
Konstytucja 3 Maja – podstawowe fakty 

 

Święto Narodowe Trzeciego Maja przypada w rocznicę uchwalenia przez Sejm 

Czteroletni w 1791 roku Konstytucji 3 Maja. Uchwalona 229 lat temu pierwsza polska ustawa 

zasadnicza, była drugą na świecie, po konstytucji Stanów Zjednoczonych, a pierwszą w 

Europie, spisaną konstytucją. Przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja.  

Autorami Konstytucji 3 maja byli m.in. Król Stanisław August Poniatowski, Stanisław 

Małachowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj.  

Nie obeszło się bez przeszkód podczas obrad w trakcie których uchwalono 

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 

określili ją jako „ostatnią wolę i testament gasnącej Ojczyzny”. 

Konstytucja wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i 

sądowniczą. Ograniczała immunitety prawne oraz przywileje szlachty zagrodowej, tak zwanej 

gołoty oraz  potwierdzała przywileje mieszczańskie. Konstytucja 3 maja znosiła takie 

„narzędzia władzy szlacheckiej” jak liberum veto, konfederacje, sejm skonfederowany oraz 

ograniczała prawa sejmików ziemskich.   

W dniu ustanowienia Konstytucji 3 maja przestała istnieć  Rzeczpospolita Obojga 

Narodów, a w jej miejsce została powołana Rzeczpospolita Polska.   

Zniesiona została też wolna elekcja, a jej miejsce zastąpiła władza dziedziczna, którą 

po śmierci Stanisława Augusta Poniatowskiego miał przejąć władca z dynastii Wettynów.   

Aby zwiększyć  bezpieczeństwo kraju 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 

innych wyznań. Aby Konstytucja była zawsze aktualna co 25 lat miał się zbierać Sejm 

Konstytucyjny, który miałby prawo zmienić zapisy w konstytucji. 
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Konstytucja 3 maja przetrwała zaledwie czternaście miesięcy. Próby przeprowadzenia 

reform zawartych w Konstytucji zostały zniweczone już w połowie 1792 roku przez 

konfederację targowicką zawiązaną w porozumieniu z carycą Rosji Katarzyną II oraz 

wkroczenie wojsk rosyjskich do Rzeczypospolitej. Po utracie niepodległości w 1795 roku, 

przez 123 lata rozbiorów, konstytucja była symbolem dążeń narodu, dokumentem 

przypominającym o tradycjach niepodległościowych naszego państwa. Później odwoływali 

się do niej także twórcy konstytucji polskich w XX wieku. 
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