
Zapobiegając
z jednej strony gwałtownym i częstym odmianom konstytucji narodowej, z drugiej uznając potrzebę
wydoskonalenia onej po doświadczeniu jej skutków co do pomyślności publicznej, porę
i czas rewizji i poprawy konstytucji co lat dwadzieścia pięć naznaczamy (...).

VII. Król, władza wykonawcza.
(...) Zawarowawszy przeto wolnemu narodowi polskiemu władzę praw sobie stanowienia l moc
baczności nad wszelką wykonawczą władzą oraz wybierania urzędników do magistratur, władzę
najwyższego wykonywania praw królowi w radzie jego oddajemy, która to rada Strażą Praw zwać się
będzie. (...) Władza wykonawcza nie będzie mogła praw stanowić ani tłumaczyć, podatków l poborów
pod jakimkolwiek imieniem nakładać, długów publicznych zaciągać, rozkładu dochodów skarbowych
przez sejm zrobionego odmieniać, wojny wydawać, pokoju ani traktatu i żadnego aktu
dyplomatycznego deflnitive zwierać. (...) Stanowimy przeto, iż po życiu jakiego nam dobierać łaska
pozwoli, elektor dzisiejszy saski w Polszcze królować będzie. Dynastia przyszłych królów polskich
zacznie się na osobie Fryderyka Augusta (...).

VIII. Władza sądownicza.
Władza sądownicza nie może być wykonywana ani przez władzę prawodawczą, ani przez króla, lecz
przez magistratury na ten koniec ustanowione i wybierane. (...)

IX. Regencja.
Straż będzie oraz regencja, mając na czele królową albo jej nieprzytomności prymasa. W tych trzech
tylko przypadkach miejsce mieć może regencja; 1. w czasie małoletności króla, 2. w czasie niemocy
trwale pomieszania zmysłów sprawującej, 3. w przypadku gdyby król był wzięty na wojnie. Małoletność
trwać tylko będzie do lat 18 zupełnych (...).

X. Edukacja dzieci królewskich.
Synowie królewscy, których do następstwa tronu konstytucja przeznacza, są pierwszymi dziećmi
Ojczyzny, przeto baczność o dobre ich wychowanie do narodu należy, bez uwłoczenia jednak prawom
rodzicielskim (...).

XI. Siła zbrojna narodowa.
(...) Wszyscy przeto obywatele są obrońcami całości i swobód narodowych. Wojsko nic innego nie jest
tylko wyciągnięta siła obronna i porządna z ogólnej siły narodu. Naród winien wojsku swemu nagrodę
i poważanie za to, iż się poświęca jedynie dla jego obrony. (...)

1. Przeanalizuj Konstytucję 3 Maja i krotko opisz problemy:
a) podziału władzy, zakres kompetencji
b) następstwa tronu
c) praw obywatelskich
d) religii w państwie
e) armii
2. Przedstaw rolę konstytucji majowej w reformowaniu państwa polskiego.


