
Kongres Wiedeński 



Geneza 
Po francuskiej burzy w Europie 

sprzymierzeni (Austria, Anglia, Prusy 

i Rosja) zakończyli wojnę 

podpisaniem pokoju w Paryżu  

 30 maja 1814 r. 

• Francja wróciła do granic z 1792 r. 

• Inne, palące sprawy europejskie 

związane z likwidacją systemu 

napoleońskiego miał uregulować 

kongres wszystkich państw, które 

brały udział w ostatniej wojnie.   



Cele kongresu wiedeńskiego. 

• uporządkowanie granic w 

Europie po klęsce Napoleona, 

• stworzenie nowego ładu 

według zasad: 

 
restauracji 

•przywrócenie 
systemów 
polityczno-
ustrojowych 
sprzed okresu 
napoleońskiego 

•powrót 
dawnych 
dynastii na trony 

legitymizmu 

•nienaruszalność 
praw 
dynastycznych, 
wszelka władza 
pochodzi od 
Boga 

 

równowagi 

•żadne państwo 
nie mogło wybić 
się na 
hegemona 

 



Twórcy nowego ładu 

Rosja 

Aleksander I  

Adam Jerzy 
Czartoryski 

Prusy 

Fryderyk 
Wilhelm III 

Karl August 
von 

Hardenberg 

Austria 

Franciszek I 

Klemens 
Metternich 

Anglia 

Henry 
Castlereagh 

Artur 
Wellington 

Francja 

Charles 
Talleyrand 



Postanowienia 

Francja: 

• powrót do granic z 1790 r., 

• zwrot dzieł sztuki i zapłata 700 

mln franków kontrybucji, 

• powrót na tron dynastii 

Burbonów, 

• czasowa okupacja Francji, 

• ograniczenie wojska do 150 

tys. żołnierzy. 



Postanowienia 
Sprawa niemiecka: 

• utrzymanie podziału Niemiec 

(rozwiązano Związek Reński i 

powołano Związek Niemiecki-39 

państw pod przywództwem 

cesarza austriackiego, jedno 

cesarstwo austriackie, 5 królestw, 

księstwa i wolne miasta), 

• wzrosła rola Prus (ziemie polskie, 

część Saksonii, Pomorze 

Szwedzkie z Rugią, ziemie w 

Nadrenii i Westfalii. 



Postanowienia 

Włochy: 

• utrzymanie rozbicia politycznego 

Włoch, 

• odnowa Państwa Kościelnego, 

• powrót do Austrii Lombardii, 

Wenecji i Dalmacji, 

• powstanie Królestwa Sardynii (z 

Piemontem i Saubaudią) , 

• w 1816 r. utworzono Królestwo 

Obojga Sycylii (Neapol, Sycylia)  



Postanowienia 

Sprawa polska: 

• z większości ziem Księstwa 

Warszawskiego utworzono Królestwo 

Polskie w unii personalnej z Rosją, 

• do Prus włączono Wielkopolskę (Wielkie 

Księstwo Poznańskie), Toruń i Gdańsk, 

• Kraków wolnym miastem pod 

protektoratem trzech mocarstw 

(Rzeczpospolita Krakowska),  

• Austria otrzymała obwód tarnopolski 

oraz kopalnie soli w Wieliczce. 



Postanowienia 

Inne: 

• Dania zrzekła się Norwegii, którą 

zjednoczono ze Szwecją, 

• Belgię, Holandię i Luksemburg 

połączono w Zjednoczone Królestwo 

Niderlandzkie, 

• zagwarantowano neutralność 22 

kantonów Związku Szwajcarskiego, 

• Wielka Brytania zatrzymała m.in.: Maltę, 

Wyspy Jońskie, Cejlon, Mauritius,   

• Uchwalono kodeks dyplomatyczny. 



Konsekwencje 

• utworzono we wrześniu1815 r. Święte 

Przymierze (Rosja, Austria i Prusy) 

zobowiązując się do wzajemnej pomocy 

w tłumieniu rewolucji oraz stania na 

straży porządku i ładu wiedeńskiego. 

• w listopadzie 1820 r. w Troppau (Opawa) 

Austria, Rosja i Prusy podpisały protokół 

o interwencji zbrojnej w przypadku 

złamania zasad kongresu.  


