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KONSTYTUCJI 3 MAJA 



SYTUACJA MIĘDZYNARODOWA

• Na mocy traktatu zawartego przez Rosję, Austrię i Prusy w 1772r.
dokonano I rozbioru Polski.

• Pod koniec XVIII w. w naszym osłabionym państwie zaistniała konieczność
przeprowadzenia reform. Ze względu na możliwość oporu państw
sąsiednich z ich zapoczątkowaniem wstrzymano się do 1787r.

• Wtedy właśnie Rosja i Austria rozpoczęły wojnę z Turcją, w której obronie
wystąpiły Anglia i Prusy.

• Prusy dla korzyści swojej wojny chciały sojuszu z Polską, jednak rządzący
wtedy w naszym państwie Stanisław August Poniatowski nie zgodził się na
to, sądząc, że pomagając Katarzynie II w wojnie z Turcją uzyska jej poparcie
i zgodę na przeprowadzenie reform w swoim kraju.



HISTORIA

Konstytucja 3 maja 

właściwie Ustawa Rządowa 

z dnia 3 maja – 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 nowoczesną, spisaną 

konstytucją.



TWÓRCY KONSTYTUCJI 3 MAJA

• Stanisław August 
Poniatowski

• Ignacy Potocki

• Hugo Kołłątaj

• Julian Ursyn    
Niemcewicz

• Stanisław Staszic

Król Stanisław August Poniatowski



3 maja 1791 r.

Uchwalenie Konstytucji 3 maja. Hugo Kołłątaj tak pisał o tym dniu: „Od rana w dzień
3 maja napełniła izbę sejmowych obrad ciekawa publiczność. Na odgłos, iż konstytucja dnia
tego podaną ma być sejmowi, biegł każdy dowiedzieć się, jaki jego i ojczyzny los będzie.”



USTAWA RZĄDOWA 
I JEJ POSTANOWIENIA

Konstytucja 3 maja została 

zaprojektowana w celu 
zlikwidowania obecnych od dawna 

wad systemu politycznego 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów 

i jej złotej wolności. Ustawa 
wprowadziła polityczne zrównanie 
mieszczan i szlachty oraz stawiała 
chłopów pod ochroną państwa. 

Zniosła  liberum veto i wolną elekcję. 
Ustrojem Rzeczypospolitej miała być 

odtąd monarchia konstytucyjna.



Konstytucja 3 maja była drugą po amerykańskiej
najnowocześniejszą ustawą zasadniczą na świecie.
Stawiała Polskę na czele najbardziej postępowych krajów
świata.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. dzień
3 maja stał się polskim świętem państwowym.
W latach 1939-1989 jego obchody były zakazane.

Dziś znów świętujemy to radosne święto.


