
Wiwat Maj… 

 3 Maj 

Konstytucja 1791  



Przyjęcie Konstytucji 3 Maja 1791  

3 maja 1791 roku, po 
rozpoczęciu obrad sejmu 
jeden z posłów opisał trudną 
sytuację międzynarodową 
Polski, zaś Ignacy Potocki 
wezwał króla Stanisława 
Augusta, by "podał narodowi 
skuteczne lekarstwo". 
Wówczas przedstawiono 
projekt„ Ustawy Rządowej". W 
tej sytuacji, wobec absolutnej 
przewagi zwolenników "Ustawy 
Rządowej", król Stanisław 
August zaprzysiągł Konstytucję 
3 maja 1791 roku.  



     Sygnatariusze 

   Stanisław Małachowski, referendarz wielki koronny, sejmowy i konfederacji prowincji koronnych 
marszałek 

     Kazimierz Nestor Sapieha, generał artylerii litewskiej, marszałek konfederacji Wielkiego Księstwa 
Litewskiego 

     Józef Kazimierz Kossakowski, biskup inflancki i kurlandzki, następca koadiutor biskupstwa 
wileńskiego, jako deputowany 

     Antoni Barnaba Jabłonowski, kasztelan krakowski, deputat z Senatu Małej Polski 

     Szymon Kazimierz Szydłowski, kasztelan żarnowski, deputowany z Senatu prowincji małopolskiej 

     Franciszek Antoni Kwilecki, kasztelan kaliski, deputowany do konstytucji z Senatu z prowincji 
wielkopolskiej 

     Kazimierz Konstanty Plater, kasztelan generała trockiego, deputowany do konstytucji z Senatu 
Wielkiego Księstwa Litewskiego 

     Walerian Stroynowski, podkomorzy buski, poseł wołyński, z Małopolski deputat do konstytucji 

     Stanisław Kostka Potocki, poseł lubelski, deputowany do konstytucji z prowincji małopolskiej 

     Jan Nepomucen Zboiński, poseł ziemi dobrzyńskiej, deputowany do konstytucji z prowincji 
wielkopolskiej 

     Tomasz Nowowiejski, łowczy i poseł ziemi wyszogrodzkiej, deputowany do konstytucji 

     Józef Radzicki, podkomorzy i poseł ziemi zakroczymskiej, deputowany do konstytucji z prowincji 
wielkopolskiej 

     Józef Zabiełło, poseł z Księstwa Żmudzkiego, deputowany do konstytucji 

     Jacek Antoni Puttkamer, poseł województwa mińskiego, deputowany do konstytucji z prowincji 
Wielkiego Księstwa Litewskiego 



 Oryginał Konstytucji 3 Maja  



Oryginał 
Ustaw z 1971r  



Główne postanowienia 

Konstytucji 

 Konstytucja majowa nie wprowadzała, jak 
amerykańska, równości praw obywateli. 
Prawa polityczne miała nadal szlachta, 
która posiadała majątek. 

 Ustawa usprawniła rządy w państwie, 
dzieląc władzę na prawodawczą (sejm), 
wykonawczą (Straż Praw ) i sądowniczą 
(sądy pierwszej instancji). 

 Odtąd uchwały miały zapadać większością 
głosów (a nie, jak wcześniej, jednogłośnie, 
co pozwalało zrywać sejmy) 

  Ministrowie byli wybierani do Straży Praw 
przez króla spośród najwyższych urzędników 
państwowych. 

 Sejm miał możliwość usunięcia ich poprzez 
wotum nieufności.  



Główne postanowienia Konstytucji 
 

 Ograniczono artykuły henrykowskie i wprowadzono dziedziczność tronu saskiej 

dynastii Wettinów. 

 Zmniejszono znaczenie sejmików . 

 Ograniczono również prawa tzw. gołoty szlacheckiej (nie posiadającej ziemi). 

 Konstytucja znosiła również liberum veto i wolną elekcję. 

 Zlikwidowany został podział na Koronę i Litwę. Polska stała się odtąd 

jednolitym państwem, monarchią konstytucyjną. 

 Jednym z postanowień było również złamanie zasady nieingerencji państwa w 

sprawy chłopów. Zostali oni wzięci pod opiekę, lecz tylko w takim zakresie 

aby wszelkie układy zawierane między nimi i dziedzicami nie mogły być 

samowolnie zmieniane. 

 Zagwarantowano też wolność osobistą przybywającym do kraju osadnikom.  



Święto Konstytucji 3 Maja 



Święto 3 Maja i jego 

historia 

 3 maja 1791 roku dzień został uznany 
Świętem Konstytucji 3 Maja. Obchody tego 
święta były zakazane podczas rozbiorów, a 
ponownie jego obchodzenie zostało wznowione 
w II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 roku. 
Święto Konstytucji 3 Maja zostało 
zdelegalizowane przez hitlerowców i sowietów 
podczas okupacji Polski w czasie II wojny 
światowej, a po antykomunistycznych 
demonstracjach w 1946 r. niebyło obchodzone 
w Polsce, natomiast zastąpione obchodami 
Święta 1 Maja. W styczniu 1951 r. święto 3 
maja zostało oficjalnie zdelegalizowane przez 
władze komunistyczne. W roku 1981 ponownie 
władze świętowały uchwalenie majowej 
Konstytucji. Do roku 1989 w tym dniu często 
dochodziło w Polsce do protestów i 
demonstracji antyrządowych i 
antykomunistycznych. Po zmianie ustroju, od 
kwietnia1990 r. Święto Konstytucji 3 Maja 
należy do uroczyście obchodzonych polskich 
świąt. W roku 2007 po raz pierwszy na Litwie 
obchodzono święto Konstytucji 3 maja.  



Kamień upamiętniający uchwalenie 

Konstytucji 3 Maja w Parku Traugutta w 

Warszawie 



Kluczowe informacje nt. 
Konstytucji 3 Maja po odzyskaniu 
przez Polskę Niepodległości 

 Po odzyskaniu niepodległości w 1918, rocznica 
Konstytucji 3 maja została uznana za święto 
narodowe uchwałą Sejmu Ustawodawczego z 29 
kwietnia 1919. Po II wojnie światowej obchodzono 
je do 1946, kiedy w wielu miastach doszło do 
demonstracji studenckich. Święto to zostało 
oficjalne zniesione ustawą z 18 stycznia 1951 o 
dniach wolnych od pracy. Dopiero w roku 1981 
ponownie władze świętowały to historyczne 
wydarzenie – świadczą o tym gazety codzienne z 
tego czasu m.in. Trybuna Ludu, Głos Robotniczy, 
Życie Warszawy. Tym samym w roku 1981 pierwszy 
raz po wojnie – i zaznacza to "Głos Robotniczy" z 
wydania 1-3.05.1981 – świętowano rocznicę 
Uchwały Majowej. Święto Narodowe Trzeciego 
Maja przywrócono ustawą z 6 kwietnia 1990 
(weszła wżycie 28 kwietnia). Pierwsze uroczyste 
obchody święta 3 maja w Warszawie na Placu 
Zamkowym w 1990 odbywały się w obecności 
prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego.  



 Symbole Narodowe… 





HYMN 
Narodowy  



Dziękujemy za uwagę ! 

Opracowały: Renata Sadowska- Madziuk, Aleksandra Kotowicz, Patrycja 

Kołodziej- Dżygała 


