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Konstytucja:
Definicja 

• najważniejsza ustawa w państwie, określająca 
ogólne zasady jego ustroju.

Jako święto narodowe 

• obchodzone do ostatniego rozbioru. Świętowanie 3 Maja było zakazane we wszystkich zaborach, 
dopiero po I WŚ kiedy Polska odzyskała niepodległość Święto Konstytucji 3 maja zostało 

wznowione. Podczas II WŚ w czasie okupacji niemieckiej i radzieckiej Święto zostało 
zdelegalizowane. Dopiero w 1981 roku władza ludowa zezwoliła na obchody 3-majowe. Od 1989 

roku Święto Konstytucji 3 maja – znów jest świętem narodowym.



Wydarzenia poprzedzające uchwalenie 
konstytucji 

• W pierwszej połowie XVIII wieku sytuacja 
była katastrofalna. Zrywane sejmy, wolne 
elekcje, brak odpowiednich dochodów 
państwa, a w związku z tym słabość armii 
były najpoważniejszymi problemami 
państwa. W 1764 roku Stanisław August 
Poniatowski został wybrany na króla 
Polski. Przyczynił się do ożywienia 
gospodarki i reformy oświaty.  

•   Ataki na Rosje, osłabienie czujności 
rosyjskiej protektorki wobec Polski  

• I rozbiór Polski 





• Autorami byli Król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Nie obeszło się bez 
przeszkód podczas obrad w trakcie których uchwalono Konstytucję. W czasie obrad Sejmu 
Czteroletniego wielu posłów, pracujących na zlecenie państw ościennych (Rosji, Prus czy Austrii) , 
sprzeciwiało się powołaniu ustawy zasadniczej. Okazja nadarzyła się 3 Maja 1791 roku, wówczas 
wielu przeciwników konstytucji nie powróciło jeszcze z Wielkanocnego urlopu. Po siedmiogodzinnych 
obradach Sejm zatwierdził konstytucję. 

Konstytucja 3 maja  

• Konstytucja znosiła liberum veto- żaden z posłów nie miał już prawa zrywać sejmu, a decyzje mogły 
zapadać tylko większością głosów; oraz wolną elekcje- Polska miała stać się monarchią dziedziczną; 
wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą; ograniczała 
immunitety prawne oraz przywileje szlachty. Powołano też rząd Straż Praw, który miał wcielać w życie 
decyzje sejmu i być przed nim odpowiedzialny. Uchwalenie konstytucji- pierwszej w Europie, drugiej 
na świecie miało wielkie znaczenie. Była ona świadectwem siły Polaków, którzy znaleźli sposób na 
ratowanie państwa 



W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Stanisław August z 
bożej łaski i woli narodu król Polski, (…) w raz z stanami (…) w 
liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi. Uznając, iż 
los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia 
konstytucji narodowej jedynie zawisł, (…) dla ocalenia 
ojczyzny naszej i jej granic z największa stałością ducha 
niniejszą konstytucje uchwalamy (…)

Konstytucja 3 maja 1791 (fragment)


