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§ 1. Pojęcie państwa i jego funkcje 
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Państwo – to historycznie ugruntowana organizacja współczesnych społe-
czeństw, odznaczająca się wysokim stopniem zorganizowania. Celem i sensem 
istnienia państwa jest dobro człowieka, zarówno w wymiarze indywidualnym, 
jak i zbiorowym, jako cząstki społeczeństwa. Człowiek, jako istota społeczna, 
funkcjonuje w grupie, w której może się rozwijać i w pełni realizować. Dlate-
go nie dziwi stwierdzenie, że: „Punktem wyjścia w kształtowaniu państwa jest 
człowiek jako istota społeczna, który dąży do zaspokajania potrzeb material-
nych i duchowych łączy się z innymi ludźmi, tworząc grupy społeczne zarówno 
niesformalizowane (rodzina, plemię, naród), jak i sformalizowane (partie poli-
tyczne, państwa, organizacje międzynarodowe)”1. 

Pojęcie państwa znane jest od czasów starożytnych Greków, u których no-
siło nazwę polis, co oznaczało odpowiednio zorganizowane społeczeństwo, 
wskazując na jedną z jego cech – państwo jest organizacją. Przez starożytnych 
Rzymian określane było jako civitas – oznaczające państwo obywateli rzym-
skich, a później, kiedy Rzym przekształcił się pod względem ustrojowym i tery-
torialnym, na jego określenie posługiwano się nazwą res publica, czyli wspól-
nota wszystkich obywateli, i w końcu u szczytu rzymskiej potęgi, kiedy Rzym 
rozrósł się terytorialnie posługiwano się nazwą imperium. W średniowieczu na 

1  J. Krukowski, Wstęp do nauki o państwie i prawie, Lublin 2004, s. 14. Poglądy na temat 
genezy państwa w syntetyczny sposób opracowali B. Szmulik i M. Żmigrodzki w obszernej 
pracy: Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Lublin 2007, s. 23–45. 
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określenie państwa rządzonego jednoosobowo przez władcę używano nazwy 
regnum, albo terra, która podkreślała czynnik terytorialny. Nowożytne rozu-
mienie państwa wiąże się z Nicollo Machiavellim, który w XVI w. wprowadził 
do powszechnego użycia termin la stato na oznaczenie każdego z istniejących 
państw, bez względu na jego wielkość czy charakter ustrojowy. Istotę państwa 
upatrywał natomiast w pojęciu dominio, czyli panowania jednych nad drugimi. 
W Polsce na określenie państwa używano kilku nazw: regnum, res publica, po-
licja czy stan, a od końca XVIII w. państwo, wywodzono od słowa pan (pań-
skie), oznaczające władzę, panowanie nad ziemią stanowiącą pańską własność. 

Podanie definicji państwa nie jest łatwe. Powszechnie przyjmuje się defi-
nicję Georga Jellinka, według którego państwo to trwały związek ludzi sta-
le zamieszkujących określone terytorium i podlegających władzy zwierzchniej, 
którą uzupełnia się o niezbędny element jakim jest suwerenność. Współcześ-
nie mówi się o demokratycznym państwie prawnym, czyli państwie, w któ-
rym każda jednostka ludzka traktowana jest osobowo, jako podmiot wolności 
i praw, których państwo, oparte na podziale i równowadze władz, ma chronić, 
zaś poszczególne władze zobowiązane są do współdziałania dla dobra osoby 
ludzkiej w oparciu i w granicach prawa. 

Dynamika zjawisk dotyczących państwa sprawia, że najlepiej zdefiniować 
je wskazując na jego cechy. 
1) Państwo jest organizacją polityczną, poddaną władzy państwowej, po-

siadającej kompetencję do podejmowania władczych decyzji wiążących 
obywateli oraz inne podmioty prawa. Sensem istnienia państwa jest więc 
rządzenie społeczeństwem. Władze państwowe, oparte na zasadzie hierar-
chicznego zorganizowania, rządzą rozdzielaniem uprawnień i determinu-
ją zachowania podmiotów należących do wspólnoty państwowej. Władze 
państwowe gwarantują także należyte funkcjonowanie organizmu państwo-
wego i tym samym możliwość realizowania wspólnych celów. Narzędziem 
porządkującym i organizującym stosunki społeczne jest prawo, czyli upo-
rządkowany zbiór norm postępowania o charakterze generalnym i abstrak-
cyjnym, ukształtowanych w ramach organizacji państwowej przez kompe-
tentne organy, regulujące kontakty interpersonalne, ale i ukierunkowujących 
zachowania ludzi na osiągnięcie wspólnych celów. Generalny charakter 
norm prawnych oznacza, że są one skierowane do adresatów, wyróżnionych 
z uwagi na posiadanie wspólnej cechy, czyli do każdego, kto znajdzie się 
w określonej przez normę sytuacji faktycznej. Z kolei abstrakcyjność ozna-
cza, że norma prawna nie konsumuje się w wyniku jej jednorazowego za-
stosowania, ale wyznacza pewien standardowy, powtarzalny wzór zacho-
wania oczekiwany przez państwo. Ogół norm prawnych obowiązujących 
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w państwie w określonym przedziale czasowym, uporządkowany w oparciu 
o z góry przyjęte kryteria, składa się na system prawa. Każdy system pra-
wa powinien spełniać 4 postulaty, mianowicie powinien być: jednolity, hie-
rarchicznie zbudowany, niesprzeczny i zupełny;

2) Państwo jest organizacją przymusową, ogarniającą całe społeczeństwo, 
wszystkich przebywających na jego terytorium. O przynależności do pań-
stwa decydują ustalone z góry reguły (normy prawne), a nie swobodna wola 
jednostek. Przynależność do organizacji państwowej, co do zasady, powsta-
je z mocy prawa poprzez narodzenie się z obywateli danego państwa (ius 
sanguinis) albo urodzenie się na jego terytorium (ius soli), co ma miejsce 
w sytuacji, kiedy obydwoje rodzice dziecka nie są znani, albo ich obywa-
telstwo jest nieokreślone. Istnieją także i inne sposoby nabycia obywatel-
stwa, do których zalicza się: zawarcie małżeństwa, adopcja, oraz zaistnienie 
innych przyczyn określonych w prawie wewnętrznym państwa albo wyni-
kających z umów międzynarodowych, regulujących kwestie obywatelstwa. 
W takim przypadku nabycie obywatelstwa wymaga interwencji organu pań-
stwowego, zwykle prezydenta, który w drodze decyzji przyznaje obywa-
telstwo. Współcześnie nie ma możliwości funkcjonowania poza państwem, 
ponieważ nawet jako apatryda (bezpaństwowiec) podlega się zwierzchni-
ctwu państwa, na terytorium którego się przebywa. Przymusowy charak-
ter państwa przejawia się także w tym, że tylko państwo ma prawo usta-
nawiania reguł postępowania, obowiązujących w różnych obszarach życia 
społecznego oraz egzekwowania ich przestrzegania. Państwo nie może 
obyć się bez środków przymusu, które gwarantują wymuszenie posłuchu 
jednostek i grup społecznych wobec decyzji kompetentnych organów wła-
dzy państwowej. Poza tym środki przymusu służą łagodzeniu konfliktów 
społecznych, egzekwowaniu przestrzegania reguł współżycia społecznego 
i, co najważniejsze, wypełnianiu zadań, do realizacji których państwo zo-
stało ustanowione. Państwo posiada monopol na stosowanie przymusu, któ-
ry stosowany przez organy władzy państwowej na podstawie i w granicach 
prawa, w sposób proporcjonalny do celu, który ma być osiągnięty, w ści-
śle określonych przypadkach, jest w pełni dopuszczalny i usprawiedliwio-
ny. Z drugiej strony, możliwość stosowania przymusu legitymuje władzę 
państwową i zapewnia jej niezbędny do utrzymania posłuchu autorytet;

3) Państwo jest organizacją terytorialną ściśle związaną się z określoną 
przestrzenią wydzieloną granicami państwowymi, na które rozciąga się su-
werenne zwierzchnictwo jego władzy. Przejawem takiego rozumienia pań-
stwa jest powszechna podległość prawu wewnętrznemu, obowiązującemu 
na jego terytorium, niezależnie od obywatelstwa ludzi, którzy na nim się 
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znajdują. Państwo sprawuje władzę nad wyodrębnioną i niezależną od in-
nych państw częścią powierzchni ziemi, wraz z jej wodami śródlądowymi, 
przyległymi pasami wód morskich oraz przestrzenią powietrzną rozciąga-
jącą się nad tymi obszarami. W tym sensie terytorium państwa ma charak-
ter trójwymiarowy, ponieważ wydzielone jest granicami lądowymi, mor-
skimi i powietrznymi. W ujęciu normatywnym granicą państwową jest 
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną, oddzielająca te-
rytorium państwa polskiego od terytoriów innych państw i od morza pełne-
go. Przebieg granicy państwowej na lądzie oraz rozgraniczenie morskich 
wód wewnętrznych i morza terytorialnego z państwami sąsiednimi okreś-
lone są w umowach międzynarodowych. Jeżeli umowy międzynarodowe 
nie regulują tego inaczej wówczas przyjmuje się, że na odcinkach lądowych 
granica biegnie w linii prostej od jednego znaku granicznego do drugiego, 
na rzekach nieżeglownych według linii środkowej koryta, zaś na rzekach 
żeglownych według linii środkowej głównego toru wodnego lub linii środ-
kowej głównego nurtu. Granica państwowa na morzu przebiega w odległo-
ści 12 mil morskich (około 22 km) w głąb morza liczonych od linii pod-
stawowej morza terytorialnego lub po zewnętrznej granicy red włączonych 
do morza terytorialnego. Granice powietrzne rozciągają się nad terytorium 
lądowym, morskimi wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym i się-
gają do granicy przestrzeni kosmicznej, w rzeczywistości wyznaczają ją 
techniczne możliwości państwa. Przekraczanie granicy państwowej, co do 
zasady, jest dozwolone przez wyznaczone do tego przejścia graniczne na 
podstawie dokumentów uprawniających do jej przekroczenia. Osoby prze-
kraczające granicę państwową zobowiązane są poddać się kontroli granicz-
nej, wykonywanej przez uprawnionych do tego funkcjonariuszy Straży Gra-
nicznej (art. 1–5 ustawy z 12.10.1990 r. o ochronie granicy państwowej1). 

Terytorium państwa jest czynnikiem konsolidującym społeczeństwa, 
wśród których wytwarza się osobliwy stosunek uczuciowo-emocjonalny 
sprawiający, że traktuje ono państwo jako coś osobistego, własnego, jako 
dziedzictwo, ojczyznę. W tym sensie terytorium jest czymś więcej niż tylko 
przestrzenią wyznaczoną granicą państwową określającą zasięg jurysdykcji 
władzy państwowej – jest składnikiem świadomości społecznej bądź naro-
dowej2. Z zamieszkiwaniem na określonym terytorium i uznawaniem wła-

1  Tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 12, poz. 67 ze zm.
2  Por. B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Pojęcie, sposoby definiowania oraz cechy państwa, 

[w:] Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, pod red. B. Szmulika, M. Żmigrodzkiego, 
Lublin 2007, s. 19. 
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dzy państwowej, wiąże się także pojęcie obywatelstwa, które określa przy-
należność do państwa. 

4) Państwo jest organizacją suwerenną, czyli samodzielną i niezależną. 
 Pojęcie suwerenności można rozpatrywać w dwóch aspektach: 

a) suwerenność wewnętrzna – państwo kształtuje ustrój polityczny orazsuwerenność wewnętrzna – państwo kształtuje ustrój polityczny oraz 
reguluje stosunki wewnętrzne samodzielnie, na zasadzie wyłączności, 
sprawując pełnię władzy nad swoim terytorium oraz nad zamieszkują-
cą je ludnością. W związku z tym w państwie nie ma innych podmiotów 
prawotwórczych poza konstytucyjnie określonymi organami ani innych 
procedur prawotwórczych niż procedury określone przez państwo. Owa 
możliwość stanowienia i zmieniania prawa, określana jako wyłączność 
prawodawcza, jest miernikiem poziomu suwerenności. Kto bowiem po-
siada wyłączność prawodawczą, ten organizuje stosunki społeczne i de-
cyduje o wszystkich dziedzinach aktywności ludzkiej, 

b) suwerenność zewnętrzna – oznacza uznanie państwa za podmiot stosun-suwerenność zewnętrzna – oznacza uznanie państwa za podmiot stosun-
ków międzynarodowych przez inne państwa oraz utrzymywanie z nim 
kontaktów dyplomatycznych, konsularnych, handlowych i kulturalnych. 
Cechą prawnomiędzynarodowej podmiotowości państwa jest zdolność 
traktatowa, utrzymywanie stosunków dyplomatycznych z innymi pań-
stwami (prawo legacji) oraz uczestniczenie w organizacjach między-
narodowych. Suwerenność zewnętrzna pozwala państwu kształtować 
relacje z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi na za-
sadzie dobrowolności, równorzędności i wzajemności. W związku z tym 
państwa powinny układać wzajemne stosunki z poszanowaniem ich su-
werenności, z pomięciem użycia siły lub groźby jej użycia, a także po-
wstrzymując się od ingerowania w sprawy należące do kompetencji we-
wnętrznej innego państwa. Organy władzy państwowej w podejmowaniu 
swoich decyzji są wolne, nie podlegają żadnym innym władzom znajdu-
jącym się poza terytorium państwa, samodzielnie mogą podejmować de-
cyzje w granicach swojego władztwa terytorialnego i zaciągać zobowią-
zania wobec innych podmiotów prawa międzynarodowego. W wyniku 
wolności decyzyjnej władze państwowe mogą dobrowolnie przekazać 
część swojej suwerenności na rzecz organów ponadnarodowych lub or-
ganizacji międzynarodowych.
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Wykres 1

W oparciu o powyższe elementy definicji państwa można wskazać na jego 
podstawowe funkcje. Funkcje państwa – to główne kierunki jego działalności, 
nastawione na realizację celów określonych przez władze państwowe. Trady-
cyjnie wyróżnia się funkcję wewnętrzną i zewnętrzną państwa:
1) funkcja wewnętrzna, ma na celu osiągnięcie i utrzymywanie ładu społecz-

nego w ramach organizacji państwowej, obejmuje działalność: 
a) prawodawczą – państwo za pośrednictwem swoich organów tworzy prawo, 

które wyznacza normy powszechnie obowiązujące na swoim terytorium, 
b) porządkową – państwo jest zobowiązane do podejmowania działań ma-

jących na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na 
terytorium podległym jego jurysdykcji oraz przeciwdziałanie procesom 
anarchizacji i wszelkim postaciom niepożądanych społecznie zachowań, 
czy to poszczególnych jednostek czy grup społecznych. Państwo zobo-
wiązane jest zabezpieczyć przede wszystkim życie i zdrowie oraz nie-
tykalność swoich obywateli przed jakimikolwiek działaniami godzący-
mi w te dobra o zasadniczym znaczeniu, a zwłaszcza przed zamachami 
przestępczymi, w tym także aktami terroru, 

c) administracyjną – państwo zarządza swoim terytorium i zamieszkującą 
na nim ludnością za pomocą rozbudowanego, hierarchicznie zorganizo-
wanego aparatu administracyjnego, 
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d) gospodarczo-organizatorską – państwo organizuje i zarządza gospodarką 
oraz życiem zbiorowym w ramach organizacji państwowej. W odniesieniu 
do gospodarki powszechnie wyróżnia się dwie postawy, jakie państwo mo-
że przyjąć, mianowicie ograniczyć się wyłącznie do stworzenia ram praw-
nych i warunków niezbędnych do właściwego funkcjonowania gospodarki, 
powstrzymując się od działania albo aktywnie uczestniczyć w gospodarce 
jako jeden z uczestników „gry rynkowej”, z jednej strony, oraz moderator 
kształtujący i na bieżąco weryfikujący przyjęte założenia z drugiej strony, 

e) socjalną – państwo zobowiązane jest zapewnić obywatelom minimum 
egzystencji, poprzez system ubezpieczeń społecznych, pomoc społecz-
ną, ochronę zdrowia, zapewnienie odpowiednich warunków pracy i pła-
cy, zwalczanie bezrobocia, dbałość o ochronę środowiska naturalnego. 
Państwo powinno zapewnić w miarę równy dostęp do podstawowych 
dóbr materialnych wszystkim obywatelom, a przynajmniej zagwaranto-
wać w miarę równe szanse na uzyskanie takiego dostępu, 

f) kulturalno-oświatową – państwo zobowiązane jest zorganizować sy-
stem oświaty i instytucji kulturalnych, które promowałyby rozwój inte-
lektualny obywateli, zachęcały do korzystania z dóbr kultury, promowa-
ły osiągnięcia naukowe i kulturę narodową za granicą, a także kreować 
i upowszechniać idee i wartości pożądane przez państwo; 

2) funkcja zewnętrzna obejmuje natomiast: 
a) obronę granic – państwo zapewnia obywatelom poczucie bezpieczeń-

stwa dzięki utrzymywaniu własnej armii oraz przystępowania do soju-
szy obronnych, 

b) politykę międzynarodową – ukierunkowaną na zabezpieczanie interesów 
państwa na arenie międzynarodowej poprzez nawiązywanie i utrzymy-
wanie kontaktów dyplomatycznych, konsularnych, handlowych, gospo-
darczych itd. z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi. 
Zob. wykres 2.

Forma państwa – to pojęcie zbiorcze, na które składa się struktura orga-
nów władzy państwowej oraz całokształt sposobów i metod jej sprawowania. 
W związku z tym państwa klasyfikuje się ze względu na: 
1) podmiot sprawujący władzę w państwie:podmiot sprawujący władzę w państwie: 

a) monarchie – władza w państwie należy do jednej osoby, rozmaicie nazy-
wanej (król – Królestwo Hiszpanii, książę –Wielkie Księstwo Luksem-
burga, cesarz – Cesarstwo Japonii), która koncentruje w swoich rękach 
wszystkie funkcje władzy. W zależności od zakresu posiadanej władzy 
wyróżnia się monarchie absolutne (monarcha skupia w swoich rękach 
zarówno władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, jak w Arabii 
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 Saudyjskiej) i monarchie parlamentarne (władza monarchy ogranicza się 
jedynie do funkcji wykonawczych lub reprezentacyjnych, jak w Wiel-
kiej Brytanii). W zależności od sposobu wyłonienia władcy wyróżnia się 
monarchie dziedziczne (władza z chwilą śmierci monarchy przechodzi 
na jego najstarszego syna) oraz monarchie elekcyjne (władca powoły-
wany jest w drodze wyborów);

 b) republiki – władza w państwie należy do osób pochodzących z wyborów 
dokonywanych przez określoną grupę społeczną lub w drodze wyborów 
powszechnych, a zakres ich władzy jest ograniczony przedmiotowo (za-
sadą trójpodziału władzy) oraz temporalnie (kadencją). Z uwagi na spo-
sób wyłonienia organów władzy wyróżnia się republiki arystokratyczne, 
w których prawo wyboru przysługuje wąskiej grupie obywateli, spełnia-
jących określone warunki społeczne, majątkowe, itd. oraz republiki de-
mokratyczne, w których prawo wyboru przysługuje wszystkim obywate-
lom. Z uwagi na zakres władzy przysługującej głowie państwa wyróżnia 
się republiki parlamentarne, w których władza należy do pochodzącego 
z wyborów powszechnych parlamentu, który jest organem nadrzędnym 
wobec innych organów państwowych, prezydenckie, w których głową 
państwa i szefem rządu jest wybierany w powszechnych wyborach pre-
zydent bądź też prezydent ma bezpośredni wpływ na powoływanie rzą-
du, i mieszane, łączące w sobie zarówno cechy republiki parlamentarnej 
i prezydenckiej;

2) strukturę terytorialną państwa wyróżnia się państwa: 
a) proste (unitarne) – cechują się jednością struktury organizacyjnej i bra-

kiem podziałów na części składowe, które miałyby cechy „państwowo-
ści” (Polska, Grecja, Czechy). W ramach państwa funkcjonuje jednoli-
ty system organów władzy, obejmujący swoim zakresem obszar całego 
państwa, co wyłącza organizacyjny pluralizm organów władzy – orga-
ny administracji terenowej podporządkowane są organom centralnym, 
wspólnym dla całego państwa. Państwa proste mogą odznaczać się róż-
ną budową wewnętrzną oraz przyznaniem poszczególnym organom ad-
ministracji terenowej części własnych kompetencji (decentralizacja) 
 albo zachowaniem pełni władzy (centralizacja);

b) złożone (federalne) – wchodzące w skład państwa części składowe za-
chowują pewien zakres władzy suwerennej. Nie są samodzielnymi pań-
stwami, ale dysponują określoną samodzielnością w ramach większej 
struktury: posiadają własne konstytucje, systemy prawne, organy wła-
dzy, a nawet własne budżety, hymny, znaki państwowe itd. „Państwo 
złożone (inaczej federacja) charakteryzuje podwójny wymiar organi-
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zacji. Z jednej strony występuje ono jako całość, federacja, ale cechę 
państwowości utrzymują także jego poszczególne części składowe, czy-
li państwa sfederowane, republiki, stany itd.”1. Przyczyną powstawa-
nia i kształtowania się państw federalnych są czynniki etniczne, naro-
dowościowe, historyczne, geograficzne, językowe, kulturowe, religijne, 
polityczne i pragmatyczne. Państwo federalne ustala i prowadzi wspól-
ną politykę zagraniczną i obronną, zapewnia bezpieczeństwo wewnętrz-
ne i zewnętrzne, gwarantuje jednolitość ustawodawstwa, ustala wspólne 
podatki i opłaty, czuwa nad zgodnością konstytucji poszczególnych czę-
ści składowych z konstytucją federalną, nadaje oraz pozbawia obywa-
telstwa. Przykładem państw złożonych są: Stany Zjednoczone Ameryki 
Północnej, Republika Federalna Niemiec, Federacja Rosyjska;

3) reżim polityczny, czyli ogół zasad na jakich władza państwowa opiera swójreżim polityczny, czyli ogół zasad na jakich władza państwowa opiera swój 
stosunek do społeczeństwa oraz metod i środków, jakimi posługuje się 
w swoim działaniu i kierowaniu państwem wyróżnia się państwa o: 
a) reżimach niedemokratycznych – które noszą różne nazwy i przyjmują 

różne postacie: despocji, tyrani, rządów autorytarnych, rządów totalitar-
nych. W takich państwach istnieje tylko jedna oficjalna ideologia, jedna 
partia o charakterze masowym, sprawująca pełnię władzy, kontrolują-
ca wojsko i organy ochrony bezpieczeństwa i porządku, środki maso-
wego przekazu, oświatę i kulturę, gospodarkę. Znacznie ograniczone 
lub zniesione zostają instytucje właściwe dla państw demokratycznych, 
a zwłaszcza wolności i prawa obywatelskie;

b) reżimach demokratycznych – które szanują wolności i prawa obywatel-
skie, organy władzy państwowej wyłaniane są przez obywateli w dro-
dze wolnych wyborów, panuje pluralizm polityczny i światopoglądo-
wy, organy władzy państwowej nastawione są prospołecznie. Reżim 
demokratyczny może być realizowany w dwóch formach: demokracji 
bezpośredniej i demokracji pośredniej. Kryterium różnicujące stano-
wi sposób podejmowania decyzji politycznych; w demokracjach bez-
pośrednich udział w sprawowaniu władzy mają wszyscy obywatele, 
w demokracjach pośrednich, obywatele sprawują władzę przez swoich 
przedstawicieli. 

1  L. Dubel, O pojęciu i istocie państwa, [w:] Elementy nauki o państwie i polityce, pod 
red. L. Dubla, J. Kostrubca, G. Ławnikowicza, Z. Markwarta, Warszawa 2011, s. 69. 
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