieczeństwo „można określić jako pewność istnienia i prze-
trwania, stanu posiadania oraz funkcjonowania i rozwoju podmiotu. Pewność jest wyni-
kiem nie tylko braku zagrożeń (ich niewystępowania lub eliminowania), ale powstaje także 
wskutek kreatywnej działalności danego podmiotu i jest zmienna w czasie, czyli ma natu-
rę procesu społecznego” [Zięba, 2012, s. 7 – 22]. Potrzeby człowieka, których zaspokajanie 
jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i egzystencji, zhierarchizował Abraham 
H. Maslow, tworząc „piramidę Maslowa”. W piramidzie przedstawiono potrzeby niższego 
i wyższego rzędu. Do potrzeb niższego rzędu zaliczamy potrzeby fizjologiczne. Dopiero ko-
lejnymi w hierarchii są potrzeby bezpieczeństwa, przynależności, uznania i samorealizacji.

 „W myśl powyższego należy rozumieć, że w pierwszej kolejności, by każdy człowiek 
mógł funkcjonować, muszą być zrealizowane potrzeby niższego rzędu, takie jak np.: potrze-
ba picia i jedzenia, które składają się na podstawowe sprawy przetrwania i funkcjonowania. 
Stanowią one podwaliny do realizacji potrzeby bezpieczeństwa, polegającej na zapewnieniu 
potrzeby pewności, braku lęku czy zagrożenia, a także zdolności podmiotu do przeciwsta-
wienia się zagrożeniom” [Kaczmarczyk, 2014, s. 14]. 

Inny pogląd wprowadził szwajcarski politolog Daniel Frei. Uczony wyjaśnił pojęcie bez-
pieczeństwa jako stan składający się z czterech elementów:

„1. stan braku bezpieczeństwa występujący w sytuacji prawidłowego postrzegania rze-
czywistego zagrożenia;

2. stan obsesji, w którym niewielkie zagrożenie jest postrzegane jako duże;
3. stan fałszywego bezpieczeństwa opierający się na niedoszacowaniu (lekceważeniu) 

poważnego zagrożenia;
4. stan bezpieczeństwa, w którym zagrożenie jest niewielkie, a jego postrzeganie ade-

kwatne” [Kaczmarczyk, 2014, s. 14].
Ryszard Zięba dokonuje innej typologii bezpieczeństwa. Dzieli ją ze względu na kryte-

rium: podmiotowe, przedmiotowe, czasu i przestrzeni (rys. 1). Ze względu na ujęcie podmio-
towe, bezpieczeństwo można podzielić na bezpieczeństwo międzynarodowe, bezpieczeństwo 
państwa oraz bezpieczeństwo jednostki. Podejście przedmiotowe pozwala na wyodrębnienie 
bezpieczeństwa militarnego, ekonomicznego, społecznego, kulturowego, ekologicznego. 
Kryterium czasu, określa już wyżej poruszane pojęcie stanu jak i również procesu. Natomiast 
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ze względu na przestrzeń wyróżnić można bezpieczeństwo lokalne, subregionalne, regional-
ne, ponadregionalne [Bieżuński, 2014, s. 41]. 

podmiotowe:
1. międzynarodowe
2. państwa
3. jednostki

przestrzeni:
1. lokalne
2. subregionalne
3. regionalne
4. ponadregionalne

przedmiotowe:
1. militarne
2. ekonomiczne
3. społeczne
4. ekologiczne

czasu:
1. stan
2. proces

Bezpieczeństwo

Rysunek 1. Podział bezpieczeństwa według Ryszarda Zięby

Źródło: opracowanie własne na podstwie Bieżuński, 2014, s. 41.

Bezpieczeństwo jest potrzebą egzystencjalną, czyli niezbędną do funkcjonowania pod-
miotu. Istotnym zagadnieniem jest tutaj kwestia poczucia bezpieczeństwa, czyli odbio-
ru i oceny zjawisk, jakie zachodzą wokół danego podmiotu, oraz jego postrzegania siebie 
w rzeczywistości. Jest to bardzo indywidualna kwestia, bo to, co dla jednej osoby będzie 
jednoznaczne z zagrożeniem, dla innej może być błahe. Kolejnym czynnikiem jest czas, 
w jakim owe zjawiska zachodzą, w zależności od okoliczności mogą być odbierane inaczej. 
Pomiędzy brakiem poczucia bezpieczeństwa, a poczuciem bezpieczeństwa istnieje wiele 
różnych, nie dających się jednoznacznie przyporządkować stanów, które mogą być zależne 
od rozwoju kulturalnego lub cywilizacyjnego [Prońko, 2014, s. 13]. 

Pojęcie bezpieczeństwa można również rozpatrywać w dwóch obszarach: instytucjo-
nalnym i społecznym. W kontekście instytucjonalnym wyszczególnia się zadania, których 
realizacja ma bezpośredni związek z zapewnieniem bezpieczeństwa. Zadania te realizują 
właściwe podmioty administracji publicznej. Niemniej jednak nie zmienia to faktu, że od-
powiedzialność za bezpieczeństwo spoczywa na każdym obywatelu. I właśnie wówczas 
mówi się o aspekcie społecznym – indywidualnym. „Nasuwa się w tym miejscu konstatacja, 
że z jednej strony niezwykle ważna jest działalność podmiotów powołanych do życia w celu 
zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa, z drugiej zaś, nie mniej ważne, podejmo-
wanie działania każdego obywatela” [Kaczmarczyk, 2014, s. 9].

W myśl powyższych rozważań należy podkreślić, iż bezpieczeństwo jest niepodważalnie 
jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Jednakże, jak każdą potrzebę, jednostka odczuwa 
i zaspokaja je na swój indywidualny sposób. Mając na uwadze powyższe, odpowiedzenie 
na pytanie, czym jest bezpieczeństwo i jak je osiągnąć, staje się niemożliwe. Ponadto należy 
pamiętać, że bezpieczeństwo to nie tylko stan, ale również proces. Stąd też nie jest czymś 
danym raz na zawsze. Jego postrzeganie zmienia się wraz z dynamicznie zmieniającym się 
otoczeniem. Podsumowując stwierdzić można, że jest to tak wielowymiarowe zjawisko, 
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że każde z przedstawionych ujęć jest prawidłowe, aczkolwiek nie istnieje sposób na wyróż-
nienie jednego i całkowicie uniwersalnego wytłumaczenia.

Definicja zagrożenia

Pojęcie bezpieczeństwa jest powiązane z pojęciem zagrożenia. Rozpatrując wcześniej podaną 
definicję, według Słownika języka polskiego bezpieczeństwo to m.in. stan braku zagrożeń, tym 
samym można więc byłoby stwierdzić, że zagrożenie to stan braku bezpieczeństwa. Jednakże 
słownik definiuje zagrożenie następująco: „sytuacja lub stan, które komuś zagrażają lub w któ-
rych ktoś czuje się zagrożony” [http://sjp.pwn.pl/]. Według Słownika terminów z zakresu bez-
pieczeństwa narodowego zagrożenie to „sytuacja, w której pojawia się prawdopodobieństwo 
powstania stanu niebezpiecznego dla otoczenia” [Słownik terminów…, 2008, s. 172 –173]. 
Pojęcie „zagrożenie” jest w wielu aspektach tożsame z pojęciem „bezpieczeństwo”. Jego wy-
miar także może być subiektywny i obiektywny. Może zakłócić prawidłowe funkcjonowanie 
człowieka jak i większej struktury społecznej. Wiesław Korczyc wyróżnia dwa obszary zagro-
żeń: „pośredni: strukturalny, społeczny, globalny oraz bezpośredni: personalny, indywidualny, 
jednostkowy, osobowościowy” [Korczyc, 2006, s. 12]. Podobny podział można zastosować, 
rozpatrując skutki zagrożeń jako mikro i makro. W skali makro odnoszą się one do państwa, 
a szerzej do regionów czy też bezpieczeństwa światowego, a w skali mikro oddziałują na jed-
nostkę [Korczyc, 2006, s. 12]. Dlatego tak bardzo istotna jest znajomość procedur bezpieczeń-
stwa, które zwiększają nasze szanse na przeżycie i uratowanie osób z otoczenia.

Zagrożenia wraz z rozwojem cywilizacyjnym cały czas ewoluują. Ich częsty podział 
na militarne i niemilitarne jest podziałem w dalszym ciągu trafnym, ale ze względu na realia 
świata w XXI wieku jest on zbyt ogólny i nieprecyzyjny. Posiadanie wiedzy i umiejętność 
prawidłowej identyfikacji przewidywanych zagrożeń może pozwolić na podjęcie działań za-
pobiegających oraz obronnych [Ciekanowski, 2010, s. 28]. 

W związku z powyższym stwierdzeniem zauważyć należy, że podział ten nie jest jedy-
ny. Obok niego często w literaturze przedmiotu dostrzec można podział zagrożeń również 
na wewnętrzne i zewnętrzne. Ten podział można odnieść zarówno do jednostki, jak i do 
państwa. Ryszard Kuriata dzieli zagrożenia na trzy grupy [Cieślarczyk, Kuriata, 2005, s. 71]:
• narodowe – skutki takich zagrożeń mogą doprowadzić do zerwania więzi społecznych, 

oraz problemów politycznych i gospodarczych – w tej skali mieszczą się zagrożenia, 
z którymi nie potrafią poradzić sobie społeczności lokalne i regionalne;

• regionalne – występują na terenie województwa, a do zadań władz w województwie na-
leży zapanowanie nad zagrożeniem; władze państwowe muszą być gotowe do udzielenia 
wsparcia i pomocy w celu zapobiegnięcia rozprzestrzenienia się kryzysu na terytorium 
całego kraju;

• lokalne – występują na terytorium powiatu i gminy, skutki takich zagrożeń nie uniemoż-
liwiają prawidłowego funkcjonowania państwa czy województwa.
Opracowań dotyczących podziału zagrożeń istnieje wiele więcej. Wyliczając zagrożenia, 

które mogą wystąpić na świecie, należy przyjąć klasyfikacje według rodzaju oraz źródła ich 
występowania. Ze względu na rodzaj wyróżnia się wspomniane wyżej zagrożenia militarne 
oraz niemilitarne, natomiast mówiąc o źródle ich występowania, rozróżniamy: zagrożenia 
techniczne ( pożary, katastrofy budowlane, awarie chemiczne), katastrofy synergiczne (nie-
bezpieczne zanieczyszczenia wód, wyniszczanie lasów, składowiska odpadów), katastrofy 
naturalne ( powodzie, silne wiatry, susze), akty terroru ( podłożenie ładunków wybuchowych, 
umyślne spowodowanie katastrofy technicznej, umyślne skażenie), patologie społeczne 
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(alkoholizm, narkomania, przestępczość nieletnich) oraz inne (wirusy komputerowe, nie-
kontrolowana i nielegalna migracja, eksplozja demograficzna). 

Zagrożenia występujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej także uległy zmianie. Przy-
czyniła się do tego otwartość społeczeństw, rozwój cywilizacyjny czy zawirowania polityczne 
[http://rcb.gov.pl/?page_id=14]. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa corocznie opracowuje do-
kument, w którym zostają wyszczególnione zagrożenia najczęściej występujące na terytorium 
naszego państwa. Poniższy diagram wskazuje, że najczęstsze są katastrofy naturalne: powo-
dzie, wichury, silne mrozy, grypa, susze [Zagrożenia okresowo…, 2013, s. 3] (rys. 2). 

Powodzie Osuwiska Susza Grypa Halny Upał

Zagrożenia występujące w Polsce czasowo

Trąby
powietrzne

Lawiny
śnieżne

Pożary
lasów

Wichury huragany, halny, fen Silne mrozy, zamiecie
i zawieje śnieżne

Rysunek 2. Zagrożenia okresowo występujące w Polsce
Źródło: opracowanie własne na podstawie Zagrożenia okresowo…, 2013, s. 3.

Istotnym elementem, który pozwala na skuteczne reagowanie na wypadek wystąpienia 
zagrożenia, jest identyfikacja tego zagrożenia. Poza podziałem ze względu na źródło i ro-
dzaj zagrożenia istotne jest również rozróżnienie ze względu na czas powstawania, czas 
eliminacji, podział rodzajowy, dziedzinę działania, poziom zniszczeń, zasięg przestrzenny, 
determinizm przyczyn, możliwość antycypacji. Ze względu na kryterium czasu powstawa-
nia identyfikuje się krótko, średnio, długo, bardzo długo, lub w czasie nieograniczonym 
mogące wystąpić niebezpieczeństwa. Z kolei w kategorii czasu eliminacji można wyróżnić 
krótkoterminowe, długoterminowe, średnioterminowe oraz bezterminowe. Inny jest po-
dział rodzajowy, który wyodrębnia zdarzenia, katastrofy, klęski i kataklizmy. Zagrożenia 
można również sklasyfikować ze względu na poziom zniszczeń: minimalny, średni, wysoki 
oraz totalny. Istotnym kryterium jest także zasięg terytorialny i tu wyodrębnia się lokalne, 
regionalne, krajowy, międzynarodowe oraz ogólnoświatowy [Grocki, 2014, s. 81]. Taka 
taksonomia zagrożeń jest bardzo istotna w procesie zarządzania kryzysowego, ponieważ 
wiedza na temat zagrożeń pozwala na odpowiednie przygotowanie się oraz reagowanie 
[Grocki, 2014, s. 81]. 

Odpowiednie przygotowanie się do zagrożenia, rozpatrzenie go w każdej z wyżej wy-
mienionych możliwości pozwoli na stworzenie odpowiednich planów oraz pozwoli na za-
znajomienie się z możliwym niebezpieczeństwem, ponieważ wiedza jest najważniejszą 
umiejętnością w walce z zagrożeniem.

Z powyższej treści wynika, że zagrożenia stale ewoluują. Świadczy o tym chociażby 
fakt, że jeszcze kilkanaście lat temu zagrożenie, jakim jest cyberterroryzm, nie istniało. 
Przyczynia się do tego m.in. rozwój techniki czy globalizacja, a chcąc niwelować nowo 
powstałe i ciągle zmieniające swój charakter zagrożenia, należy ciągle doskonalić umiejęt-
ności elastycznego reagowania. Świadomość oraz znajomość otaczających nas negatyw-
nych zjawisk eliminuje zjawisko zaskoczenia, co w efekcie przekłada się na efektywność 
minimalizacji ryzyka ich wystąpienia oraz, jeśli nie da się ich uniknąć, skuteczne radzenie 
sobie z nimi. 
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Podsumowanie

Konkludując, zarówno pojęcie „bezpieczeństwo”, jak i „zagrożenie” ewoluowało na prze-
strzeni lat. Swoista niejednoznaczność obu definicji jest związana z wieloma czynnikami, 
które wystąpiły w ostatnich latach, jedną z takich okoliczności może być między innymi 
wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, co zwiększyło lub też pogłębiło patologie społeczne, 
a także w dalszym ciągu postępujące ocieplenie klimatu, które powoduje zmiany w środowi-
sku oraz występowanie nowych, czasami i groźniejszych zagrożeń. Mimo że bezpieczeństwo 
i zagrożenie są dla siebie pojęciami antagonistycznymi, należy zauważyć, że wzajemnie się 
one uzupełniają. Z powodu powstawaniu nowych zagrożeń rozszerza się znaczenie słowa 
„bezpieczeństwo”. Historia uczy, że zagrożenia występują niespodziewanie. Do niektó-
rych można się przygotować, nauczyć się podejmować skuteczne działania, tym samym 
zmniejszając skutki zagrożeń, lecz do tego niezbędne jest tworzenie planów oraz ciągłe do-
skonalenie wielu istniejących już elementów, takich jak m.in.: przepisy prawa, procedury, 
czy wreszcie umiejętności samych uczestników zagrożeń.
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SUMMARY

Patrycja Głogowska, Patrycja Zdrojewska, Hubert Wagner

Safety and threats – mutual relationships

Safety as well as threatsaretermsincreasinglyapply in everyday life. Both of those-
termshaveevolved and widen the scope of itsmeaning. Along with growth of civilization 
and globalclimatechanges, threathas applied to wholenewareas of humanactivitycaus-
inglack of sense of safety in eachindividual and alsohaving influence on stability 
of the country.
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