


Data Święta Konstytucji 3 Maja 

jest stała, dlatego święto to 

rokrocznie przypada w tym 

samym terminie, czyli - jak 

sama nazwa wskazuje - 3 maja. 

W 2020 Święto Konstytucji 

wypadnie w niedzielę. Jest to 

dzień ustawowo wolny. 

Oznacza to, że w tym terminie 

zamknięte będą wszystkie 

urzędy, placówki pocztowe, 

większe supermarkety, galerie 

handlowe  itd.  

Kiedy jest i co to za                                                                                                    
święto?  



3 maja to święto narodowe 

ustanowione na pamiątkę 

uchwalenia Konstytucji 3 maja, co 

miało miejsce w 1791 roku. 

Najpierw święto 3 maja ustanowiono 

w 1919 roku, czyli po tym, kiedy Polska 

odzyskała niepodległość. Po II wojnie 

światowej było obchodzone jedynie do 

1946 roku – wtedy miały 

miejsce demonstracje studenckie w 

wielu polskich miastach, po których 

władze zabroniły publicznych 

obchodów 

3 Maja – jakie to święto narodowe? 
 



Nie zawsze zdajemy sobie z 

tego sprawę, ale 3 maja to też 

święto kościelne. Jakie święto 

kościelne jest 3 maja? To 

święto Najświętszej Marii 

Panny Królowej Polski. Zostało 

ono ustanowione w 1920 roku i 

jest obchodzone tylko w 

polskim Kościele katolickim. 

 Jakie to święto kościelne? 
 



 Konstytucja wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, 
wykonawczą i sądowniczą. Ograniczała immunitety prawne oraz 
przywileje szlachty zagrodowej, tak zwanej gołoty. Celem 
ograniczeń względem szlachty było zapobieżenie możliwości 
przekupstwa, biednego szlachcica przez agentów obcego 
państwa. Konstytucja potwierdzała też przywileje 
mieszczańskie nadane w akcie prawnym z 18 kwietnia 1791 roku. 
Według tego aktu, mieszczanie mieli prawo do bezpieczeństwa 
osobistego, posiadania majątków ziemskich, prawo zajmowania 
stanowisk oficerskich i stanowisk w administracji publicznej a 
także prawo nabywania szlachectwa. Miasta miały prawo do 
wysłania na Sejm 24 plenipotentów jako swoich przedstawicieli, 
którzy mieli głos w sprawach dotyczących miast. Akt ten 
obejmował pospólstwo opieką prawa i administracji rządowej. 



 Władzę ustawodawczą posiadał dwuizbowy parlament. W skład 
parlamentu wchodziła Izba Poselska na którą składało się 204 posłów 
(szlachta ziemiańska) oraz 24 plenipotentów reprezentujących miasta 
królewskie. Oraz Izba Senacka (132 członków), w której mogli zasiadać, 
senatorowie, wojewodowie, kasztelani, ministrowie oraz biskupi.  

 Władzę wykonawczą posiadała rada królewska w skład której wchodzili 
Król jako przewodniczący, pięciu ministrów, prymas Polski (jako 
przewodniczący Komisji Edukacji Narodowej), oraz bez prawa głosu 
następca tronu, marszałek sejmu i dwóch sekretarzy. Ministrowie choć 
byli powołani przez Króla odpowiadali przed sejmem. Konstytucja 3 
maja wprowadzała pięciu ministrów – ministra policji, ministra 
pieczęci (spraw wewnętrznych), ministra pieczęci spraw 
zagranicznych, ministra belli (wojny) i ministra skarbu. Akty prawne 
wydawane przez króla, wymagały kontrasygnaty ministra. Utrzymano 
zasadę mówiącą ,że król „nic sam przez się nie czyniący, za nic w 
odpowiedzi narodowi być nie może”. 
 



 Twórcą Konstytucji 3 maja był wolnomularz Hugo Kołłątaj 

 co trzeci sygnatariusz Konstytucji 3 maja należała do lóż wolnomularskich - byli to Król 
Stanisław August Poniatowski, marszałek Sejmu Czteroletniego Ignacy Potocki, 
marszałek Konfederacji Litewskiej Kazimierz Nestor Sapieha, Prymas Michał 
Poniatowski 

 Konstytucja 3 maja została napisana w krótkim czasie i zbiegła się z Rewolucją Francuską 
również przygotowaną przez wolnomularzy. Istnieje podejrzenie, że Królestwo Polskiego 
zostało poświęcone aby uratować Republikę. 

 Konstytucja 3 maja oddawała na wieczność tron polski, niemieckiej dynastii Wettynów, z 
której każdy następca tronu począwszy od Augusta II Mocnego, był masonem. 

 Konstytucja wprowadzała kazus majątkowy, odbierając tym samym prawo do głosu 
biednej ale konserwatywnej szlachcie. 

 zapis o katolicyzmie jako religii panującej, miał jedynie uciszyć tą część posłów, która do 
lóż masońskich nie należała. Wolnomularze nie zamierzali respektować tego prawa. 
Wszak za przynależność do lóż masońskich groziła ekskomunika.  

 Sygnatariusze Konstytucji 3 maja, którzy byli wolnomularzami, w krótkim czasie 
przyłączyli się do Konfederacji Targowickiej, założonej przez innego wolnomularza 
Stanisława Szczęsnego Potockiego, który stanął na czele przewrotu. 

 
 





 

Prezentację przygotował:  

 
 Kacper Śmigiecki 


