
3. Kongres wiedeński – notatka 
_______________________________________________________________________________ 
 
1. Zasady kongresu wiedeńskiego 
a) zasada równowagi europejskiej – żadne państwo na kontynencie europejskim nie może na tyle 

urosnąć w siłę by podporządkować sobie inne państwa; 
b) zasada restauracji – przywrócenie granic sprzed wojen oraz ustrojów;  przywrócenie władzy 

dynastiom, które utraciły tron na skutek rewolucji lub wojen napoleońskich;  
c) zasada legitymizmu  - monarchowie mają niepodważalne prawo do swych tronów i lud nie ma 

prawa ich pozbawić gdyż władza pochodzi od Boga 
 
2. Uczestnicy kongresu wiedeńskiego 

W kongresie wzięły udział wszystkie państwa, które walczyły z Napoleonem. Decydujące znaczenie 
miały cztery mocarstwa: Wiela Brytania, Prusy, Rosja i Cesarstwo Austriackie. Największy wpływ 
na podjęte decyzje miał kanclerz  Austrii – Klemens Metternich.  

 
3. Postanowienia kongresu wiedeńskiego 

Kongres wiedeński całkowicie zmienił oblicze Europy. 
 postanowienia wobec Francji – granica francuska wróci do stanu sprzed 1790 r. 
 postanowienia wobec państw włoskich: 

- Państwo Kościelne zostanie zwrócone papieżowi,  
- Neapol zostanie połączony z Sycylią i powstanie Królestwo Obojga Sycylii,  
- żona Napoleona otrzyma we władanie Parmę.   
- Wenecja i Lombardia zostaną przyłączone do Austrii,  
- zostanie przywrócony tron tym dynastiom, które go utraciły na skutek wojen napoleońskich 

 postanowienia w sprawie Niemiec : 
- Prusy otrzymają część Saksonii oraz Nadrenię i Westfsalię, część Pomorza z Rugią,  
- z  państw niemieckich oraz z Austrii zostanie utworzony Związek Niemiecki pod hegemonią 

(przywództwem) Austrii 
 Belgia i Holandia zostaną połączone – powstanie Królestwo Niderlandów 
 Szwajcaria od tej pory miała pozostać wieczyście neutralna 
  Austria otrzymała również Dalmację, Tyrol i Salzburg,  
 Rosja otrzymała Finlandię i Besarabię 
 Norwegia została odebrana Danii i przyłączona do Szwecji 
 podzielono Księstwo Warszawskie: 

- Prusy otrzymały Gdańsk oraz Wielkopolskę,  
- Austria otrzymała saliny wielickie oraz obwód tarnopolski,  
- Kraków został wolnym miastem pod kontrolą mocarstw zaborczych 
- pozostałe ziemie Księstwa zostały przekształcone w Królestwo Polskie, które zostało 

połączone z Rosją unią personalną  
- wszystkie państwa zaborcze miały nadać ziemiom polskim autonomię ale o jej zakresie sami 

decydowali 
 
 
 


