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Synopsis. Artyku³ dotyczy problemu ryzyka towarzysz¹cego ¿yciu wspó³czesnego spo³eczeñstwa. Zagro¿enia,
g³ównie naturalne, towarzyszy³y ludziom od zarania dziejów. Wspó³czesne spo³eczeñstwo, zwane spo³eczeñstwem
ryzyka, nêkaj¹ zagro¿enia, które w g³ównej mierze ono samo generuje. Procesy globalizacji stwarzaj¹ zagro¿enie
dla poczucia bezpieczeñstwa oraz zachowania równowagi w ekosystemie. Rolnictwo bezpo�rednio zwi¹zane ze
�rodowiskiem naturalnym, szczególnie dotkliwie odczuwa skutki ingerencji cz³owieka w �wiat przyrody. Postêp
naukowo-techniczny ma niebagatelny wp³yw na wspó³czesne rolnictwo i zwi¹zane z nim metody produkcji
¿ywno�ci. Polskie rolnictwo musi borykaæ siê z problemami bêd¹cymi skutkami przesz³o�ci zwi¹zanej z gospo-
dark¹ centralnie sterowan¹, jak i tera�niejszymi � zwi¹zanymi z procesami globalizacji. Polscy rolnicy musz¹ siê
zmierzyæ z wymogami ostrej konkurencji, przepisów unijnych; prawodawstwa polskiego, które nie zawsze dzia³a
zdroworozs¹dkowo.

Wstêp
W ¿ycie wspó³czesnego spo³eczeñstwa wpisane jest ryzyko. Dotyczy ono wszystkich obsza-

rów ¿ycia spo³ecznego, wszystkich grup spo³ecznych, tak¿e rolników. Zagro¿enia zawsze towarzy-
szy³y ludziom, a g³ównie dotyczy³y zagro¿eñ naturalnych. Nie tylko przyroda, ale równie¿ sam
cz³owiek generuje sytuacje, które wi¹¿¹ siê z poczuciem niepewno�ci i strachem. Co powoduje, ¿e
nasze spo³eczeñstwo nazywane jest spo³eczeñstwem ryzyka? Z ca³¹ pewno�ci¹ jest to skala i natê¿e-
nie tego ryzyka. Procesy globalizacji, zwi¹zane z tak dynamicznym, jak nigdy dot¹d, rozwojem
nauki, techniki, informatyzacji, sieci korporacji i przemys³u zbrojeniowego, stwarzaj¹ zagro¿enie dla
poczucia bezpieczeñstwa oraz zachowania równowagi w ekosystemie. Rolnictwo, jako ga³¹� go-
spodarki, zwi¹zane jest bezpo�rednio ze �rodowiskiem naturalnym i szczególnie dotkliwie odczuwa
skutki ingerencji cz³owieka w przyrodê. Spo³eczny wymiar ryzyka w rolnictwie zwi¹zany jest ze
zjawiskami odnosz¹cymi siê do zmian demograficznych zwi¹zanych ze starzeniem siê populacji
rolników, ustawodawstwa i konkurencji.

Spo³eczne znaczenie ryzyka w agrobiznesie
W ¿yciu codziennym spotykamy siê z coraz wiêkszym znaczeniem ryzyka dla wielu, nie tylko

humanistycznych nauk. Jego rozwój nie jest warunkowany ¿adnymi miêdzynarodowymi granicami
lub zmianami klimatycznymi, zanieczyszczeniem �rodowiska naturalnego albo dziur¹ ozonow¹.
Ryzyko i zwi¹zane z tym zagro¿enia, dotykaj¹ nas wszystkich, choæ nie w jednakowy sposób.
Ludzie stykali siê z ró¿nymi rodzajami ryzyka, jednak¿e jego dzisiejsze formy odbiegaj¹ znacznie od
tych, które dotychczas znano. Jeszcze do niedawna ludziom znane by³o tylko ryzyko zewnêtrzne,
tzn., ¿e by³y to zagro¿enia naturalne w postaci: klêsk suszy, nieurodzaju, trzêsieñ ziemi i gwa³tow-
nych ulew. W chwili obecnej najczê�ciej mamy do czynienia z takimi rodzajami ryzyka, które stwa-
rzane s¹ przez cz³owieka, w wyniku jego ingerencji w �rodowisko naturalne, z wykorzystaniem
najnowszej wiedzy i technologii [Giddens 2006]. ��wiatowe spo³eczeñstwo ryzyka stawia nowe
wyzwania nie tylko przed polityk¹ i ¿yciem powszednim, lecz tak¿e przed naukami spo³ecznymi. Po
pierwsze, musz¹ one stwierdziæ, ¿e spo³eczne oddzia³ywania wzajemne nie s¹ ju¿ tak jasno definio-
wane czasowo i przestrzennie, jak móg³ to zak³adaæ paradygmat narodowo-pañstwowy. Po drugie,
�wiatowe spo³eczeñstwo ryzyka wskazuje na model globalnego uspo³ecznienia, który nie odpo-
wiada utartemu obrazowi pozytywnej integracji spo³ecznej na bazie podzielonych warto�ci i norm,
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lecz polega w³a�nie na konflikcie wokó³ warto�ci negatywnych (ryzyko, kryzysy, gro�ba zniszcze-
nia)� [Beck, Grande 2009]. Nale¿y w tym miejscu zwróciæ uwagê na fakt, ¿e powinno siê to rozumieæ
jako obowi¹zek zniwelowania zale¿no�ci jakie wystêpuj¹ w tym przypadku, a mianowicie usun¹æ
bariery   w wymiarach czasowych, spo³ecznych i przestrzennych [Beck, Grande 2009]. Ogólno�wia-
towy kryzys, który dotkn¹³ tak¿e nasz kraj, choæ jak siê szacuje w niewielkim stopniu, niesie ze sob¹
ryzyko, ¿e ��rozprzestrzenianie siê procesów regresywnych w gospodarce obecnie bêdzie zacho-
dziæ o wiele szybciej, ani¿eli w poprzednim wielkim kryzysie. Postêpuj¹ca globalizacja i integracja
gospodarcza zintensyfikowana zw³aszcza w krajach rozwiniêtych sprawia, ¿e sytuacja na rynkach
kapita³owych i towarowych jest o wiele bardziej skomplikowana� [Musia³ 2009]. Jak wskazuje Beck
internacjonalna polityka finansowa niesie ze sob¹ du¿y potencja³ ryzyka w przypadku wyst¹pienia
kryzysu, poniewa¿ w konsekwencji skutkuje bezrobociem i ubóstwem ca³ych grup spo³ecznych.
Skutki odczuwalne s¹ tak¿e indywidualnie przez jednostki w wyniku pozbawienia ich dobytku i
korzy�ci [Beck 2005]. Jednak dziêki miêdzynarodowym formom instytucjonalnym, , a zw³aszcza sile
wewnêtrznej polityki gospodarczej i monetarnej Unii Europejskiej i jej sojuszników, rolnictwo wy-
daje siê byæ ma³o zagro¿one. Bran¿a ta od chwili utworzenia  Europejskiej Wspólnoty Gospodar-
czej (czyli zal¹¿ka wspó³czesnej UE) jest ��najbardziej rozbudowanym na �wiecie obszarem pro-
tekcjonizmu skierowanego do gospodarki ¿ywno�ciowej. Pomoc udzielana jest rolnikom,
mieszkañcom obszarów wiejskich, intensywnie wspierane s¹ rynki rolne, konsumpcja, handel za-
graniczny ¿ywno�ci¹ i przetwórstwo, chroni siê tak¿e wspólnotowe rynki wewnêtrzne� [Musia³
2009]. Obserwuj¹c dzisiejsz¹ sytuacjê w polskim rolnictwie, zdaje siê to potwierdzaæ, a tym samym
budowaæ optymistyczn¹ wizjê przysz³o�ci ze zminimalizowanym ryzykiem w tym sektorze. Obecne
w dobie globalizacji zjawiska spo³eczne wywo³a³y nowe, niezauwa¿alne do tej pory ryzykowne
sytuacje i zachowania tak¿e w agrobiznesie. Sytuacja taka powoduje, ¿e rola ryzyka i rola zaufania,
a tak¿e ich ró¿ne opozycyjne formy, nale¿y rozpatrywaæ równocze�nie [Giddens 2009]. Spo³eczeñ-
stwo informacyjne umo¿liwi³o szybsz¹ reakcjê producentów zwi¹zanych z obszarami wiejskimi na
zapotrzebowanie rynku na produkty rolne. Umo¿liwi³o ono tak¿e szybszy przep³yw informacji,
dotycz¹cych najnowszych osi¹gniêæ w technologiach produkcyjnych, co bezpo�rednio przyczy-
nia siê do efektywniejszej gospodarki rolnej. Inwestycje w dzisiejszym rolnictwie nie s¹ ju¿ oparte
tylko na przypuszczeniach, ¿e bêd¹ one rentowne, ale na przyk³adach tych, którym siê uda³o
umiejêtnie wykorzystaæ lukê konsumenck¹. Zauwa¿a siê, ¿e m³ode rolnictwo polskie nie boi siê
ryzyka inwestowania na wsi. Zapewne du¿¹ rolê w pomniejszaniu tego ryzyka odgrywaj¹ dotacje
unijne, z których korzysta du¿a czê�æ rolników. Niestety s¹ te¿ przyk³ady, kiedy niedoprecyzowane
przepisy obowi¹zuj¹ce w Polsce po naszym przyst¹pieniu do Unii Europejskiej, przeszkadzaj¹,
albo wrêcz uniemo¿liwiaj¹, skuteczne dzia³ania w obszarze produkcji rolnej. Przyk³adem mo¿e byæ
winnica �Czak� z Ma³opolski. �Winnica �Czak�, której wspó³za³o¿ycielem i wspó³w³a�cicielem jest pan
Góra, za³o¿ona zosta³a w 2005 r. we wsi Regulice. (�) Pierwsze zbiory dorodnych winogron, które
jako�ci¹, walorami smakowymi  i przystêpn¹ cen¹ deklasowa³y owoce dostêpne w supermarketach �
nie zosta³y sprzedane. Pañstwo Góra sprzedaj¹c owoce, pochodz¹ce z pierwszych zbiorów opatrzyli
je mark¹ �winogrona z Regulic�, w przekonaniu, ¿e taka nazwa bêd¹ca wyrazem patriotyzmu lokalne-
go, spotka siê ze szczególnym uznaniem. Niestety � rzeczywisto�æ okaza³a siê zupe³nie inna, wino-
grona nie sprzeda³y siê. (�) Winnica �Czak� boryka siê tak¿e z problemami w zakresie sprzeda¿y
moszczu� [Knapik 2009a]. Nie jest to bowiem mo¿liwe bez zmiany obowi¹zuj¹cych przepisów w
zakresie legalnej sprzeda¿y moszczu i wina wytwarzanego przez drobnych przedsiêbiorców. Pañstwo
Góra, a tak¿e inni producenci winoro�li zgromadzeni w stowarzyszenia �Ma³opolskie Forum Winne�,
wkalkulowali ryzyko zwi¹zane z zak³adaniem winnic, ale nie ustaj¹ w dzia³aniach na rzecz zmniejszania
jego wymiaru.

Kolejnym przyk³adem niespójno�ci przepisów z zapotrzebowaniem produkcji na obszarach
wiejskich i wynikaj¹cego z tego powodu podejmowanego ryzyka produkcyjnego,  jest sytuacja
pañstwa X, zamieszkuj¹cych w Kwaczale, gmina Alwernia, powiat Chrzanów (Ma³opolska). Oboje
ukoñczyli Uniwersytet Rolniczy w Krakowie i po ukoñczeniu studiów, zwi¹zali swoje ¿ycie z wsi¹.
Oko³o 2004 r. postanowili utworzyæ plantacjê wierzby energetycznej. Zakupiono i posadzono 100 000
sadzonek. Nastêpnego roku zebrano pierwszy plon. Przeznaczony by³ on do sprzeda¿y w formie
sadzonek, ale nie znalaz³y one nabywców. W tej sytuacji pañstwo X zmuszeni byli sprzedaæ tê
wierzbê jako biomasê. Odbiorc¹ mog³a staæ siê Elektrownia �Siersza� w Trzebini. Problemem sta³y
siê w tym momencie rygorystyczne przepisy, dotycz¹ce d³ugo�ci wi¹zek, które musz¹ posiadaæ
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okre�lon¹ wielko�æ. Z powodu tego, ¿e wierzba zebrana zosta³a do produkcji sadzonek, nie nada-
wa³a siê do zrêbkowania na biomasê. Ponadto, przez okres trzech lat pañstwo X korzystali z dop³at
bezpo�rednich do posiadanej plantacji. Niestety w 2007 r. pojawi³ siê nowy przepis, który nakazy-
wa³ plantatorom zrealizowanie dostawy/odbioru wierzby do koñca kwietnia 2008 r., co z kolei
powi¹zane by³o z rozliczeniem ww. dop³at. Decyzja autorów przepisów nakazuj¹cych oddanie
biomasy do koñca kwietnia 2008 r., by³a nieprzemy�lana. Nie wziêli oni pod uwagê czynników
atmosferycznych i lokalizacji uprawy wierzby energetycznej, g³ównie na podmok³ych gruntach, co
powodowa³o, ¿e zbiór wierzby tu¿ po wiosennych roztopach jest niemo¿liwy. Dodatkowo wierzba
przed zrêbkowaniem musi byæ przesuszona, wiêc wymaga pozostawienia po �ciêciu na polu przez
kilka wiosenno-letnich miesiêcy. Pañstwo X, w wyniku niesprzyjaj¹cych warunków, nie zrealizowa-
li przepisów i zostali ukarani cofniêciem dotacji. Jak siê pó�niej okaza³o, Pañstwu X cofniêto tak¿e
dotacje do pozosta³ych upraw na takim samym areale na jakim prowadzona by³a uprawa wierzby
[Knapik 2009b]. Powy¿szy przyk³ad powinien daæ nam szczególnie do my�lenia, zw³aszcza ¿e �wspó³-
czesne zagro¿enia ze strony �rodowiska naturalnego stanowi¹ doskona³y przyk³ad ryzyka stwo-
rzonego przez cz³owieka (�). Jednym ze skutków wzrostu tempa rozwoju przemys³owego i postê-
pów techniki jest stale rosn¹cy stopieñ ingerencji cz³owieka w �wiat naturalny. (�) Urbanizacja,
produkcja przemys³owa i zatrucie �rodowiska, szeroko zakrojone przedsiêwziêcia rolnicze, budowa
tam elektrowni wodnych, (�) to tylko wybrane przyk³ady oddzia³ywania ludzi na otoczenie, w
jakim ¿yj¹. Wszystkie te procesy razem doprowadzi³y do potê¿nych zniszczeñ �rodowiska, na
których konkretne przyczyny � czy te¿ ostateczne skutki-trudno jednoznacznie wskazaæ� [Gid-
dens 2006]. Powinni�my robiæ wszystko, aby minimalizowaæ straty poczynione w �rodowisku
naturalnym wcze�niej, jak i te czynione obecnie. Nale¿y zwróciæ  szczególn¹ uwagê i otoczyæ
specjaln¹ trosk¹ te dziedziny gospodarki, które nas w tym wspieraj¹. Dlatego inwestycje ograni-
czaj¹ce straty dla �rodowiska naturalnego zobowi¹zani jeste�my obarczaæ najmniejszym stopniem
ryzyka inwestycyjnego i eksploatacyjnego. Tak ra¿¹cy przyk³ad niekompetencji w ustanawianiu
przepisów powinien byæ jednostkowy i niepowtarzalny. Ryzyko podobnych zachowañ mo¿na
zminimalizowaæ tylko przez weryfikacjê ustaw przez kompetentnych ekspertów z ró¿nych dziedzin
gospodarki, którzy wezm¹ pod uwagê wszystkie aspekty danej produkcji.

Postêp naukowo-techniczny ma niebagatelny wp³yw na wspó³czesne rolnictwo i zwi¹zane z
nim metody produkcji ¿ywno�ci. �Jednym z najbardziej widocznych przejawów globalizacji jest
narastanie konkurencji, bêd¹cej przejawem rywalizacji miêdzy krajami i przedsiêbiorstwami. (�)
Poza czynnikami natury przyrodniczej i zwi¹zanej ze skal¹ produkcji nasilenie tej konkurencji bê-
dzie zale¿ne od rozprzestrzeniania siê na �wiecie ró¿nych form postêpu biologicznego, a zw³aszcza
do dopuszczenia na masow¹ skalê do produkcji i obrotu ¿ywno�ci genetycznie modyfikowanej�
[Adamowicz 2005]. Sytuacja taka wymusza niepokoj¹ce, obdarzone ryzykiem zachowania. Maso-
wa produkcja rolna, wysokie dawki nawozów sztucznych i dopuszczenie tych produktów do obro-
tu, zarówno w formie pasz dla zwierz¹t jak i do konsumpcji dla cz³owieka, stwarza du¿e ryzyko dla
naszego bezpieczeñstwa zdrowotnego. Ostatnie lata pokaza³y, ¿e zdajemy sobie sprawê z rosn¹ce-
go zagro¿enia i podejmujemy kroki, aby minimalizowaæ uboczne skutki masowej produkcji rolnej.
Odchodzi siê od stosowania w chowie zwierz¹t �rodków hormonalnych i antybiotyków; nie stosu-
je siê ju¿ m¹czek miêsno-kostnych, gdy¿ �...naukowcy powi¹zali zaka¿enie BSE ze stosowan¹ w
hodowli praktyk¹ karmienia krów-zwierz¹t z natury ro�lino¿ernych-karm¹ zawieraj¹c¹ tre�ci zwie-
rzêce. (...) Istnieje jednak ryzyko, ¿e osoby które spo¿ywa³y brytyjsk¹ wo³owinê w latach poprze-
dzaj¹cych wykrycie BSE, mog³y byæ nara¿one na infekcjê� [Giddens 2006]. Pozostaje mieæ nadzie-
jê, ¿e zadzia³ano w porê i nie dojdzie do genetycznych mutacji tej choroby w organizmach ludzkich.

�Trudna sytuacja ekonomiczna mieszkañców wsi sprawia, ¿e na obszarach wiejskich dominuj¹
te formy aktywno�ci pozarolniczej, których uruchomienie i prowadzenie nie wymaga du¿ych nak³a-
dów finansowych ani wysokich kwalifikacji zawodowych� [Ka³u¿a 2008]. Wiele osób zamieszkuj¹-
cych tereny wiejskie coraz czê�ciej postanawia inwestowaæ w agroturystykê. Nie da siê zaprze-
czyæ, ¿e �Agroturystyka wp³ywa korzystnie tak¿e na rozwój spo³eczny wsi, z jednej strony bowiem
utrwala w turystach szacunek dla ciê¿kiej pracy i systemu warto�ci spo³eczno�ci wiejskiej, z drugiej
strony, wzbogaca osobowo�æ mieszkañców wsi poprzez kontakty z mieszkañcami miast� [K³odziñ-
ski 2006]. �Oczekiwania zwi¹zane z rozwojem turystyki wiejskiej dotycz¹ nie tylko wzrostu miejsc
pracy o zró¿nicowanym charakterze i ograniczenia bezrobocia. Dotycz¹ równie¿ wsparcia rozwo-
ju obszarów wiejskich, przy zachowaniu ich specyfiki, a tak¿e wszechstronnego rozwoju lokal-
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nej gospodarki i wzrostu poziomu ¿ycia wszystkich grup spo³ecznych� [Krupiñska 2003]. Czy
zatem mo¿emy mówiæ o ryzyku w agrobiznesie zwi¹zanym z turystyk¹ wiejsk¹, jak jeszcze do
niedawna nazywano agroturystykê. Na pewno tak, poniewa¿ mieszkañcy miast korzystaj¹cy z
us³ug gospodarstwa agroturystycznego, s¹ wymagaj¹cy. Nie wystarczy tylko sam pobyt na
wsi. Musz¹ mieæ zapewnione atrakcje, które bêd¹ czyni³y ich wypoczynek ciekawym i orygi-
nalnym. Z przeprowadzonych przez Autora wywiadów z oferuj¹cymi taki sposób spêdzania
urlopu, wynika ¿e wiêkszo�æ osób korzystaj¹cych z us³ug agroturystycznych to ludzie, którzy
maj¹ ju¿ za sob¹ wiele zorganizowanych urlopów krajowych i zagranicznych. Deklaruj¹, ¿e
szukaj¹ na wsi wyciszenia, z drugiej strony przyzwyczajeni s¹ do aktywno�ci, zarówno fizycz-
nej, jak i umys³owej. Osoba zdecydowana na inwestycjê w agroturystykê musi siê wiêc bardzo
anga¿owaæ; � nie mo¿e tej dzia³alno�ci traktowaæ jako dodatkowego �ród³a zarobkowania,
oferuj¹c w zamian pokój z wy¿ywieniem. Decyduj¹c siê na prowadzenie takiego biznesu nale¿y
przygotowaæ siê równie¿ teoretycznie, pog³êbiaj¹c swoj¹ wiedzê w tym zakresie pamiêtaj¹c, i¿
�Potencja³ wiejskiej przedsiêbiorczo�ci jest (�) najwy¿szy tam, gdzie korzystniejsza struktura
demograficzna i wy¿szy poziom wykszta³cenia ludno�ci wiejskiej wspó³gra z korzystniejsz¹
sytuacj¹ gospodarcz¹ i wy¿szym poziomem rozwoju struktur gospodarczych� [Piêcek 2006].
Niedostateczne przygotowanie do prowadzenia takiej dzia³alno�ci us³ugowej niesie ze sob¹
ryzyko niskiej rentowno�ci poniesionych nak³adów, poniewa¿ niezadowolony klient nie po-
wróci i nie poleci naszego gospodarstwa znajomych , co jest podstawowym �ród³em reklamy w
tym biznesie.

Ciekaw¹ sytuacjê w podej�ciu do ryzyka obserwowaæ mo¿emy w przypadku upraw rolnych
na terenach zalewowych lub zagro¿onych powodziami. Ryzyko wpisane jest w ¿ycie rolników z
pokolenia na pokolenie. Mo¿na w tym przypadku mówiæ o �oswojeniu siê� z ryzykiem. �Powód�,
czyli wezbranie powoduj¹ce straty gospodarcze, to zjawisko, które z punktu widzenia geografii
fizycznej mo¿na zdefiniowaæ (�)�. Podstawowym wyznacznikiem definicji s¹ jednak skutki po-
wodowane przez wezbran¹ rzekê, czyli kryterium spo³eczno-gospodarcze [Biernacki i in. 2009].
Wed³ug ustawy Prawo wodne, powód� to takie wezbranie wody, w wyniku której dochodzi do
przekroczenia stanu brzegowego i zalania dolin lub terenów depresyjnych, co powoduje bezpo-
�rednie zagro¿enie dla ludzi i ich dobytku. Jednocze�nie ustawa w art. 83, §2 zabrania sadzenia
drzew i krzewów, co zawê¿a mo¿liwo�ci uprawowe do eksploatacji terenów rolnych tylko sezo-
nowo. Tereny, które s¹ sezonowo zalewane, to z regu³y obszary bardzo ¿yzne, daj¹ce bardzo
dobre plony, dlatego wielu rolników decyduje siê na uprawê w tych miejscach, wkalkulowuj¹c
ryzyko strat. W przypadku uprawiania ziemi w takich miejscach najwiêkszym ��zagro¿eniem
jest gwa³towny sp³yw powierzchniowy opadu� [Barszczyñska i in. 2005], który powoduje szybki
przybór rzek, a w konsekwencji ich wylanie z koryta.  Zw³aszcza gwa³towne, letnie burze mog¹
przyczyniæ siê do takich gro�nych sytuacji. Mniejszym zagro¿eniem jest sytuacja po wiosen-
nych roztopach, gdzie spekulacje zwi¹zane z ewentualnym wylewem rzek, determinuj¹ decyzje o
uprawach w danym roku. Przyjmuj¹c ryzyko strat zwi¹zanych z gospodarowaniem na takich
terenach, obni¿a siê jego znaczenie, t³umacz¹c, ¿e woda z rzek mo¿e, ale nie musi zalaæ terenu.
Potwierdza to zreszt¹ Sitek [1997], socjolog z Wroc³awia, który bêd¹c �wiadkiem takich zdarzeñ
pisze: �w ci¹gu kilku godzin okaza³o siê, ¿e wszystkie przewidywania mog¹ ³atwo przez bieg
spraw zostaæ sfalsyfikowane-woda wcale nie zalewa³a tych dzielnic, które mia³a zalewaæ w po-
wszechnym przekonaniu, a pojawi³a siê nagle tam, gdzie nikt jej siê nie spodziewa³�.

Podsumowanie
Trudne, ale urozmaicone warunki pracy w rolnictwie, ³¹czone przez niektórych cz³onków rodzi-

ny z prac¹ poza rolnictwem, rekompensowane s¹ du¿¹ dowolno�ci¹ podejmowania decyzji, wiêksz¹
swobod¹, silniejsz¹ wiêzi¹ ze spo³eczno�ci¹ lokaln¹ i czêstszymi kontaktami w ramach tej spo³eczno-
�ci. Du¿¹ rolê odgrywa te¿ wolna przestrzeñ i niemal codzienna obserwacja przyrody� [Rakowski
2003]. S¹ to pozytywne strony ¿ycia na wsi i pracy w rolnictwie. Proza ¿ycia codziennego wi¹¿e siê
z wszechobecnym ryzykiem towarzysz¹cym rolnikom. Oprócz zagro¿eñ naturalnych, zwi¹zanych np.
z powodziami, musz¹ borykaæ siê z problemami, które s¹ konsekwencj¹ procesów globalizacji.
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Summary
The paper ains to analyse the problem of the risk accompanying life of the contemporary society. Threats,

mainly natural are accompanied to people from the daybreak of history. The contemporary society, called the
society of the risk, harass threats which chiefly generates itself. Processes of the globalization create the threat for
the sense of security and the preservation of the equilibrium in the ecosystem. The agriculture directly connected
with the environment, especially painfully feels results of the interference of the man into the nature. The technical
progres has the not trifling influence on the contemporary agriculture and food production . The Polish agricul-
ture must tackle with problems being results of the past centrally controlled economy, as and present, connected
processes of the globalization. Polish farmers must deal with requirements of the growing competition, EU
regulations, and Polish legislation  which not always works in compliance with  expectations of the society.
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