
NARODOWE ŚWIĘTO KONSTYTUCJI
3 MAJA



ZNACZENIE KONSTYTUCJI
Konstytucja 3 maja, właśc. 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.



AUTORZY KONSTYTUCJI
Autorami konstytucji był król Stanisław August Poniatowski, Ignacy 

Potocki oraz Hugo Kołłątaj.



Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 r. była pierwszą
polską konstytucją. Wcześniej od niej powstały

uchwały: Królestwa Anglo-Korsykańskiego (1755 r.), 
szwedzka z 1772 r. oraz Konstytucja Stanów

Zjednoczonych Ameryki (1787 r.).



Konstytucja 3 maja jest jednym z 
najważniejszych dokonań polskiego

parlamentaryzmu. Uchwalono ją w 1791 r., 
w wyniku obrad Sejmu Czteroletniego. 

Zreformowała system polityczny kraju. Zniosła
konfederacje, liberum veto i wolną elekcję.



Dwa dni po wprowadzeniu konstytucji przez Sejm Wielki, uznano, 
że 3 maja obchodzone będzie, na pamiątkę tego wydarzenia, 

święto narodowe. Z powodu niewoli zostało ono zniesione
i przywrócone w 1918 r. Władza nie zawsze zgadzała się na

świętowanie rocznicy uchwalenia konstytucji. Od 1990 r. 
wprowadzono w Polsce oficjalne uroczystości państwowe,

a od 2007 r. - również na Litwie.



Celem ustawy rządowej miało być ratowanie
Rzeczypospolitej, której terytorium zostało

uszczuplone w wyniku I rozbioru przeprowadzonego
przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 r.



Konstytucja 3 Maja wprowadzała trójpodział
władzy na władzę: ustawodawczą (sejm i senat czyli
Parlament), wykonawczą (król na czele Straży Praw) 

oraz sądowniczą.



Konstytucja powstała: 
• by osłabić pozycję magnaterii, pozbawiono praw
wyborczych łatwo przekupną tzw. szlachtę gołotę, cenzus
urodzenia został zastąpiony cenzusem majątkowym. 
• by wzmocnić rolę sejmu (zniesiono liberum veto), 
zakazano konfederacji, powierzono mu pełnię władzy
ustawodawczej, prawo uchwalania budżetu i kontrolę
rządu. 
• by usprawnić funkcjonowanie władzy, wprowadzono jej
trójpodział.



CO ZAWIERAŁA KONSTYTUCJA?
Konstytucja 3 Maja ujęta była w 11 artykułach. 

Wprowadzała prawo powszechnej niepodległości

(dla szlachty i mieszczaństwa) oraz trójpodział
władzy. Konstytucja ograniczała nadmierne immunitety

prawne i polityczne przywileje szlachty zagrodowej.



ŻRÓDŁA:
• https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_3_maj

• https://www.biblioteka.jaw.pl/start/index.php/co-slychac-w-
bibliotece/wydarzenia/847-konstytucja-3-maja-prezentacja

• https://epodreczniki.pl/a/konstytucja-3-maja/D14citlTB

• https://sp3.mssm.pl/index.php/114-swieto-konstytucji-3-maja

Prezentację wykonali:

Bartek Machura 1TIR

Dawid Cudak 1TIR
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