
Konstytucja 3 maja  



Król Stanisław 

August 

Poniatowski 
był królem Polski w latach 1764-1795 

i ostatnim władcą Rzeczypospolitej 

Obojga Narodów. Ocena jego 

panowania pozostaje przedmiotem 

sporów. Inicjator i współautor reform 

ustrojowych przeprowadzanych w 

Sejmie Czteroletnim, jeden z 

głównych autorów Konstytucji 3 maja. 

Krytykowany za to, że nie zdołał 

zapobiec rozbiorom Polski 



I rozbiór 

Polski - 1772 

rok 
Coraz więcej 

przedstawicieli 

szlachty zdawała 

sobie sprawę z 

potrzeby reform w 

państwie. Polsce 

zaczęła sprzyjać 

sytuacja 

międzynarodowa. 



Sytuacja międzynarodowa 

Oblężenie Oczakowa 

1787 r. - Turcja atakuje Rosję 

Bitwa pod Rewlem 

1788 r. - Szwecja atakuje Rosję 



Obrady Sejmu 

Wielkiego 

trwały od 1788 do 1792 roku, 

dlatego zostały one nazwane 

obradami Sejmu 

Wielkiego/Czteroletniego. 

Były prowadzone przez 

marszałka sejmu Stanisława 

Małachowskiego 



Stanisław 

Małachowski 
Marszałek Sejmu i sejmowej 

konfederacji koronnej, poseł 

sandomierski 1788, który reprezentował 

na Sejmie Wielkim ziemie litewskie. 

Referendarz wielki koronny. Zwolennik 

reform, brał udział w ścisłym spisku 

zorganizowanym przez króla w celu 

przygotowania projektu Konstytucji 

(obok Piattole i Kołłątaja). 



Hugo Kołłątaj 
Uczony, “projektant” Konstytucji 3 

Maja, prawdopodobnie autor 

historycznego anonimu wzywającego 

do reform ustrojowych adresowanego 

do marszałka Małachowskiego, 

twórca tzw. Kuźnicy Kołłątajowskiej, 

Kawaler Orderu Orła Białego. Na 

zebraniu 23 lipca 1792 poparł decyzję 

króla Stanisława Augusta 

Poniatowskiego o jego przystąpieniu 

do konfederacji targowickiej, potem 

jednak walczył w insurekcji 

kościuszkowskiej. 



Ignacy Potocki 
Wychowanek Collegium Nobilium w 

Warszawie, Marszałek nadworny 

litewski, członek KEN, przywódca 

stronnictwa patriotycznego, główny 

współtwórca reform, współautor 

Konstytucji 3 Maja oraz członek-

założyciel Zgromadzenia Przyjaciół 

Konstytucji Rządowej. Za działalność 

patriotyczną został odznaczony 

Orderem Orła Białego. Współautor 

dzieła: O ustanowieniu i upadku 

Konstytucji 3 maja. 



Reformy Sejmu Wielkiego 

● zwiększenie armii do 100 000 żołnierzy 

 

● stałe podatki dla szlachty i duchowieństwa 

 

● zrównanie prawa dla mieszczan zamieszkujących dobra 

królewskie ze szlachtą 

 



Informacje o Konstytucji 3 maja 

Konstytucja 3 maja, właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja została 

uchwalona w 1791 r. i była pierwszą w Europie, a drugą na świecie 

konstytucją (po konstytucji amerykańskiej). była ustawą regulującą 

ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 



Postanowienia Konstytucji 3 maja 

● tron miał być dziedziczny 

● zlikwidowano liberum veto (hasło którego mogli używać 

członkowie sejmu, zrywało to cały sejm, a wystarczył tylko jeden 

głos) 

● zniesiono wolną elekcję 

● wprowadzono trójpodział władzy 

● zniesiono podział na Koronę i Litwę 

● Powstało nowe państwo Rzeczpospolita Polska 



1792 rok - Konfederacja Targowicka 

Przywódcy: 

● Stanisław Szczęsny Potocki 

● Franciszek Ksawery 

Branicki 

● Seweryn Rzewuski 

Część magnatów w 

porozumieniu z Carycą 

Katarzyną II zawierają 

konfederację przeciwko 

zmianom. Oficjalnie decyzję o 

jej zawiązaniu ogłoszono w 

Targowicy. Targowica do dziś 

jest symbolem zdrady 

narodowej. 



Wojna w obronie Konstytucji 3 maja - 

1792 rok 

Do Polski wkroczyła armia rosyjska w liczbie 100 000 żołnierzy. 

Przeciwko niej staje sześćdziesięcio tysięczna armia polska. 



II rozbiór Polski 

- 1793 rok 
Mimo wcześniejszych 

obietnic Stanisławowi 

Augustowi 

Poniatowskiemu o 

zaprzestaniu dokonywania 

rozbiorów Katarzyna II 

wraz z Fryderykiem 

Wilhelmem II dokonują II 

rozbioru Polski. 



1793 r. - Sejm 

Grodzieński 

Sterroryzowany przez zaborców 

Stanisław August Poniatowski 

zatwierdza II rozbiór i znosi 

większość reform Sejmu 

Czteroletniego 

Reformy zniesione przez Sejm 

Grodzieński: 

● przywrócono przywileje 

szlacheckie 

● przywrócono wolną elekcję 

● przywrócono liberum veto 



Insurekcja kościuszkowska 

odbyła się w 1794 roku. Była polskim powstaniem narodowym przeciw 

Rosji i Prusom, które obejmowało również insurekcję warszawską, 

wileńską, kurlandzką, wielkopolską i kilka innych. 

Głównym jej dowódcą był Tadeusz Kościuszko. Po 12 października 

1794 roku wodzem naczelnym został Tomasz Wawrzecki.  



Tadeusz 

Kościuszko 
był inżynierem wojskowym, 

Najwyższym Naczelnikiem 

Sił Zbrojnych Narodowych 

w czasie insurekcji 

kościuszkowskiej, generał 

brygady Armii 

Kontynentalnej w czasie 

wojny o niepodległość 

Stanów Zjednoczonych. 



III rozbiór Polski - 1795 rok 

Po 2 latach od ostatniego 

rozbioru dokonano go po 

raz 3 i ostatni. Polska 

zniknęła z mapy Europy. 

Ostatnie ziemie polskie 

zabrały Rosja, Austria i 

Prusy. 



Filip Krawczyk 

Źródła: 

● youtube 

● wikipedia 

● google grafika 


