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Zgodnie z art. 264§ 4 ustawy Prawo o po-
stępowaniu przed sądami administracyj-
nymi skład siedmiu sędziów może - w for-
mie postanowienia - przekazać zagadnie-
nie prawne do rozstrzygnięcia pełnemu 
składowi Izby, a Izba pełnemu składowi 
Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Przekazanie zagadnienia prawnego do 
rozstrzygnięcia pełnemu składowi Izby lub 
pełnemu składowi Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego może nastąpić tylko z ini-
cjatywy -  odpowiednio - składu siedmiu 
sędziów lub pełnego składu Izby. Należy 
podkreślić, że z wnioskiem o podjęcie uch-
wały konkretnej może wystąpić wyłącznie 
skład orzekający NSA i to w konkretnym 
postępowaniu kasacyjnym lub zażalenio-
wym. Przepisy nie przewidują natomiast 
udziału wojewódzkich sądów administra-
cyjnych, czy ich konkretnych składów 
orzekających jako podmiotów inicjujących 
procedurę zmierzającą do wydania stoso-
wnej uchwały (zob. wyrok Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Krakowie 
z dnia 18 czerwca 2009 r., sygn. akt I SA/Kr 
1128/08).

W art. 264 § 4 przywołanego przepisu, 
ustawodawca nie określił kryteriów, któ-
rymi powinien kierować się skład siedmiu 
sędziów lub pełny skład Izby przy rozwa-
żaniu celowości skorzystania z procedury 
przewidzianej w tym przepisie. Jednakże 
zgodnie z postanowieniem NSA z dnia 24 
stycznia 2011 r. (sygn. akt II FPS 7/10) ko-
rzystanie z tej procedury i przekazanie za-
gadnienia prawnego do rozstrzygnięcia 
pełnemu składowi Izby może nastąpić ze 
względu na okoliczności takie jak: szcze-
gólnie skomplikowany charakter wyjaśnia-
nego zagadnienia prawnego, różne ujmo-
wanie danego zagadnienia w doktrynie 
oraz w dotychczasowym orzecznictwie 
sądowym, brak jednomyślności sędziów 
Naczelnego Sądu Administracyjnego 
orzekających w Izbie w odniesieniu do 
danego zagadnienia.
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