
KONSTYTUCJA 3 MAJA 

 
Konstytucja została 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. Została uchwalona przez króla Stanisława Augusta 

Poniatowskiego. Została zrobiona w celu zlikidowania wad opartego na  wolnej elekcji i 

demokracji szlacheckiej systemu politycznego obojga narodów. Projekt Konstytucji 3 maja 

powstał dzięki współpracy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego ze stronnictwem 

patriotycznym, skupiającym dużą grupę posłów na sejm. Monarcha pracował nad tą ustawą ze 

swoimi stronnikami od kooca 1790 roku. Celem ustawy rządowej miało byd ratowanie 

Rzeczypospolitej, której terytorium zostało uszczuplone w wyniku I rozbioru przeprowadzonego 

przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 roku. Konstytucja została przyjęta podstępem i w warunkach 

zamachu stanu. Miejscem obrad była Sala Senatorska Zamku Królewskiego w Warszawie. W 

trakcie prac Sejmu Czteroletniego wielu posłów, którzy byli stronnikami paostw rozbiorowych 

sprzeciwiało się ustawie, jednak król Stanisław Poniatowski wraz ze swoimi współpracownikami 

uciekli się do fortelu. Konstytucja 3 maja została zapisana w 11 artykułach, które poprzedzał 

uroczysty wstęp. Ustawa Rządowa wprowadzała trójpodział władzy: na ustawodawczą, 

wykonawczą i sądowniczą. Zapewniała ponadto prawo powszechnej wolności dla szlachty oraz 

mieszczaostwa. Regulowała prawa i obowiązki obywateli oraz zasady funkcjonowania władz 

paostwowych. Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej złotej wolności. Konstytucja wprowadziła 

polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną paostwa, w ten 

sposób łagodząc najgorsze nadużycia paoszczyzny. Król Stanisław August zyskał ogromne 

poparcie, aczkolwiek spowodowało to także opozycję republikanów oraz sprowokowało wrogośd 

Imperium Rosyjskiego, które od 1768 roku było protektorem Rzeczypospolitej i gwarantem 

nienaruszalności jej ustroju. Oficjalnie utraciła swą moc 23 listopada 1793 roku. Wówczas Sejm 

grodzieoski uznał Sejm Czteroletni za niebyły, co w konsekwencji spowodowało uchylenie 

wszystkich aktów prawnych przez niego zatwierdzonych, w tym rzecz jasna ustawy zasadniczej z 

3 maja 1971 roku.  
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