




 - akt prawny, określany także jako ustawa zasadnicza; 
ma najwyższą moc prawną w systemie źródeł prawa  
w państwie. 



 Ustawa Rządowa, czyli Konstytucja 3 Maja, była drugą 
na świecie, a pierwszą w Europie ustawą zasadniczą. 

 

 Uchwalona na Sejmie Czteroletnim w 1791 roku przez 
stronnictwo patriotyczne jako rezultat kompromisu ze 
stronnictwem królewskim; była wynikiem dążeń do 
naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej 
po I rozbiorze, ustalając podstawy ustroju 
nowożytnego w Polsce. 



 Sejm zwołany w Warszawie na Zamku Królewskim, 
mający na celu – w zamyśle organizatorów – 
uniezależnienie Polski od państw zaborczych, 
odzyskanie pełnej suwerenności i przyśpieszenie 
rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej. 

 Marszałkiem z ramienia Polski był Stanisław 
Małachowski, a z ramienia Litwy – Kazimierz Nestor 
Sapieha. 

 Obrady Sejmu Wielkiego spowodowały, że Polacy 
poczuli się prawdziwie wolni. 



 Konstytucja uchwalona 3 maja 1791 roku miała 

regulować ustrój prawny państwa.  

 Wprowadziła zrównanie mieszczan i szlachty oraz 
otoczyła chłopów ochroną państwa. 

 Była wielkim osiągnięciem narodu chcącego zachować 
niezależność państwową, zabezpieczała możliwość 
rozwoju gospodarczego i politycznego kraju. 



 Konstytucja 3 Maja została zaprojektowana w celu zlikwidowania 
obecnych od dawna wad systemu politycznego Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów i jej złotej wolności.  

 Wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz 
stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc 
najgorsze nadużycia pańszczyzny.  

 Konstytucja zniosła zgubne instytucje tj. liberum veto, które 
przed jej przyjęciem pozostawiało sejm na łasce każdego posła, 
który – jeśli zechciał  - z własnej inicjatywy lub przekupiony 
przez zagraniczne siły  albo magnatów – mógł unieważnić 
wszystkie podjęte przez sejm uchwały.  

 Miała ona wyprzeć istniejącą  
anarchię, popieraną przez część  
krajowych magnatów,  
na rzecz egalitarnej  
i demokratycznej monarchii  
konstytucyjnej.  





 Ostatni król Polski;; 

 Wprowadzony na tron dzięki 
poparciu Katarzyny II; 

 Był mecenasem sztuki – na obiadach 
czwartkowych gościł przedstawicieli 
świata kultury i wybitne postaci 
polskiego oświecenia; 

 Był jednym z autorów Konstytucji 3 
Maja; 

 Przystąpił do konfederacji 
targowiskiej. 



 Czołowy ideolog 
polskiego oświecenia; 

 Ksiądz; 

 Rektor i reformator 
Akademii Krakowskiej; 

 Działacz Komisji 
Edukacji Narodowej i 
Towarzystwa do Ksiąg 
Elementarnych. 



 Czołowy działacz obozu 
reform w czasie Sejmu 
Wielkiego; 

 Marszałek wielki litewski; 

 Działacz KEN; 

 



 Polski działacz 
oświeceniowy; 

 Ksiądz, pisarz, 
publicysta; 

 Działał na rzecz rozwoju 
przemysłu; 

 Propagator i zwolennik 
reform. 



 Polityk; 

 Marszałek Sejmu 
Czteroletniego; 

 Zwolennik Konstytucji 

 W jego mieszkaniu (Pałacu 
Czapskiego) redagowano 
na tajnych zebraniach tekst 
konstytucji. 







1. Stanisław Małachowski – marszałek Sejmu 
Wielkiego; 

2. Aleksander Linowski – zwolennik konstytucji; 
3. Ignacy Wyssogota Zakrzewski – zwolennik 

konstytucji; 
4. Tadeusz Kościuszko – generał wojsk 

koronnych; 
5. Kazimierz Nestor Sapieha – marszałek Sejmu 

Wielkiego; 
6. Julian Ursyn Niemcewicz – współautor 

konstytucji; 
7. Michał Zabiełło – zwolennik konstytucji; 
8. Jan Suchorzewski – przeciwnik konstytucji; 
9. Stanisław Kublicki – zwolennik konstytucji; 
10. Franciszek Ksawery Branicki – przeciwnik 

konstytucji; 
11. Hugo Kołłątaj – podkanclerzy koronny, 

współautor konstytucji; 
12. Feliks Turski – biskup krakowski; 
13. Ignacy Potocki – współautor konstytucji; 
14. Adam Kazimierz Czartoryski – zwolennik 

konstytucji; 
15. Scipione Piattoli – współautor konstytucji; 
16. Tadeusz Matuszewicz – współautor 

konstytucji; 
17. Stanisław August Poniatowski – król Polski; 
 

18. Anna Charlotta Dorota von Medem – 
księżna kurlandzka ; 

19. Elżbieta z Szydłowskich Grabowska – 
metresa królewska; 

20. Jan Dekert – prezydent miasta Warszawy; 
21. Antoni Stanisław Czetwertyński-

Światopełk – zwolennik konstytucji; 
22. Antoni Polikarp Złotnicki – przeciwnik 

konstytucji; 
23. Francuski rojalista; 
24. Jan Kiliński – mistrz szewski; 
25. Klemens Maria Hofbauer – ksiądz 
26. Stanisław Staszic – ksiądz, działacz 

oświeceniowy; 
27. Andrzej Hieronim Zamoyski  
28. Tymoteusz Gorzeński – biskup smoleński; 
29. Kazimierz Konopka; 
30. Ksiądz prawosławny; 
31. Paweł Ksawery Brzostowski – ksiądz; 
32. Antoni Tyzenhauz; 
33.Chłop; 
34. Józef Poniatowski – generał wojsk 

koronnych; 
35. Stanisław Mokronowski  
36. Młody Żyd; 
37. Stary Żyd. 
 



 Nie obeszło się bez przeszkód podczas obrad, w trakcie 
których uchwalano 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, a król Stanisław August Poniatowski ją 
podpisał. Twórcy Konstytucji 3 Maja określali ją jako 
„ostatnią wolę i testament gasnącej Ojczyzny”. 





Konstytucja wprowadziła trójpodział władzy na: 

 

 

       ustawodawczą,    wykonawczą,     sądowniczą.  

  

Ograniczała immunitety prawne oraz przywileje szlachty 
zagrodowej, tzw. 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 nadawania szlachectwa. 

Miasta miały prawo wysyłania na Sejm 24 plenipotentów jako swoich 
przedstawicieli, którzy mieli głos w sprawach dotyczących miast. Akt 
ten obejmował pospólstwo opieką prawa i administracji rządowej.  

Konstytucja 3 Maja znosiła także: liberum veto, konfederacje, sejm 
skonfederowany oraz ograniczała prawa sejmików ziemskich. 

 



Zniesiona zostaje też wolna elekcja, która w wieku XVIII w ogóle 
się nie sprawdziła, jej miejsce zastępuje władza dziedziczna, 
którą po śmierci Stanisława Augusta Poniatowskiego miał 
przejąć władca z dynastii Wettynów. 

Aby czuwać nad bezpieczeństwem wprowadzono stałą armię, 
której liczebność miała sięgać 100 tysięcy żołnierzy, oraz 
ustanowiono podatki w wysokości 10% dla szlachty i 20% dla 
duchowieństwa; gołota, mieszczanie i chłopi byli zwolnieni z 
płacenia podatku.  
 

Katolicyzm został uznany  
za religię panującą,  
jednocześnie zapewniono  
swobodę wyznań.  
 

Aby Konstytucja była zawsze  
aktualna, co 25 lat miał się  
zbierać Sejm Konstytucyjny,  
który miałby prawo zmienić  
zapis w konstytucji. 

 
 



 Konstytucja 3 Maja przetrwała 14 miesięcy. 

 Obalona została przez Konfederację Targowicką  
i zbrojną interwencję Rosji w czasie wojny polsko – 
rosyjskiej w 1792 roku.  



 Mimo rozbiorów pamięć o drugiej w dziejach świata 
spisanej konstytucji narodowej (uznawanej przez 
politologów za bardzo postępowy jak na swoje czasy 
dokument) przez kolejne pokolenia pomagała 
podtrzymywać polskie dążenia do niepodległości  
i stworzenia sprawiedliwego społeczeństwa.  

 W Polsce uznaje się ją za ukoronowanie wszystkiego, 
co dobre i oświecone w polskiej historii i kulturze.  

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

 



 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 radzickiej 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. 



 Obecnie obowiązuje konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej  

z 2 kwietnia 1997 roku. 
 

 Zawiera Preambułę i XIII rozdziałów: 

1. Rzeczpospolita 

2. Wolność, prawa i obowiązki człowieka i obywatela 

3. Źródła prawa 

4. Sejm i senat 

5. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej 

6. Rada ministrów i administracja rządowa 

7. Samorząd Terytorialny 

8. Sądy i trybunały 

9. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa 

10.  Finanse publiczne 

11. Stany nadzwyczajne 

12. Zmiana konstytucji 

13. Przepisy przejściowe i końcowe. 



 Znać Hymn Państwowy; 

 Szanować symbole narodowe - Godło i Flagę; 

 Znać historię i daty ważnych wydarzeń związanych z 
Ojczyzny; 

 Przestrzegać Konstytucji RP; 

 Być dumnym ze swojej Ojczyzny; 

 Dbać o środowisko; 

 Szanować każdego człowieka. 

 

Pamiętaj, że Twoja Ojczyzna – to Twój dom,  
o który powinieneś się troszczyć  

i ją dobrze znać! 






