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Jakże jesteśmy 
szczęśliwe dziś, 
my polskie dzieci, 
w wolnym urodzone kraju!
Jakże jasno dziś nam 
Biały Orzeł świeci 
w dniu Trzeciego Maja!
Dziś w wolnej Polsce 
naród cały święci, 
ten dzień radosny, 
dzień wolności i chwały, 
święto wiosny.

Janina Majewska



• Celem ustawy rządowej miało być
ratowanie Rzeczypospolitej, której
terytorium zostało uszczuplone
w wyniku I rozbioru przeprowadzonego
przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 r.

• 3 Maja 1791 roku Sejm Czteroletni
uchwalił pierwszą w Europie i drugą na
świecie ustawę zasadniczą.

• Polska konstytucja jako pierwsza na
starym kontynencie regulowała
w nowoczesny sposób stosunki między
władzą, a obywatelami.

• Niestety nie udało się jej wprowadzić,
ponieważ już 4 lata później nastąpił
trzeci rozbiór Polski i nasz kraj na 123
lata zniknął z mapy Europy.

Więcej

https://dzieje.pl/aktualnosci/rocznica-uchwalenia-konstytucji-3-maja
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http://muzhp.pl/pl/c/588/stanislaw-august-poniatowski-i-konstytucja-3-maja


Konstytucja wprowadziła trójpodział władzy

Konstytucja 3 Maja wprowadzała
trójpodział władzy na władzę:
ustawodawczą
(sejm i senat czyli Parlament),

wykonawczą
(król na czele  Straży Praw) 

oraz sądowniczą. 



Konstytucja znosiła liberum veto



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.

• by wzmocnić wojsko, ustalono, że liczebność armii wzrośnie do 100
tys. żołnierzy.



Konstytucja powstała

• by wzmocnić pozycję mieszczan, umożliwiono im nabywanie
ziemi, nobilitację do tytułu szlacheckiego i sprawowanie urzędów.

• by usprawnić przekazywanie władzy, wprowadzono zasadę
dziedziczenia tronu, likwidując wolną elekcję.

• by usprawnić sprawowanie władzy, powołano Straż Praw
(odpowiednik rządu) z królem na czele i podległymi ministerstwami.

• by ujednolicić państwo, Rzeczpospolitą Obojga Narodów
przekształcono w państwo unitarne (jednolite, wszystkie jednostki
administracyjne wchodzące w skład państwa są tak samo
zorganizowane i podporządkowane organom centralnym, które
określają ich ustrój i właściwość).



Uchwalenie Konstytucji

• Nie da się ukryć, że Konstytucja
została uchwalona nie do końca
legalnie.

• Uznano, że ważniejsze niż 
zachowanie parlamentarnych 
procedur jest przegłosowanie 
reform.

• Dokonano tego podczas 
skonfederowanego Sejmu Wielkiego 
(nie obowiązywało liberum veto, 
by – jak zazwyczaj – głosowania nie 
zablokował przekupiony poseł), 
w asyście wojska, pod presją tłumów. 

• Termin obrad przyspieszono, by
przeciwnicy zmian nie dotarli na czas.



Konstytucja nie należy do rządzących i historii, jest Twoja 
ilustracja Sebastiana Szpakowskiego wykonana na podstawie obrazu Jana Matejki



Konstytucja 3 Maja 1791 roku – obraz Jana Matejki wykonany w 1891 r.
Jest artystyczną interpretacją momentu po uchwaleniu konstytucji.
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