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Kiedy w roku 1763 umiera król Polski August III, słaba już Rzeczypospolita 

znalazła się w jeszcze gorszym położeniu. Obowiązek wyboru nowego monarchy sprawił, 

że słabość Rzeczypospolitej postanowiły wykorzystać państwa ościenne, doprowadzając 

w roku 1772 do I rozbioru Polski. Jedną z ostatnich prób ratowania będącej  

w ogromnym kryzysie I Rzeczypospolitej było zwołanie sejmu, który swoje obrady 

rozpoczął w październiku 1788r. Wysiłkom tym sprzyjała również sytuacja 

międzynarodowa. Imperium Rosyjskie, od 1768r. gwarant nienaruszalności ustrojowej 

naszego kraju, znalazło się w stanie wojny z Turcją (1787r.), oraz ze Szwecją 

(1788r.). Chcąc wykorzystać zaistniałą sytuację, a także nie dopuścić do zerwania 

sejmu, zaraz po otwarciu obrad zawiązano konfederację Korony i Wielkiego Księstwa 

Litewskiego. Aby nie  narażać się zarówno królowi jak i ambasadorowi rosyjskiemu 

Stackelbergowi, faktycznie sprawującemu władzę w kraju, zdecydowano się  

na wprowadzenie głosowania tajnego, które miało nastąpić na wniosek nawet jednego 

posła. Najważniejszymi reformami podjętymi w pierwszych miesiącach obrad było 

zwiększenie armii do 100 tys., likwidacja Departamentu Wojskowej Rady 

Nieustającej i powołanie na jej miejsce Komisji Wojskowej Obojga Narodów oraz 

likwidacja Departamentu Interesów Cudzoziemskich Rady Nieustającej.  

Na początku 1789r., w wyniku deklaracji króla pruskiego Fryderyka Wilhelma II, 

dotyczącej wsparcia obrony niepodległości Polski oraz jej prawa do decydowania  

w sprawach wewnętrznych, 19 stycznia sejm zdecydował o zniesieniu Rady 

Nieustającej, powołanej w 1775r. na wniosek Katarzyny II.  

29 marca 1790r. podpisano sojusz z Prusami, które miały udzielić wsparcia 

Rzeczypospolitej w razie jej wojny z Rosją. Jeszcze w listopadzie 1790r. 

przeprowadzono nowe wybory poselskie, zaś sejm swoje prace wznowił już 15 grudnia. 

W kwietniu 1791r. uchwalono prawo o miastach, co miało skutkować przyznaniem 

praw publicznych mieszkańcom miast królewskich. Największym osiągnięciem sejmu 

było jednak ogłoszenie 3 maja, pierwszej w Europie, a drugiej na świecie, nowoczesnej 

konstytucji tj. ustawy regulującej ustrój prawny Rzeczypospolitej.  





Konstytucja 3 Maja 
 

Nowa konstytucja, przez wielu nazywana kompromisem szlachecko-królewskim, powstawała od 7września 

1789r. tj. od wyłonienia Deputacji do Form Rządu, której zadaniem było opracowanie projektu zmian 

ustroju. Tekst autorstwa marszałka nadwornego litewskiego Ignacego Potockiego pt. „Zasady do formy 

rządu” został przez deputację zaaprobowany i 17 grudnia 1789r. wniesiony do sejmu. Głównymi jego 

założeniami było podporządkowanie rządu sejmowi, zaś sejmu - sejmikom. Dodatkowo wszystkie urzędy  

w państwie  od króla po urzędników miały pochodzić z wyboru. Zarówno pierwszy projekt nowej ustawy jak  

i kolejny z sierpnia 1790r., ze względu na mocne ograniczenie władzy monarszej, spotkały się ze sprzeciwem 

króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Przełom nastąpił dopiero po przyłączeniu się monarchy do 

sojuszu z Prusami. 4 grudnia 1790r. w wyniku rozmowy Ignacego Potockiego z królem ustalono, że 

inicjatywę w pracach nad nową konstytucją przejmie monarcha, po czym projekt w całości zostanie 

przedstawiony sejmowi. Po licznych konsultacjach m.in. z Ignacym Potockim, Stanisławem Małachowskim 

czy Hugonem Kołłątajem 25 marca 1791r. powstał projekt pt. „Prawa konstytucyjne”, bardzo zbliżony 

 do wersji końcowej. Ostateczny format ustawy rządowej został zaprezentowany 2 maja 1791r. w Pałacu 

Radziwiłłowskim, a jej przyjęcie - dzień później na Zamku Królewskim w Warszawie. Wartym 

podkreślenie jest również fakt, że w obawie o użycie siły przez stronnictwo moskiewskie, przyspieszono obrady 

nad projektem ustawy. Początkowym terminem prac nad nową konstytucją był dzień 5 maja.  

 



Główne zmiany w prawie  zawarte w Konstytucji 3 Maja 
 

 

· Wprowadzenie trójpodziału władzy: ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. 

· Szlachta nieposiadająca ziemi, tzw. gołota, utraciła prawa polityczne. 

· Ograniczono prawa polityczne szlachcie zagrodowej. 

· Potwierdzono przywileje mieszczańskie nadane 18 kwietnia 1791r. tj. prawo do 

bezpieczeństwa osobistego, prawo do posiadania majątków ziemskich, prawo do 

zajmowania stanowisk oficerskich i stanowisk w administracji publicznej, prawo 

do nabywania szlachectwa. 

· Zniesiono liberum veto.  

· Ograniczono prawo sejmików ziemskich. 

· Zniesiono wolną elekcję, a na jej miejsce powstała monarchia dziedziczna. 

· Wprowadzono stałą armię. 

· Ustanowiono nowe podatki dla szlachty i duchowieństwa. 

· Zapewniono swobodę wyznań. 

· Ludność, tzw. ”pospólstwo” objęto opieką prawa i administracji rządowej. 

· Zniesiono nazwę Rzeczpospolita Obojga Narodów, zastępując ją nazwą: 

Rzeczpospolita Polska. 

 



i jeden z najwybitniejszych reformatorów Hugo Kołłątaj.  

Hugo Stumberg Kołłątaj herbu Kotwica,  

inna forma nazwiska: Kołłontay, ps. i krypt.:  

Anonim; Jeden Obywatel; H. K.; X. H. K.(?)  

(ur. 1 kwietnia 1750 w Dederkałach Wielkich,  

zm. 28 lutego 1812 w Warszawie) – polski polityk, 

mąż stanu, publicysta oświeceniowy, pisarz polityczny, 

katolicki prezbiter, kanonik, satyryk, poeta, geograf, 

historyk. W latach 1782–1786 rektor Szkoły  

Głównej Koronnej, referendarz wielki litewski 

od 1786, podkanclerzy koronny od 1791,  

radca wydziału skarbu Rady Najwyższej  

Narodowej w 1794. Jeden z twórców  

Konstytucji 3 Maja. 

 

 

 

Stanisław August, urodzony jako Stanisław  

Antoni Poniatowski herbu Ciołek (ur. 17 stycznia 

 1732 w Wołczynie, zm. 12 lutego 1798  

w Petersburgu) – król Polski w latach 1764–1795, 

ostatni władca Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

Ocena jego panowania pozostaje przedmiotem sporów.  

Doceniany jako inicjator i współautor reform 

ustrojowych przeprowadzonych przez Sejm Czteroletni,  

jeden z głównych autorów Konstytucji 3 maja oraz  

jako mecenas nauki i sztuki, Stanisław August był 

równocześnie krytykowany jako król wybrany na  

tron polski dzięki poparciu cesarzowej Imperium  

Rosyjskiego Katarzyny II, oraz za to, że nie  

zdołał zapobiec rozbiorom Rzeczypospolitej  

i przystąpił do konfederacji targowickiej. 

 

 

Dokument Konstytucji 3 Maja opracowywało wiele osób, wśród nich sam król  

         Stanisław August Poniatowski 

 
 

 



Scipione Piattoli

Adam Stanisław Krasiński

(ur. 10 listopada 1749 we Florencji,  

zm. 12 kwietnia 1809 w Altenburgu) – 

włoski ksiądz, prywatny sekretarz  

króla Stanisława Augusta  

Poniatowskiego, współtwórca  

Konstytucji 3 Maja;  

wolnomularz. Przybył do Warszawy  

w listopadzie 1789 roku. 

Został redaktorem projektów konstytucji,  

brał również udział w pracach w szerszym  

gronie (przede wszystkim z udziałem Kołłątaja).  

Sam zgłaszał pewne projekty, wzorując się na  

konstytucji amerykańskiej i pomysłach francuskich.  

W gabinecie Piattolego na Zamku odbywały się  

tajne spotkania z udziałem Stanisława Augusta,  

tam m.in. ustalono datę decydującej sesji Sejmu  

na 3 maja 1791.. Po przyjęciu konstytucji gabinet 

Piattolego pozostał ważnym centrum życia  

politycznego i dyplomatycznego Polski.  

 

herbu Ślepowron, ps.”Obywatel oraz senator  

i biskup”(ur.4 kwietnia 1714, zm. w listopadzie 

 1800 w Krasnem).Pisarz polityczny, 

biskup kamieniecki od 1759, sekretarz 

wielki koronny od 1752, prezydent trybunału  

Głównego Koronnego, scholastyk gnieźnieński  

i płocki, proboszcz Łęczycki, kanonik  

gnieźnieńskiej kapituły katedralnej, 

Doktor obojga praw, przywódca  

konfederacji barskiej. Na początku Sejmu  

Czteroletniego, stanął 7 września 1789 r.  

na czele Deputacji do Formy Rządu,  

która zajęła się przygotowaniem nowej  

konstytucji. 

 

 



Julian Ursyn Niemcewicz

Kazimierz Nestor 

Sapiecha

Julian Ursyn Niemcewicz herbu Rawicz,  

ps. i krypt.: Anonim; Iwan Wasilewicz,  

Julius Orion; Mośko Jankiele; oficer w wojsku 

moskiewskim; (ur. 16 lutego 1758 w Skokach 

na Polesiu, zm. 21 maja 1841 w Paryżu).–  

Polski dramaturg, powieściopisarz, poeta,  

historyk, pamiętnikarz, publicysta, tłumacz, 

wolnomularz, zastępca wielkiego mówcy  

Wielkiej Loży Narodowej Wielkiego 

Wschodu Polskiego w 1781 roku,  

członek Komisji Edukacji Narodowej 

w latach 1791-–1792. 

 

 

Kazimierz Nestor Sapieha,  

książę, generał artylerii  

litewskiej w latach 1773-1793,  

marszałek konfederacji Wielkiego  

Księstwa Litewskiego w czasie  

Sejmu Czteroletniego w 1788 

roku, jeden z twórców  

Konstytucji 3 Maja,  

był jednym z jej sygnatariuszy. 

 

 



Ignacy Potocki

Stanisław Kostka Potocki

Roman Ignacy Franciszek Potocki herbu 

Pilawa, pseud., krypt., i alonimy: anonim; 

I. P.; J.P.; Jan K. Szabrański  

(ur. 28 lutego 1750 w Radzyniu Podlaskim, 

zm. 30 sierpnia 1809 w Wiedniu) –minister 

policji w 1791 roku, marszałek wielki litewski 

w latach 1791–1794, minister policji w Straży 

Praw, marszałek Rady Nieustającej i członek 

Departamentu Interesów Cudzoziemskich  

Rady Nieustającej w 1779 roku, członek 

Komisji Edukacji Narodowej w latach  

1773–1791, polski polityk i działacz patriotyczny, 

publicysta, dramatopisarz, poeta, pedagog,  

historyk i tłumacz. 

 

Stanisław Kostka Potocki herbu Pilawa, Autor „Świstka krytycznego”,  

(ur. w listopadzie 1755 w Lublinie, zm. 14 września 1821 w Wilanowie) – 

polski polityk, senator-wojewoda Księstwa Warszawskiego  

w 1807 roku, asesor sejmiku powiatowego warszawskiego w 1809  

roku, członek Izby Edukacyjnej Księstwa Warszawskiego  

w 1808 roku, poseł, członek Stronnictwa Patriotycznego  

na Sejmie Czteroletnim, działacz oświatowy, wolnomularz,  

prezes Rady Stanu i Rady Ministrów Księstwa  

Warszawskiego, prezes Senatu Królestwa Polskiego  

w latach 1818-–1821,minister prezydujący w Komisji 

Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia  

Publicznego Królestwa Polskiego od grudnia 1815 roku 

do grudnia 1820 roku, głośny mówca i krytyk literacki, 

publicysta, historyk kultury, pamiętnikarz, poeta,  

dramatopisarz i tłumacz. Współzałożyciel Towarzystwa 

Naukowego Warszawskiego. 

 

 



Stanisław Matuszewicz

Stanisław Małachowski

Tadeusz Wiktoryn Matuszewicz  

herbu Łabędź, występuje też pisownia:  

Matusewicz; Matusiewicz; Matuszewic,  

pseud.: X, (ur. 1765 w Raśni, zm.  

31 października 1819 w Bolonii) – 

polski mówca, publicysta, tłumacz,  

poeta i krytyk teatralny. Minister  

skarbu Królestwa Polskiego w latach  

1815–1817, członek Rządu Tymczasowego 

Królestwa Polskiego w 1815 roku,  

minister skarbu Księstwa Warszawskiego 

od 30 września 1810, radca Rady Stanu  

Księstwa Warszawskiego w 1811 roku,  

jeden z inicjatorów zawiązania Konfederacji 

Generalnej Królestwa Polskiego  

28 czerwca 1812, członek Rządu  

Centralnego Wojskowego Tymczasowego  

Obojga Galicji w 1809, wolnomularz. 

 

 

 

 
herbu Nałęcz (ur. 24 sierpnia 1736  

w Końskich, zm. 29 grudnia 1809  

w Warszawie). –Hrabia na Końskich  

i Białaczowie, prezes Senatu Księstwa  

Warszawskiego w latach 1807-–1809,  

senator-wojewoda Księstwa Warszawskiego  

w 1809 roku, stały przedstawiciel stanów  

w Straży Praw, starosta sądecki w okresie  

1755-–1784, marszałek konfederacji  

Korony Królestwa Polskiego i marszałek  

Sejmu Czteroletniego w 1788, referendarz  

wielki koronny w okresie 1780–-1792,  

podstoli koronny w 1779, marszałek  

Trybunału Głównego Koronnego w 1775 roku. 

 

Syn Jana, brat Mikołaja, Antoniego i Jacka. 

 

 



Następstwa 

 

Wraz z kolejnymi reformami zatwierdzanymi w wyniku obrad Sejmu Wielkiego 

(1788-1792), stronnictwa magnackie, niezgadzające się z jego postanowieniami, 

zawiązały w nocy z 18 na 19 maja 1792r. w Targowicy konfederację. Działając  

w porozumieniu z Katarzyną II, którą poproszono o pomoc, Targowiczanie 

doprowadzili do wojny polsko-rosyjskiej zwanej też wojną w obronie konstytucji. 

Sukcesy wojsk rosyjskich skłoniły króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do 

przejścia na stronę konfederatów, co właściwie zakończyło konflikt. Przegrana strony 

polskiej w praktyce oznaczała również zakończenie obowiązywania postanowień 

konstytucji. Oficjalnie natomiast postanowienia Konstytucji 3 Maja obowiązywały do 

daty jej uchylenia tj. do 23 listopada 1793r. 

 

 


