
Okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Prezentacja



Konstytucja 3 Maja była Ustawą Rządową z dnia 3 maja-
uchwalona 3 maja 1791r.- ustawa regulująca ustrój prawny

Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Została uchwalona przez Sejm Wielki zwany Czteroletnim. 

Była to najważniejsza reforma tego sejmu.
Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na

świecie ( po Konstytucji Amerykańskiej z 1787r.)
nowoczesną, spisaną Konstytucją. Regulowała prawa i

obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy
państwowej
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Izba Sejmowa z publicznością, która czeka aby się dowiedzieć jakie będą
losy ojczyzny po podpisaniu Konstytucji
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Uchwalenie Konstytucji 3 maja 1791r.



Autorami Konstytucji 3 maja byli: Król Stanisław August
Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj, Stanisław

Małachowski. 

W czasie obrad Sejmu Czteroletniego wielu posłów sprzeciwiało
się powołaniu ustawy ( Seweryn Rzewuski i Ksawery Branicki).

Po siedmiogodzinnych obradach Sejm zatwierdził Konstytucję, a
Król Stanisław August Poniatowski ją podpisał.
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Stanisław August Poniatowski Ignacy Potocki
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Hugo Kołłątaj Stanisław Małachowski
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Medale wybite z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja
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Konstytucja wprowadziła trójpodział władz. Władza została
podzielona zgodnie z zasadą Monteskiusza na: ustawodawczą,
sądowniczą i wykonawczą. Zniosła liberum veto, wprowadziła

głosowanie na sejmach większością głosów.

Konstytucja potwierdzała przywileje mieszczańskie gdzie
mieszczanie mieli prawo do bezpieczeństwa osobistego,

posiadania majątków ziemskich, prawo zajmowania stanowisk
oficerskich i w administracji publicznej.
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W dniu ustanowienia Konstytucji 3 maja przestaje istnieć
Rzeczpospolita Obojga Narodów, a w jej miejsce zostaje

powołana Rzeczpospolita Polska. Zniesiona zostaje wolna
elekcja, jej miejsce zajmuje władza dziedziczna którą po śmierci

Stanisława Augusta Poniatowskiego miał przejąć władca z
dynastii Wettinów.

Konstytucja 3 maja przetrwała 14 miesięcy, tuż po zawiązaniu
konfederacji targowickiej w 1792 roku, została obalona.
 W wojnie w obronie Konstytucji, Polska została pokonana

przez wojska rosyjskie, wspierające konfederację targowicką.
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Dzień 3 maja 1791r. został uznany świętem  Konstytucji 3 maja. 
Podczas rozbiorów obchody tego święta były zakazane. Po

zmianie ustroju od kwietnia 1990r. święto Konstytucji 3 maja
należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt i jest świętem

narodowym, a od 2007r. obchodzone także na Litwie.
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