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Sytuacja międzynarodowa w Europie w 

latach osiemdziesiątych XVIII w. 
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Spotkanie carycy Katarzyny II  

z królem St.A.Poniatowskim  

w Kaniowie - 1787 
Król wysłał do Katarzyny II opracowany 

przez siebie projekt przymierza polsko-

rosyjskiego,  

ujęty w formę tzw. (Życzeń króla).  

Zakładał on wspólne wystąpienie 

Rzeczypospolitej i Rosji przeciwko Turcji. 

Rekompensatą dla RP  

za udział w wojnie miały być nabytki 

terytorialne w postaci Besarabii i jakiegoś 

portu nad Morzem Czarnym. 

Katarzyna II zgodziła się na zjeździe na zwołanie sejmu 

skonfederowanego, czyli takiego na którym nie obowiązuje 

zasad liberum veto 



SEJM WIELKI – 1788-1792 
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Sejmu  
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Główne stronnictwa polityczne  

Sejmu Wielkiego  



Obóz dworski (królewski) 
Nazwa 

obozu 

Przywódcy  Program 

dworski Król St. A. 

Poniatowski 

Prymas Michał 

Poniatowski 

Kanclerz Jacek 

Małachowski 
 

Zwiększenie 

kompetencji 

władzy 

wykonawczej. W 

polityce 

zagranicznej – 

sojusz z Rosją 



Stronnictwo Patriotyczne 
Nazwa obozu Przywódcy  Program 

Patriotyczny Ignacy Potocki 

Adam Kazimierz 

Czartoryski 

Marszałek Sejmu 

Wielkiego 

Stanisław 

Małachowski 

Hugo Kołłątaj 

Likwidacja Rady 

Nieustającej; 

Sejm powinien stać 

się głównym 

organem władzy; 

Opowiadali się  

za sojuszem  

z Prusami 



Obóz hetmański 
Nazwa 

obozu 

Przywódcy  Program 

hetmański Ksawery Branicki, 

Seweryn Rzewuski, 

Stanisław Szczęsny-

Potocki 

Byli przeciwni 

reformom ustroju; 

Opowiadali się  

za zwiększeniem 

samodzielności 

poszczególnych 

prowincji państwa, 

licząc na zwiększenie 

swoich wpływów.  

W polityce zagranicznej 

sojusz  

z Rosją. 

 



Reformy Sejmu Wielkiego 

• Likwidacja Rady Nieustającej 

• Wprowadzenie stałych podatków 

- szlachta płaciła 10%  

od zadeklarowanych dochodów, 

- duchowieństwo płaciło 20%  

od zadeklarowanych dochodów. 

• Podniesiono liczbę wojska do 65 tys.,       w 

tym kawaleria miała stanowić połowę 

armii. 

  



Reformy w sprawach miast 

Czarna Procesja 

Mieszczanie miast królewskich (ze 141 miast) ubrani na czarno 

udali się z petycją do króla, w której domagali się przyznania 

praw publicznych dla mieszczan. Manifestacja ta, zwana czarną 

procesją przyczyniła się do powołania przez sejm specjalnej 

komisji do spraw reformy ustroju, której prace zakończyły się 18 

kwietnia 1791 uchwaleniem 
 prawa o miastach.   

Jan Dekert, prezydent 

Warszawy, stał na czele 

czarnej procesji - 1789 



Prawo o miastach – 21kwietnia 1791 r. 

 Mieszczanie otrzymali następujące przywileje: 

• nietykalność osobistą bez wyroku sądowego, 

• prawo nabywania dóbr ziemskich, 

• dostęp do niższych stopni oficerskich i rang urzędniczych. 

• Miastom przyznano prawo wyboru 24 plenipotentów, 

którzy mieli reprezentować interesy mieszczan  

ale bez prawa głosu. 

• Za szczególne zasługi mogą być nobilitowani (uszlachceni). 



Sojusz z Prusami – 1790 r. 

W traktacie tym strony gwarantowały sobie wzajemnie 

integralność terytorialną z zachowaniem klauzuli  

o możliwości dobrowolnego uregulowania tych kwestii w 

przyszłości (co miało umożliwić ewentualną cesję). Oba 

państwa obiecywały sobie przyjść z pomocą w obliczu 

zagrożenia lub ataku ze strony państw trzecich.  

We wrześniu Sejm uchwalił niepodzielność Rzeczypospolitej, 

oznaczało to, że Prusy nie otrzymają Gdańska i Torunia. Mimo 

to podtrzymywały nastroje niepodległościowe w Polsce licząc 

na konflikt polsko-rosyjski, w którym pomocy udzieliłyby 

Rosji, a w zamian otrzymałyby nie tylko Toruń i Gdańsk. 



Uchwalenie Konstytucji 3 Maja -1791 






