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Współcześnie termin 
„konstytucja” odnosi się 
do ustawy zasadniczej, 
czyli najważniejszego 

aktu prawnego 
określającego ustrój 
polityczny państwa, 

uprawnienia władz oraz 
obowiązki i prawa 

obywateli.



KONSTYTUCJA 3 MAJA

Została uchwalona 3 maja 1791 
roku  na Sejmie Czteroletnim. 
Ustawa regulowała ustrój 
prawny Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów. Powszechnie 
przyjmuje się, że Konstytucja 3 
Maja była pierwszą w Europie 
i drugą na świecie (po 
konstytucji amerykańskiej 
z 1787  roku) nowoczesną, 
spisaną konstytucją. 

Sala Senatorska na Zamku 
Królewskim w Warszawie, 
miejsce uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja



"Uchwalenie Konstytucji„ 

obraz Kazimierza Wojniakowskiego

1806 r. 



Twórcy Konstytucji 3 Maja:

Stanisław August Poniatowski
Stanisław Małachowski
Ignacy Potocki
Hugo Kołłątaj 
Julian Ursyn Niemcewicz 
Stanisław Staszic
Scipione Piattoli



„Uchwalenie Konstytucji 3 Maja” 
obraz Jana Matejki



Ustawa Rządowa wprowadzała trójpodział władzy na: 
ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Znosiła m.in. 
liberum veto, konfederacje, wolną elekcję, a także podział 
na Koronę i Litwę, tworząc jedną Rzeczpospolitą.

Władza ustawodawcza: 
• Izba poselska 

(204 posłów wybieranych przez szlachtę na dwuletnią kadencję i 24 
plenipotentów reprezentujących miasta królewskie) 

• Senat 
(132 senatorów, wyżsi urzędnicy: wojewodowie, kasztelanowie,
ministrowie i biskupi)

Władza wykonawcza: 
• Król 
• Straż Praw

Władza sądownicza: 

• Trybunał Koronny
• Sądy oddzielne dla stanów



Konstytucja 3 Maja została zapisana w 11 artykułach, które
poprzedzał uroczysty wstęp (preambuła). Ustawa miała
ulepszyć ustrój kraju i wzmocnić Rzeczpospolitą. Zmieniała
ustrój w Rzeczypospolitej z monarchii parlamentarnej na
monarchię konstytucyjną. W miejsce elekcji króla
wprowadzała tron dziedziczny. Następcą tronu po Stanisławie
Auguście Poniatowskim miał być elektor saski Fryderyk
August, wnuk Augusta III Sasa i jego potomkowie.
Trzeciomajowa ustawa niosła też ze sobą pewien postęp
w dziedzinie ochrony praw obywatelskich. Odbierała
uprawnienia polityczne szlachcie, która nie posiadała
majątku. Konstytucja potwierdzała przywileje mieszczańskie
nadane w akcie prawnym z 18 kwietnia 1791 roku. Według
tego aktu, mieszczanie mieli prawo do bezpieczeństwa
osobistego, posiadania majątków ziemskich, mogli starać się
o nabywanie stanowisk w wojsku, administracji publicznej
i Kościele. Chłopi nie otrzymali pełnych praw obywatelskich,
zostali natomiast objęci rodzajem ochrony ze strony państwa
przed nadużyciami ze strony szlachty.



Konstytucja 3 Maja 
obowiązywała jedynie 

przez 14 miesięcy, jednak 
była wielkim osiągnięciem 
narodu polskiego dążącego 

do zachowania 
niezależności państwowej 

oraz zapewnienia 
możliwości rozwoju 

gospodarczego
i politycznego kraju.



Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja

Święto Konstytucji 3 Maja obchodzono do ostatniego 
rozbioru. Świętowanie 3 maja było zakazane we 

wszystkich zaborach. Przywrócono je po odzyskaniu 
niepodległości w 1919 roku. Podczas II wojny 

światowej w czasie okupacji niemieckiej i radzieckiej 
Święto zostało zdelegalizowane. Po II wojnie 

światowej zwyczaj obchodów powrócił i trwał aż do 
1946 roku. 18 stycznia 1951 roku władze PRL zniosły 

Święto Konstytucji.
Od 1990 roku Święto Konstytucji 3 maja – znów jest 
świętem narodowym a od 2007 roku obchodzone jest 

również na Litwie.

1 Maja - Międzynarodowe Święto Pracy

2 Maja - Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej oraz Dzień Polonii i Polaków za Granicą

3 Maja - Święto Konstytucji 3 Maja


