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PANOWANIE KRÓLA
STANISŁAWA 
AUGUSTA 
PONIATOWSKIEGO

Stanisław August, urodzony jako Stanisław
Antoni Poniatowski herbu Ciołek (ur. 17 
stycznia 1732 r. w Wołczynie, zm. 12 
lutego 1798 r. w Petersburgu) – król Polski
w latach 1764–1795, ostatni
władca Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 
Podczas jego rządów odybyły się trzy rozbiory
Polski oraz uchwalono Konstytucję Trzeciego
Maja.



POLITYCZNA SYTUACJA 
POLSKI W II POŁOWIE XVIII 
WIEKU

Trudne wydarzenia, jakie spotkały Polskę za panowania ostatniego króla –
Stanisława Augusta Poniatowskiego, sprawiły, że kraj został podzielony. Doszło do 
tego podczas I, II i III rozbioru, które miały miejsce pod koniec wieku XVIII.
Sytuacja, w jakiej znalazła się Polska po tym okresie była nadzwyczaj trudna. 
Warto dodać, że po III rozbiorze Polski, jaki odbył się za sprawą carskiej Rosji, Prus 
oraz Austrii, państwo polskie zniknęło z mapy na 123 lata (Polska na mapach 
pojawiła się w roku 1918).



PIERWSZY ROZBIÓR POLSKI

I rozbiór Polski – nastąpił w roku 1772, pierwszy  
z trzech rozbiorów Polski, do których doszło pod 
koniec XVIII wieku. 
Dokonany drogą cesji terytorium I Rzeczypospolitej
przez Prusy, Imperium Habsburgów i Imperium 
Rosyjskie. Idea rozbioru jednego państwa w celu 
zaspokojenia roszczeń i interesów innych nie była 
czymś nowym. Podobne plany rodziły się wobec 
Austrii podczas wojny o sukcesję austriacką, Prus 
w czasie trwania wojny siedmioletniej.



UCHWALENIE PIERWSZEJ 
KONSTYTUCJI W EUROPIE

Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie
Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą
w Europie i drugą na świecie nowoczesną
konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój
monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową
strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy
dalszych przekształceń systemu państwowego. Na 
jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział
władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, 
a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i
wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 
maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była
wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego
zachować niezależność państwową.



TWÓRCY KONSTYTUCJI 3 MAJA

Twórcy konstytucji:

Stanisław Małachowski (1736-1809),

Hugo Kołłątaj (1750-1812),

Julian Ursyn Niemcewicz (1758-1841),

Ignacy Potocki (1750-1809),

Stanisław Staszic (1755-1826),

Stanisław August Poniatowski (1732-1798).



POSTANOWIENIA KONSTYTUCJI

• Ustanowienie katolicyzmu, jako religii panującej, przy równoczesnym zachowaniu tolerancji religijnej

i wolności wyznania.

• Zmiana ustroju państwowego na monarchię konstytucyjną.

• Zakazano zawiązywania konfederacji.

• Zakazano posiadania prywatnych wojsk.

• Sejm miał być zwoływany co 2 lata.



ZNACZENIE KONSTYTUCJI DLA POLSKI

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.
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