
KONSTYTUCJA 
3 MAJA



Jednym z głównych powodów upadku kraju było 
nadużywanie prawa liberum veto, które od 1652 r. 
pozwalało każdemu posłowi na zerwanie Sejmu 
i odrzucenie wszystkich przyjętych przez Sejm uchwał. 
Korzystając z takiej możliwości magnaci, a nawet agenci 
działający na rzecz państw ościennych, mogli 
z łatwością przekupić jedną lub więcej osób, aby 
odrzucić jakiekolwiek niewygodne z ich punktu widzenia 
reformy. Jedynie tzw. „sejm skonfederowany” był wolny 
od liberum veto. Sejm Czteroletni (zwany też Sejmem 
Wielkim), który przyjął Konstytucję Trzeciego Maja był 
właśnie takim sejmem i tylko to pozwoliło na przyjęcie 
radykalnych, jak na ówczesne czasy, reform.

Uchwalenie konstytucji



Konstytucja 3 maja miała być odpowiedzią na 

pogarszającą się sytuację wewnętrzną 

i międzynarodową Rzeczypospolitej Obojga 

Narodów, która jeszcze 150 lat wcześniej była 

jedną z największych potęg europejskich 

i największym krajem w Europie.

Cel uchwalenia
Konstytucji 3 maja

Król Stanisław August Poniatowski – jeden 
z autorów Konstytucji 3 maja



Autorami Konstytucji 3 maja byli Król 

Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, 

Stanisław Małachowski i Hugo Kołłątaj. 

Po siedmiogodzinnych obradach Sejm 

zatwierdził konstytucję, a król Stanisław 

August Poniatowski ją podpisał. Twórcy 

Konstytucji 3 maja określili ją jako „ostatnią 

wolę i testament gasnącej Ojczyzny”.

Autorzy Konstytucji 3 maja

Ignacy Potocki – jeden 
z autorów Konstytucji 3 maja



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. 

Co wprowadzała 
Konstytucja 3 maja?

Hugo Kołłątaj – jeden 
z autorów Konstytucji 3 maja



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.

Co wprowadzała 
Konstytucja 3 maja?

Stanisław Małachowski – jeden 
z autorów Konstytucji 3 maja



Konstytucja 3 maja znosiła takie „narzędzia 

władzy szlacheckiej” jak liberum veto, 

konfederacje, wolną elekcję oraz ograniczała 

prawa sejmików ziemskich. 

Co wprowadzała 
Konstytucja 3 maja?



W dniu ustanowienia Konstytucji 3 maja 

przestaje istnieć Rzeczpospolita Obojga 

Narodów, a w jej miejsce zostaje powołana 

Rzeczpospolita Polska.

Co wprowadzała 
Konstytucja 3 maja?



Święto Konstytucji 3 maja obchodzono do ostatniego 

rozbioru. Świętowanie 3 maja było zakazane we 

wszystkich zaborach, dopiero po I wojnie światowej, 

kiedy Polska odzyskała niepodległość, Święto Konstytucji 

3 maja zostało wznowione. Podczas II wojny światowej, 

w czasie okupacji niemieckiej i radzieckiej, święto zostało 

zdelegalizowane. Dopiero w 1981 roku władza ludowa 

zezwoliła na obchody trzeciomajowe. Od 1989 roku 

Święto Konstytucji 3 maja – znów jest świętem 

narodowym, a od 2007 roku obchodzone jest również na 

Litwie.

Historia obchodzenia święta 
Konstytucji 3 maja
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