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O spo ecznym zagro eniu bezpiecze stwa III RP  

Bezpiecze stwo jest pierwotn , egzystencjaln  i podstawow  potrzeb  jed-

nostek, grup spo ecznych oraz pa stw i oznacza stan oraz poczucie braku zagro-

enia1. Zdaniem J. Sta czyka, poj cie bezpiecze stwa zawiera w sobie dwa 

g ówne sk adniki: gwarancj  przetrwania danego podmiotu (jednostki) w stanie 

nienaruszonym oraz mo liwo  nieskr powanego jego rozwoju2. Za  w szer-

szym znaczeniu bezpiecze stwo stanowi tak e cel dzia ania pa stwa i rz du, 

skupiony na zapewnieniu wewn trznych i zewn trznych warunków sprzyjaj -

cych: rozwojowi pa stwa, jego yciowym interesom oraz ochronie przed istnie-

j cymi i potencjalnymi zagro eniami3. 

W literaturze naukowej podkre la si  wielodyscyplinarno  nauk o bezpie-

cze stwie, które ze wzgl du na wieloaspektowo  jego postrzegania i wielowy-

miarowo  zagro e  stanowi  przedmiot zainteresowania m.in.: nauk ekono-

micznych, politycznych, prawnych, wojskowych, przyrodniczych, pedagogicz-

nych oraz historii, filozofii, psychologii, socjologii i polityki spo ecznej. St d te  

sposób postrzegania bezpiecze stwa jest ci le uzale niony od przyj tej per-

spektywy badawczej.  

Fundamentalnym dla zrozumienia istoty bezpiecze stwa i jego zakresu poj -

ciowego jest termin bezpiecze stwa narodowego, który stanowi poj cie nad-

rz dne i dominuj ce wobec pozosta ych kategorii bezpiecze stwa. Tradycyjne 

jego rozumienie oznacza „zabiegi w obszarze stosunków mi dzynarodowych  

i wewn trznych oraz przedsi wzi cia ochronne i obronne, które maj  na celu 

stworzenie korzystnych warunków funkcjonowania pa stwa”4 i zwi zane jest  

z prymatem zagro e  o charakterze militarnym. Wspó cze nie przyjmuje si  –  

                                                 
*  kusmm@interia.pl. 
1  J. Gierszewski, Bezpiecze stwo spo eczne. Studium z zakresu teorii Bezpiecze stwa Narodowe-

go, Warszawa 2013, s. 49–50.  
2  J. Sta czyk, Wspó czesne poj cia bezpiecze stwa, Warszawa 1996, s. 18–19.  
3  Ibidem, s.16.  
4  W. Kitler, Obrona narodowa III RP. Poj cie. Organizacja. System, Warszawa 2002, s. 22.  
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w kontek cie zmian politycznych, spo ecznych czy te  technologicznych, które 

nasili y si  z ko cem XX wieku – e zjawiska niemilitarne oraz ich skutki sta y 

si  wi kszym zagro eniem dla bezpiecze stwa ludzko ci ni  gro ba otwartego 

konfliktu zbrojnego.  

Jedn  z podstawowych kategorii bezpiecze stwa narodowego jest bezpie-

cze stwo spo eczne, szeroko rozumiane jako ochrona, jak  zapewnia spo ecze -

stwo swoim cz onkom poprzez zapobieganie ekonomicznej i spo ecznej n dzy, 

spowodowanej przez m.in. redukcj  zarobków, chorob , macierzy stwo, bezro-

bocie, niepe nosprawno , podesz y wiek czy te  mier  ywiciela rodziny; za-

pewnia ono tak e opiek  zdrowotn  i ochron  dla rodzin z dzie mi5. 

Powy sza definicja nie docenia roli jednostek, rodziny czy lokalnych spo-

eczno ci, stawiaj c instytucje pa stwowe jako jedynego gwaranta bezpiecze -

stwa. Wed ug niektórych badaczy taka definicja odnosi si  wi c wy cznie do 

krajów rozwini tych. W krajach rozwijaj cych si  dostrzec mo na wp yw wielu 

czynników sprz onych z dzia aniami instytucji pa stwowych, takich jak np. 

tradycja, filozofia, zwyczaje czy religia, bez których osi gni cie bezpiecze stwa 

spo ecznego, cho  w minimalnym stopniu, by oby wr cz niemo liwe6. 

Na gruncie polskim opracowano kilka definicji bezpiecze stwa spo ecznego, 

mi dzy innymi opisuj c go jako: 

— stan wolno ci od niedostatku oraz gwarancje rozwoju jednostki,  

— stan zapewniaj cy przetrwanie narodu oraz jego rozwój, 

— ca okszta t dzia a  realizowanych przez podmioty rz dowe, pozarz dowe  

i obywateli, maj cych przeciwdzia a  marginalizacji i wykluczeniu oraz za-

pewnia  odpowiedni poziom ycia jednostki7. 

Powy sze sposoby definiowania bezpiecze stwa spo ecznego sprawiaj , e 

uprawnione jest traktowanie tego poj cia w kategoriach systemowych. Zgodnie 

z nim, czynnikiem uruchamiaj cym ten system s  zagro enia spo eczne. Na tej 

podstawie Janusz Gierszewski stworzy  model prezentuj cy otwarty system bez-

piecze stwa spo ecznego8. 

Zgodnie z zaprezentowanym modelem, organizacja systemu bezpiecze stwa 

spo ecznego nie jest procesem liniowym. Istniej cy podzia  administracyjny kra-

ju wymusza funkcjonowanie na kilku p aszczyznach: krajowej, regionalnej i lo-

kalnej. Ponadto na proces organizacji od momentu jego uruchomienia za pomo-

c  identyfikacji ryzyka, a  do zako czenia oznaczaj cego usuni cie zagro e , 

wp yw maj  czynniki zewn trzne, takie jak sytuacja ekonomiczna czy politycz-

na kraju, których specyfika oddzia ywania jest inna na ka dej z wymienionych 

                                                 
5  Introduction to social security, Mi dzynarodowa Organizacja Pracy, Genewa 1984. 
6  A. Skrabacz, Bezpiecze stwo spo eczne – podstawy teoretyczne i praktyczne, Warszawa 2012, 

s. 34. 
7  B. Rysz-Kowalczyk, Leksykon polityki spo ecznej, Warszawa 2001, s. 20. 
8  J. Gierszewski, Model bezpiecze stwa spo ecznego na tle systemów, „Colloquium Wydzia u 

Nauk Humanistycznych i Spo ecznych PWSH Pomerania w Chojnicach” 2013, nr 2(10), s. 69. 
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p aszczyzn. Funkcj  regulacyjn  pe ni  instytucje rz dowe i pozarz dowe (b d -

ce jednocze nie sterowan  cz ci  uk adu), dzia aj ce na podstawie obowi zuj -

cych regu  prawnych, których zmiana mo e mie  wp yw na d ugofalowe dzia a-

nie systemu. Dope nieniem systemu s  mierniki, niezb dne do analizy efektów 

dzia ania na rzecz poprawy bezpiecze stwa spo ecznego, pomocne tak e przy 

wypracowywaniu alternatyw dla dzia a  nieskutecznych9.  

 

Rys. 1. Model bezpiecze stwa spo ecznego  

ród o: J. Gierszewski, Model bezpiecze stwa spo ecznego na tle systemów, „Colloquium Wydzia-

u Nauk Humanistycznych i Spo ecznych PWSH Pomerania w Chojnicach” 2013, nr 2(10), s. 69. 

Do obowi zuj cych na pocz tku XXI wieku g ównych uwarunkowa  maj -

cych nierzadko destrukcyjny wp yw na proces tworzenia bezpiecze stwa spo-

ecznego Polski zaliczamy przede wszystkim: 

— wyzwania demograficzne, 

— migracje zarobkowe rodaków, 

— patologie spo eczne nasilaj ce si  w dobie kryzysu,  

— nisk  aktywno  spo eczn . 

Niektórzy badacze teorii bezpiecze stwa spo ecznego wskazuj  tak e na na-

rodowy charakter Polaków, maj cych tendencj  do powielania historycznych 

b dów, oraz uwarunkowania kulturowe, wp ywaj ce znacz co na bezpiecze -

stwo pa stwa10.  

                                                 
9  Ibidem. 
10  A. Skrabacz, Bezpiecze stwo…, op. cit., s. 34. 
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na instytucj  rodziny jako podstawowej komórki spo ecznej pa stwa s u cej 

m.in. prokreacji. 

Niekorzystn  tendencj  wykazano tak e w zakresie liczby nowo zawiera-

nych ma e stw, która mo e mie  niebagatelny wp yw na dalsze zmniejszenie 

liczby urodze  w kolejnych latach.  

Migracje zagraniczne ludno ci 

W nast pstwie migracji politycznych i ekonomicznych poza obszarem pa -

stwa polskiego zamieszkuje obecnie ponad 18 milionów Polaków oraz osób 

przyznaj cych si  do polskiego pochodzenia12. 

Ostatnimi laty g ównym powodem migracji Polaków za granic  s  relatyw-

nie wysokie bezrobocie oraz du o ni sze zarobki w naszym kraju ni  w krajach 

Unii Europejskiej, która otworzy a w pe ni swój rynek pracy w 2011 r. Znacznie 

zwi kszy a si  tak e liczba Polaków wykorzystuj cych wyjazd za granic  w celu 

rozwoju osobistego. W ród osób migruj cych w poszukiwaniu pracy mo emy 

wyró ni  dwie grupy: 

— s abo wykszta conych, najcz ciej o statusie bezrobotnego, którzy za granic  

podejmuj  si  prac, których nie chc  wykonywa  miejscowi, 

— dobrze wykszta conych i cenionych specjalistów, opuszczaj cych kraj z po-

wodu braku perspektyw zawodowych i p acowych. 

W latach 2007–2010 zaobserwowano krótkotrwa y, lecz wyra ny, spadek 

liczby wyjazdów za granic , zwi zany z ch ci  uzyskania pobytu sta ego z ok. 

47 do 17 tys. Jednak ju  w 2012 r. nast pi  wzrost liczby wyjazdów – do ponad 

21 tys. Zgodnie z prognozami G ównego Urz du Statystycznego, w 2013 r. na-

st pi  wzrost liczby wyjazdów. Dane obejmuj ce pierwsze trzy kwarta y 2013 r. 

wskazuj  ok. 26 tys. osób, które na sta e opu ci y Polsk 13. 

Szacuje si , e na koniec 2012 r. poza granicami Polski przebywa o czasowo 

2130 tys. mieszka ców naszego kraju (tj. o ok. 70 tys. wi cej ni  w roku 2011), 

g ównie wi cych swój wyjazd z podejmowaniem pracy lub jej poszukiwa-

niem. Dane wskazuj  na ponad 70% tego typu wyjazdów14. 

Podejmowanie pracy za granic  wi e si  w g ównej mierze z wiekiem. Do 

poszukiwania zatrudnienia poza Polsk  sk onni s  przede wszystkim ludzie m o-

dzi w wieku od 18 do 24 lat, a wi c osoby, z jednej strony, najbardziej mobilne, 

z drugiej za  – cz ciej ni  przeci tnie zagro one bezrobociem. Nale y zatem 

zwróci  uwag  na wzrost zainteresowania ludzi m odych zatrudnieniem za gra-

nic . Je li wi kszo  z nich zrealizuje swoje zapowiedzi, w kolejnych latach 

                                                 
12  Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granic  w 2011, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 

Warszawa 2013.  
13  Podstawowe…, op. cit., s. 13. 
14  Ibidem, s. 13. 
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mo na si  spodziewa  zwi kszenia skali migracji zarobkowych w tej grupie 

wiekowej. Wiele b dzie zale e  od sytuacji na rynku pracy zarówno w Polsce, 

jak i w krajach, do których wyje d aj  Polacy. 

Aktywno  spo eczna Polaków 

Polskie spo ecze stwo od lat charakteryzowa o si  niskim poziomem 

wszystkich analizowanych wymiarów aktywno ci spo ecznej. Dopiero w ostat-

nich latach sytuacja w tym zakresie uleg a niewielkiej poprawie. Jednak e jak 

wynika z bada , zdecydowana wi kszo  Polaków nie wykazuje zbytniego zain-

teresowania sprawami spo ecznymi. Jest to o tyle wa ne, i  „spo ecze stwo, któ-

re jest aktywne bez impulsów ze strony w adzy publicznej, wiadomie uczestni-

czy w yciu spo ecznym, politycznym i gospodarczym, samoorganizuje si  i po-

dejmuje ró ne oddolne inicjatywy, okre lane jest mianem spo ecze stwa obywa-

telskiego”15. 

Wed ug danych CBOS, w roku 2011 tylko co ósmy doros y Polak anga o-

wa  si  spo ecznie w prac  zarówno na rzecz swojej spo eczno ci, jak i organi-

zacji obywatelskich, co czternasty dzia a  w rodowisku lokalnym, a niemal co 

pi ty pracowa  wy cznie w organizacjach obywatelskich. W sumie spo ecznicy 

stanowili w 2011 r. 2
Ú5

 ogó u doros ych obywateli – 39%; i cho  obecny wska -

nik zaanga owania w prac  spo eczn  jest najwy szy od 2001 r., to na tle innych 

krajów europejskich mamy wiele do nadrobienia16. 

Trzeba tak e nadmieni , e niektóre grupy spo eczne anga uj  si  bardziej 

od innych w dzia alno  na rzecz ogó u. Najbardziej aktywne s  osoby o dobrej 

sytuacji materialnej czy te  religijne, a najmniej aktywne – osoby o najni szych 

dochodach, mieszkaj ce w z ych warunkach, a tak e starsze.  

Patologie spo eczne 

Poj cie „patologia” (z greckiego „pathos” – cierpienie, „logos” – nauka)  

w kontek cie medycznym u ywane jest na okre lenie czynników wywo uj cych 

chorob . Dopiero pod koniec XIX wieku zacz to u ywa  poj cia „patologia spo-

eczna” dla okre lenia szeregu zachowa  ludzkich, które skierowane by y prze-

ciwko powszechnie akceptowanym warto ciom i normom spo ecznym. 

Adam Podgórecki okre la patologi  spo eczn  jako „destruktywne i autode-

struktywne zachowania ludzi, grup lub ca ych spo ecze stw”, a przez patologi  

                                                 
15 Aktywno  spo eczna, Europejska Fundacja Praw Cz owieka, http://podrecznik.efhr.eu/1/ 

wydanie-1/aktywnosc-spoleczna/ [stan z 6.03.2014]. 
16  Aktywno  spo eczna Polaków – poziom zaanga owania i motywacje, Centrum Badania Opinii 

Spo ecznych, Warszawa 2011. 
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spo eczn  rozumie „ten rodzaj zachowania, ten typ instytucji, ten typ funkcjo-

nowania jakiego  systemu spo ecznego, który pozostaje w zasadniczej, niedaj -

cej si  pogodzi  sprzeczno ci ze wiatopogl dowymi warto ciami, które w da-

nym spo ecze stwie s  akceptowane”, podsumowuj c, i  patologia spo eczna to 

„postawy i zachowania ludzi, które naruszaj  podstawowe normy etyczne oraz 

wyrz dzaj  mniej wymierne szkody spo eczne”17. 

W miar  powi kszania si  spo ecze stwa wzrasta równie  poziom patologii. 

Wed ug teorii ukszta towanych na gruncie socjologicznym18 ród em patologii 

spo ecznej mo e by  w szczególno ci: 

— os abienie wi zi spo ecznych,  

— zak ócenia w stosunkach mi dzyludzkich,  

— niemo no  urzeczywistnienia potrzeb i aspiracji na za o onym poziomie  

i w okre lonym czasie,  

— niesprawiedliwy podzia  wytworzonych dóbr, 

— zagro enie bezpiecze stwa jednostki czy grupy spo ecznej; 

— cieranie si  interesów grup ludzi o charakterze etnicznym, j zykowym, kul-

turowym, religijnym. 

róde  patologii spo ecznej trzeba te  poszukiwa  w skutkach procesów 

przemian spo eczno-ekonomicznych, kulturowych i politycznych.  

W nast pstwie zmian ustrojowych i przej cia od gospodarki centralnie pla-

nowanej do gospodarki rynkowej ujawni y si  w Polsce nowe ród a i przejawy 

patologii, takie jak: 

— bezrobocie, 

— bezdomno , 

— ubóstwo i bieda, 

— alkoholizm, 

— narkomania, 

— prostytucja, 

— przest pczo . 

Bezrobocie 

Bezrobocie okaza o si  najbardziej dotkliwym skutkiem transformacji ustro-

jowej z 1989 r. Jego gwa towny wzrost odczu y w Polsce ca e grupy spo eczne. 

Negatywne nast pstwa bezrobocia, najcz ciej d ugotrwa ego, dotykaj  wielu 

sfer funkcjonowania cz owieka, a w szczególno ci:  

— sfery materialnej (ograniczenie konsumpcji),  

— sfery psychicznej (popadanie w depresj ), 

— sfery zdrowotnej (brak mo liwo ci leczenia), 

                                                 
17  A. Podgórecki, Zagadnienia patologii spo ecznej, Warszawa 1976, s. 24. 
18  A. Dobieszewski, Przyczyny i przejawy patologii spo ecznej, „Polityka i Spo ecze stwo” 2004, 

nr 1, s. 157. 
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nych organizacji pomocowych mówi  jednak e nawet o kilkuset tysi cach bez-

domnych.  

Tak du e rozbie no ci w statystykach wynikaj  mi dzy innymi z faktu, i  

wi kszo  osób bezdomnych korzysta z kilku róde  pomocy, nie wszyscy chc  

korzysta  z oficjalnych form pomocy, a tak e wyst puje zjawisko cz stego 

przemieszczania si  bezdomnych po kraju.  

Ubóstwo i bieda 

Wed ug danych G ównego Urz du Statystycznego, w Polsce z powodu 

skrajnego ubóstwa cierpi  ok. 2 miliony osób. Dochody tej kategorii osób nie 

pozwalaj  na zaspokojenie podstawowych potrzeb yciowych. Kolejne 5 milio-

nów osób zmaga si  z trudnymi warunkami yciowymi. 

Mimo e dane te wskazuj  na wci  zmniejszaj c  si  sfer  ubóstwa, to jed-

nocze nie zwi ksza si  liczba ubogich osób utrzymuj cych si  z przeró nych za-

si ków, wiadcze  rentowych czy piel gnacyjnych (wymieniony wska nik 

wzrós  od 2009 r. z 28,5 do a  36,4% osób ubogich w Polsce w roku 2011).  

Ubóstwem s  zagro one przede wszystkim: 

— rodziny niepe ne i wielodzietne,  

— mieszka cy wsi, 

— dzieci – ponad 20% z nich stoi przed gro b  ycia w n dzy. 

Dzieci dotyka jeszcze jeden problem zwi zany z ubóstwem, a mianowicie 

niedo ywienie – w roku 2010 do ywiania wymaga o ponad 130 tysi cy dzieci 

(liczba ta stale ro nie). W Polsce rysuje si  wyra nie problem dziedziczenia 

ubóstwa, dzi ki któremu ca e pokolenia s  wykluczone z ycia spo ecznego22. 

Alkoholizm 

Alkoholizm uniemo liwia cz owiekowi powstrzymanie si  od spo ycia al-

koholu, które wówczas wykracza poza ramy przyj tego spo ecznie sposobu pi-

cia. Na uzale nienie od alkoholu najcz ciej ma wp yw dziedziczno , a tak e 

presja rodowiska spo ecznego. Alkoholikami s  „osoby nadmiernie pij ce,  

u których zale no  od alkoholu osi gn a taki stopie , e wykazuj  wyra ne 

zaburzenia psychiczne b d  zachowuj  si  w sposób przynosz cy szkod  ich 

zdrowiu fizycznemu i psychicznemu, ich stosunkom z osobami drugimi, ich sy-

tuacji spo ecznej i ekonomicznej. S  to równie  ludzie, którzy wykazuj  objawy 

zwiastuj ce takie zaburzenia. A zatem wymagaj  oni leczenia”23. 

Jak wynika z raportu Ekonomiczne aspekty skutków picia alkoholu w Euro-

pie i Polsce, pod wzgl dem picia znajdujemy si  w europejskiej czo ówce. Sta-

tystyczny Polak wypija rocznie 13,6 litra czystego alkoholu podczas gdy rednia 

                                                 
22  Ubóstwo i niedo ywienie w Polsce, Polska Akcja Humanitarna, http://www.pah.org.pl/o-

pah/186/ubostwo_i_glod_w_polsce [stan z 6.03.2014]. 
23  U. wi tochowska, Patologie cywilizacji…, op. cit., s. 110–111. 
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dla krajów Unii Europejskiej to 12,45 litra alkoholu, a dla wiata wynosi 6,13 li-

tra. Wed ug raportu Polska musi co roku wydawa  ponad 15 mld euro na po-

krywanie spo ecznych kosztów nadu ywania alkoholu24. 

Jak lekcewa co odnosz  si  Polacy do problemu alkoholowego, mo e 

wiadczy  zwi kszaj ca si  z roku na rok liczba zatrzymanych kierowców b d -

cych pod wp ywem alkoholu.  

Przest pczo  

Narastanie przest pczo ci oraz, co za tym idzie, spadek poczucia bezpie-

cze stwa obywateli polskich potwierdza raport Diagnoza spo eczna 2013, przy-

gotowany przez zespó  prof. Janusza Czapi skiego. W najnowszej edycji bada-

nia udzia  wzi o ponad 12 tys. gospodarstw domowych i ponad 26 tys. indywi-

dualnych respondentów25. 

Wed ug powy szego raportu w latach 1993–2003 stale ros a liczba ofiar 

kradzie y i w ama  do domów i mieszka , nie zmienia  si  natomiast odsetek 

ofiar napadów i pobi . Próby sonda owe pokazuj  tak e wzrost w tym okresie 

liczby osób oskar onych zarówno w sprawach karnych, jak i z powództwa cy-

wilnego. Po 2005 r. nast pi  znaczny spadek liczby zg osze  ofiar kradzie y (do 

po owy stanu z 2005 r. w ostatnich latach) i w ama  do domów i mieszka . 

Liczba ofiar napadów i pobi  spada a do roku 2011, ale w ostatnich dwóch la-

tach zacz a ponownie rosn , cho  ci gle jest mniejsza ni  na pocz tku wieku.  

W przypadku Polski pogarszaj ce si  wska niki dotycz ce przest pczo ci 

skorelowane s  z poziomem bezrobocia.  

O spo ecznym zagro eniu bezpiecze stwa III RP  

Streszczenie 

W prezentowanym artykule podj to prób  opisu i charakterystyki wybranych wspó czesnych 

zagro e  bezpiecze stwa Polski o charakterze niemilitarnym. W tym celu przedstawiono wzajem-

ne relacje i zale no ci pomi dzy kategoriami poj ciowymi: bezpiecze stwo – bezpiecze stwo na-

rodowe – bezpiecze stwo spo eczne. Dokonano tak e przegl du wybranych problemów spo ecz-

nych, do których zaliczono:  

— post puj cy proces starzenia si  ludno ci,  

— migracje zagraniczne Polaków, 

— niski poziom aktywno ci spo ecznej, 

— zjawiska patologii spo ecznej, a w szczególno ci: zakresu i struktury bezrobocia, bezdomno ci, 

ubóstwa, przest pczo ci, prostytucji, narkomanii i alkoholizmu.  

                                                 
24  Ekonomiczne aspektów skutków picia alkoholu w Europie i w Polsce, Instytut Organizacji 

Ochrony Zdrowia Uczelni azarskiego, Warszawa 2013. 
25  Diagnoza spo eczna warunki i jako  ycia Polaków, Rada Monitoringu Spo ecznego, War-

szawa 2011.  
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Wobec zmian o charakterze politycznym, spo ecznym czy technologicznym, które nasili y si  

ko cem XX wieku, wspó cze nie przyjmuje si , e zjawiska niemilitarne oraz ich skutki sta y si  

wi kszym zagro eniem dla bezpiecze stwa ludzko ci ni  gro ba otwartego konfliktu zbrojnego. 

Wymienione kwestie spo eczne potraktowano jako potencjalne zagro enia. 

S owa kluczowe: bezpiecze stwo spo eczne, zagro enia spo eczne, patologie spo eczne, bez-

piecze stwo narodowe, model bezpiecze stwa spo ecznego. 

About Social Security Risks of the Third Republic 

Summary 

In the article attempts to describe and characteristics of selected contemporary Polish security 

risks of non-military. For this purpose, the article presents mutual relationships and dependencies 

between conceptual categories: security – national security – social security. The author has also 

made a review of selected social problems which included: 

— progressive aging of the population,  

— emigrating Poles  

— low level of social activity,  

— the phenomenon of social pathology, and in particular the scope and structure of unemploy-

ment, homelessness, poverty, crime, prostitution, drug addiction and alcoholism. 

In the face of the political, social or technological changes, which intensified at the end of the 

twentieth century, today assumed – that the phenomenon of non-military and their consequences 

have become more of a threat to the security of humanity than the threat of open conflict. These 

social issues were treated as potential threats. 

Keywords: social security, social risk, social pathologies, national security, social security model. 


