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                Konstytucja 3 maja.

W skrócie uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca 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 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.



Powody podpisania konstytucji.
1.  Zniesienie liberum veto. 
2.  Konstytucja 3 maja miała być odpowiedzią na 

pogarszającą się sytuację wewnętrzną i 
międzynarodową Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

3.  Ingerencje w sprawy religijne. 
4. Chęć zniesienia unii polsko - litewskiej, z racji 

wzmocnienia jedności i bezpieczeństwa.
5. Zbyt szerokie przywileje szlachty pozwalające zrywać 

każdy sejm;
6. Brak reform wewnętrznych państwa;
7. Przestarzała gospodarka;
8. Brak stałej armii (tylko 12 tysięcy żołnierzy polskich i 6 

tysięcy litewskich);
9. Wybór elekcyjny króla;

10. I rozbiór Polski spowodowany osłabieniem państwa.



Redaktorzy dokumentu.
1. Jednym z jej autorów był 
Król Stanisław August 
Poniatowski. Przystąpił do 
wprowadzania 
rozważnych reform – 
utworzył ministerstwa 
skarbu i wojska oraz 
ustanowił cło krajowe. 
2. Drugim twórcą był 
Biskup kamieniecki Adam 
Stanisław Krasiński.
3. Ignacy Potocki, wniósł 
wielki wkład w redakcję 
ostatecznego kształtu 
Konstytucji 3 maja.
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Tekst Konstytucji, czyli najważniejsze 
reformy.

1. Polska krajem katolickim, ale tolerancyjnym 
wobec innych wyznań. 

2. Zniesienie wolnej elekcji. 
3. Ustanowienie monarchii dziedzicznej, zniesienie 

liberum veto.
4. Wprowadzenie trójpodziału władzy. ustanowienie 

armii narodowej w sile 100 tys. żołnierzy
5. Włączenie chłopów polskich w zakres jurysdykcji 

królewskiej. 
6. Ustanowienie praw dotyczących miast - 

mieszczanie mieli prawa polityczne, prawo do 
posiadania ziemi. 

7. Korzystne warunki rozwoju osadnictwa 
żydowskiego.



Podpisanie Konstytucji 3 Maja. 
• Zwolennicy Konstytucji, w obawie przed groźbą 
użycia siły przez stronnictwo moskiewskie, 
przyśpieszyli termin obrad nad dokumentem o 
dwa dni (planowanym terminem był 5 maja 1791) 
korzystając z faktu, że główni oponenci nie 
powrócili jeszcze z Wielkanocnej przerwy 
świątecznej. • miejscem obrad był Zamek 
Królewski w Warszawie strzeżony przez Gwardię 
Królewską i oddziały wojskowe pod 
dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego • 
Konstytucja została przyjęta przytłaczającą 
większością głosów, co zostało owacyjnie 
przyjęte przez tłum zgromadzony przed 
zamkiem. Z tej okazji wybito medal w 1791.



Obalenie Konstytucji. 
Konstytucja obowiązywała tylko przez rok, zanim została obalona przez 
armię rosyjską wraz z konfederacją targowicką w wyniku przegranej wojny 
polsko-rosyjskiej. 

 Carycy Katarzyna uważała że przyjęcie konstytucji w znaczący sposób 
zagrażało wpływom Rosji w Polsce.



Dziedzictwo.
Od czasu odzyskania niepodległości w 1918 
roku, Święto Konstytucji 3 maja było 
obchodzone jako najważniejsze święto 
państwowe. 

 Przed uchwaleniem Konstytucji Trzeciego 
Maja, termin konstytucja służył na 
określenie wszelkich ustaw uchwalanych na 
Sejmie. Dopiero po 3 maja 1791 pojęcie 
konstytucja nabrało swojego nowoczesnego 
znaczenia, określając podstawowy akt 
prawny, ustawę zasadniczą



Święto konstytucji 3 maja.
3 maja 1791 roku dzień został uznany Świętem 
Konstytucji 3 Maja. • Obchody tego święta były 
zakazane podczas rozbiorów, a ponownie jego 
obchodzenie zostało wznowione w II Rzeczypospolitej 
w kwietniu 1919 roku. Święto Konstytucji 3 Maja zostało 
zdelegalizowane przez hitlerowców i sowietów podczas 
okupacji Polski w czasie II wojny światowej. Po 
antykomunistycznych demonstracjach w 1946 r. nie 
było obchodzone w Polsce, natomiast zastąpione 
obchodami Święta 1 Maja. W styczniu 1951 r. święto 3 
maja zostało oficjalnie zdelegalizowane przez władze 
komunistyczne. • Po zmianie ustroju, od kwietnia 1990 
r. Święto Konstytucji 3 Maja należy do uroczyście 
obchodzonych polskich świąt. Od 2007 r. zaczęto je 
także odchodzić na Litwie. Pomnik ku czci konstytucji.

Pomnik ku czci konstytucji 
3 maja



Obrazy związane z konstytucją:
.

Karta tytułowa 
konstytucji 

Jan Matejko - Konstytucja 3 maja 1791 
roku.



.

.

Kamień pamięci konstytucji 3 
maja

Zaprzysiężenie konstytucji 3 maja 1791



Obchody Konstytucji 3 Maja.
Dzień 3 maja 1791 roku został uznany Świętem Konstytucji 3 
Maja. Obchody tego święta były zakazane podczas 
rozbiorów, a ponownie jego obchodzenie zostało wznowione 
w II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 roku. Święto 
Konstytucji 3 Maja zostało zdelegalizowane przez 
okupantów w czasie II wojny światowej, a w 1946 r. 
zastąpione obchodami dnia 1 Maja. W styczniu 1951 r. Święto 
3 Maja zostało oficjalnie zdelegalizowane przez władze 
komunistyczne. Do roku 1989 w tym dniu często dochodziło 
w Polsce do protestów i demonstracji antyrządowych i 
antykomunistycznych. Dopiero po zmianie ustroju, od 
kwietnia 1990 r., Święto Konstytucji 3 Maja należy do 
uroczyście obchodzonych polskich świąt narodowych.



Maj, rocznica pięknych serc. Maj, 
rocznica pięknych myśli.
Maj - rocznica pięknych serc. Maj - rocznica 
pięknych myśli. Tym, co dawno przeminęli, Hołd 
składają ci, co przyszli. Choć przeminął dawno 
wiek, Dawno hasła się zmieniły. Orzeł począł 
nowy bieg, Lecz z przeszłości czerpał siły. Z tych 
w ciemnościach jasnych chwil, Kiedy miłość 
pobratała W jedną całość polskie stany, Miłość 
ponad wszystkie trwała. Tym, co Polsce dali 
myśl, Aby stworzyć cud majowy, Cześć z 
oddaniem złóżmy dziś, Przed pamiątką chyląc 
głowy.
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Biografia: 

Informacje zaczerpnięte z:

Wikipedii, Książek historycznych online, google grafiki, własnej wiedzy itp. 
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