
KONSTYTUCJA 3 MAJA



KONSTYTUCJA 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 (PO KONSTYTUCJI AMERYKAŃSKIEJ Z 1787 R.) NOWOCZESNĄ, SPISANĄ 

KONSTYTUCJĄ.



PROJEKTY ZMIANY USTROJU RZECZPOSPOLITEJ 
 W czerwcu i lipcu 1790 Ignacy Potocki opracował liczący 658 artykułów Projekt do formy 

rządów, złożony do sejmu 2 sierpnia 1790, który stanowił szersze wyłożenie jego koncepcji 

republikańskich. Projekt ten, zakładający nikłą władzę monarchy, spotkał się ze sprzeciwem 

Stanisława Augusta. Od roku 1790 sejm przyjął formę sejmu skonfederowanego. 

Skonfederowany sejm stanowił kontynuację konfederacji sejmowej zawiązanej już 7 

października 1788. W wyniku podniesienia bezpieczeństwa kraju dzięki zawiązaniu 29 

marca 1790 roku sojuszu zaczepno-odpornego z Prusami, król Stanisław August zaczął 

sprzyjać Stronnictwu Patriotycznemu. Przystąpienie króla do sojuszu polsko-pruskiego 

zainicjowało przełom polityczny w obradach sejmowych wyrażający się we 

współdziałaniu Stanisława Augusta z patriotyczną większością sejmową 4 grudnia 1790 Ignacy 

Potocki w rozmowie ze Stanisławem Augustem ustalił, że król przejmie inicjatywę w pracach nad 

kształtem nowej konstytucji, a projekt ten przygotowany w tajemnicy, zostanie w całości 

przedstawiony do zatwierdzenia sejmowi. Władca podyktował główne założenia nowej ustawy 

zasadniczej swojemu sekretarzowi, który na ich podstawie naszkicował kolejne dwie wersje 

przyszłej konstytucji. Po konsultacji tych tekstów z Ignacym Potockim, król podyktował swojemu 

współpracownikowi Aleksandrowi Linowskiemu projekt zatytułowany Reforma konstytucji, który 

z kolei konsultowany ze Stanisławem Małachowskim, Hugonem Kołłątajem i Ignacym Potockim 

legł u podstaw następnego projektu Prawa konstytucyjne, opatrzonego datą 25 marca 1791. 

Tekst ten sporządzony przez Hugona Kołłątaja był już bardzo zbliżony do ostatecznej redakcji 

Konstytucji 3 maja. Kołłątaj był też ostatecznym redaktorem tekstu Ustawy Zasadniczej. 

Wstępny projekt nowej konstytucji został przygotowany przez króla z udziałem między 

innymi Stanisława Małachowskiego, Ignacego Potockiego, Hugona Kołłątaja oraz osobistego 

sekretarza króla Scipione Piattoliego.



KONSTYTUCJA 3 MAJA JAKO KOMPROMIS 

SZLACHECKO-KRÓLEWSKI

 Konstytucyjny kompromis szlachecko-królewski łączył szlacheckie wyobrażenia o 

rzeczywistej demokracji szlacheckiej z królewskim programem monarchii 

konstytucyjnej. Rosnąca orientacja szlachty na króla sprzyjała ostrożnej jej 

otwartości na program monarchy. Natomiast inicjatywy elity szlacheckiej na 

rzecz upodobnienia ustrojowego Rzeczypospolitej do czołowych wolnych państw 

ówczesnego świata, powodowały, iż obradujący Sejm wykazywał szereg 

zbieżności z królewskim projektem konstytucyjnym. O uformowaniu ostatecznej 

wersji kompromisu zadecydował ciąg wydarzeń politycznych z przełomu 1790 i 

1791 r. Przedłużenie konfederacji sejmowej w końcu 1790 r. połączone z 

nowymi wyborami podwoiło skład poselski. Odnowiona konfederacja sejmowa, 

wykorzystując przewagę liczebną, odwołała się w początkach stycznia 1791 r. do 

zaburzeń parlamentarnych i groźby separatyzmu sejmowego, wymuszając 

kompromis. Przewidywał on akceptację projektu królewskiego przez Sejm w 

zamian za przyznane szlachcie gwarancje wnoszenia uzupełnień do uchwalonej 

ustawy w przyszłości. Droga do przyjęcia Ustawy Rządowej została otwarta. Po 

konstytucyjne inicjatywy szlacheckie na rzecz wyraźnego wzmocnienia 

suwerenności Sejmu powodowały jednak, iż wykształcony przez Ustawę 

Rządową model ustrojowy monarchii konstytucyjnej nabierał cech monarchii 

konstytucyjno-parlamentarnej.



PRZYJĘCIE KONSTYTUCJI

 Zwolennicy Konstytucji, w obawie przed groźbą użycia siły przez stronnictwo 
moskiewskie, przyśpieszyli termin obrad nad dokumentem o dwa dni 
(planowanym terminem był 5 maja 1791) korzystając z faktu, że główni 
oponenci nie powrócili jeszcze z wielkanocnej przerwy świątecznej. Nie 
ogłoszono daty rozpoczęcia sesji, tylko imiennie wezwano zwolenników 
reformy na posiedzenie 3 maja.

 Wieczorem 2 maja odbyło się w Pałacu Radziwiłłowskim zebranie, na którym 
odczytano projekt konstytucji. W nocy z 2 na 3 maja w domu marszałka 
Małachowskiego podpisano „Assekuracyę” o treści ”W szczerej chęci 
ratunku ojczyzny, w okropnych na Rzeczpospolitą okolicznościach, projekt 
pod tytułem Ustawa Rządu w ręku j. w. marszałka sejmowego i konfederacji 
koronnej złożony do jak najdzielniejszego popierania przyjmujemy, 
zaręczając to nasze przedsięwzięcie hasłem miłości ojczyzny i słowem 
honoru, co dla większej wiary podpisami naszymi stwierdzamy. Podpisy 
złożył Małachowski oraz 83 senatorów i posłów.

 Obrady sejmowe i przyjęcie Konstytucji odbyły się w warunkach zamachu 
stanu. Miejsce obrad, Zamek Królewski w Warszawie, był strzeżony przez 
Gwardię Królewską i oddziały wojskowe pod dowództwem księcia Józefa 
Poniatowskiego, który wraz z grupą oficerów znalazł się w izbie zamkowej w 
pobliżu tronu.

 Na Zamek przybyło 182 posłów i senatorów, z których 72 było przeciwnikami 
projektu Konstytucji.



 Projekt uchwalenia nowej ustawy wywołał żywe protesty opozycji sejmowej. 
Poseł kaliski Jan Suchorzewski wyciągnął na środek sali swojego kilkuletniego syna, 
wołając: Zabiję własne dziecię, aby nie dożyło niewoli, którą ten projekt krajowi 
gotuje. Wojewoda mazowiecki Antoni Małachowski, kasztelan wojnicki Piotr Ożarowski, 
posłowie poznański Franciszek Mielżyński i podolski Antoni Złotnicki, przywoływali 
negatywny stosunek do sukcesji tronu wynikający z wielu instrukcji sejmikowych. 
Zwolennicy projektu podkreślali zagrożenia zewnętrzne, wskazywali na fatalne skutki 
zachowania poprzedniego ustroju Rzeczypospolitej.

 Konstytucja została uchwalona przez połączone stany w Sali Senatorskiej. O jej przyjęciu 
bez czytania przesądził przypadek. Poseł inflancki Michał Zabiełło wezwał do przyjęcia 
konstytucji, a króla do jej zaprzysiężenia. Władca podniósł rękę na znak, że chce 
przemówić, co zwolennicy konstytucji poczytali za gotowość Stanisława Augusta do 
złożenia przysięgi. Król złożył przysięgę na ręce biskupa krakowskiego Feliksa Turskiego.

 Konstytucja została przyjęta większością głosów, co zostało owacyjnie przyjęte przez 
zgromadzoną publiczność i tłum zgromadzony przed zamkiem. Protest przeciwko 
uchwaleniu ustawy zasadniczej podpisało 28 osób, jednak niektórzy wycofali później 
swoje podpisy.

 7 maja marszałkowie sejmowi wydali uniwersał, ogłaszający uchwalenie konstytucji. 
Głosił on m.in.: Ojczyzna nasza już jest ocalona.

 Rozpoczynające swoje zjazdy 14 lutego 1792 sejmiki ziemskie zaakceptowały 
Konstytucję. 9 sejmików nie odniosło się do niej w żadnej formie, a 13 ograniczyło się 
do złożenia podziękowań. 37 sejmików zaprzysięgło Ustawę Rządową, a 19 sejmików 
dokonało mniej znaczącego zaręczenia dokumentu. Sprzeciwu wobec Konstytucji nie 
wyraził żaden sejmik.



ZNACZENIE KONSTYTUCJI 3 MAJA DLA POLSKI
 Wprowadzała prawo powszechnej niepodległości (dla szlachty i mieszczaństwa) oraz trójpodział 

władzy na ustawodawczą (dwuizbowy parlament), wykonawczą (król) i sądowniczą.

 Konstytucja ograniczała nadmierne immunitety prawne i polityczne przywileje szlachty 
zagrodowej. Ograniczała również demokrację, pozbawiając część społeczeństwa praw 
politycznych. Akt nadawał mieszczaństwu prawo do bezpieczeństwa osobistego, prawo do 
posiadania majątków ziemskich, prawo zajmowania stanowisk oficerskich i stanowisk w 
administracji państwowej, prawo nabywania szlachectwa

 Konstytucja przewidywała zebrania sejmu zwyczajne – co dwa lata oraz nadzwyczajne w razie 
narodowej potrzeby. Izba niższa składała się z 204 posłów oraz 24 przedstawicieli miast 
królewskich. Izba wyższa  składała się z 132
członków: senatorów, wojewodów, kasztelanów, ministrów oraz biskupów.

 Władza wykonawcza spoczywała w rękach rady królewskiej, która nosiła nazwę Straży Praw. 
Komisji przewodniczył król. Składała się z pięciu wskazanych przez niego ministrów: ministra 
policji, pieczęci (tzn. spraw wewnętrznych), ministra pieczęci spraw zagranicznych, 
ministra belli (ministra wojny), ministra skarbu. Ministrowie byli wybierani przez króla, ale 
odpowiadali przed sejmem. Oprócz ministrów w komisji znajdował się również prymas (będący 
przewodniczącym Komisji Edukacji Narodowej) oraz (bez prawa głosu).

 By wzmocnić jedność i bezpieczeństwo Rzeczypospolitej konstytucja zniosła Unię Polsko-
Litewską na rzecz państwa unitarnego. W konsekwencji konstytucja oraz akt Zaręczenie 
Wzajemne Obojga Narodów kładły kres istniejącej od 1569 r. unii realnej między Koroną 
Królestwa Polskiego i Wielkim Księstwem Litewskim tworząc oficjalnie Rzeczpospolitą Polską.

Na miejsce wolnej elekcji wprowadzono elekcję w ramach dynastii. Drugie postanowienie miało 
na celu zmniejszenie wpływu obcych mocarstw na wybór następcy tronu.

 Konstytucja zniosła kilka instytucjonalnych źródeł słabości rządu i anarchii – m.in. liberum 
veto, konfederacje, skonfederowane sejmy oraz nadmierny wpływ sejmików ziemskich 
wynikający z wiążącej natury instrukcji nadawanych przedstawicielom do sejmu.

 Konstytucja uznawała katolicyzm za religię panującą. Liczebność armii miała wzrosnąć do 100 
tys. żołnierzy. Wprowadzono stałe podatki – 10% dla szlachty, 20% dla duchowieństwa. Co 25 
lat od uchwalenia Ustawy Rządowej zbierać się miał Sejm Konstytucyjny, w celu rozpatrzenia 
zmian w konstytucji.



OBALENIE KONSTYTUCJI
 Konstytucja obowiązywała przez rok, zanim została obalona przez armię rosyjską wraz 

z konfederacją targowicką w wyniku przegranej wojny polsko-rosyjskiej.

 Grupa polskich magnatów, która od początku była przeciwna Konstytucji, do której 

należeli Szczęsny Potocki, Ksawery Branicki i Seweryn Rzewuski poprosili cesarzową 

Katarzynę II o interwencję i przywrócenie im przywilejów, które zostały zniesione na mocy 

Konstytucji. Z jej wsparciem utworzyli konfederację targowicką i proklamowali oni 

odrzucenie Konstytucji za rozsiewanie „zarazków idei demokracji”. W odpowiedzi na ten 

akt zdrady Sejm przegłosował 27 stycznia 1792 roku ustawę odbierającą buławy 

hetmańskie Potockiemu i Rzewuskiemu.

 24 lipca 1792 król Stanisław August Poniatowski odstąpił od reformatorów i przyłączył się 

do konfederacji targowickiej. Polska armia uległa rozbiciu, a wielu reformatorów, uważając 

ich sprawę za przegraną, opuściło kraj, udając się na emigrację. Jednak król nie 

uratował Rzeczypospolitej. 

 Przez półtora roku polscy patrioci czekali na odpowiedni moment, jednocześnie 

przygotowując powstanie. 24 marca 1794 w Krakowie Tadeusz Kościuszko ogłosił 

powstanie, które później zostało nazwane powstaniem kościuszkowskim. 7 maja 

wydał uniwersał połaniecki, który przyznawał wolność chłopom i ziemię, tym którzy będą 

walczyć w powstaniu.

 Po kilku początkowych zwycięstwach – bitwa pod Racławicami (4 kwietnia) i zdobycie 

Warszawy (18 kwietnia) oraz Wilna (22 kwietnia) – powstanie otrzymało miażdżący cios –

wojska Rosji, Austrii i Prus rozpoczęły interwencję zbrojną co doprowadziło do 

ostatecznego, III rozbioru Polski w 1795.



RĘKOPISY I PIERWSZE PUBLIKACJE KONSTYTUCJI 3 MAJA



WAŻNE POSTACIE HISTORYCZNE:

Król Stanisław August 

Poniatowski, jeden z 

autorów Konstytucji 3 

maja.



Ignacy Potocki, wniósł 

wielki wkład w redakcję 

ostatecznego kształtu 

Konstytucji 3 maja.



JAN MATEJKO ”KONSTYTUCJA 3 MAJA 1791 ROKU” 1891



KONSTYTUCJA 

3 MAJA W 

CZASIE

OBECNYM



ŚWIĘTO NARODOWE TRZECIEGO MAJA

 polskie święto państwowe obchodzone 3 maja w 
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja (1791), 
ustanowione w 1919 i ponownie w 1990.

 Dzień ten jest dniem wolnym od pracy.

 Znaczenie daty: 3 maja 1791 uchwalono drugą 
po korsykańskiej konstytucję w nowożytnej Europie, a na 
świecie trzecią po amerykańskiej. Wyprzedziła 
m.in. konstytucję francuską. Konstytucja ta została 
uchwalona przez Sejm Czteroletni, który został zwołany 
w październiku 1788.

 Ustanowienie święta: Uchwalenie Konstytucji 3 
maja zostało uznane za święto już 5 maja 1791.

 Począwszy od 2007 roku 3 maja jest również świętem 
narodowym Litwy.


