
Święto 3 Maja w 2020 roku 



Historia Konstytucji 3 Maja 

1791 roku 

 Konstytucja 3 Maja (właściwa nazwa 

Ustawa Rządowa z dnia 3 maja 1791 

roku) – została uchwalona w dniu 3 maja 

1791 roku, uregulowała ona ustrój 

prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 

Konstytucja 3 maja była pierwszą  

w Europie i drugą na świecie (wcześniej 

uchwalono konstytucję amerykańską  

w 1787 roku), uznana była za 

nowoczesna, spisaną konstytucję. 



Twórcy Konstytucji 3 Maja z 1791 roku 

Stanisław August Poniatowski 

(1732-1798) 

Ignacy Potocki (1750-1809) 



Twórcy Konstytucji 3 Maja z 1791 roku 

Hugo Kołłątaj (1750-1812) 

J. Ursyn Niemcewicz (1758-1841) 

Stanisław Staszic (1755-1826) 



Postacie historyczne związane  

z Konstytucją 3 Maja z 1791 roku 

- Stanisław August Poniatowski 

- Jan Dekert 

- Elżbieta Grabowska 

- Jan Kiliński 

- Klemens Maria Houfbauer 

- Antoni Stanisław Czetwertyński-Światopełk 

- Franciszek Ksawery Branicki 

- Hugo Kołłątaj 

- Ignacy Potocki 

- Adam Kazimierz Czartoryski 

- Stanisław Małachowski 

- Ignacy Zakrzewski 

- Tadeusz Kościuszko 

- Kazimierz Sapieha 

- Jan Suchorzewski 

- Kazimierz Konopka 

- Stanisław Staszic 

- Andrzej Zamoyski 

- Józef Poniatowski 



Konstytucja 3 Maja została ustanowiona ustawą rządową 

przyjętą tego dnia przez Sejm Czteroletni. Została 

zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad 

opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu 

politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja 

zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła 

znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i 

decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi, 

wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i 

szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten 

sposób łagodząc nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie 

zniosła liberum veto. Przyjęcie samej Konstytucji sprowokowało 

wrogość państw sąsiadujących. W wojnie w obronie konstytucji 

Polska, zdradzona przez swojego pruskiego sprzymierzeńca 

Fryderyka Wilhelma II, została pokonana przez Imperium 

Rosyjskie, wspierające konfederację targowicką – spisek części 

polskich magnatów przeciwnych zmianie ustroju 

Rzeczypospolitej. Po utracie niepodległości w 1795 roku przez 

123 lata rozbiorów przypominała o walce o niepodległość. 

Zdaniem dwóch współautorów Ignacego Potockiego i Hugona 

Kołłątaja była „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”.  



Ustrój Rzeczypospolitej po przyjęciu 

Konstytucji 3 Maja 

Władza ustawodawcza – parlament jako 

najwyższy organ władzy wybierany na dwa lata, sejm 

zwoływany przez króla lub marszałka. 

 

Władza wykonawcza – Król i Straż Praw (rząd), w 

skład którego wchodzili: prymas, pięciu ministrów, 

pełnoletni następca tronu bez prawa głosu , marszałek 

sejmu. 

  

Władza sądownicza – sądownictwo zostało 

usprawnione. Ministrowie i wyżsi urzędnicy odpowiadali 

przed specjalnym sądem sejmowym. Sądownictwo 

szlachecki zostało poddane sądom ziemiańskim.  



• Katolicyzm ustanowiono religią panującą  

• Ustanowiono wolność wyznania, choć apostazja, czyli odejście od 

katolicyzmu, było nadal przestępstwem  

• Pozbawiono praw politycznych szlachtę gołotę, tzn. nie posiadającą 

dóbr ziemskich; szlachcie posesjonatom potwierdzono stare 

przywileje  

• Na mieszczan rozciągnięto przywilej neminem captivabimus nisi 

iure vitum  

• Wprowadzono trójpodział władzy  

• Tron polski miał być dziedziczny  

• Polska stała się monarchią konstytucyjną  

• Zniesiono liberum veto, wolne elekcje, konfederacje.  

• Decyzje sejmu miały być wiążące dla sejmików wojewódzkich  

• Sejm składał się z dwóch izb - wybieranych na dwuletnią kadencję, 

przy czym Izba Poselska miała przewagę nad Senatem  

• Stworzono tzw. Sejm Gotowy – posłowie którzy w nim zasiadali byli 

wybierani co dwa lata i mogli być powołani na obrady sejmu w każdej 

chwili.  

Postanowienia wynikające z konstytucji 3 maja 



Postanowienia wynikające z Konstytucji 3 Maja cd. 

• Co 25 lat od uchwalenia Ustawy Rządowej zbierał się Sejm 

Konstytucyjny, który mógł zmienić konstytucję.  

• Władzę wykonawczą powierzono Straży Praw, w której skład 

wchodzili król, prymas i pięciu ministrów wyznaczonych przez 

króla, którzy mu podlegali lecz których mógł usunąć tylko sejm, z 

dwóch sekretarzy (bez prawa głosu), z pełnoletniego następcy tronu 

(bez prawa głosu) i Marszałka Sejmu (bez prawa głosu).  

• Głową Straż Praw został nieodpowiedzialny politycznie ani 

konstytucyjnie król - jego decyzje, by weszły w życie, wymagały 

kontrasygnaty ministrów, którzy z kolei byli odpowiedzialni przed 

sejmem.  

• Chłopi przeszli pod opiekę rządu.  



Polskie konstytucje i ich kluczowe nowelizacje 

Konstytucja 3 Maja – 3 maja 1971 roku – 1791-1793 

Konstytucja Księstwa Warszawskiego - 22 lipca 1807 roku - 1807-1815 

Konstytucja Królestwa Polskiego - 27 listopada 1815 roku - 1815-1832 

Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu z 1815 -3 maja 1815 roku - 

1815-1818 

Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu z 1818 - 11 września 1818 

roku - 1818-1833 

Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa z 1833 - 29 lipca 1833 roku - 1833-1846 

Statut Organiczny dla Królestwa Polskiego - 14 lutego/26 lutego 1832 

Statut Krajowy Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem 

Krakowskim - 26 lutego 1861 roku - 1861-1918 

Mała Konstytucja z 1919 - 20 lutego 1919 roku - 1919-1921 

Statut Organiczny Województwa Śląskiego - 15 lipca 1920 roku - 1920-1945 

Konstytucja marcowa - 17 marca 1921 roku - 1921-1935, 1945-1952  

Nowela sierpniowa - 2 sierpnia 1926 roku - 1926-1935 

Konstytucja kwietniowa - 23 kwietnia 1935 roku - 1935-1945 

Mała Konstytucja z 1947 - 19 lutego 1947 roku - 1947-1952 

Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - 22 lipca 1952 roku - 1952-

1997 

Mała Konstytucja z 1992 - 17 października 1992 roku - 1992-1997 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - 2 kwietnia 1997 roku - od 1997 

 



Polacy od wielu lat obchodzą Święto Konstytucji 

3 Maja, podniośle celebrując tę uroczystość.  

W 2020 roku może być inaczej. Z uwagi na 

sytuację w jakiej obecnie się znajdujemy, nie 

jesteśmy w stanie się spotkać i wspólnie cieszyć 

się tym świętem. Jednakże należy wiedzieć, że 

Polacy są narodem wspierającym się i według 

obowiązującego hasła #zostanwdomu święto to 

może być obchodzone w oryginalny i 

niepowtarzalny dotąd sposób. Na znak 

solidarności narodu możemy wywiesić nasze 

barwy narodowe oknach naszych domów, tak 

aby cały świat zobaczył Polskę zjednoczoną,  

biało-czerwoną.  



Dziękuję za uwagę. 

Prezentację wykonała Aleksandra Wollenberg 


