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1. Wstęp

Artykuł 235 ust. 1 Konstytucji RP wskazuje, że projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć 
co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent Rzeczypospolitej. Nie oznacza to jednak, 
że postulaty de lege ferenda nie mogą być wysuwane w nauce prawa konstytucyjnego ani tego, że 
przedstawiciele doktryny czy organizacji pozarządowych nie mogą wysuwać postulatów i propozycji. 
Przeciwnie, inicjatywy takie jak choćby VII Kongres Republikański z 10 listopada 2012 roku (zatytułowany 
„Czas na Nową Konstytucję”) mogą pozytywnie inspirować parlamentarzystów oraz Prezydenta do 
podejmowania stosownych inicjatyw.

Pełniąc funkcję analityka prawnego w Instytucie Gospodarki Rolnej, a równolegle współpracując z 
Instytutem Spraw Konstytucyjnych, w świetle aktualnych wydarzeń w Europie Środkowo-Wschodniej, 
o których śmiało można powiedzieć, że należy odczytywać je w kategoriach momentu konstytucyjnego 
(o czym miałem przyjemność rozmawiać z dr. Pawłem Bałą w rozmowie dla portalu SwiatRolnika.
info, który zgodził się z moją opinią1 - podobny pogląd wyraża też dr Mateusz Tondera, również 
współpracujący z Instytutem Spraw Konstytucyjnych), w ramach pracy a także działalności publicystycznej 
i popularyzatorskiej z zakresu prawa konstytucyjnego2 zaproponowałem wprowadzenie do Konstytucji 
przepisu o brzmieniu „Rzeczpospolita Polska stoi na straży wolności produkcji rolnej oraz bezpieczeństwa 
żywnościowego”.

Niniejszy raport ma na celu:

1. zdefiniowanie pojęć „wolności produkcji rolnej” oraz „bezpieczeństwa żywnościowego”;

2. wskazanie przykładowych zagrożeń dla tychże;

3. przedstawienie charakteru niniejszego przepisu jako normy programowej oraz wykazanie potrzeby 
wprowadzenia takiej regulacji.

W szczególności wskazać należy jeden istotny fakt. W artykule Konstytucja RP vs epidemia COVID-19 
– diagnoza i postulaty de lege ferenda pisałem, że „epidemia COVID-19 udowodniła jak bardzo 
nieprzygotowane na gruncie ustrojowym było Państwo Polskie do zmagań z pandemią. Problematyka 
stanów nadzwyczajnych powinna stać się przedmiotem debaty publicznej a polityczny konsensus, 
który powinien się wytworzyć, powinien umożliwić wprowadzenie odpowiednich zmian na gruncie 
konstytucyjnym, które pozwolą lepiej władzom publicznym zmagać się tak z aktualną pandemią, jak 
i innymi zagrożeniami, które mogłyby w przyszłości dotknąć nasz kraj”3. Jeszcze przed inwazją Rosji 

1 „SwiatRolnika.info: Panie Mecenasie, historia dzieje się na naszych oczach. Wojna na Ukrainie, kryzys finansowy, a do tego wizja globalnego kryzysu żywnościowego, 
którego skutki odczuwalne będą również w Polsce. Czy, tak jak to miało miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej wraz z upadkiem żelaznej kurtyny, możemy mówić o 
momencie konstytucyjnym? Paweł Bała: (…) Czy całe to otoczenie geopolityczne, społeczne, ekonomiczne skłania do wniosku, że może skutkować wytworzeniem się w 
naszym państwie momentu konstytucyjnego, o który Pan pyta? Jeżeli moment konstytucyjny definiować jako gwałtowną zmianę społeczną, gospodarczą, geopolityczną czy 
inną, gdzie pojawia się powszechne przekonanie o konieczności osiągnięcia porozumienia co do nowej treści i formy ustroju, to nadchodzący kryzys żywnościowy może być 
tak oceniany. Nie znamy jego skali, natomiast dojrzałe Państwo musi prognozować zagrożenia i im przeciwdziałać.” (https://swiatrolnika.info/opinie/rolnictwo/pawel-bala-
nadchodzacy-kryzys-zywnosciowy-moze-byc-oceniany-jako-moment-konstytucyjny.html, dostęp on-line: 14.06.2022 r.)

2 Między innymi na łamach czasopisma „Myśl Suwerenna” - M. Szymański, Wyzwania dla polskiego konstytucjonalizmu w świetle sytuacji w Europie Środkowo-Wschodniej, „Myśl 
Suwerenna”, 1(7)/2022, w druku.

3 Artykuł dostępny on-line: https://myslsuwerenna.pl/szymanski-konstytucja-rp-vs-epidemia-covid-19-diagnoza-i-postulaty-de-lege-ferenda/ (dostęp on-line: 14.06.2022). 
Tekst został pierwotnie opublikowany w kwartalniku “Myśl Suwerenna. Przegląd Spraw Publicznych” nr 2(4)/2021. 
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na Ukrainę 24 lutego 2022 roku na stronie Fundacji Republikańskiej opublikowany został artykuł pt. 
„Odporność zbiorowa” na łamach której Piotr Sosnowski wskazywał, że „mimo tragedii, jaką jest pandemia 
COVID-19, bezpieczeństwo żywnościowe Polski pozostaje niezagrożone”4. Zaledwie kilka tygodni później 
teza ta została mocno zdezaktualizowana – działania rosyjskich wojsk spowodowały kryzys żywnościowy, 
który w najbliższych miesiącach może zyskać rozmiar globalnej katastrofy.

2. Wolność produkcji rolnej

2.1. Produkcja rolna

Podstawowym problemem jaki należy rozstrzygnąć jest wskazanie w jaki sposób należy rozumieć 
„produkcję rolną”. Jak wskazywał Jerzy Bieluk „w polskim prawie brakuje jednolitego pojęcia określającego 
procesy wytwórcze w rolnictwie. Ustawodawca posługuje się różnymi wyrażeniami, jak np. „produkcja 
rolna”, „działalność rolnicza”, „działalność wytwórcza w rolnictwie”, które nie oznaczają dokładnie tego 
samego”5.

Należy podkreślić, że trudnym do zaakceptowania byłby pogląd zgodnie z którym ustawa zasadnicza 
powinna posługiwać się specjalistycznym językiem konkretnej gałęzi prawa, by w ramach normy 
programowej zapewnić wolność prowadzenia działalności rolniczej. Cytowany Autor wskazywał zresztą, 
że „definicja działalności rolniczej zawarta w u.p.d. jest nie precyzyjna i może wywoływać problemy w 
praktyce. Oprócz błędów, takich jak zaliczenie grzybów do roślin lub zwierząt, zawiera ona poważniejsze 
nieścisłości: nierozróżnianie hodowli i chowu zwierząt czy nie uwzględnienie innych organizmów żyjących 
w wodzie oprócz ryb. Praktyka organów skarbowych idzie w kierunku rozsądnej interpretacji przepisów, 
jednak w prawie podatkowym dążyć należy do jak największej precyzji sformułowań i definicji, szczególnie 
w przypadku wyłączeń z opodatkowania”6. Wchodzenie w językowe kontrowersje wynikające z treści 
aktów prawnych tworzących polskie prawo rolne na gruncie konstytucyjnym doprowadzić musiałoby do 
stworzenia normy niezwykle rozbudowanej, uwzględniającej wszelkie rozbieżności i kontrowersje tak w 
prawie rolnym, jak i w naukach rolniczych. Śmiało można postawić tezę, że nie tak powinna być budowana 
norma programowa na poziomie ustawy zasadniczej.

Słownik Języka Polskiego PWN definiuje produkcję rolną jako „uprawę roślin, chów zwierząt, gospodarkę 
leśną, rybną itp.”7. Warto wskazać, że Główny Urząd Statystyczny w ramach listy stosowanych pojęć 
definiuje globalną produkcję rolniczą jako „całą produkcję rolniczą w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej 
prowadzonej przez podmioty gospodarcze niezależnie od sekcji PKD, do której są zaliczane. Dotyczy 
gospodarstw indywidualnych (w rachunkach narodowych element Sektora Gospodarstw Domowych) i 

4 https://fundacjarepublikanska.org/odpornosc-zbiorowa/ (dostęp on-line: 14.06.2022).

5 J. Bieluk, Pojęcie działalności rolniczej w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, „Przegląd Prawa Rolnego”, nr 2(4)/2008, s. 181.

6 Ibidem, s. 192.

7 https://sjp.pwn.pl/slowniki/produkcja%20rolna.html
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pozostałych gospodarstw wytwarzających produkcję rolniczą”. Produkcja ta obejmuje produkcję roślinną 
(surowe (nieprzetworzone) produkty pochodzenia roślinnego) oraz zwierzęcą (produkcję żywca rzeźnego 
oraz surowych (nieprzetworzonych) produktów pochodzenia zwierzęcego i przyrost pogłowia zwierząt 
gospodarskich (inwentarza żywego — stada podstawowego i obrotowego), do którego zaliczono: bydło, 
trzodę chlewną, owce, konie i drób)8. Zauważyć w tym miejscu należy, że w ramach działów specjalnych 
produkcji rolnej występują również aktywności rolnicze polegające na hodowli zwierzęcej której celem nie 
jest produkcja żywności, lecz również innych dóbr.

2.2. Wolność produkcji rolnej a wolność gospodarcza

Pojęcie „wolności produkcji rolnej” należy uznać za część „wolności gospodarczej”. Trybunał Konstytucyjny 
wskazał, że „społeczna gospodarka rynkowa, zgodnie z treścią art. 20 konstytucji “stanowi podstawę 
ustroju gospodarczego RP”. Cechami konstytucyjnymi pożądanego przez ustrojodawcę modelu gospodarki, 
w ujęciu tego artykułu, są: wolność gospodarcza, własność prywatna oraz solidarność, dialog i współpraca 
partnerów społecznych. Na tych trzech założeniach opiera się bowiem, zgodnie z jego treścią, społeczna 
gospodarka rynkowa. W płaszczyźnie konstytucyjnoprawnej społeczna gospodarka rynkowa wyznaczona 
jest z jednej strony przez podstawowe, tradycyjne elementy rynku w postaci wolności gospodarczej i 
własności prywatnej, z drugiej zaś przez solidarność społeczną, społeczny dialog i współpracę partnerów 
społecznych. W ujęciu art. 20 konstytucji społeczna gospodarka rynkowa stanowi więc nie tylko określony 
model ekonomiczny, ale także pożądany przez ustrojodawcę obraz ładu społecznego”9.

Samo zagadnienie wolności gospodarczej zostało przez polskich konstytucjonalistów już opisane w 
licznych monografiach, artykułach naukowych, omówieniach, glosach i innych tekstach. Dla niniejszego 
raportu wystarczającym będzie przypomnienie, że wolność ta nie ma charakteru absolutnego10 i w polskim 
systemie prawnym możemy odnaleźć szereg regulacji wprowadzających liczne jej ograniczenia. Trybunał 
zauważył wręcz, że „pełna swoboda działalności gospodarczej we wszelkich dziedzinach zagrażać by mogła 
nie tylko bezpieczeństwu państwa i obywateli, ale także porządkowi publicznemu”11. Artykuł 22 Konstytucji 
RP wskazuje, że ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy 
i tylko ze względu na ważny interes publiczny. W swoim orzecznictwie Trybunał Konstytucyjny wskazywał, 
ze rekonstrukcja treści normatywnej gwarancji wolności działalności gospodarczej wymaga uwzględnienia 
obydwu artykułów ustawy zasadniczej, tj. art. 20 i art. 2212. Wskazać należy, że jakkolwiek art. 22 reguluje 
zarówno formalne, jak i materialne ograniczenia wolności gospodarczej, to jednak nie wyłącza on art. 31 
ust. 3 Konstytucji RP przy ocenie ograniczeń wolności działalności gospodarczej13. Zdaniem Trybunału 
ustawodawca nie posiada kompetencji do swobodnego interpretowania kategorii „ważnego interesu 
społecznego” o jakim mowa w art. 22 ustawy zasadniczej lecz powinien on brać pod uwagę te wartości, 
które wylicza art. 31 ust. 3 Konstytucji, a który zakłada możliwość ograniczenia w zakresie korzystania 

8 https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2258,pojecie.html

9 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 30 stycznia 2001 r., sygn. K 17/00.

10 M. Sługocka, Wolność działalności gospodarczej jako norma-zasada [w:] M. Sadowski, P. Szymaniec, „Acta Erasmiana. Tom 3: Prace prawnicze”, Wrocław 2012, s. 138.

11 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2003 r., sygn. SK 15/02.

12 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2015 r., sygn. K 1/14.

13 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 marca 2015 r., sygn. P 4/14.
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z konstytucyjnych wolności i praw tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym 
państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i 
moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób14.

Wolność produkcji rolnej wchodzi w skład wolności gospodarczej jednak, co zostanie wykazane w dalszej 
części niniejszego opracowania, uzasadnione jest wydzielenie tego pojęcia celem bardziej szczegółowego 
uregulowania tego zagadnienia – podobnie jak, mimo obowiązywania zasady demokratycznego państwa 
prawa uregulowanej w art. 2 Konstytucji RP, uzasadnione jest odrębne obowiązywanie np. prawa do życia 
(art. 38 Konstytucji).

3. Pojęcie „bezpieczeństwa żywnościowego”

Pojęcie bezpieczeństwa żywnościowego, w przeciwieństwie do np. bezpieczeństwa energetycznego, przez 
długi czas znajdowało się poza zainteresowaniem opinii publicznej. Zmiana nastąpiła w wyniku wojny 
na Ukrainę oraz możliwości załamania się łańcuchów dostaw – państwo to jest jednym z kluczowych na 
światowej gospodarki producentem żywności.

Jak wskazuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi „bezpieczeństwo żywnościowe to działania, 
które podejmują państwa, aby zapewnić społeczeństwu dostęp do żywności: odpowiedniej jakości 
(bezpiecznej, odżywczej i różnorodnej); w odpowiedniej ilości. Działania te mają na celu także zapewnienie 
żywności przystępnej cenowo poprzez funkcjonujący bez zakłóceń łańcuch dostaw. O bezpieczeństwie 
żywnościowym mówimy wtedy, gdy w kraju nie brakuje żywności dobrej jakości i jest ona dostępna 
dla każdego”15. Z kolei według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa 
(FAO) „bezpieczeństwo żywnościowe to sytuacja, w której wszyscy ludzie przez cały czas mają fizyczny, 
społeczny i ekonomiczny dostęp do wystarczającej, bezpiecznej i odżywczej żywności, zaspokajającej ich 
potrzeby żywieniowe i preferencje dla prowadzenia aktywnego i zdrowego życia”16. Należy pamiętać o 
tym, że pojęcie to nie jest tożsame z „bezpieczeństwem żywności”.

Czy bezpieczeństwo żywnościowe można traktować jako jeden z rodzajów bezpieczeństwa, o którym 
mówi art. 5 Konstytucji RP? Piotr Tuleja wskazuje, że bezpieczeństwo „należy rozumieć szeroko, jako stan 
dający poczucie pewności i stabilności oraz ochrony. W zakres tego pojęcia wchodzi m.in. bezpieczeństwo, 
polityczne, militarne, socjalne, ekologiczne”17. Paweł Sarnecki skupiał się głównie na bezpieczeństwie 
rozumianym jako wolność od zagrożeń takich jak np. zamachy („konstytucyjnym zadaniem, wytyczonym 
przez art. 5, jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom, a więc przeciwdziałanie wszelkim, a zwłaszcza 
bezprawnym zagrożeniom i zamachom, wymierzonym w funkcjonowanie obywateli, przebiegające w 

14 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 października 2001, sygn. K 28/01, wyrok TK z dnia 17 grudnia 2003, sygn. SK 15/02.

15 https://www.gov.pl/web/rolnictwo/bezpieczenstwo-zywnosciowe

16 J. Kościański, Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności, https://www.farmer.pl/agroskop/analizy-i-komentarze/bezpieczenstwo-zywnosciowe-i-
bezpieczenstwo-zywnosci,62449.html

17 P. Tuleja, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. II, LEX 2021.
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ramach prawa i z ich dobrą wolą, w duchu zaufania do władz państwowych. W odróżnieniu od poprzednio 
analizowanych zadań, „zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom” wymaga wąskiej interpretacji, 
albowiem powinno być jedynie pewną reakcją, choć także o charakterze profilaktycznym na rzeczywiste 
lub potencjalne (ale realne), zagrożenia i zamachy”18). Przyjąć można, że pojęcie „bezpieczeństwa 
żywnościowego” mieści się w ramach pojęcia „bezpieczeństwa”, o którym mowa w art. 5 ustawy 
zasadniczej (tak jak np. bezpieczeństwo ekologiczne czy energetyczne) jednak, do tej pory, doktryna prawa 
konstytucyjnego nie zajmowała się tym problemem.

4. Zagrożenia dla bezpieczeństwa żywnościowego oraz wolności 
produkcji rolnej

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że obszar produkcji rolnej oraz bezpieczeństwa żywnościowego są dziś 
narażone na liczne zagrożenia, wynikające, między innymi, z kontrowersyjnych propozycji legislacyjnych 
oraz popularnych trendów światopoglądowych. Istnieje szereg postulatów które mają na celu osłabić 
produkcję rolną, takich jak np. wprowadzenie zakazu reklamy niektórych produktów (np. mięsa), 
wprowadzenia specjalnych podatków (np. od mięsa) celem zniechęcenia konsumentów do spożywania 
takich rodzajów żywności, a przede wszystkim ograniczeń w zakresie wolności produkcji rolnej. Wskazać 
należy tu zarówno na ograniczenia w metodzie prowadzenia hodowli (mowa tu w szczególności 
o postulacie zakazu uboju rytualnego19 czy tzw. chowu klatkowego20) czy jej rodzaju (szczególnie 
popularnym w debacie publicznej jest temat potencjalnego zakazu hodowli zwierząt futerkowych, 
którego wprowadzenie mogłoby odbić się negatywnie na cenach żywności – zauważyć natomiast należy, 
że organizacje antyhodowlane stosują strategię mającą na celu wprowadzenie najpierw zakazu hodowli 
zwierząt na futra, a następnie zwierząt hodowanych celem ich spożycia. Proponowany jest również zakaz 
produkcji mleka czy jaj).

Nie powinno budzić najmniejszej wątpliwości, że aktualne wprowadzenie takich zakazów stałoby w 
skrajnej sprzeczności z interesami ekonomicznymi polskich producentów rolnych, a także, że mogłoby 
jednoznacznie negatywnie odbić się na bezpieczeństwie żywnościowym. Likwidacja całych sektorów 
rolnictwa oraz de facto pozbawienie polskich konsumentów dużej ilości produktów rolnych poskutkować 
musiałoby drastycznym zmniejszeniem się żywności dostępnej na rynku oraz wzrost cen pozostałych. 
Rzeczywiście, w ostatnich miesiącach Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności wyraził zgodę na 

18 L. Garlicki, M. Zubik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom I, wyd. II, https://sip.lex.pl/#/commentary/587734533/531973/garlicki-leszek-red-
zubik-marek-red-konstytucja-rzeczypospolitej-polskiej-komentarz-tom-i-wyd-ii?cm=URELATIONS.

19 Konstytucyjność wprowadzenia zakazu w Polsce uboju rytualnego była przedmiotem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2014 r., sygn. akt K 52/13.

20 Opisując możliwy zakaz chowu klatkowego w Unii Europejskiej wskazywałem, że „można debatować o tym czy zakaz chowu klatkowego jest moralnie uzasadniony, czy 
na poziomie krajowym powinno się od niego odchodzić, czy nie powinno zachęcać się Polaków za pomocą akcji społecznych do wybierania tych produktów, które wiążą się z 
gwarancją lepszej jakości życia zwierząt w trakcie procesu produkcji a także o naszych codziennych wyborach konsumenckich i o tym po jakie kategorie jajek lepiej jest sięgać. 
(…) Można też stawiać pytania o to czy zakaz chowu klatkowego byłby zgodny z Konstytucją RP, czy też nie stanowiłby zbyt daleko idącej ingerencji w konstytucyjną zasadę 
wolności gospodarczej. W debacie nad europejskim zakazem chowu klatkowego należy kierować się realizmem. Nie ulega wątpliwości, że troska o dobrostan zwierząt w 
procesie produkcji żywności powinna leżeć na sercu ustawodawcy, jednak tworząc regulacje mające na celu ochronę praw zwierząt nie można pominąć również argumentów, 
które mogą sugerować, że jego wprowadzenie, z perspektywy globalnej, nie przyniesie pozytywnych skutków. Zakaz chowu klatkowego należy bowiem rozpatrywać także 
z perspektywy ekonomicznej – kraje Europy Wschodniej, a przede wszystkim Ameryki Południowej, są wręcz żywotnie zainteresowane wprowadzeniem unijnego zakazu. 
W krajach postsowieckich, a w szczególności w krajach Mercosur, zakaz chowu klatkowego nie obowiązuje, a czołowi europejscy producenci żywności nie zrezygnują z 
prowadzenia działalności w dotychczasowy sposób, lecz jedynie przeniosą swoje inwestycje poza obszar Unii Europejskiej” (M. Szymański, Zakaz chowu klatkowego w Unii 
Europejskiej – perspektywy, https://swiatrolnika.info/informacje/zakaz-chowu-klatkowego-w-unii-europejskiej-perspektywy.html).
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temat sprzedaży na europejskim rynku tzw. „nowej żywności” (mowa tu o np. chrząszczach)21 jednak, 
choćby z racji na kontekst kulturowy, ciężko wyobrazić sobie by tego typu rodzaj produktów mógł stać 
się alternatywą dla tradycyjnego pożywienia Europejczyków. Rozwijane są pewne eksperymentalne 
formy żywności w postaci tzw. „sztucznego mięsa” jednak (choć jest to temat który powinien być 
raczej analizowany przez odpowiednich specjalistów, a nie konstytucjonalistów) wątpić należy by 
uzasadnionym było likwidowanie tradycyjnego rolnictwa w tym momencie tylko po to, by zastąpić je 
produkcją „sztucznego mięsa”. Z pewnością zaś realizacja radykalnych postulatów skrajnych organizacji 
antyhodowlanych poskutkować musiałaby licznymi negatywnymi następstwami dla polskiej gospodarki, 
wolności gospodarczej, a także interesu konsumentów. W skrajnej sytuacji mogłaby poskutkować 
poważnym osłabieniem polskiego bezpieczeństwa żywnościowego.

5. Idea normy programowej

Nie ulega wątpliwości, że proponowana norma miałaby charakter programowy. Jak wskazuje 
Trybunał Konstytucyjny „konstytucyjne normy programowe to takie normy, które wyznaczają 
władzy publicznej,  w tym ustawodawcy, obowiązek dążenia do maksymalnego stopnia 
osiągnięcia pewnych celów społecznych i gospodarczych, uznanych przez ustrojodawcę za szczególnie 
ważne”22. Tym samym, w przypadku wprowadzenia regulacji ograniczających wolność produkcji rolnej bądź 
zagrażających bezpieczeństwu żywnościowemu, w ramach kontroli przepisów Trybunał Konstytucyjny, 
biorąc pod uwagę wyrażoną w przepisie ustawy zasadniczej wolę Narodu Polskiego by wartości te 
były chronione w sposób szczególny – powinien orzec o niekonstytucyjności takich regulacji a w razie 
ewentualnej kolizji z innymi normami, w miarę możliwości, przyznawać pierwszeństwo tej zaproponowanej 
we mnie w ramach niniejszego przepisu.

Warto zauważyć, że w ostatnim czasie spotkać możemy się z pewnym trendem mającym na celu swoiste 
„doprecyzowywanie” ustawy zasadniczej. Kontrowersyjne metody odczytywania konstytucji takie jak 
np. living tree constitution sprawiają, że pojawiają się wątpliwości czy wartości, które do tej pory były 
chronione przez ustawę zasadniczą – cały czas podlegają takiej ochronie. Dobrym przykładem może tu być 
projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej który w 2020 roku przedstawił Prezydent 
RP Andrzej Duda, którego istotą było uniemożliwienie adopcji dziecka przez pary homoseksualne 
(„Przysposobić można dziecko, tylko dla jego dobra. Przysposobić wspólnie mogą tylko małżonkowie. 
Zakazane jest przysposobienie przez osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci”) co, 
oczywiście, wynika z prób interpretacji art. 18 ustawy zasadniczej w duchu progresywnym, zakładającym, 
jakoby Konstytucja RP nie uniemożliwiała realizacji postulatów ruchu LGBT takich jak np. wprowadzenie 
do polskiego porządku prawnego związków partnerskich lub małżeństw tej samej płci. Oczywistym jest, 
że regulacja ta miała na celu uniemożliwienie realizacji postulatu budzącego największy opór społeczny tj. 
adopcji dzieci przez takie pary, nawet w przypadku progresywnego (a de facto – wbrew intencjom autorów 
ustawy zasadniczej) odczytania art. 18 Konstytucji. Proponowana regulacja służyłaby podobnemu celowi 
– byłaby ona dodatkowym gwarantem tego, że Konstytucja stać będzie na straży polskiego rolnictwa.

21 https://www.money.pl/gospodarka/unia-wydala-zgode-na-nowa-zywnosc-bedziesz-jesc-robaki-i-mozesz-nawet-o-tym-nie-wiedziec-6639563590831072a.html

22 Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2015 roku, Warszawa 2015.
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