
Sejm ustanowił rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja 

 

Oryginalny rękopis Konstytucji 3 maja w Galerii Kordegarda w Warszawie. 2016 r. Fot. PAP/J. Turczyk 

 

Sejm przyjął uchwałę ws. ustanowienia roku 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja. 

Sejm świadomy znaczenia Konstytucji 3 Maja jako ważnego elementu pamięci 

zbiorowej, oddając hołd wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego 

aktu zachęca do refleksji nad dziedzictwem Konstytucji współcześnie. 

Za uchwałą głosowało w czwartek 446 posłów, 1 był przeciw, 4 wstrzymało 

się od głosu. 

"3 maja 1791 roku Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa 

Litewskiego uchwalił Konstytucję 3 Maja - niosącą gwarancje swobód 

obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia, 

która stała się dokumentem tworzącym późniejszą tożsamość 

suwerennego narodu. Uchwalona jako pierwsza w Europie i druga na 

świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz 

zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych" - napisano w uchwale. 



Wskazano, że "przyjęta przez aklamację w dobie zagrożenia Ojczyzny 

Konstytucja 3 Maja była próbą zaangażowania obywateli w ratowanie 

Rzeczypospolitej przed atakami państw ościennych poprzez utorowanie 

drogi do długofalowych reform demokratycznych oraz wzmocnienia 

państwa w celu obrony niepodległości". 

"Konstytucja 3 Maja wprowadziła trójpodział władzy. Jej postanowienia były 

wymierzone przeciw liberum veto. Przyjęto w niej nowatorskie rozwiązania 

w zakresie parlamentaryzmu. Stanowiła dojrzałe i oryginalne dzieło 

oświeconych reformatorów i wpisywała się w europejski i światowy program 

ówczesnych przemian" - podkreślono w uchwale. 

W uchwale przypomniano, że "zajmująca szczególne miejsce na kartach 

wspólnej historii Polski i Litwy majowa Ustawa Rządowa, przyjęta na 

Zamku Królewskim w Warszawie, regulowała organizację władz 

państwowych, prawa i obowiązki obywateli". "Zaręczenie Wzajemne 

Obojga Narodów w październiku 1791 roku jeszcze trwalej równoprawnie 

związało Koronę i Litwę, dając siłę do przyszłej walki o niepodległość 

potwierdzonej żarliwością, krwią bohaterów i poległych w kolejnych zrywach 

narodowowyzwoleńczych" - dodano. 

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, świadomy znaczenia Konstytucji 3 Maja jako 

ważnego elementu pamięci zbiorowej, oddając hołd wszystkim, którzy przyczynili się 

do powstania tego wiekopomnego aktu - myślicielom politycznym, posłom na Sejm 

Czteroletni, przedstawicielom ówczesnego obozu patriotycznego oraz pokoleniom 

Polaków, których niezłomna walka pozwoliła na przetrwanie lat niewoli i odzyskanie 

niepodległości, zachęca do refleksji nad dziedzictwem Konstytucji 3 Maja 

współcześnie i ustanawia rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja" - głosi przyjęta przez 

Sejm uchwała.(PAP) 
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