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Wykłady z wiedzy o społeczeństwie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

aństwa, formy państw, funkcje państwa i jego geneza 
 

 

 Istnieje wiele definicji państwa, ale najbardziej trafna wydaje się definicja z 

punktu widzenia prawno-międzynarodowego określająca państwo jako suwerenną 

organizację terytorialną składającą się z trzech elementów: a) ludności, b) terytorium 

określonego granicami, c) suwerennej władzy. 

 Aby można więc mówić o istnieniu państwa, wszystkie te trzy elementy muszą 

występować łącznie. 

 

P A Ń S T W O  
 

 

 

 

 

 

 Władza państwowa jest suwerenna wówczas, jeżeli jest niezależna od jakiejkolwiek 

innej władzy zewnętrznej, a zarazem jest władzą pierwotną, to znaczy swoich uprawnień nie 

czerpie od żadnej innej władzy. Weźmy przykładowo ziemie polskie podczas zaborów. 

Ludność polska przecież była, terytorium - również, władza też była, tylko że zaborcza. Nie 

było jednak suwerennej władzy polskiej. Nie było więc Państwa Polskiego.  

P 
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Terytorium 
 

Władza 

suwerenna 
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F o r m y  p a ń s t w a  

 

 Przez formę państwa, ogólnie mówiąc, rozumiemy całokształt sposobów i metod 

sprawowania władzy w danym państwie. Formy państwa klasyfikujemy według trzech 

podstawowych kryteriów: 

a) formy rządów, czyli struktury centralnych organów władzy; 

b) reżimu politycznego, czyli zasad, metod i środków, za pomocą których aparat państwowy 

sprawuje władzę; 

c) ustroju prawno-terytorialnego państwa. Czyli jak jest państwo zorganizowane. 

 

 

Formy państw ze względu na formę rządów. 
 

 

 

 

 Monarchia despotyczna    Republika arystokratyczna 

 

 Monarchia patrymonialna    Republika demokratyczna 

 

 Monarchia stanowa      

 

 Monarchia absolutna 

 

 Monarchia konstytucyjna 

 

 Monarchia parlamentarna 

 

 

Monarchia 
To forma państwa, w której najwyższa władza państwowa sprawowana jest jednoosobowo 

przez monarchę (król, cesarz, faraon, szejk, car itp..), najczęściej dożywotnio i z prawem 

wyznaczania następcy - mamy tu więc do czynienia z dziedzicznością władzy. 

 

Rodzaje monarchii 
 

Monarchia despotyczna - polega na tym, że pełnia władzy w państwie należy do monarchy. 

Ponadto poddani  monarchę traktują jako Boga na ziemi i oddają mu tzw. czołobitność, tzn. 

wobec  monarchy wszyscy padają na twarz (apoteoza władzy). Monarchie takie były typowe 

dla państw Wschodu (np. Starożytny Egipt). 

 

Monarchia patrymonialna - polega na tym, że władca jest równocześnie właścicielem 

swojego państwa. Teoretycznie w zasadzie może zrobić wszystko ze swoim państwem. 

Jednak w praktyce, jeżeli będzie rządził nieudolnie i uciskał swoich poddanych, to jakiś 

sąsiedni monarcha bardzo łatwo zagarnie jego własność. Tak były zorganizowane monarchie 

wczesnofeudalne, również nasze państwo pierwszych Piastów. Władza funkcjonowała więc w 

sposób bardzo podobny jak w dzisiejszych prywatnych firmach. Jak właściciel źle zarządza 

swoją firmą, to ona z bankrutuje lub przejmie ją konkurencja.  

MONARCHIE REPUBLIKI 
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Monarchia stanowa - polega na tym, że monarcha sprawuje władzę państwową wspólnie z 

reprezentacjami poszczególnych stanów - tzw. Zgromadzeniami Stanowymi, mającymi 

określone uprawnienia i będącymi namiastkami współczesnych parlamentów. Monarchie 

takie występowały na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych, w jednych krajach, jak 

np. w Anglii i Francji, krótko, bo zostały zastąpione monarchiami absolutnymi, w innych 

krajach monarchia stanowa trwała dłużej, np. w Polsce do XVIII wieku. 

 

Monarchia absolutna - polega na tym, że monarcha posiada pełnię władzy w każdej 

dziedzinie, jest źródłem prawa, ale sam prawu nie podlega, czyli może go dowolnie zmieniać 

i interpretować. Działalność przedstawicielstw stanowych czy jakichkolwiek 

przedstawicielstw społecznych ulega zawieszeniu, co jest uzależnione od woli monarchy. 

Monarchie takie występowały u schyłku epoki feudalnej, np. w Anglii i we Francji przed 

rewolucją. 

 

Monarchia konstytucyjna. W monarchii konstytucyjnej król również posiada duży zakres 

władzy, ale jest on ograniczony przepisami konstytucji. Konstytucja może być uchwalona 

przez jakieś zgromadzenie, (jak np. polska Konstytucja 3 Maja), wówczas z reguły ogranicza 

władzę króla do wypełniania funkcji władzy wykonawczej, lub nadana przez samego króla 

(jak np. konstytucja francuska z okresu restauracji Bourbonów po 1815 r.), wówczas królowi 

zapewnia większy zakres władzy. 

 

Monarchia parlamentarna. W monarchii parlamentarnej władza ustawodawcza w państwie 

należy do parlamentu. Natomiast monarcha albo pełni władzę wykonawczą w państwie, albo 

stoi na czele władzy wykonawczej (rządu), albo też pozostaje poza rządem i pełni jedynie 

reprezentacyjne funkcje głowy państwa - np. współczesna Wielka Brytania. Faktycznie 

władzę sprawuję więc parlament oraz wyłoniony przez niego lub wybrany w wyborach rząd, 

prezydent ewentualnie inny organ. 

 

 

Republika 
To forma państwa, w której najwyższe władze państwowe są organami kolegialnymi 

(wieloosobowymi), pochodzącymi z wyborów i powoływane na okres kadencji, czyli czas 

ściśle określony. 

 

 

Rodzaje republiki 
 

Republika arystokratyczna - to taka forma republiki, w której tylko wąska grupa 

społeczeństwa uczestniczy w sprawowaniu władzy. Może to być grupa wyodrębniona ze 

względu na pochodzenie społeczne, np. arystokracja, lub ze względu na posiadany majątek - 

tak były zorganizowane republiki w początkach epoki kapitalizmu, taką była też republika 

rzymska. 

 

Republika demokratyczna - jest formą republiki, w której wszyscy obywatele mają wpływ 

na władzę przez zagwarantowanie powszechnego prawa wyborczego do organów władzy 

państwowej. Taką była republika ateńska. Takimi republikami są w większości współczesne 

państwa demokratyczne. 
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Formy państw ze względu na reżim polityczny 
 

1. Reżimy polityczne o demokratycznych metodach rządzenia. W tym przypadku aparat 

państwowy pełni służebną rolę wobec obywateli, a instytucje ustrojowe charakteryzują się 

demokratyczną organizacją i demokratycznymi metodami działania. Są to współczesne 

państwa liberalne i demokratyczne. 

 

2. Reżimy polityczne o autokratycznych metodach rządzenia. W tym przypadku aparat 

państwowy jest niezależny od obywateli i pełni służebną rolę nie wobec ogółu społeczeństwa, 

lecz wobec jednostki lub grupy społecznej sprawującej władzę państwową. Podstawowymi 

odmianami reżimów autokratycznych są: reżim policyjny, wojskowy, faszystowski i 

komunistyczny. 

 

 

Formy państw ze względu na ustrój prawno-terytorialny państwa 
 

 

 

PAŃSTWA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Państwa unitarne - to takie państwa, które wyróżniają się jednolitością administracji, a 

podział terytorialny ma charakter porządkowy, administracyjny np.: Obszar Polski dzieli się 

na województwa, samorządowe powiaty i gminy. Jednakże obowiązuje jednolity system 

prawny na całym obszarze państwa. 

 

Państwa złożone - to takie państwa, które składają się z części składowych, z których każda 

posiada określony zakres autonomii (niezależności), własne władze oraz własny system 

prawny. 

 

Federacje (państwa związkowe) - w tym przypadku władze federacji zastrzegają sobie 

jedynie najważniejsze funkcje, przede wszystkim obronność i politykę zagraniczną. 

Natomiast częściom składowym federacji przyznana jest określona autonomia, posiadają 

własne władze, administrację, a niekiedy nawet wewnętrzne przepisy prawne inne niż w 

pozostałych częściach federacji. Federacjami są np. Stany Zjednoczone, Niemcy, Kanada. 

 

UNITARNE 
(jednolite) 

 

ZŁOŻONE 

Federacje Konfederacje 
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Konfederacje (związki państw) - władze konfederacji zastrzeżone mają  jedynie ściśle 

określone kompetencje wobec części składowych. Składające się na konfederację państwa 

posiadają natomiast pełne uprawnienia niezależnych i suwerennych państw. Konfederacją był 

związek Polski z Litwą w okresie unii personalnej - do 1569 r. Konfederacją można również 

nazwać obecną Unię Europejską. 

 

 

G e n e z a  p a ń s t w a  

  

 Historycznie pierwsze państwa powstały ponad pięć tysięcy lat temu na terenie 

Starożytnego Wschodu. Dla powstania tych państw niezbędne było wcześniejsze nauczenie 

się uprawy roli i hodowli przez człowieka, a w konsekwencji rozpoczęcia osiadłego trybu 

życia. Powstawały więc pierwsze państwa tam, gdzie warunki geograficzne były najlepsze, w 

dolinach wielkich rzek. Osiadłe społeczności musiały z jednej strony zabezpieczać się przed 

ich wylewami, z drugiej - prowadzić skomplikowane prace nawadniające. Czynności te 

wymagały zaangażowania całego osiadłego społeczeństwa i były pierwszą przyczyną 

powstawania organizacji państwowych. Wybierając osiadły tryb życia społeczności rolnicze 

musiały gromadzić nadwyżki produkcyjne dla celów konsumpcyjnych w okresach miedzy 

zbiorami. Nadwyżki te oraz inne dobra gromadzone przez te społeczeństwa były obiektem 

ataków ludów koczowniczych. Kolejną więc przyczyną powstania organizacji państwowych 

było organizowanie zbiorowej obrony przed agresją z zewnątrz, a z czasem również 

prowadzenie własnych akcji zbrojnych przeciw innym ludom i państwom. 

 Prowadzenie osiadłego trybu życia doprowadziło z czasem do powstania prywatnej 

własności środków produkcji, narzędzi, a później również ziemi. Równocześnie następuje 

społeczny podział pracy na tych, którzy zajmują się uprawą roli, i tych, którzy zajmują się 

rzemiosłem. Własność prywatna oraz podział pracy prowadzą z czasem do coraz większych 

różnic majątkowych i podziału na bogatych i biednych. Poniżej tych ostatnich są jeszcze 

niewolnicy, których źródłem były zwycięskie wojny lub niewola za długi. W taki sposób 

nastąpił ostateczny rozkład wspólnot pierwotnych, powstały pierwsze państwa, w których 

władzę przejęły grupy uprzywilejowane, wywodzące się ze starszyzn plemiennych i 

posiadające większy od pozostałych majątek. Grupy uprzywilejowane sprawowały władzę 

państwową częściowo w interesie ogółu a częściowo w swoim własnym interesie, zbierając 

daniny i utrzymując aparat przymusu nie tylko dla obrony przed wrogiem zewnętrznym, ale 

również dla zwiększenia swego bogactwa i utrzymania władzy w państwie. 

    

 Współcześnie państwa powstają inaczej. Może odbyć się to na wskutek rozpadu 

jakiegoś państwa. Na przykład w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego w latach 90-tych 

XX wieku powstało wiele państw, m. innymi: Rosja, Ukraina, Litwa, Białoruś itd.. W wyniku 

rozpadu Czechosłowacji powstały Czechy i Słowacja. Państwo nowe może powstać również 

na drodze odwrotnej, w wyniku połączenia kilku państw w jedno. Na przykład w wyniku 

połączenia Polski i Litwy powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów (1569 r.). Państwo może 

również powstać na skutek oderwania jakiegoś terytorium od państwa, które to terytorium 

tworzy własne państwo. Na przykład Prusy były lennem Polski do 1657 r., później stworzyły 

samodzielne państwo, a w końcu XVIII w. były już jednym z naszych zaborców. 

 Czasami, mimo że państwo z nazwy pozostaje to samo, zmienia się w nim ustrój 

polityczny, władze, gospodarka, powstaje jakościowo nowe państwo. W tej sytuacji jest ono 

pod pewnym względem kontynuatorem, sukcesorem poprzedniego państwa. 

 Jedna z podstawowych zasad prawa międzynarodowego, to zasada świętości umów 

(tzw. pacta sund servanda) - mówi o konieczności przestrzegania zobowiązań 

międzynarodowych, mimo zmiany władz, czy nawet systemów politycznych. Powstała po II 



 

  
Strona 6 

 
  

Państwa  i  formy  państw 2020 

wojnie światowej Polska Rzeczpospolita Ludowa była kontynuatorem przedwojennego 

państwa (II Rzeczpospolitej), a powstała w 1989 r. III Rzeczpospolita przejęła zobowiązania 

prawno-międzynarodowe PRL-u czyli Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. 

 

 

F u n k c j e  p a ń s t w a  

 

Funkcje wewnętrzne państwa 
 

1. Państwo jako strażnik  systemu politycznego i porządku publicznego. Funkcja ta 

polega na stanowieniu odpowiednich norm prawnych oraz zmuszaniu społeczeństwa przy 

pomocy aparatu represji do ich przestrzegania. Do tego celu państwa posiadają organy 

przymusu państwowego, jak policja, prokuratury, cała administracja państwowa. 

 

2. Funkcja ekonomiczna. Polega na ekonomicznej działalności państwa, zarówno poprzez 

wpływ na funkcjonowanie gospodarki (emisja pieniądza, kurs waluty, stopy procentowe, 

podatki, cła itp..), jak również poprzez bezpośrednią działalność w gospodarce (państwowe 

firmy i przedsiębiorstwa). 

 

3. Funkcja socjalna. Państwo łagodzi napięcia społeczne.  Udziela pomocy finansowej 

obywatelom w przypadkach skrajnych. Np. zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki rodzinne i 

socjalne z opieki społecznej itp. 

 

4. Funkcja organizatorska. Państwo jest organizatorem życia politycznego, społecznego, 

gospodarczego w kraju. 

 

5. Funkcja kulturalna. Polega na promowaniu ogólnie pojętej kultury oraz wspieraniu 

rozwoju kultury narodowej. 

 

 

Funkcje zewnętrzne państwa 
 

1. Funkcja obronna. Polega na obronie państwa przed wrogiem zewnętrznym i zapewnieniu 

narodowi spokojnej egzystencji. Do tego celu służy państwu wojsko, straże graniczne, obrona 

terytorialna i cały system wydatków państwowych na obronność. 

 

2. Funkcja reprezentacyjna. Państwo reprezentuje swoich obywateli na zewnątrz w 

stosunkach z innymi państwami, utrzymuje swoje przedstawicielstwa dyplomatyczne za 

granicami, nawiązuje stosunki międzynarodowe, promuje naród, państwo, jego kulturę poza 

granicami państwa. 

 

 

 

O b y w a t e l s t w o  
  

 Obywatelstwo jest to prawny związek człowieka z państwem. Obywatelem zostaje się 

na skutek urodzenia z rodziców - obywateli tego państwa (obywatelstwo automatyczne), jak 

również na wskutek nadania obywatelstwa. Niektóre państwa nadają obywatelstwo z 

automatu wszystkim osobom urodzonym na terenie tego państwa, niezależnie od tego jakie 

obywatelstwo posiadają rodzice (np. USA). Aby otrzymać obywatelstwo jakiegoś kraju, 
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należy spełnić cały szereg warunków, różnych w różnych krajach. Najczęściej jest to 

określona ilość lat zamieszkiwania na terytorium kraju, stała praca i stałe zameldowanie, 

często niekaralność. Każdy kraj samodzielnie określa, jakie warunki muszą spełnić osoby 

ubiegające się o jego obywatelstwo. W Polsce obywatelstwo nadaje Prezydent 

Rzeczypospolitej. 

 Z obywatelstwem wiążą się obowiązki i uprawnienia właściwe dla obywateli, których 

obywatele innych państw nie posiadają. Konstytucja Rzeczypospolitej określa, że wszyscy 

obywatele są równi wobec prawa i maja prawo do równego traktowania przez władze 

publiczne. Podczas pobytu za granicą mają prawo do opieki polskich przedstawicielstw 

dyplomatycznych. Konstytucja więc nie czyni różnicy między obywatelami narodowości 

polskiej a obywatelami polskimi będącymi innej narodowości. 

 Obywatelstwa można się zrzec. Obecna konstytucja nie przewiduje już możliwości 

urzędowego pozbawienia obywatelstwa polskiego. Niektórzy zrzekają się obywatelstwa. 

Jedna z przyczyn bywa następująca: otóż chcąc się osiedlić na terenie innego państwa, aby 

mieć pełnię praw jego obywatela, przyjmuje się nowe obywatelstwo, a to często wymaga 

zrzeczenia się poprzedniego. Przepisy prawne niektórych państw zezwalają na tzw. podwójne 

obywatelstwo, prawo innych - nie zezwala. 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia: 
 

1. Co rozumiesz przez pojęcie państwa ? Na podstawie posiadanych wiadomości dokonaj 

próby ułożenia własnej definicji państwa. 

2. Jakie znaczenie dla życia narodu ma państwo ? 

3. Jakie znasz formy państwa i jak je klasyfikujemy ? 

4. Sięgnij do wiadomości z historii i odpowiedz na pytanie: jakie były przyczyny powstawania 

pierwszych państw w historii ludzkości ? 

5. Jakie funkcje spełniają współczesne państwa ? 

6. Czy obywatelstwo państwa jest uprawnieniem czy obciążeniem dla współczesnego 

człowieka? 

7. Na podstawie posiadanych wiadomości odpowiedz na pytanie: jaką formę państwa 

reprezentuje współczesne państwo polskie ? Uzasadnij odpowiedź w oparciu o konkretne 

przykłady. 

8. Czy jesteś zadowolony z obywatelstwa własnego państwa, czy chętnie  zamieniłbyś je na 

inne obywatelstwo ? Uzasadnij odpowiedź. 


