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Setna Rocznica uchwalenia Konstytucji Marcowej 
 

Dzień 11 listopada 1918 roku w którym Józef Piłsudski  przejmuje od Rady Regencyjnej pełnię 
władzy wojskowej, uznany zostaje za formalny początek niepodległości II Rzeczypospolitej. 
Wydarzenia i procedury związane z kształtowaniem się polskiej państwowości trwały 
jednakże jeszcze blisko 5 lat. W tym czasie miały miejsce liczne wydarzenia zarówno w 
polityce jak i w na liniach frontu kształtującego się państwa polskiego. W marcu 1920 roku 
odbyły się sukcesywnie pierwsze wybory samorządowe w II Rzeczypospolitej. W okresie od 
26 stycznia 1919 do 24 marca 1922 roku odbywały się w Polsce pierwsze wybory 
parlamentarne (zostały one rozłożone w czasie ze względu na trwające wali o granice 
państwa polskiego). W dniu 4 czerwca w Trianon podpisany został traktat pokojowy 
pomiędzy państwami Ententy i Węgrami, które uznane zostały za sukcesora pokonanych w I 
wojnie światowej Austro-Węgier. Na mocy traktatu Węgry utraciły ponad 70 proc. 
terytorium Królestwa Węgierskiego, około 30 proc. Węgrów znalazło się poza obszarem 
państwa węgierskiego. Polska uczestniczy w podziale państwa węgierskiego zajmując 
północny Spisz i północną Orawę. Dnia 11 lipca odbył się plebiscyt na Warmii Mazurach i 
Powiślu. Zdecydowana większość opowiedziała się za przynależnością terenów 
plebiscytowych do Niemiec (tylko ok. 3,5% głosów za przynależnością do Polski). Na rok1920 
przypada też szczególnie dramatyczny moment w wojnie polsko-bolszewickiej 12-15/25 
sierpnia stoczona została  Bitwa Warszawska zakończona zwycięstwem wojsk polskich nad 
oddziałami Armii Czerwonej, co decydowało zarówno o utrzymaniu niepodległości Polski jak 
powstrzymywało eksport rewolucji  na Zachód. Lata 1919/20 to również dramatyczne walki o 
granice na wszystkich kierunkach geograficznych odbudowującego się państwa polskiego, 
wojna z Ukrainą o Galicję Wschodnią, Powstanie Wielkopolskie, walki o Wileńszczyznę, trzy 
następujące rok po roku Powstania Śląskie, plebiscyt na Górnym Śląsku 20 marca 1921 roku, 
konflikt o Śląsk Cieszyński między Polską a Czechosłowacją. 
W latach 1919-21 kształtują się również podstawy ustrojowe państwa polskiego. Dnia 20  
lutego 1919 roku przyjęta zostaje uchwała Sejmu Ustawodawczego w kwestii powierzenia 
Józefowi Piłsudskiemu sprawowania urzędu Naczelnika Państwa (zob . Andrzej  Ajnenkiel, 
Konstytucje Polskie w rozwoju dziejowym, Warszawa 2001 s.161; Dziennik Ustaw 1919 nr 19, 
poz.226). Mała konstytucja praktycznie przesądzała o republikańskim ustroju Polski (ustawa 
zastępowała dekret z dnia 22 listopada 1918 roku o najwyższej władzy reprezentacyjnej 
Republiki Polskiej. Zapis o republikańskim charakterze państwa de facto przesądzał charakter 
ustroju państwa.( zob. Dziennik Ustaw z 22 list.1918 nr 17 poz.41) 
Po przeprowadzeniu częściowych wyborów parlamentarnych i dokooptowaniu posłów z 
obszarów zaborczych Sejm Ustawodawczy w roku 1919 przyjął  ustawą  tzw „Małą 
konstytucją”, do najważniejszych uchwał należy zaliczyć powołanie w roku 1920 Rad Obrony 
Państwa (1 lipca 1920 roku), ustawę o nadaniu ziemi żołnierzom wojska Polskiego (17 
grudnia1920), Ustawę o przyznaniu stopni oficerskich weteranom powstań 1831,1848,1863 
(18 grudnia 1919), ustawę o ustroju władz szkolnych (4 czerwca 1920), Ustawę oszacowującą 



straty wojenne (10 maja 1919), Ustawę o systemie kar za łamanie przepisów dotyczących 
powszechnego obowiązku służby wojskowej (luty 1920) (zob. pl.m.wiki.org/wiki). 
Niewątpliwie najważniejszym dokumentem przyjętym przez Sejm Ustawodawczy była 
konstytucja z dnia  17 marca 1921 – Ustawa Konstytucyjna Rzeczypospolitej Polskiej, zwana 
powszechnie „Konstytucją Marcową”. 
Pierwsza ustawa konstytucyjna II Rzeczypospolitej wzorowana była na Konstytucji 
Francuskiej III Republiki. (zob. Stanisław Russocki, Ustrój polityczny i prawo, w: Słownik 
Historii Polski PWN Warszawa 1973 s.751).Regulowano w niej zasady zwierzchnictwa narodu 
i trójpodziału władz. Najważniejszymi organami państwa był dwuizbowy parlament 
składający się z Sejmu i Senatu. Obie izby tworzyły zgromadzanie Narodowe uprawnione do 
wyboru prezydenta państwa. Prezydent miał sprawować  7 letnią kadencję. W gestii 
prezydenta pozostawała reprezentacja  państwa na zewnątrz i koordynacja działań organów 
wykonawczych. Premier i rząd powoływani byli przez prezydenta przy aprobacie parlamentu. 
System polityczny ukształtowany przez podstawy konstytucji miał charakter parlamentarno-
gabinetowy. Sądownictwo miało charakter niezależny. Kontrolę legalności aktów prawnych 
miał sprawować Najwyższy Trybunał Administracyjny a kontrolą finansową  administracji 
państwowej zajmowała się Najwyższa Izba Kontroli. Ustawa konstytucyjna gwarantowała 
także podstawowy katalog praw i wolności obywatelskich. W konstytucji znalazły się także 
zapisy dotyczące podziału administracyjnego kraju na trzystopniowy samorząd 
(województwa, powiaty, gminy)oraz normy regulujące funkcjonowanie struktur samorządu 
terytorialnego. 
Ze względu na systematycznie wprowadzane w życie zapisy konstytucji  nie wszystkie normy 
w niej regulowane znalazły natychmiastową realizację. Szczególnie dotyczyło to wyboru 
prezydenta państwa. W tym kontekście aż do 11 grudnia 1922 roku (wybór prezydenta 
Gabriela Narutowicza) Zapis dotyczący głowy państwa był regulowany zarówno przez 
Konstytucję Marcową jak i Małą Konstytucję z lutego 1919 roku. 
Po zamachu majowym z roku 1926 wprowadzona została do konstytucji tzw. Nowela 
Sierpniowa (z 2-go sierpnia 1926), która  poszerzała uprawnienia prezydenta o prawo do 
wydawania rozporządzeń z mocą ustawy, prawo rozwiązywania Sejmu i Senatu (na wniosek 
Rady Ministrów). Wniosek o wotum nieufności dla rządu nie mógł być poddany pod 
głosowanie na tej samej sesji parlamentarni na której został zgłoszony (zob. Andrzej  
Ajnenkiel, tamże, s.193-199) 
Konstytucja macowa obowiązywała formalnie do 24 kwietnia 1935 roku czyli do przyjęcia 
drugiej  w okresie międzywojennym zasadniczej ustawy Rzeczpospolitej Polskiej. 
Postanowienia Konstytucji Marcowej przywracane zostały na mocy manifestu PKWN a 
regulacje uzupełniając wprowadzano na podstawie tzw. Małej Konstytucji z 19 lutego 1947 
roku. 
Formalnie postanowienia Konstytucji Marcowej ostatecznie znosiła Konstytucja Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 roku. 
Konstytucja Marcowa 1921 roku wprowadzała w Polsce normy ustrojowe odpowiadające 
ówczesnym tendencjom demokratycznym postępującym w Europie. Chociaż nie mogła ( jako 
dokument) zagwarantować   nienaruszalności norm demokratycznych i regulacji jakie 
zawierała, była podstawą do kształtowania się zasad funkcjonowania odbudowanego po 
okresie rozbiorów państwa polskiego. Należy to podkreślić – główne zasady ustrojowe 
zapisane w konstytucji znalazły swe trwałe miejsce w rozwiązaniach ustrojowych 
obowiązujących również obecnie. 
 



 

 
 

Kopia ustawy z dnia 26 stycznia 1919 roku o zarządzonyh 
wborach do Sejmu Ustawodawczego 

 
 



Kopia Małej Konstytucji z 17 lutego 1919 roku 

 



 
 

Wzór egzemplarza Konstytucji Marcowej wydawnictwo nakładem Związku Ludowo-
Narodowego 

 



        
 

Józef Piłsudski, Naczelnik Państwa 1919-1922 Wojciech Trąpczyński Marszałek 
                                                                      Sejmu Ustawodawczego 
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                       Mapa Polski z roku 1921 wyd. Kurier Narodowy Nowy Jork 1921 
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