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Kamil TomKiewicz 1

Życie niekontrolowane jest bezwartościowe
Platon, Państwo, Warszawa 1999

Konceptualizacja pojęcia Kontroli 
zaKres przedmiotowo-podmiotowy Kontroli 

w ruchu drogowym 2

Istnieje wiele definicji pojęcia kontroli, uznanych przez ekspertów za kon-
stytutywne. Pojęcia te różnią się od siebie w sposób znaczący. Różne de-
finicje kładą akcent na inne aspekty tego samego zjawiska: sprawności 
lub/i skuteczności postępowania, koncentracji na stanie faktycznym lub 
postulowanym, bierności lub aktywności — kontroli 3. W zależności od kon-
tekstu można nadać pojęciu kontroli odmienne definicje. W sensie ety-
mologicznym słowo „kontrola” pochodzi z języka francuskiego — contrôle. 
Contra oznacza przeciw, a role — rolę. W historycznym znaczeniu kontrola 
rozumiana była jako weryfikacja aktów prawnych, później to pojęcie ewolu-
owało. Termin angielski (to control) ma o wiele szersze znaczenie i oznacza 
m.in. nadzorowanie, rejestrowanie, sterowanie itp. 4

Kontrola inaczej jest definiowana we współczesnym języku potocznym, 
a inaczej w naukowym (prawnym, zarządzania, socjologicznym itp.). W ję-
zyku potocznym kontrola w znaczeniu pierwszym to „[…] porównanie 
stanu faktycznego ze stanem wymaganym […]” 5, natomiast w znaczeniu 

1  Kamil Tomkiewicz — ukończył studia z socjologii, zarządzania zasobami 
ludzkimi i doradztwa gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krako-
wie. Obecnie jest funkcjonariuszem Policji w Wydziale Ruchu Drogowego Komen-
dy Miejskiej Policji w Krakowie oraz doktorantem na Wydziale Zarządzania AGH 
w Krakowie. Prowadzi zajęcia z ekonomii w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Wsi Polskiej. Autor i współautor 30 recenzowanych publikacji nauko-
wych z wyżej wymienionych dyscyplin.

    Adres do korespondencji: <kamil.tomkiewicz@interia.pl>.
2  Niniejszy artykuł pragnę zadedykować: kom. Danielowi Brzostkowi, pod-

kom. Piotrowi Bieli, podinsp. Dariuszowi Przewłockiemu.
3  Z. Dobrowolski, Teoretyczne podstawy kontroli, Zielona Góra 2003, s. 9–12.
4  Szerzej na ten temat w: J. Duraj, Pojęcie controllingu i jego miejsce w zarzą-

dzaniu przedsiębiorstwem [w:] J. Duraj (red.), Controling w zarządzaniu przedsię-
biorstwem, Płock–Łódź 2003, s. 4.

5  Hasło: kontrola [w:] M. Bańko, Słownik języka polskiego [CD-ROM], wersja 
2014, Warszawa 2006.
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drugim — „[…] osoba lub instytucja sprawująca nadzór” 6. Pojęcia „kontro-
la” i ”nadzór” w języku potocznych są traktowane jako tożsame, odmien-
nie niż w języku naukowym 7. W nauce występuje wiele definicji pojęcia 
kontroli ze względu na różne postrzeganie przez autorów tego terminu. 
Zdecydowana większość badaczy, chcąc zaistnieć w świecie naukowym, 
tworzy własną definicję kontroli. Różne pojęcia kontroli wiąże się z potrze-
bą użyteczności tego terminu w poszczególnych naukach. Kontrola jest 
zagadnieniem interdyscyplinarnym, stąd istnieje ryzyko nieporozumień 
w pojmowaniu podstawowych pojęć.

Klasycy zarządzania zwracali uwagę na nieustanną potrzebę wprowa-
dzania poprawek. Jeden z ojców zarządzania Henri Fayol (1841–1925) 
definiował kontrolę jako „[…] sprawdzenie czy wszystko przebiega zgod-
nie z założonym programem, z porządkiem i zgodnie z akceptowanymi 
zasadami” 8. Ten prekursor zarządzania już w 1926 r. określił kontrolo-
wanie jako jedną z czterech funkcji zarządzania, obok planowania, or-
ganizowania i koordynowania 9. Współcześnie tylko koordynowanie uległo 
zmianie. Zostało zastąpione przez funkcję przewodzenia, a koordynacja 
weszła w skład organizowania. Istnieje ścisły związek kontroli z pozosta-
łymi funkcjami 10:

 — z planowaniem — kontrola sprawdza, czy wytyczone cele organizacji 
są realizowane zgodnie z planem, na jakim etapie realizacji planu znaj-
duje się organizacja publiczna;
 — z organizowaniem — kontrola weryfikuje, czy struktury formalne do-
tyczące zasad: podziału zadań, uprawnień, odpowiedzialności, prze-
kazania informacji, współpracy są dobrze zorganizowane czy też nie;
 — z przewodzeniem — kontrola sprawdza, czy czynniki motywacyjne 
skłaniają pracowników do współpracy w ramach celów organizacji;
 — z kontrolą — kontrola kontroli (tzw. rekontrola) sprawdza, czy audyt 
jest skutecznie i sprawnie przeprowadzany.
Klasyczne również rozumienie pojęcia kontroli w polskiej literaturze 

naukowej zostało zapoczątkowane przez prakseologów 11. Według Karo-
la Adamieckiego kontrola to „[…] sprawdzenie, czy wykonanie zgadza się 
z planem czyli wzorcem” 12. W definicji K. Adamieckiego użyte jest istotne 
pojęcie „sprawdzenie”. Sprawdzać oznacza „[…] badać, przekonywać się, 

 6  Tamże
 7  Odróżnienie pojęcia „kontrola” od pojęcia „nadzór” zostanie przeprowadzo-

ne w dalszej części niniejszego artykułu.
 8  H. Fayol, Administracja przemysłowa i ogólna, Warszawa 1996, s. 8 [cyt. 

za:] W. Kieżun, Sprawne zarządzanie organizacją: zarys teorii i praktyki, Warsza-
wa 1998, s. 361.

 9  A. Czermiński, M. Grzybowski, K. Ficoń, Podstawy organizacji i zarządza-
nia, Gdynia 1999, s. 12.

10  Z. Dobrowolski, Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki i metod, Su-
lechów 2008, s. 11.

11  Prakseologia — nauka o sprawnym działaniu. Naukę tę rozwinęli w Polsce 
m.in. Tadeusz Kotarbiński, Karol Adamiecki, Witold Kieżun i Tadeusz Pszczołowski.

12  K. Adamiecki, O nauce organizacji, Warszawa 1985, s. 232.
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czy coś jest zgodne z prawdą, normą, czy jest tak jak być powinno” 13. Kon-
trola i sprawdzenie nie są terminami tożsamymi, choć bardzo zbliżonymi 
swym zakresem semantycznym do siebie. 

Etapami naukowej organizacji są: analiza, plan, wykonanie i kontrola. Wzo-
rzec określa się na podstawie analizy. Kontrola zawsze pokazuje odchylenie 
wykonania od wzorcowego planu. Nie jest możliwe, aby analiza, plan i wyko-
nanie były tak idealne, żeby kontrola w ogóle była niepotrzebna. Z drugiej stro-
ny, analiza, plan i wykonanie, gdy osiągną niski poziom, powodują produkcję 
dużej liczby wytworów odrzuconych 14. Tadeusz Kotarbiński wybitny prakseolog 
przez kontrolę rozumiał „[…] badanie czy zlecenie zostało dokonane, do czego 
jedną z pomocy jest przyjmowanie do wiadomości sprawozdania” 15. Tadeusz 
Pszczołowski zauważył, że kontrola „(control, inspenction, audit) to porówna-
nie wyniku działania z jego celem (zadaniem) po to, by dokonać oceny prak-
seologicznej i w przypadku działania powtarzalnego wprowadzić modyfikacje 
w odniesieniu do celu lub poszczególnych członków działania” 16. Cel kontroli 
(gr. Τέλος — Telos) jest tutaj wyznacznikiem porównywalnym z wynikiem dzia-
łania. W definicji kontroli rzadko zwraca się uwagę na fakt, że działanie musi 
być powielane, aby opłacalna była zmiana celu. W turbulentnie zmieniającym 
się otoczeniu organizacji sporadycznie dochodzi do występowania dwóch takich 
samych działań. Poza tym ocena prakseologiczna dotyczy analizy działania pod 
względem skuteczności. Skuteczność rozumiana jest jako zdolność osiągania 
zaplanowanego celu. Cele powinny być ściśle powiązane z działaniami, aby 
były skuteczne. Cele są gradacyjne. Prakseolodzy wymieniają pięć rodzajów 
skutecznego działania: działanie bezskuteczne (pozostałe w sferze zamiarów), 
działanie przeciwskuteczne (oddalające się od celu), działanie obojętne wobec 
skuteczności, działanie częściowo skuteczne i działanie w pełni skuteczne 17.

Przechodząc do przeglądu definicyjnego współczesnych uczonych, war-
ta przytoczenia jest definicja kontroli Leona Kurkowskiego, Eugeniusza 
Ruśkowskiego i Hanny Sochackiej-Krysiak — „[…] swoista działalność, 
na którą składają się następujące zasadnicze rodzaje czynności: ustalenie 
stanu obowiązującego (wyznaczeń); ustalenie stanu rzeczywistego (wyko-
nań); porównanie wykonań z wyznaczeniami w celu ustalenia ich zgodno-
ści lub niezgodności; wyjaśnienie przyczyn stwierdzonej zgodności lub nie-
zgodności między wykonaniami i wyznaczeniami” 18. Słabością tej definicji 
jest nadmierna jej rozwlekłość, w przeciwieństwie np. do syntetycznego 
ujęcia przez Jana Zieleniewskiego kontroli jako „[…] porównania realizacji 

13  R. Kuc, Kontrola jako funkcja zarządzania, Warszawa 2009, s. 20.
14  K. Adamiecki, Kontrola jako zasada naukowej organizacji, „Przegląd Or-

ganizacji” 1927, nr 5 [cyt. za:] R. Kuc, Kontrola menadżerska. Przełamywanie 
barier, Warszawa 2001, s. 42–43.

15  T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wroc-
ław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978, s. 104.

16  Tamże, s. 104.
17  T. Pszczołowski, Zasady sprawnego działania: wstęp do prakseologii, War-

szawa 1976, s. 168–169.
18  L. Kurkowski, E. Ruśkowski, H. Sochacka-Krysiak, Kontrola finansowa 

w sektorze publicznym, Warszawa 2000, s. 16.
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z odpowiednim wzorcem” 19. Pomijając ten fakt, autorzy dzielą proce s kon-
troli na poszczególne trzy etapy: 

 — określenie wyznaczeń — stanu postulowanego lub wzorcowego, 
np. norm: etycznych, prawnych;
 — ustalenie wykonania, tj. realnych działań lub/i zaniechania działań 
poszczególnych osób;
 — dokonanie konfrontacji, czyli porównań stanów.
W objaśnianiu znaczenia kontroli nie można pominąć przykładów błęd-

nych definicji. Jak podaje Rafał Kuc, nie powinno się mylić kontroli insty-
tucjonalnej z funkcjonalną oraz nadzoru z kontrolą. Nadzór zawiera w so-
bie kontrolę, ale odwrotnie taka zależność nie zachodzi. Przykładem jest 
poniższa definicja: „[…] działanie polegające na nadzorowaniu i korygowa-
niu stanów rzeczy oraz regulowaniu procesów, realizowane dla zapewnie-
nia przyszłej sprawności” 20. Co się stanie, jeżeli pomiesza się sprawność 
ze skutecznością? Kontrola jest to „[…] rodzaj działania, którego naczelnym 
celem jest regulowanie i korygowanie wszelkich czynności dla zapewnienia 
ich sprawności i skuteczności” 21. Ponadto należy pamiętać, że kontrolowa-
nie niezgodności z prawem nie jest jedynym celem kontroli. „Kontrolowanie 
to sprawdzanie czy też weryfikowanie, badanie istniejącego stanu rzeczy, 
wyjaśnianie przyczyn nieprawidłowości, sformułowanie zaleceń na przy-
szłość, pozwalających uniknąć działań niezgodnych z prawem” 22.

Istnieje wiele definicji kontroli bardzo ogólnie ujmujących to zjawisko 
w organizacji. Zdaniem Zbysława Dobrowolskiego kontrola to „[…] proces, 
którego celem jest zapewnienie, aby organizacja osiągnęła to, co zamie-
rzała zrealizować oraz przeciwdziałanie nieprawidłowemu funkcjonowaniu 
organizacji” 23. Definicja Z. Dobrowolskiego jest bardzo podobna do defini-
cji R. Kuca, która brzmi: „[…] proces, którego celem jest zapewnienie, aby 
organizacja osiągnęła to, co zamierzała wykonać” 24.

Najczęściej cytowana definicja kontroli w prawie brzmi: „[…] obserwowa-
nie, ustalanie czy wykrywanie stanu faktycznego — porównanie rzeczywistości 
z zamierzeniami, występowanie przeciwko zjawiskom niekorzystnym i sygnali-
zowanie kompetentnym jednostkom o dokonanych spostrzeżeniach — bez de-
cydowania jednak o zmianie kierunku działania jednostki skontrolowanej” 25. 
Funkcja sygnalizacyjna jest tutaj cechą dystynktywną. Definicje prawne 
kontroli posiadają bardziej statyczny i tradycyjny charakter. Nawet w zna-
czeniu ogólnym adresowane są implicite do prawa administracyjnego.

19  J. Zieleniewski, Organizacja zespołów ludzkich, Warszawa 1972, s. 32.
20  A. Czermiński i in., Zarządzanie organizacjami, Toruń 2002, s. 375.
21  S. Kałużny, Leksykon kontroli, Warszawa 2002, s. 82.
22  D. Górski (red.), ABC samorządu terytorialnego: poradnik nie tylko dla rad-

nych, Warszawa 2006, s. 113.
23  Z. Dobrowolski, Ciągłość i zmiana: naczelne organy kontroli państwowej 

w krajach członkowskich Unii Europejskiej: studium porównawcze, Zielona Góra 
2008, s. 16.

24  R. Kuc, Kontrola menadżerska…, wyd. cyt., s. 59.
25  J. Starościak, Elementy nauki administracji, Warszawa 1957, s. 187 [cyt. 

za:] E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2009, s. 418.
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W podjętej próbie konceptualizacji pojęcia kontroli opowiadam się 
za zdefiniowaniem jej jako: po pierwsze, procesu porównania stanu fak-
tycznego ze stanem postulowanym w celu ustalenia różnic; po drugie, do-
konania zidentyfikowania źródeł przyczyn takiego stanu, na bazie których 
zostaną sformułowane działania naprawcze i korygujące 26.

Kontrola w perspektywie teoretycznej składa się z następujących po sobie faz 27:
 — Ustalenie stanu postulowanego zgodnego z przepisami prawa stanowiącymi 
wzorzec dla stanu faktycznego. Odpowiada na pytanie: Jak być powinno?
 — Ustalenie stanu faktycznego występującego w jednostce kontrolowanej. 
Odpowiada na pytanie: Jak jest w jednostce kontrolowanej?
 — Ustalenie pierwotnych źródeł (przyczyn) niezgodności stanu faktycz-
nego ze stanem postulowanym. Ten etap jest najtrudniejszy w ocenie, 
gdyż występuje ryzyko ustalenia nieprawdziwych przyczyn dla stanu 
faktycznego w przypadku zachodzenia dynamicznych zmian w insty-
tucji bądź identyfikacji jedynie symptomów. Następnie ustalamy pra-
cownika odpowiedzialnego za dany stan w instytucji. 
 — Przeprowadzenie takich działań korygujących i naprawczych, aby stan 
faktyczny był równy lub zbieżny ze stanem postulowanym. Podmiot kon-
trolujący może wystosować zalecenia wobec podmiotu kontrolowanego 
wskazujące, w jaki sposób uniknąć popełnienia błędów w przyszłości. 
 — Kontrola jest systematycznym działaniem realizowanym według etapów 
przedstawionych na rysunku 1.

Rysunek 1
Etapy procesu kontroli

Pomiar 
stanu

faktycznego

Podjęcie 
działań

Czy stan 
faktyczny 
jest zgodny 
z normą?

Nie 
podejmować

działania

Tak

Nie

Korekta
działania 

Ustalenie (zmiana) 
norm 

 Źródło: Z. Dobrowolski, Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki i metod, 
Sulechów 2008, s. 11

26  M. Lewandowski, System zarządzania jakością według ISO 9001:2008: 
wdrażanie i organizacja, Warszawa 2010.

27  L. Kurowski, H. Sochacka-Krysiakowa, Kontrola finansowa, Warszawa 
1968, s. 19.
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Kontrola a pojęcia pokrewne

W definicjach pojęcia kontroli istnieją też terminy bezpośrednio zapoży-
czone z języków obcych — audit oraz audyt. Audyt jest synonimem pojęcia 
„kontrola” w ujęciu funkcjonalnym według Najwyższej Izby Kontroli i: „[…] 
oznacza badanie lub przegląd polegający na ustaleniu stanu faktycznego, 
porównaniu go ze stanem wymaganym, pożądanym oraz dokonanie jego 
oceny” 28. Kontrola jest zawsze oceną. Istotne na podstawie jakich dowodów 
jest podejmowana (bezpośrednich, pośrednich). Czy dowody są stosowne, 
racjonalne, rzetelne 29. Kontrola w ujęciu zarządczym (ang. to control) ozna-
cza „[…] przyjęty system zarządzania tj. procedury, instrukcje, zasady, me-
chanizmy służące do uzyskania racjonalnej pewności, że cele zarządzania 
zostaną osiągnięte” 30. Można ją zaklasyfikować do kategorii definicji nomi-
nalistycznej. Polega na opisie i wyliczeniu jej części składowych. Definicja 
ta charakteryzuje się wysokim poziomem ogólności. Najwyższa Izba Kontroli 
określa „racjonalną pewność” — kluczową dla tej definicji — jako […] „satys-
fakcjonujący stopień pewności jaki kontroler/audytor jest w stanie osiągnąć, 
co do ustaleń kontroli/audytu oraz formułowanych ocen, uwag i wniosków, 
przy danych kosztach, korzyściach i stopniach ryzyka […]” 31. Kwestia, jaką 
pewność można uznać za racjonalną, wymaga indywidualnej oceny kontro-
lera/audytora. Należy w tej ocenie zawrzeć identyfikację ryzyka ściśle zwią-
zanego z czynnościami operacyjnymi, ocenić maksymalny (dopuszczalny) 
poziom ryzyka, również w sensie ilościowym i jakościowym 32. W normie ISO 
(PN-EN 9000) przez pojęcie „audit” rozumie się „[…] systematyczny, nieza-
leżny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego 
obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu” 33.

Kontrola a ruch drogowy

Osoby kontrolujące w ruchu drogowym w myśl przepisów rozporządzenia 34 
są to funkcjonariusze Policji, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, 
funkcjonariusze Straży Granicznej, funkcjonariusze celni, strażnicy gminni 
(miejscy), strażnicy leśni, funkcjonariusze Straży Parku lub osoby działają-
cą w imieniu zarządcy drogi. Policja jako formacja posiada najszerszy zakres 

28  Najwyższa Izba Kontroli, Glosariusz terminów dotyczących kontroli i audy-
tu w administracji publicznej, Warszawa 2005, s. 32.

29  Szerzej na ten temat w: Z. Dobrowolski, Teoretyczne podstawy…, wyd. cyt., 
s. 24.

30  Tamże.
31  Tamże, s. 56.
32  Z. Rola, Kontrola wewnętrzna w jednostkach samorządowych: testy kontro-

li: materiały szkoleniowe, Lublin 2002, s. 17.
33  Tamże, s. 12.
34  Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 18 lipca 

2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego, tekst jedn. DzU z 2008 r., nr 132, 
poz. 841.
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uprawnień do kontroli w ruchu drogowym. Uczestnik ruchu 35 jest zobowiąza-
ny stosować się do poleceń, sygnałów, wskazówek wydanych przez policjan-
ta i innej osoby uprawnionej do kontroli w ruchu drogowym lub kierowania 
ruchem. Wyżej wymienione polecenia mogą być wydawane przez funkcjona-
riusza Policji bez względu na to, w jakim patrolu pełni służbę (pieszym, zmo-
toryzowanym, powietrznym itp.) 36. Cytowane rozporządzenie dychotomicznie 
dzieli policjantów na umundurowanych i nieumundurowanych ze względu 
na sposób zatrzymania pojazdu 37. Policjant umundurowany w warunkach do-
statecznej widoczności podaje sygnały tarczą do zatrzymywania pojazdów lub 
ręką, a w warunkach niedostatecznej widoczności — latarką ze światłem czer-
wonym albo tarczą do zatrzymywania pojazdów ze światłem odblaskowym lub 
światłem czerwonym. Natomiast policjant nieumundurowany jest uprawniony 
do zatrzymania kierującego pojazdem wyłącznie na obszarze zabudowanym. 
Policjant nieumundurowany w warunkach dostatecznej widoczności podaje 
sygnały tarczą do zatrzymywania pojazdów, a w warunkach niedostatecznej 
widoczności — latarką ze światłem czerwonym albo tarczą do zatrzymywania 
pojazdów ze światłem odblaskowym lub światłem czerwonym. 

Policjant jadący pojazdem samochodowym może podawać kierującemu po-
jazdem polecenia do określonego zachowania się za pomocą urządzeń nagłaś-
niających, sygnalizacyjnych lub świetlnych. Policjant patrolu powietrznego po-
lecenie do zatrzymania pojazdu podaje za pomocą urządzeń nagłaśniających 
lub świetlnych. Polecenie do zatrzymania pojazdu podaje się z dostatecznej od-
ległości, w sposób zapewniający jego dostrzeżenie przez kierującego pojazdem 
oraz bezpieczne zatrzymanie w miejscu wskazanym przez policjanta. Pojazd 
powinien być zatrzymany w miejscu, w którym nie zagraża to bezpieczeństwu 
ruchu 38. Istnieją dwa wyjątki od powyższej reguły. Po pierwsze, gdy prowadzo-
ne są działania pościgowe. Po drugie, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, 
że pojazd może zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego ze względu na swój 
stan techniczny lub ze względu na zachowanie się kierującego. 

W celu dojazdu do miejsca bezpiecznego, policjant może wydać kontro-
lowanemu uczestnikowi ruchu polecenie jazdy za pojazdem policyjnym. 

35  Zgodnie z art. 2 ustawy z 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym 
(tekst jedn. DzU z 2012 r., poz. 1137) uczestnikiem ruchu są piesi, kierujący, a także 
inne osoby przebywające w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze.

36  Uchylone rozporządzenie w sprawie kontroli w ruchu drogowym wymienia 
policjantów pełniących służbę wierzchem, znajdujących się na pokładzie statku 
powietrznego, statku wodnego — rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych 
i administracji z 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego, tekst 
jedn. DzU z 2003 r., nr 14, poz. 144.

37  Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 18 lipca 
2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego, wyd. cyt.

38  Zatem miejsce kontroli drogowej winno być miejscem bezpiecznym, a nie 
musi być miejscem dozwolonym w świetle wspomnianych przepisów ustawy pra-
wa o ruchu drogowym. Warto zwrócić uwagę, że jest to obowiązek fakultatywny 
policjanta. Poprzednie uchylone rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogo-
wego nakładało na policjanta obowiązek doboru „[…] miejsca (kontroli drogowej — 
dopisek KT) gdzie jest to dozwolone”. W znaczącym stopniu ten przepis utrudniał 
przeprowadzenie kontroli drogowej. 
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W przypadku zatrzymania pojazdu na jezdni lub poboczu, w miejscu, 
gdzie jest to zabronione, kierujący pojazdem policyjnym przed przystą-
pieniem do kontroli włącza niebieskie światło błyskowe. Ponadto miejsce 
zatrzymania pojazdu może być wyznaczone przez ustawienie znaku „stój 
— kontrola drogowa”. Dla zwrócenia uwagi na podawane sygnały lub po-
lecenia policjant może używać sygnałów dźwiękowych.

Policjant po zatrzymaniu pojazdu 39 podaje kierującemu stopień, imię 
i nazwisko oraz przyczynę zatrzymania, a ponadto: policjant umunduro-
wany okazuje legitymację służbową na żądanie kontrolowanego uczestni-
ka ruchu; policjant nieumundurowany okazuje legitymację służbową bez 
wezwania. Najważniejsze informacje odnośnie sposobu przeprowadzenia 
kontroli drogowej prezentuje tabela 1.

Tabela 1
Kontrola drogowa przeprowadzona przez funkcjonariuszy Policji

Dychotomiczny podział policjantów na: 

umundurowanych nieumundurowanych

1. Sygnał do zatrzymania pojazdu w warunkach………..widoczności:

dostatecznej niedostatecznej wyłącznie na obszarze  
zabudowanym

tarczą do za-
trzymywania 
pojazdów, ręką

latarką ze światłem czerwonym 
albo tarczą do zatrzymywania 
pojazdów ze światłem odbla-
skowym lub światłem czerwo-
nym

dostatecznej niedostatecznej

tarczą do za-
trzymywania 
pojazdów

latarką ze świat-
łem czerwonym 
albo tarczą do za-
trzymywania po-
jazdów ze świat-
łem odblaskowym 
lub światłem czer-
wonym

2. Po zatrzymaniu pojazdu podaje kierującemu stopień, imię i nazwisko oraz 
przyczynę zatrzymania, a ponadto okazuje legitymację służbową:

na żądanie kontrolowanego uczestnika ruchu bez wezwania kontrolowanego 
uczestnika ruchu

Źródło: opracowanie własne na podstawie rozporządzenia ministra spraw we-
wnętrznych i administracji z 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego, 
tekst jedn. DzU z 2008 r., nr 132, poz. 841

Na bazie dokonanego przeglądu definicyjnego można stworzyć własną de-
finicję terminu kontroli w ruchu drogowym. Uzasadnieniem takiej decyzji 
jest brak takiej definicji w dyskursie naukowym. Zatem kontrola w ruchu 

39  Takie same zasady obowiązują — mutatis mutandis — w patrolu pieszym 
w zakresie legitymowania pieszego przez funkcjonariusza Policji.
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drogowym oznacza badanie 40 polegające na ustaleniu stanu faktycznego, po-
równanie go ze stanem wymaganym 41 (prawnym), celem dokonania wiążą-
cej oceny przez funkcjonariusza 42 i zastosowania/niezastosowania środków 
prawnych 43. Wyniki porównań stanu postulowanego ze stanem prawnym 
uprawniają do wyciagnięcia — przez funkcjonariusza Policji — trzech możli-
wych wniosków:

 — Stan faktyczny jest równy lub zbieżny ze stanem prawnym (kontrola dro-
gowa, w której nie zastosowano środków prawnych, w żargonie policyjnym 
tzw. kontrola bez uwag).
 — Stan faktyczny jest gorszy niż stan prawny (kontrola drogowa z zastosowa-
niem: środka oddziaływania wychowawczego [zwrócenie uwagi, pouczenie, 
ostrzeżenie], grzywny w drodze mandatu karnego, wniosku do sądu, za-
trzymania za pokwitowaniem: uprawnienia do kierowania pojazdem lub 
dowodu rejestracyjnego [pozwolenia czasowego]).
 — Stan faktyczny jest lepszy niż stan prawny — postulowany (kontrola dro-
gowa, w której nie zastosowano środków prawnych).
Powyższy przegląd definicyjny na pewno nie wyczerpuje wszystkich moż-

liwych znaczeń kontroli i jego pojęć pokrewnych. Jedynie porządkuje pod-
stawowy aparat pojęciowy, wskazując na differentia specifica każdego z nich. 
Podsumowanie przeglądu definicyjnego pojęcia kontroli i terminów pokrew-
nych zawiera tabela 2.

Tabela 2
Przegląd definicyjny pojęcia kontroli i pojęć pokrewnych

L.p. Autor Rodzaj definicji Definicja pojęcia „kontrola”

1.
Henri Fayol (H. Fayol, Admi-
nistracja przemysłowa i ogól-
na, Warszawa 1996, s. 8)

Kontrola jako 
funkcja zarzą-
dzania

sprawdzenie, czy wszystko przebiega zgod-
nie z założonym programem, z porząd-
kiem i zgodnie z akceptowanymi zasadami

2.

James A.F. Stoner, R. Edward 
Freeman i Daniel R. Gilbert 
jr (J. Stoner, R. Freeman, 
D. Gilbert, Kierowanie, War-
szawa 2001, s. 537–540)

funkcja kontroli jako konieczne sta-
dium określonych procesów zorgani-
zowanego działania istoty tej funkcji 
w sprawdzaniu i ocenianiu; proces za-
pewniający, aby rzeczywiste działania 
były zgodne z planowanymi

3.

Ustawa z 27 sierpnia 
2009 r. o finansach pub-
licznych (DzU nr 157, 
poz. 1240 z późn. zm.)

przyjęty system zarządzania, tj. procedu-
ry, instrukcje, zasady, mechanizmy słu-
żące do uzyskania racjonalnej pewności, 
że cele zarządzania zostaną osiągnięte

40  Badanie m.in.: stanu technicznego pojazdu, stanu trzeźwości kierującego, 
na zawartość środków działających podobnie do alkoholu itd. Przedmiotem kon-
troli jest zachowanie się kierującego, pieszego w określonym kontekście drogo-
wym, jak i pojazdu per se. 

41  Stanem wymaganym jest aktualny stan prawny. 
42  Funkcjonariusza uprawnionego do przeprowadzenia kontroli w ruchu drogowym.
43  Przez środki prawne rozumiem m.in.: środki odziaływania wychowawczego (zwró-

cenie uwagi, pouczenie, ostrzeżenie), grzywnę w drodze mandatu karnego (gotówkowego, 
kredytowanego, zaocznego), wniosek do sądu, zatrzymywanie za pokwitowaniem: upraw-
nienia do kierowania pojazdem lub dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego).
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4.

Karol Adamiecki (K. Ada-
miecki, O nauce organi-
zacji, Warszawa 1985, 
s. 232)

Klasyczne de-
finicje kontroli 
w prakseologii

sprawdzenie, czy wykonanie zgadza się 
z planem, czyli wzorcem

5.

Tadeusz Kotarbiński 
(T. Kotarbiński, Traktat 
o dobrej robocie, Wrocław 
1977, s. 100)

badanie, czy zlecenie zostało dokonane, 
do czego jedną z pomocy jest przyjmo-
wanie do wiadomości sprawozdania

6.

Tadeusz Pszczołowski 
(T. Pszczołowski, Mała 
encyklopedia prakseologii 
i teorii organizacji, Wroc-
ław–Warszawa–Kraków–
Gdańsk 1978, s. 104)

to porównanie wyniku działania z jego 
celem (zadaniem) po to, by dokonać 
oceny prakseologicznej i w przypadku 
działania powtarzalnego wprowadzić 
modyfikacje w odniesieniu do celu lub 
poszczególnych członków działania

7.

Alfred Czermiński, Marek 
Grzybowski i Krzysztof 
Ficoń (A. Czermiński, Ma-
rek Grzybowski, Krzysztof 
Ficoń, Podstawy organiza-
cji i zarządzania, Gdynia 
1999, s. 23)

Współczesne de-
finicje kontroli 
w zarządzaniu

polega na porównywaniu rzeczywistego 
przebiegu zorganizowanej całości dzia-
łań i uzyskanych wyników z planem lub 
wzorcem; w przypadku stwierdzenia 
rozbieżności, kierownik powinien pod-
jąć takie czynności regulacyjne, któ-
re spowodują właściwe zrealizowanie 
ustalonych celów i zadań

8.

Zbysław Dobrowolski 
(Z. Dobrowolski, Ciągłość 
i zmiana: naczelne orga-
ny kontroli państwowej 
w krajach członkowskich 
Unii Europejskiej: studium 
porównawcze, Zielona 
Góra 2008, s. 16)

proces, którego celem jest zapewnienie, 
aby organizacja osiągnęła to, co zamie-
rzała zrealizować, oraz przeciwdziałanie 
nieprawidłowemu funkcjonowaniu or-
ganizacji

9.

Leon Kurkowski, Euge-
niusz Ruśkowski i Hanna 
Sochacka-Krysiak (L. Kur-
kowski, E. Ruśkowski, 
H. Sochacka-Krysiak, Kon-
trola finansowa w sekto-
rze publicznym, Warszawa 
2000, s. 16)

swoista działalność, na którą składa-
ją się następujące zasadnicze rodzaje 
czynności: ustalenie stanu obowiązu-
jącego (wyznaczeń); ustalenie stanu 
rzeczywistego (wykonań); porównanie 
wykonań z wyznaczeniami w celu usta-
lenia ich zgodności lub niezgodności; 
wyjaśnienie przyczyn stwierdzonej 
zgodności lub niezgodności między wy-
konaniami i wyznaczeniami

10.

Jan Zieleniewski (J. Zie-
leniewski, Organizacja ze-
społów ludzkich, Warsza-
wa 1972, s. 32)

porównanie realizacji z odpowiednim 
wzorcem

11.

Najwyższa Izba Kontroli 
(NIK, Glosariusz terminów 
dotyczących kontroli i au-
dytu w administracji pub-
licznej, Warszawa 2005, 
s. 14)

Definicja insty-
tucjonalna

oznacza badanie lub przegląd polega-
jący na ustaleniu stanu faktycznego, 
porównaniu go ze stanem wymaganym, 
pożądanym oraz dokonanie jego oceny

12.

Ricky W. Griffin (R. Grif-
fin, Podstawy zarządzania 
organizacjami, Warszawa 
2012, s. 655)

Współczesne de-
finicje kontroli 
w zarządzaniu

regulowanie działań organizacji w taki 
sposób, aby ułatwić osiąganie celów
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13. 

Paweł Cabała (P. Cabała, 
System kontroli w zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwem: 
pomocnicze materiały dy-
daktyczne, Kraków 2002, 
s. 11)

Definicja kon-
troli w podejściu 
systemowym

proces pomiaru wyjścia danego sy-
stemu, porównania tak uzyskanych 
danych z wzorcem oraz w wypadku 
stwierdzenia różnic — takiego wpływu 
na wejścia systemu, aby w wyniku prze-
kształceń w nim zachodzących uzyskać 
wyjścia zgodne z wyznaczoną normą

14.

Stanisław Jędrzejewski 
(S. Jędrzejewski, Kontrola 
administracji publicznej, 
Toruń 1995, s. 6 [cyt. za:] 
E. Ura, Prawo administra-
cyjne, Warszawa 2008, 
s. 292)

Definicja kontroli 
w prawie admini-
stracyjnym

obserwowanie, ustalanie czy wykry-
wanie stanu faktycznego — porówna-
nie rzeczywistości z zamierzeniami, 
występowanie przeciwko zjawiskom 
niekorzystnym i sygnalizowanie kom-
petentnym jednostkom o dokona-
nych spostrzeżeniach — bez decy-
dowania jednak o zmianie kierunku 
działania jednostki skontrolowanej

15.

Stanisław Jędrzejewski
(S. Jędrzejewski, Kontrola 
administracji publicznej, 
Toruń 1995, s. 6)

Pojęcie pokrew-
ne kontroli:
Rewizja

kontrola głównie w dziedzinie finansów, 
polegająca na bezpośredniej konfronta-
cji stanu faktycznego środków finanso-
wych i innych składników majątkowych 
jednostki kontrolowanej z odpowiednią 
dokumentacją i na ocenie prawidłowo-
ści dysponowani składnikami

16. 

Stanisław Jędrzejewski 
(S. Jędrzejewski, Kontrola 
administracji publicznej, 
Toruń 1995, s. 6)

Inspekcja kontrola wykonywana w drodze bez-
pośredniej obserwacji zachowania się 
podmiotu kontrolowanego czy przebie-
gu efektów jego działania

17.

Stanisław Jędrzejewski 
(S. Jędrzejewski, Kontrola 
administracji publicznej, 
Toruń 1995, s. 6)

Wizytacja kontrola zmierzająca do oceny kontro-
lowanej jednostki przez bezpośredni 
wgląd w jej działanie, w całokształt lub 
określoną część jej działania, mająca 
prowadzić do sformułowania ogólnej 
i szerszej oceny realizacji przez jednost-
kę wizytowaną nałożonych na nią zadań

18.

Stanisław Jędrzejewski 
(S. Jędrzejewski, Kontrola 
administracji publicznej, 
Toruń 1995, s. 6)

Lustracja przedmiotem kontroli jest stan rzeczywi-
sty badanego przedmiotu

19.

Ryszard Rutka (A. Czer-
miński,  M. Czerska, 
B. Nogalski, R. Rutka, 
J. Apanowicz, Zarządza-
nie organizacjami, To-
ruń 2008, s. 375 [cyt. 
za:] R. Kuc, Kontrola jako 
funkcja zarządzania, War-
szawa 2009, s. 22)

Błędne definicje 
kontroli

działanie polegające na nadzorowaniu 
i korygowaniu stanów rzeczy oraz re-
gulowaniu procesów, realizowane dla 
zapewnienia przyszłej sprawności

20.

Stanisław Kałużny (S. Ka-
łużny,  Leksykon kon-
troli, Warszawa 2002, 
s. 82 [cyt. za:] R. Kuc, 
Kontrola jako funkcja za-
rządzania,  Warszawa 
2009, s. 22)

rodzaj działania, którego naczelnym 
celem jest regulowanie i korygowanie 
wszelkich czynności dla zapewnienia 
ich sprawności i skuteczności

Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury
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�Sooa kllczooee:� kontrola 
w zarządzaniu, kontrola w ruchu 
drogowym

�treezczeniee:� Celem artykułu jest wni-
kliwy przegląd definicyjny pojęcia kon-
troli w zarządzaniu i naukach pokrew-
nych (prakseologii, administracji, finan-
sach itp.). Na bazie wyżej wymienionego 
przeglądu stworzyłem własną definicję 
terminu kontroli w ruchu drogowym, 
określając go jako badanie polegające 
na ustaleniu stanu faktycznego, porów-
nanie go ze stanem wymaganym (praw-
nym), aby dokonać wiążącej oceny przez 
funkcjonariusza w celu zastosowania/
niezastosowania środków prawnych. Na-
stępnie określiłem zakres przedmiotowo-
-podmiotowy kontroli w ruchu drogowym 
wykonywany przez funkcjonariuszy Poli-
cji w świetle aktualnego stanu prawnego.

�eeoordee:� control in the 
management, traffic control

�luuaree:� The purpose of this article 
is a broad overview of definitional con-
cept of control in management and re-
lated sciences (praxiology, administra-
tion, finance). On the basis of in revision 
I created my own definition of control 
in traffic as a test consisting in deter-
mining the facts, comparing it with the 
state required (legal) to make a binding 
assessment by an officer to use / non- 
legislative measures. Then I described 
the scope of content and subjective con-
trol of traffic carried by police officers 
in the light of the current legal status.




