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KONSTYTUCJA 3 MAJA 

 Konstytucja uchwalona została 3 maja 1791 

roku. Była to ustawa regulująca ustrój prawny 

Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja 3 maja 

została uchwalona przez  Sejm  Czteroletni. 

Zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od 

dawna wad systemu politycznego Rzeczypospolitej 

Obojga Narodów i jej złotej wolności. Wprowadziła 

polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała 

chłopów pod ochroną państwa. Konstytucja zniosła 

liberum veto, wolne elekcje, rokosze, zakazano 
konfederacji. Wzmocnieniu uległ rząd oraz 

administracja. Konstytucja miała wyprzeć istniejącą 

anarchię, popieraną przez część krajowych magnatów. 



I ROZBIÓR POLSKI 

Pierwszy rozbiór Polski – nastąpił w 1772 roku. 

Dokonany został  przez: 

• Prusy,  

• Austrię, 

• Rosję.  

Prusy zagarnęły Warmię, województwa pomorskie, 

malborskie i chełmińskie, pas ziem nad Notecią  

i Gopłem. Austria - południową część województwa 

krakowskiego i sandomierskiego.  

Rosja -  Inflanty polskie, województwa: północną 

część połockiego, witebskie, mścisławskie  

i południowo- wschodnią część mińskiego. 



HUGO KOŁŁĄTAJ 
 Hugo Kołłątaj był jednym  
z głównych przedstawicieli polskiego 
Oświecenia. Był uczonym, publicystą  
i politykiem. W latach 1791-92 pełnił 
funkcję podkanclerza koronnego. Był 
działaczem Towarzystwa do Ksiąg 
Elementarnych i Komisji Edukacji 
Narodowej. Kołłątaj był czołowym 
działaczem stronnictwa patriotycznego, 
współautorem Konstytucji 3 Maja  
i wielu innych ustaw. W latach 1788-
1792 skupił wokół siebie grono 
publicystów, literatów i polityków  
w tzw. Kuźnicy Kołłątajowskiej. 



STANISŁAW AUGUST 
PONIATOWSKI 

 

Stanisław August Poniatowski urodził się  
w roku 1732, a zmarł w roku 1798 roku. 

Poprzednik: August II Wettin 

Następca: nie miał, był ostatnim królem  
Rzeczpospolitej Obojga Narodów 

Syn Stanisława Poniatowskiego,  
kasztelana krakowskiego  
i  Konstancji Czartoryskiej. 



SEJM CZTEROLETNI 

  

 Sejm Czteroletni, zwany Wielkim obradował  

w latach 1788-1792. Był to sejm skonfederowany, od 
1790 roku w podwojonym składzie, obradujący pod laską 
marszałka Stanisława Małachowskiego i Kazimierza 
Nestora Sapiehy. Dzięki sprzyjającej sytuacji 
międzynarodowej (Rosja i Austria w wojnie z Turcją, 
zaborcy skłóceni), stronnictwo patriotyczne 
przeprowadziło szereg reform ustroju Rzeczypospolitej, 
zmierzających do wzmocnienia państwa i przywrócenie 
pełnej suwerenności. 



KONSTYTUCJA 3 MAJA 

● Przyjęcie Konstytucji 3 maja sprowokowało wrogość 
sąsiadów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Podczas 
wojny w obronie konstytucji, Polska zdradzona przez 
swojego pruskiego sprzymierzeńca Fryderyka 
Wilhelma II została pokonana przez Imperium 
Rosyjskie Katarzyny Wielkiej, sprzymierzonej  
z konfederacją targowicką – spiskiem polskich 
magnatów przeciwnych reformom osłabiającym ich 
wpływy. Po utracie niepodległości w 1795 roku, przez 
123 lata rozbiorów, przypominała o walce  
o niepodległość. Zdaniem dwóch współautorów, 
Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja była "ostatnią 
wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny".  

 



USTRÓJ RZECZYPOSPOLITEJ WEDŁUG  
KONSTYTUCJI 3 MAJA 

• Władza ustawodawcza - parlament jako 
najwyższy organ władzy wybierany na dwa 
lata, sejm zwoływany przez króla lub 
marszałka. 
Kompetencje sejmu: uchwalanie prawa, 
nakładanie podatków, kontrolowanie 
innych władz i instytucji. Co 25 lat mógł 
zbierać się sejm konstytucyjny-prawo 
zmiany konstytucji.  

• Władza wykonawcza -król i Straż Praw 
(rząd), w skład której wchodzili: prymas, 
pięciu ministrów, pełnoletni następca tronu 
bez prawa głosu, marszałek sejmu. Straż 
Praw kierowała administracją, podlegały 
jej komisje (policji, spraw wewnętrznych, 
interesów zagranicznych, wojny i skarbu). 
Król przewodniczący Straży, miał prawo 
nominacji biskupów, senatorów, ministrów, 
urzędników, oficerów; w razie wojny 
sprawował naczelne dowództwo nad 
wojskiem. Ministrowie, mieli obowiązek 
podpisywania każdego rozporządzenia 
własnoręcznie pod kontrolą Sejmu  

• Władza sądownicza -sądownictwo zostało 
usprawnione. Ministrowie i wyżsi 
urzędnicy odpowiadali przed specjalnym 
sądem sejmowym. Sądownictwo 
szlacheckie zostało poddane sądom 
ziemiańskim.  
 

 



POSTANOWIENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA 

• Religia: Religia katolicka została utrzymana jako religia panująca a przejście na 
inne wyznanie miało być karane. Jednak zagwarantowano wolność wyznawcom 
innych religii i obrządków.  

• Szlachta ziemianie: Potwierdzono prawa szlachty Zagwarantowano prawa 
własności, bezpieczeństwa, wolności Zobowiązano szlachtę do obrony 
Konstytucji i Rzeczypospolitej  

• Mieszczanie: Zapewniono nietykalność osobistą (niemożliwość skazania bez 
wyroku sądowego)  

• Chłopi włościanie: Chłopów otoczono opieką prawa i państwa. Zapewniono 
wolność osiedlania się i poruszania po kraju i za jego granice.  

• Rząd, czyli oznaczenie władz publicznych: Wprowadzono trójpodział władzy. 
Rzeczpospolitą ogłoszono monarchią konstytucyjną.  

• Sejm: Podzielono na dwie izby (poselską i senatorską) z kadencją 2 letnią. 
Zniesiono liberum weto konfederacje i wolną elekcję Posłowie i senatorowie 
mieli być gotowi do obrad w każdej chwili (tzw. Sejm Gotowy) Ustanowiono 
Sejm Konstytucyjny zwoływany co 25 lat mogący zmienić konstytucje.  

• Król i rząd: Władza królewska miała być dziedziczna. W skład Straży Praw 
(rządu) wchodził król i pięciu ministrów. Ministrów powoływał król lecz zwolnić 
ich mógł jedynie Sejm. Król został głową Straży Praw. Król nie był 
odpowiedzialny prawnie ani konstytucyjnie ale jego decyzje wymagały 
akceptacji ministrów. 

 



II ROZBIÓR POLSKI 

 II ROZBIÓR POLSKI- nastąpił w 1793 roku. 

Prusy zajęły Gdańsk i Toruń, województwa 
poznańskie, gnieźnieńskie, kaliskie, sieradzkie, 
łęczyckie, brzeskokujawskie, płockie, ziemię 
dobrzyńską, część województw rawskiego  
i inowrocławskiego. Rosja- województwa 
kijowskie, bracławskie, część podolskiego, 
wołyńskiego, brzeskolitewskiego i wileńskiego. 



III ROZBIÓR POLSKI 

 III ROZBIÓR POLSKI-  nastąpił w 1795roku. 

Austria zajęła Kraków i tereny po Pilicę, Wisłę  
i Bug. Prusy - tereny po Pilicę, Bug i Niemen. Rosja 
- tereny litewskie, białoruskie, ukraińskie, za linią 
Niemirów - Grodno i Bugiem. 



POWSTANIE LISTOPADOWE 

 Powstanie listopadowe – polskie powstanie 
narodowe przeciw Rosji, które wybuchło w nocy  
z 29 listopada na 30 listopada 1830 roku,  
a zakończyło się 21 października 1831 roku. 
Zasięgiem swoim objęło Królestwo Polskie i część 
prowincji zabranych (Litwę, Żmudź i Wołyń). 

  

 



POWSTANIE STYCZNIOWE 

 Powstanie styczniowe - przeciw Rosji. 
Rozpoczęte zostało 22 stycznia 1863 roku. 
Zakończone późną jesienią 1864. Objęło tereny 
Królestwa Polskiego, Litwy, Białorusi i części 
Ukrainy. Zostało spowodowane uciskiem 
narodowym, zaostrzającą się walką chłopów  
o ziemię, wzmożeniem nastrojów patriotycznych. 
Było pierwszym w historii ruchem partyzanckim, 
który miał oparcie w części chłopstwa, drobnej  
i średniej szlachcie, a w miastach - w masach 
plebejsko- robotniczych. 


