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- Konstytucja majowa -  ustawa 

regulująca ustrój prawny 

Rzeczypospolitej Obojga 

Narodów uchwalona przez  

Sejm Wielki 3 maja 1791 

roku. Uznawana za drugą 

konstytucję na świecie i 

pierwszą w Europie. 



Konstytucja 3 Maja1791 roku - Jan Matejko 



 
Konstytucja ta została zaprojektowana głównie w 

celu zlikwidowania obecnych od dawna wad 

systemu politycznego opartego na wolnej elekcji, 

demokracji szlacheckiej oraz nadużywaniu prawa 

liberum veto, które od 1652 pozwalało każdemu 

posłowi na zerwanie Sejmu i odrzucenie 

wszystkich przyjętych przez Sejm uchwał. 

 

Konstytucja 3 maja miała być odpowiedzią na 

pogarszającą się sytuację wewnętrzną i 

międzynarodową Rzeczypospolitej Obojga 

Narodów. 
 

 

 

 



W rzeczywistości przez 

przyjęcie Konstytucji 3 maja 

Polska stawała się 

sojusznikiem rewolucji 

francuskiej i Katarzyna II 

szykując się do rozprawy z 

Paryżem musiała przedtem 

zdusić "zarazę rewolucyjną" 

w Warszawie.  

Caryca Katarzyna II 



 

Redagowaniem konstytucji zajmowała się stosunkowo niewielka 

grupa posłów z królem na czele.  

Prace toczyły się w tajemnicy. Duży wpływ na kształt konstytucji 

majowej mieli: Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki, Stanisław Staszic. 

 

Była to pierwsza w XVIII wieku reforma przeprowadzona bez 

obecności obcych wojsk w kraju, bez oglądania się na jakiekolwiek 

naciski. Była to bowiem rzadka w tym wieku chwila gdy Polska mogła 

sama decydować o sobie, czy przynajmniej pokazać, jakie 

rozwiązanie ustrojowe odpowiadałoby najlepiej jej tradycji i potrzebom 
 
 

 

 

 



ZAPRZYSIĘŻENIE KONSTYTUCJI 3 MAJA W SALI SENATORSKIEJ   

NA ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE 

RYSUNEK JANA PIOTRA NORBLINA 

DIARIUSZ SEJMU 1788 

3 maja 1791 roku ok. godziny 11 w sali poselskiej zamku 

królewskiego rozpoczęły się obrady. Marszałek Stanisław 

Małachowski otworzył posiedzenie sejmu, który miał 

zatwierdzić nowe prawa, nową konstytucję.  



Sejm Czteroletni, Sejm 

Wielki – sejm walny zwołany 

6 października 1788 za 

zgodą carycy Rosji – 

Katarzyny II w Warszawie, 

 obradujący do 29 maja 1792 

pod węzłem konfederacji pod 

laską marszałka konfederacji 

koronnej Stanisława 

Małachowskiego. Od grudnia 

1790 roku obradował w 

podwojonym składzie. 

 
 

 Podział terytorialny Rzeczypospolitej Obojga Narodów w czasie trwania 

Sejmu Czteroletniego 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_I_Rzeczypospolitej


STRONNICTWA  

NA SEJMIE WIELKIM 



Stronnictwo dworskie (królewskie)  

 

Skupione przy królu, grupujące m.in. jego braci i synowców. Opowiadało się za 

tym, aby odebrać magnatom władzę i w ten sposób wzmocnić pozycję króla. 

Zamierzało ulepszyć administrację, polepszyć przemysł, dopuścić mieszczan do 

udziału w życiu publicznym, chłopom zapewnić opiekę rządu (dążyli do reform). W 

celu realizacji tych planów dążyło do zawarcia z Rosją sojuszu. 
 

 

Przykładowi przedstawiciele  

- Król Stanisław August Poniatowski  

- prymas Michał Poniatowski  

- Jacek Małachowski 
 



 

 

Stronnictwo patriotyczne  

 

Nieformalne ugrupowanie polityków. Postulowało aby państwo było coraz bardziej 

nowoczesne, uniezależniło się od Rosji, a w to miejsce - bardziej zbliżyło się do Prus 

zawierając z nimi sojusz wojskowy. Stronnictwo Patriotyczne nie było przeciwne 

reformom.  

Główne wspólne postulaty obozu reform to: powiększenie armii do 100 tys., zniesienie 

Rady Nieustającej, uniezależnienie od Imperium Rosyjskiego, zniesienie liberum veto i 

wolnej elekcji.  
 

 

Przykładowi przedstawiciele 

- Hugo Kołłątaj 

- Stanisław Małachowski 

- Ignacy Potocki 

- Adam Czartoryski 
 

 



 Stronnictwo hetmańskie  
 

 

Konserwatywne prorosyjskie stronnictwo, wspierane finansowo przez Imperium Rosyjskie, 

przeciwne wszelkim reformom. Nie chcieli aby wzmocniona została władza centralna, która 

zagrażała magnatom.  
 

 

Przykładowi przedstawiciele 

- Franciszek Ksawery Branicki  

- Stanisław Szczęsny Potocki  

- Seweryn Rzewuski 
 

 

W czasie Insurekcji kościuszkowskiej wielu członków Stronnictwa hetmańskiego zostało 

skazanych na śmierć za zdradę. 
 

 



POSTACIE ZWIĄZANE Z 

KONSTYTUCJĄ MAJOWA



 

 STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI 

 

 

Król Polski w latach 1764–1795. Ostatni władca 

Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 



 HUGO KOŁŁĄTAJ 

 

 

Uczony, “projektant” Konstytucji 3 Maja, prawdopodobnie 

autor historycznego anonimu wzywającego do reform 

ustrojowych adresowanego do marszałka Małachowskiego, 

twórca tzw. Kuźnicy Kołłątajowskiej. Na zebraniu 23 lipca 

1792 poparł decyzję króla Stanisława Augusta 

Poniatowskiego o jego przystąpieniu do konfederacji 

targowickiej, potem jednak walczył w insurekcji 

kościuszkowskiej. 



IGNACY POTOCKI  

 

 

Wychowanek Collegium Nobilium w Warszawie, Marszałek nadworny 

litewski, członek KEN, przywódca stronnictwa patriotycznego, główny 

współtwórca reform, współautor Konstytucji 3 Maja oraz członek-

założyciel Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej. Za 

działalność patriotyczną został odznaczony Orderem Orła Białego. 

Współautor dzieła: O ustanowieniu i upadku Konstytucji 3 maja. 



STANISŁAW STASZIC 

 

 

Działacz oświeceniowy, pisarz polityczny i publicysta, filozof i 

tłumacz. Zwolennik gruntownych reform systemowych w I 

Rzeczypospolitej, w okresie Sejmu Wielkiego wspierał piórem 

zmiany przeprowadzane przez parlament. 



STANISŁAW MAŁACHOWSKI 

 

 

Marszałek Sejmu i sejmowej konfederacji koronnej, 

poseł sandomierski 1788, który reprezentował na 

Sejmie Wielkim ziemie litewski. Referendarz wielki 

koronny. Zwolennik reform, brał udział w ścisłym 

spisku zorganizowanym przez Króla w celu 

przygotowania projektu Konstytucji (obok Piattole i 

Kołłątaja). 



ADAM KAZIMIERZ CZARTORYSKI 

 

 

 

Komendant Szkoły Rycerskiej, członek Komisji Edukacji 

Narodowej. W latach 1788-1792 poseł z Lublina na Sejm 

Czteroletni (Sejm Wielki), przywódca stronnictwa 

patriotycznego, członek założyciel Zgromadzenia Przyjaciół 

Konstytucji Rządowej, kawaler Orderu Orła Białego. 



 JAN URSYN NIEMCEWICZ 

 

 

Pisarz, reformator, poseł inflancki na Sejm Wielki, 

współautor (z Hugonem Kołłątajem) projektu 

Konstytucji 3 Maja, jeden z założycieli 

Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej. Po 

zwycięstwie Targowicy, nie poparł Króla, wobec 

czego emigrował do Niemiec. Podczas insurekcji 

kościuszkowskiej, sekretarz Tadeusz Kościuszki. 

Autor komedii politycznej “Powrót posła” 



JOACHIM LITAWOR-CHREPTOWICZ 

 

 

Podkanclerzy litewski. Jeden z inicjatorów i członek Komisji 

Edukacji Narodowej. Stronnik króla Stanisława Augusta. Członek-

założyciel Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej. W 

czasie wojny polsko-rosyjskiej 1792 nakłaniał króla Stanisława 

Augusta, aby ten przystąpił do konfederacji targowickiej. 



ADAM NARUSZEWICZ 

 

 

 

Poeta, biskup smoleński, później łucki. Zwolennik reform, 

jeden z założycieli Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji 

Rządowej - stronnictwa politycznego, powstałego 2 maja 

1791, mającego przeprowadzić uchwalenie Konstytucji 3 

Maja i dbać o nienaruszanie jej postanowień. 



STANISŁAW KOSTKA POTOCKI 

 

 

Poseł lubelski 1788. W 1790 mianowany generałem-

majorem, w 1792 - generałem artylerii konnej. Bardzo 

aktywny działacz stronnictwa patriotycznego, uczestnik 

narad nad projektem Ustawy, członek-założyciel 

Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej. 



POSTANOWIENIA I REFORMY  
KONSTYTUCJI 



• Ustrój polityczny Rzeczypospolitej zmienił się z monarchii elekcyjnej w 

monarchię konstytucyjną  

 

• Władza została podzielona zgodnie z zasadą Monteskiusza (trójpodział władzy) na:  

- ustawodawczą    

- wykonawczą    

- sądowniczą 

 

1.Władza ustawodawcza 

- dwuizbowy sejm złożony z izby senatorskiej i izby poselskiej 

- sejmy zwyczajne miały być zwoływane co 2 lata na 70 dni (możliwość przedłużenia 

obrad do 100 dni) 

- uchwały w sejmie miały zapadać większością głosów 

- nie można było zerwać sejmu powołując się na liberum veto 

- sejm kontrolował rząd i wszystkie organy w państwie 

- zniesiono: liberum veto, rokosz, konfederację 

- co 25 lat miał być zwoływany sejm dla poprawy konstytucji tzw. Sejm konstytucyjny 
 



 

 

2.Władza wykonawcza 

- miał ją sprawować król wraz ze Strażą Praw (rada ministrów powoływana przez króla 

lecz pod kontrolą sejmu) 

- straż praw stała na czele administracji państwowej 

- każdy akt prawny podejmowany przez Straż praw musiał posiadać podpis 

odpowiedniego ministra 

- król: miał zwoływać sejm, posiadał prawo inicjatywy ustawodawczej. Był naczelnym 

dowódcą wojska w czasie wojny, obsadzał wszystkie urzędy. 

- zniesiono wolną elekcję i wprowadzono dziedziczenie tronu  

 

3.Władza sądownicza 

- pozostała ta sama 

- utworzono sądy magistrackie dla miast oraz sądy apelacyjne wydziałowe 



 

• Prawo o sejmikach 

Pozbawiono praw politycznych szlachtę gołotę ( nie posiadającą ziemi), uchwały 

miały zapadać większością głosów, zniesiono przysięgę posłów na instrukcje 

poselskie 

 

 

• Prawo o miastach 

Dotyczyło mieszczan miast królewskich. Otrzymali oni szerokie uprawnienia, które w 

praktyce zrównywały ich w prawach ze szlachtą: m.in.. uzyskali nietykalność 

osobistą i majątkową, prawo do stopni oficerskich, prawo do nobilitacji. Miasta 

zostały wyłączone spod kontroli urzędników szlacheckich, a ich reprezentanci mogli 

zasiadać w sejmie 

 

 

• Zwiększenie liczby wojska do 100 tys. i uchwalono podatki na utrzymanie 

wojska  
 

 

 



 

 

• Religia katolicka została uznana za religię panującą w Rzeczypospolitej przy 

jednoczesnym zachowaniu tolerancji religijnej i wolności wyznania 

 

 

• Wprowadzono po raz pierwszy pojęcie narodu – obywatele mieli być obrońcami 

swobód narodowych i praw 

 

 

• Wprowadzono zakaz posiadania prywatnych wojsk 

 

 

• Chłop nie uzyskał swobód politycznych tylko zapewnienie o ochronie prawnej. 

Utrzymano niestety pełną zwierzchność szlachty nad chłopem 
 

 

 



SKUTKI UCHWALENIA   

 KONSTYTUCJI 



KONFEDERACJA TARGOWICKA 
Spisek magnacki zawiązany za zgodą Rosji pod hasłem obrony zagrożonej wolności, przeciw 

Stanisławowi Augustowi i Konstytucji 3 Maja. Formalnie ogłoszona 14 maja 1792 w miasteczku 

Targowica, faktycznie zawiązana w Petersburgu 27 kwietnia 1792. 

 

Zawiązanie konfederacji było pochodną niezadowolenia prorosyjskiego obozu magnackiego z 

reform Sejmu Czteroletniego, a w szczególności wyrazem sprzeciwu wobec porządkowi 

ustrojowemu, który zapanował w Rzeczpospolitej po uchwaleniu 3 maja 1791 r. konstytucji.   

 

Według przeciwników ustawy zasadniczej, była ona "spiskiem monarchicznym" 

przeprowadzonym w wyniku działań "nielegalnego sejmu". Jej twórców podejrzewano o 

jakobińskie sympatie, co było równoznaczne z zarzutem o wspieranie rewolucyjnej Francji.  

 

Po uchwaleniu konstytucji w kraju zapanowała powszechna euforia. Nie dopuszczano do 

wiadomości, że reformy mające na celu uzdrowienie państwa mogą zostać anulowane. 

Początkowo nie brano pod uwagę nawet możliwości rosyjskiej interwencji. 

 

 

 

 
 



 

• Marszałek konfederacji – Stanisław Szczęsny Potocki 

• Władza nad wojskiem - Franciszek Ksawery Branicki/Seweryn Rzewuski  

• Sekretarz konfederacji - Dyzma Bończa -Tomaszewski                                                                  

 

 

Targowiczanie dążyli do utrzymania starych struktur państwowych bądź podziału Rzeczypospolitej na 

autonomiczne prowincje zarządzane przez przedstawicieli magnaterii  

 

Akt konfederacji argumentowano tym że - ze względu na nieudolne panowanie Stanisława Augusta 

określanego mianem "despoty" - w Polsce nie szanuje się wolności i praw szlacheckich, czego dowodem 

jest zniesienie liberum veto i wolnej elekcji.  

 

"A że Rzeczpospolita podbita i w rękach swych ciemiężycielów moc całą mająca, własnymi się z niewoli 

dźwignąć nie może siłami, nic jej innego nie zostaje, tylko uciec się z ufnością do wielkiej Katarzyny, 

która Narodowi Sąsiedniemu przyjaznemu i sprzymierzonemu z taką sławą i sprawiedliwością panuje"  

 

Przywódcy konfederacji uzgodnili z Katarzyną II, że po dotarciu do Polski, przy ochronie Rosjan, ogłoszą 

jej akt w miejscowości Targowica. 
 

 



 

18 maja Katarzyna II wydała manifest, w którym oskarżała Rzeczpospolitą m.in. o: 

• utrudnianie wojskom rosyjskim pobytu na Ukrainie w czasie wojny z Turcją, 

• prześladowanie Rosjan, 

• Prześladowanie prawosławnych, 

• pogwałcenie eksterytorialności rosyjskiej kaplicy w Warszawie, 

• porozumiewanie się Rzeczypospolitej z Turcją, co ujawnił wysoko umiejscowiony we 

władzach polskich agent rosyjski 

• obrazę majestatu Katarzyny II przez Sejm Czteroletni. 

 

 

Nie była to więc deklaracja wypowiedzenia wojny, lecz jedynie przywrócenia do porządku 

niesfornego protektoratu rosyjskiego ponieważ wypowiadając wojnę Rosjanie musieliby, chcąc 

nie chcąc, potwierdzić niepodległość Rzeczypospolitej. Zaraz po tej deklaracji armia 

rosyjska  licząca prawie 100 tys. żołnierzy przekroczyła granice Rzeczypospolitej, 

rozpoczynając interwencję pod hasłami "obrony zagrożonej wolności". Wydarzenie to 

zapoczątkowało wojnę polsko-rosyjską, zwaną wojną w obronie Konstytucji 3 Maja. 

 

 

 

 

 



 

Strony konfliktu  

 

Imperium Rosyjskie                                                                                              I Rzeczpospolita  

+ Konfederacja targowicka  

 

 

Dowódcy  

 

Michaił Kreczetnikow                                                                                       Stanisław II August  

Michaił Kachowski                                                                                              Józef Poniatowski 

 Ludwik Wirtemberski 

            Józef Judycki 

Michał Zabiełło 

 



Przebieg działań wojennych 



BITWY WOJNY POLSKO-ROSYJSKIEJ  

 

• Opsa - zwycięstwo wojsk rosyjskich 

• Stołpce - zwycięstwo wojsk litewskich 

• Mir - zwycięstwo wojsk rosyjskich 

• Boruszkowce - zwycięstwo wojsk rosyjskich 

• Zelwa - zwycięstwo wojsk rosyjskich 

• Zieleńce - zwycięstwo wojsk polskich 

• Wojszki - taktyczne zwycięstwo wojsk rosyjskich/strategiczny sukces wojsk litewskich 

• Dubienka - nierozstrzygnięta 

• Krzemień - zwycięstwo wojsk litewskich 

• Brześć - zwycięstwo wojsk rosyjskich 

• Markuszów - zwycięstwo wojsk polskich 

 



ORDER VIRTUTI MILITARI 

Król Stanisław August Poniatowski ustanowił order 

Virtuti Militari w 1792 roku po rozpoczęciu wojny 

polsko-rosyjskiej. Pierwsze egzemplarze medali 

wykonała mennica15 czerwca 1792. W raporcie 

pisanym do króla po zwycięskiej bitwie pod 

Zieleńcami w dniu 18 czerwca 1792 roku, 

dowodzący nią książę Józef 

Poniatowski zażądał szybkiego wprowadzenia 

nowego orderu wojennego. W raporcie przesłanym 

królowi wręcz domagał się stworzenia orderu 

wojennego w szybkim trybie, co pozwoliłoby 

podnieść morale w wojsku. Myślał już o tym 

wcześniej, spoglądając ku innym krajom 

europejskim od lat przyznającym odznaczenia. 

Król zareagował natychmiast, ponieważ już od 

pewnego czasu nosił się z zamiarem ustanowienia 

takiego odznaczenia. 



Pozbawiony pomocy zbrojnej swojego pruskiego alianta, szantażowany widmem bankructwa, 

Stanisław August Poniatowski zwrócił się listownie do Katarzyny II, proponując jej wieczyste 

przymierze i ewentualną swą abdykację na rzecz wnuka cesarzowej, Konstantego. W odpowiedzi 

Katarzyna II podtrzymała swe poparcie dla konfederatów targowickich i zażądała przystąpienia króla 

do konfederacji targowickiej. 

Wobec takiego stanowiska król postanowił zaprzestać walki i przystąpił do konfederacji targowickiej. 

Król stosując się do żądania dworu petersburskiego nie zwołał Straży Praw, konstytucyjnego organu 

państwa, ale swoją decyzję przedstawił na zebraniu ministrów Rzeczypospolitej 23 lipca 1792. 

Zamiar króla uzyskał aprobatę niewielką większością głosów. 

 

 24 lipca Stanisław August złożył na ręce posła rosyjskiego Jakowa Bułhakowa żądany przez 

Katarzynę II akces do konfederacji targowickiej.  

 

Na rozkaz króla wydany 25 lipca wojska Rzeczypospolitej przerwały działania wojenne, a dowódcy, 

m.in. ks. Józef Poniatowski i gen. Tadeusz Kościuszko, na znak protestu podali się do dymisji. Wielu 

oficerów i cywilnych opozycjonistów udało się na emigrację.  

 

Wojna rosyjsko-polska 1792 trwała kilka miesięcy. Po przedwczesnej kapitulacji wojsk polskich, 

konfederaci targowiccy zajęli przy pomocy wojsk rosyjskich wszystkie województwa 

Rzeczypospolitej, likwidując organy władzy powołane przez Sejm Czteroletni. 
 



 

Przegrana wojna o konstytucję była 

bezpośrednim powodem II rozbioru Polski. 

 

Konstytucja 3 Maja obowiązywała zaledwie 

15 miesięcy. Zapoczątkowała reformę 

ustroju, ale nigdy nie została w pełni 

wprowadzona w życie,   

a mimo to przeszła do historii jako 

najważniejsze wydarzenie w dziejach I 

Rzeczypospolitej. 





• ŚWIĘTO NARODOWE 

 

• W 1918 ROKU ZOSTAŁA UZNANA ZA ŚWIĘTO NARODOWE 

UCHWAŁĄ Z 29 KWIETNIA 1919 ROKU.  

• ŚWIĘTO ZNIESIONO Z POWODU LICZNYCH DEMONSTRACJI 

STUDENCKICH USTAWĄ Z DNIA 18 STYCZNIA 1951 ROKU.  

• POWRÓCIŁO DO KALENDARZA ŚWIĄT PAŃSTWOWYCH 6 KWIETNIA 

1990 ROKU.  

• DZIEŃ 3 MAJA JEST W POLSCE DNIEM WOLNYM OD PRACY. 





 

Bibliografia 

 

 

 

• "Historia Polski 1764 - 1864" - Józef Andrzej Gierkowski, PWN 

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_3_maja 

• https://fiszkoteka.pl/zestaw/5500-bohaterowie-i-wazne-postacie-w-konstytucji-3-maja 

• http://www.wfk.org.pl/grafika/matejko/konstytucja.jpg 

• http://www.polskieradio.pl/39/1240/Artykul/593200,Targowica-znaczy-zdrada 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_3_maja
https://fiszkoteka.pl/zestaw/5500-bohaterowie-i-wazne-postacie-w-konstytucji-3-maja
https://fiszkoteka.pl/zestaw/5500-bohaterowie-i-wazne-postacie-w-konstytucji-3-maja
https://fiszkoteka.pl/zestaw/5500-bohaterowie-i-wazne-postacie-w-konstytucji-3-maja
https://fiszkoteka.pl/zestaw/5500-bohaterowie-i-wazne-postacie-w-konstytucji-3-maja
https://fiszkoteka.pl/zestaw/5500-bohaterowie-i-wazne-postacie-w-konstytucji-3-maja
https://fiszkoteka.pl/zestaw/5500-bohaterowie-i-wazne-postacie-w-konstytucji-3-maja
https://fiszkoteka.pl/zestaw/5500-bohaterowie-i-wazne-postacie-w-konstytucji-3-maja
https://fiszkoteka.pl/zestaw/5500-bohaterowie-i-wazne-postacie-w-konstytucji-3-maja
https://fiszkoteka.pl/zestaw/5500-bohaterowie-i-wazne-postacie-w-konstytucji-3-maja
https://fiszkoteka.pl/zestaw/5500-bohaterowie-i-wazne-postacie-w-konstytucji-3-maja
https://fiszkoteka.pl/zestaw/5500-bohaterowie-i-wazne-postacie-w-konstytucji-3-maja
https://fiszkoteka.pl/zestaw/5500-bohaterowie-i-wazne-postacie-w-konstytucji-3-maja
https://fiszkoteka.pl/zestaw/5500-bohaterowie-i-wazne-postacie-w-konstytucji-3-maja
https://fiszkoteka.pl/zestaw/5500-bohaterowie-i-wazne-postacie-w-konstytucji-3-maja
https://fiszkoteka.pl/zestaw/5500-bohaterowie-i-wazne-postacie-w-konstytucji-3-maja
https://fiszkoteka.pl/zestaw/5500-bohaterowie-i-wazne-postacie-w-konstytucji-3-maja
https://fiszkoteka.pl/zestaw/5500-bohaterowie-i-wazne-postacie-w-konstytucji-3-maja
https://fiszkoteka.pl/zestaw/5500-bohaterowie-i-wazne-postacie-w-konstytucji-3-maja
http://www.wfk.org.pl/grafika/matejko/konstytucja.jpg
http://www.wfk.org.pl/grafika/matejko/konstytucja.jpg

