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Konstytucja 3 Maja 1791r. czyli Ustawa Rządowa-  
„ostatnia wola i testament ginącej ojczyzny” 

 

 
     
Konstytucja to najważniejszy dokument w państwie. Dzięki niemu 
system władzy, jej kontroli i wybierania jest unormowany. Obywatele 
mają prawa i wolności wynikające z konstytucji i mogą dochodzić 
swoich praw w sądach. Pierwsza polska Konstytucja powstała 3 maja 
1791 roku i była pierwszą konstytucją w Europie, 
 a drugą na świecie. Już kilka dni po uchwaleniu Konstytucji przez 
Sejm Wielki dzień 3 maja został uznany za święto narodowe. 
    
 

W 1788r. Część patriotycznie nastawionych obywateli doprowadziła 
do zwołania Sejmu  Czteroletniego(1788-1792) zwanego Wielkim. Wśród 
znaczących osób pojawiają się marszałkowie Sejmu: Stanisław 
Małachowski i Kazimierz Sapieha. Zwolennicy reform stworzyli stronnictwo 



patriotycznie, zwolennicy reform przy udziale Rosji związani byli z królem( 
stronnictwo dworskie zwane też królewskim), ostatnie stronnictwo 
hetmańskie było przeciwne wszelkim reformom i zmianom.  
     Sejm Wielki wprowadził kilka reform wśród których były: reforma 
wojskowa, reforma skarbowa, prawo o miastach. 
     
     Jednakże w celu wzmocnienia państwa najważniejsze było uchwalenie 
Konstytucji 3 Maja. Pierwszy w Europie, drugi na świecie najważniejszy 
akt prawny państwa, ustawa zasadnicza. Duży wpływ na treść dokumentu 
mieli: król Stanisław August Poniatowski, Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki. 
Wykorzystując przerwę wielkanocną, gdy większość posłów wyjechała  
z Warszawy po kilkugodzinnej debacie dokument przyjęto przez aklamację, 

Stanisław August Poniatowski zaprzysiągł ją słowami „Przysiągłem Bogu, 
żałować tego nie będę”. 
 

    



 
 



W myśl uchwalonego dokumentu Polska miała być monarchią konstytucyjną-dziedziczną, 
wprowadzono trójpodział władzy: ustawodawcza-SEJM, wykonawcza-KRÓL i i STRAŻ 
PRAW(pełniła funkcję rządu), sądownicza- SĄDY odrębne dla każdego stanu. Do konstytucji 
włączono prawo o miastach,  
a chłopów wzięto pod opiekę rządu. Religią panującą była katolicka, pozostałym religiom 
przyznano prawo swobodnego wyznawania. 
   Konstytucja przestała istnieć już w 1792r./1793r. po drugim rozbiorze Polski  
a formalnie w 1795r.  kiedy Polska po trzecim rozbiorze zniknęła z map świata. 
     
     Od 1989r. obchodzone jako Święto Konstytucji 3 Maja, jak wiele, świąt państwowych, w tym 
obchodzone w sierpniu tego roku 100-lecie BITWY WARSZAWSKIEJ czy 11 Listopada są 
symbolem dla wielu Polaków, którzy wywieszają wtedy flagi narodowe.  
 

2 Maja to DZIEŃ FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 
święto ustanowione na mocy ustawy z 20 lutego 2004r. (2 maja 
obchodzony jest jako Dzień Polonii i Polaków za granicą). 
 

Konstytucja 3 maja - ciekawostki 
 twórcą Konstytucji 3 maja był  Hugo Kołłątaj 

 co trzeci sygnatariusz Konstytucji 3 maja należała do lóż wolnomularskich - byli to Król 
Stanisław August Poniatowski, marszałek Sejmu Czteroletniego Ignacy Potocki, 
marszałek Konfederacji Litewskiej Kazimierz Nestor Sapieha, Prymas Michał 
Poniatowski 

 Konstytucja 3 maja została napisana w krótkim czasie i zbiegła się z Rewolucją 
Francuską również przygotowaną przez wolnomularzy. Istnieje podejrzenie, że Królestwo 
Polskiego zostało poświęcone aby uratować Republikę. 

 Konstytucja 3 maja oddawała na wieczność tron polski, niemieckiej dynastii Wettynów,  
z której każdy następca tronu począwszy od Augusta II Mocnego, był masonem. 

 Konstytucja wprowadzała kazus majątkowy, odbierając tym samym prawo do głosu 
biednej ale konserwatywnej szlachcie. 

 zapis o katolicyzmie jako religii panującej, miał jedynie uciszyć tą część posłów, która do 
lóż masońskich nie należała. Wolnomularze nie zamierzali respektować tego prawa. 
Wszak za przynależność do lóż masońskich groziła ekskomunika.  

 Sygnatariusze Konstytucji 3 maja, którzy byli wolnomularzami, w krótkim czasie 
przyłączyli się do Konfederacji Targowickiej, założonej przez innego wolnomularza 
Stanisława Szczęsnego Potockiego, który stanął na czele przewrotu. 
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