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Znaczenie tego dnia

3 maja 1791 Powszechnie przyjmuje się, 
że Konstytucja 3 maja była pierwszą w 
Europie i drugą na świecie nowoczesną, 
spisaną konstytucją.3 maja zostało 
uznane za święto już 5 maja 1791.
Począwszy od 2007 roku 3 maja jest 
również świętem narodowym Litwy.



CO ZAWIERAŁA KONSTYTUCJA 3 MAJA 

Konstytucja 3 Maja ujęta była w 11 artykułach.

Wprowadzała prawo powszechnej 
niepodległości

(dla szlachty i mieszczaństwa) oraz trójpodział 
władzy na ustawodawczą (dwuizbowy 
parlament),

wykonawczą (król) i sądowniczą. Konstytucja

ograniczała nadmierne immunitety prawne i

polityczne przywileje szlachty zagrodowej.



Co Zawierała Konstytucja 3 Maja
Ustanowiono podatki w 
wysokości 10% dla szlachty i 20% 
dla duchowieństwa. Gołota, 
mieszczanie i chłopi byli zwolnieni 
z płacenia podatków.

Wprowadzono stałą armię, której 
liczebność miała sięgać 100 tys. 
żołnierzy. 

Katolicyzm został uznany za religię 
panującą, zapewniając 
jednocześnie swobodę 
wyznań.Apostazja wciąż była 
uznawana za przestępstwo.



Liberum veto – Wolne „nie 
pozwalam”

Konstytucja 3 maja znosiła 
liberum veto, konfederacje, 
sejm skonfederowany.

Ograniczała też prawa 
sejmików ziemskich



ZAPIS KONSTYTUCJI 3 MAJA



UCHWALENIE KONSTYTUCJI 3 MAJA
3 maja 1791 roku Sejm Wielki, 
zwołany w październiku 1788 
roku, konstytucja została 
uchwalona na Zamku 
Królewskim w 
Warszawie. Uchwalił 
Konstytucję Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów. Uchwalona 
przez króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego Została 
zaprojektowana w celu 
zlikwidowania obecnych od 
dawna wad opartego 
na demokracji
szlacheckiej systemu 
politycznego Rzeczypospolitej



WOJNA W OBRONIE KONSTYTUCJI
225 lat temu, 18 maja 1792 r., licząca 
prawie 100 tys. żołnierzy rosyjska 
armia przekroczyła granice 
Rzeczypospolitej, rozpoczynając 
interwencję pod hasłami „obrony 
zagrożonej wolności”. Wydarzenie to 
zapoczątkowało wojnę polsko-
rosyjską, zwaną wojną w obronie 
Konstytucji 3 Maja . 



Wielkie rygory
• W okresie zaborów Polski celebrowanie rocznic

Konstytucji 3 maja było zakazane przez wszystkich

zaborców. Polacy, którzy odważyli się obchodzić

publicznie to święto byli surowo karani przez policję.



Obchody 
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, władze komunistyczne zabroniły 
publicznego świętowania, a próby manifestowania 
były często tłumione przez milicję



ODZYSKANIE ŚWIĘTA NARODOWEGO
Warto także wspomnieć, 
że Święto Konstytucji 3 Maja w 
Polsce obchodzone jest od 1919 
roku, jednak w okresie PRL-u 
zostało zniesione i następnie, w 
1990 roku, przywrócone.


