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Wstęp 
 
 
 

Państwo praworządne jest nierozdzielnie zespolone z instytucją sądownictwa 
administracyjnego – bez niego bowiem nie ma państwa praworządnego, a bez pań-
stwa praworządnego nie ma sądownictwa administracyjnego – przeto leży w naj-
żywotniejszym interesie nauki tak prawa politycznego, jak i prawa administracyj-
nego, aby to uświadomienie stało się udziałem ogółu społeczeństwa, bo z nim przyj-
dzie – przyjść musi – nie tylko znajomość, ale i zrozumienie prawa1. Przywołane 
wyżej słowa wybitnego polskiego prawnika oraz specjalisty z zakresu postępo-
wania administracyjnego i sądowoadministracyjnego prof. Jerzego Langroda 
w znakomity sposób oddają ideę funkcjonowania oraz znaczenie sądownictwa 
administracyjnego.  

Sądownictwo administracyjne w systemie prawa polskiego i niemieckiego 
zostało stworzone w celu kontrolowania działań administracji publicznej. Sta-
nowi ono instytucjonalną gwarancję praworządności oraz jest jedną z podsta-
wowych rękojmi urzeczywistnienia zasady demokratycznego państwa praw-
nego2. Nie budzi zatem wątpliwości, że zajmuje ono szczególne miejsce w obu 
systemach prawa.  

Jedną z istotniejszych wartości wpływających na wizerunek i autorytet są-
downictwa administracyjnego w Polsce i w Niemczech jest bez wątpienia jed-
nolitość orzecznictwa3. Jest ona ważną wartością społeczną, ponieważ pozostaje 
w ścisłym związku z przestrzeganiem fundamentalnej i powszechnie uznanej 
zasady równości wobec prawa4. Jednostka powinna mieć prawo oczekiwać, iż 
sądy w określonych typach spraw będą wydawały decyzje tego samego typu, 
bądź szerzej, że w sprawach podobnych zapadać będą podobne rozstrzygnię-
cia5. 

                                                           
1 J. Langrod, Zarys sądownictwa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem sądownictwa 
administracyjnego w Polsce, Warszawa 1925, s. 6. 
2 A. Gomułowicz, Aspekt prawotwórczy sądownictwa administracyjnego, Warszawa 2008, s. 40.  
3 B. Dauter, Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego, Warszawa 2012, s. 572.  
4 R. Stefański, Instytucja pytań prawnych do Sądu Najwyższego w sprawach karnych, Kraków 2001, 
s. 136. 
5 W. Sanetra, Jednolitość orzecznictwa jako wartość sądowego stosowania prawa i rola Sądu Naj-
wyższego w jej zapewnieniu, PS 2013, nr 7-8, s. 15.  
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Sądy administracyjne, badając legalność działania administracji publicz-
nej mają za zadanie orzec, czy zaskarżony akt narusza obowiązujący porządek 
prawny. Wbrew pozorom nie jest to jednak zadanie proste. Problemy wynikają 
przede wszystkim z ilości oraz jakości źródeł prawa administracyjnego, które 
mogą stanowić przedmiot skargi do sądu administracyjnego. Gwałtowny roz-
rost regulacji prawnych powoduje, iż zachodzi niebezpieczeństwo rozchwiania 
się orzecznictwa sądowego, co może prowadzić do zapadania niejednolitych 
rozstrzygnięć w podobnych sprawach6.  

Należy przy tym zauważyć, że możliwość osiągnięcia pełnej jednolitości 
orzecznictwa sądowego w obecnych warunkach jest istotnie ograniczona7. 
Mimo to konieczne jest, aby w systemie prawnym istniały takie instytucje pro-
cesowe, które zapewnią jednolitość wydawanych przez sądownictwo admini-
stracyjne orzeczeń chociażby w ważnych, podstawowych kwestiach prawnych, 
mających istotne znaczenie dla ochrony praw jednostki8.  

Chociaż uznaje się, że bardzo ważnym sposobem utrzymania jednolitego 
orzecznictwa jest kontrola instancyjna orzeczeń, to jednak centralnym narzę-
dziem prawnym służącym ujednolicaniu orzecznictwa sądowoadministracyj-
nego są uprawnienia uchwałodawcze sądów administracyjnych. Z tego 
względu staną się one przedmiotem szczegółowej analizy w niniejszej pracy.  

Celem niniejszej pracy będzie dokonanie weryfikacji poprawności wstęp-
nej tezy badawczej, która zakłada, że działalność uchwałodawcza stanowi 
istotny element działalności sądów administracyjnych w Polsce i w Niemczech, 
szczególnie z punktu widzenia ujednolicania orzecznictwa sądowoadministra-
cyjnego. Postawiona teza zostanie zweryfikowana w oparciu o przeprowadzone 

                                                           
6 E. Bojanowski, Uchwałodawcza działalność Naczelnego Sądu Administracyjnego i jej znaczenie 
w systemie prawa, [w:] Orzecznictwo w systemie prawa, red. T. Bąkowski, K. Grajewski, J. Wary-
lewski, Warszawa 2008, s. 137; W. Sanetra podkreśla ponadto, iż nie ma co liczyć na jakąś 
zasadniczą poprawę w zakresie ilości i jakości stanowionego prawa, raczej należy przewidywać, 
że obowiązujących norm prawnych będzie coraz więcej i że będą one coraz bardziej kazuistyczne, 
podobnie jak i narastać – a nie maleć – będzie liczba luk i sprzeczności w istniejących i stale 
mnożonych uregulowaniach prawnych – por. W. Sanetra, Jednolitość orzecznictwa…, s. 14. 
7 R. Hauser, A. Kabat, Uchwały Naczelnego Sądy Administracyjnego w nowych regulacjach proce-
sowych, PiP 2004, nr 2, s. 26. 
8 A. Kabat, Rola Naczelnego Sądu Administracyjnego w kształtowaniu jednolitego orzecznictwa są-
dów administracyjnych, ZNSA 2010, nr 5-6, s. 185.  
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badania dotyczące modelu ukształtowania polskiego i niemieckiego sądownic-
twa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem działalności uchwało-
dawczej sądów administracyjnych w obu państwach.  

Rozważania niniejszej pracy będą koncentrowały się przede wszystkim na 
przedstawieniu oraz scharakteryzowaniu uprawnień uchwałodawczych przy-
znanych przez polskiego i niemieckiego ustawodawcę sądom administracyj-
nym. Prowadzone rozważania będą obejmowały nie tylko aspekty norma-
tywne, ale również historyczne i empiryczne.  

Taki sposób prezentacji tematu pozwoli na dokonanie analizy prawnopo-
równawczej w przedmiocie działalności uchwałodawczej sądów administracyj-
nych w Polsce i w Niemczech, która będzie obejmowała porównanie obecnych 
regulacji, jak również procesu ewolucji oraz funkcjonowania ich w praktyce. 
Ukazanie najważniejszych podobieństw i różnic między badanymi instytu-
cjami prawnymi będzie stanowiło dobrą podstawę do dokonania komplekso-
wej oceny regulacji przyjętych w obu krajach na wskazanych powyżej płaszczy-
znach oraz pozwoli na weryfikację postawionej na wstępie tezy badawczej. 

Rozważania niniejszej pracy zostaną przeprowadzone w czterech rozdzia-
łach.  

W pierwszym rozdziale poruszone zostaną zagadnienia ogólne dotyczące 
idei działalności uchwałodawczej sądów administracyjnych w Polsce i w Niem-
czech. Stąd też w rozdziale tym omówione zostaną podstawowe kwestie zwią-
zane z zagadnieniem sądownictwa administracyjnego w Polsce i w Niemczech. 
Wstępem do dalszych rozważań będzie ponadto ustalenie, czym jest działalność 
uchwałodawcza sądów administracyjnych, jak należy ją definiować oraz jakie 
pełni ona funkcje w systemie polskiego i niemieckiego sądownictwa admini-
stracyjnego.  

Po rozstrzygnięciu kwestii podstawowych i przeprowadzeniu ustaleń ter-
minologicznych kolejne rozdziały poświęcone zostaną przedstawieniu proble-
matyki działalności uchwałodawczej sądów administracyjnych w Polsce 
i w Niemczech w trzech ujęciach: historycznym, normatywnym i empirycz-
nym.  

W celu lepszego zrozumienia istoty działalności uchwałodawczej, w dru-
gim rozdziale przedstawiony zostanie rys historyczny kształtowania się upraw-
nień uchwałodawczych sądów administracyjnych w Polsce i w Niemczech. 
Analiza historyczna będzie miała na celu zaprezentowanie genezy sądownictwa 
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administracyjnego na ziemiach polskich i niemieckich oraz przedstawienie 
procesu kształtowania się uprawnień uchwałodawczych sądów administracyj-
nych w tych krajach. Rozważania te będą prowadziły do przeprowadzenia ana-
lizy komparatystycznej dotyczącej genezy działalności uchwałodawczej w Pol-
sce i w Niemczech oraz dokonania oceny wpływu określonego sposobu ewo-
lucji uprawnień uchwałodawczych na obecny kształt normatywnej regulacji 
w obu krajach. 

W kolejnym rozdziale zostanie przeprowadzona analiza obowiązujących 
regulacji w prawie polskim i niemieckim dotycząca uprawnień uchwałodaw-
czych sądów administracyjnych, tj. Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz 
Wielkiego Senatu Federalnego Sądu Administracyjnego i Wielkich Senatów 
Wyższych Sądów Administracyjnych. Analiza ta zostanie podzielona na kilka 
części. W pierwszej części omówione zostaną przesłanki przedmiotowe i pod-
miotowe wszczęcia trybu uchwałodawczego. Następnie zaprezentowane zo-
staną najważniejsze etapy postępowania w przedmiocie podjęcia uchwały oraz 
rodzaje rozstrzygnięć, które mogą zapaść w wyniku tego postępowania. 
W ostatniej części poruszony zostanie problem skutków wydawania uchwał na 
gruncie prawa polskiego i niemieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem za-
kresu ich mocy wiążącej. Rozważania te będą prowadziły do zaprezentowania 
najważniejszych cech działalności uchwałodawczej na gruncie prawa polskiego 
i niemieckiego oraz ukazania podobieństw i różnic między polską a niemiecką 
regulacją. 

Poza analizą historyczną oraz normatywną uwzględniony zostanie rów-
nież aspekt empiryczny związany z działalnością uchwałodawczą sądów admi-
nistracyjnych. Rozważania na płaszczyźnie empirycznej będą miały na celu 
ukazanie funkcjonowania działalności uchwałodawczej w praktyce. W ramach 
prowadzonych rozważań przedstawione zostaną wyniki przeprowadzonych ba-
dań, na podstawie których ustalona została ilość uchwał wydanych przez pol-
skie i niemieckie sądy administracyjne. Wyniki tej analizy umożliwiły przygo-
towanie zestawienia przedstawiającego zakres działalności uchwałodawczej 
w Polsce i w Niemczech, które stanowiło podstawę do porównania i oceny ak-
tywności uchwałodawczej sądów administracyjnych w Polsce i w Niemczech. 
W ten sposób możliwe będzie udzielenie odpowiedzi na pytanie o częstotliwość 
korzystania przez polskie i niemieckie sądy administracyjne ze swoich upraw-
nień uchwałodawczych oraz o przyczyny ustalonego stanu rzeczy.  

Wstęp 

15 

Przeprowadzone w niniejszej pracy rozważania pozwolą na dokonanie 
kompleksowej oceny obowiązujących w Polsce i Niemczech regulacji uwzględ-
niającej zarówno ich kontekst normatywny oraz empiryczny. Po przeprowa-
dzeniu niniejszych rozważań w zakończeniu niniejszej pracy podjęta zostanie 
również próba zajęcia stanowiska w przedmiocie wskazanej na wstępie tezy, 
zgodnie z którą działalność uchwałodawcza stanowi ważny element działalno-
ści najwyższych sądów administracyjnych oraz jest ważnym narzędziem służą-
cym ujednolicaniu orzecznictwa sądowoadministracyjnego w Polsce i w Niem-
czech 

Należy wskazać, że rozważania niniejszej pracy będą dotyczyły działalno-
ści uchwałodawczej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz działalności 
uchwałodawczej Wielkiego Senatu Federalnego Sądu Administracyjnego 
i Wielkich Senatów Wyższych Sądów Administracyjnych. Rozważania w za-
kresie prawa niemieckiego będę obejmowały zatem wyłącznie ogólne sądow-
nictwo administracyjne9. Z uwagi na ograniczenie tematu do działalności 
uchwałodawczej sądów administracyjnych, poza zakresem szczegółowej analizy 
pozostanie również niemiecka instytucja Wspólnego Senatu Federalnych Są-
dów Najwyższych.  

W niniejszej pracy wykorzystana została metoda analizy tekstu prawnego 
i orzecznictwa oraz analizy prawnoporównawczej. Z pomocą pierwszej metody 
poddano analizie obecnie obowiązujące regulacje dotyczące działalności 
uchwałodawczej sądów administracyjnych w Polsce i w Niemczech oraz teksty 
prawne, które były istotne dla przedstawienia genezy uprawnień uchwałodaw-
czych. Druga metoda posłużyła do porównania rozwiązań wypracowanych 
w polskim i niemieckim systemie prawnym.  

Praca uwzględnia stan prawny, literaturę i orzecznictwo na dzień 
30 kwietnia 2018 r.  

                                                           
9 Poza zakresem niniejszej pracy pozostaje niemieckie sądownictwo finansowe, socjalne i sądow-
nictwo pracy.  
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9 Poza zakresem niniejszej pracy pozostaje niemieckie sądownictwo finansowe, socjalne i sądow-
nictwo pracy.  
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1. Wprowadzenie 

Działalność uchwałodawcza sądów administracyjnych stanowi ważny ele-
ment polskiego i niemieckiego porządku prawnego. Idea uprawnień uchwało-
dawczych wiąże się bowiem zarówno z ochroną obiektywnego porządku praw-
nego, jak i z ochroną indywidualnych interesów podmiotów występujących do 
sądu.  

Szczegółową analizę poszczególnych aspektów działalności uchwałodaw-
czej polskich i niemieckich sądów administracyjnych należy jednak poprzedzić 
rozważaniami natury ogólnej, które dotyczą kwestii podstawowych, wprowa-
dzających do tematu i umożliwiających zrozumienie dalszych części pracy.  

Wobec tego w niniejszym rozdziale w pierwszej kolejności przedstawiona 
zostanie krótka charakterystyka polskiego i niemieckiego sądownictwa admi-
nistracyjnego. Celem tej części jest zwrócenie uwagi na fakt, iż regulacje nie-
mieckie przewidują odmienny od polskiego model sądownictwa administra-
cyjnego. W związku z tym konieczne jest przedstawienie pewnych cech pod-
stawowych, które będą miały istotny wpływ na dalsze rozważania prowadzone 
w zakresie działalności uchwałodawczej.  

Następnie podjęta zostanie próba zdefiniowania pojęcia działalności 
uchwałodawczej. Rozważania dotyczące podstawowej terminologii prowadzić 
mają do zapewnienia spójności przy interpretacji używanych w niniejszej pracy 
pojęć. 

W ostatniej części rozdziału omówiona zostanie kwestia funkcji działal-
ności uchwałodawczej na gruncie prawa polskiego i niemieckiego. Rozważania 
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te będą odnosiły się nie tylko do roli, jaką pełnią uchwały w procedurze admi-
nistracyjnej i sądowoadministracyjnej, ale również zaprezentowane zostanie ich 
znaczenie w kontekście regulacji konstytucyjnych.  

Suma przedstawionych w rozdziale zagadnień będzie podstawą do prowa-
dzenia analiz i rozważań w kolejnych rozdziałach oraz stanowić będzie punkt 
odniesienia w zakresie terminologii używanej w niniejszej pracy.  

2. Uwagi ogólne o polskim i niemieckim sądownictwie administracyjnym 

Zanim zostaną podjęte szczegółowe rozważania dotyczące uprawnień 
uchwałodawczych przyjętych w polskim i niemieckim sądownictwie admini-
stracyjnym należy wskazać na kilka aspektów, które determinują ich zakres 
i sposób ich wykorzystywania. 

Niewątpliwie model działalności uchwałodawczej przyjęty w Polsce, czy 
w Niemczech jest uzależniony od ukształtowania samego sądownictwa admi-
nistracyjnego w tych krajach. Nie można zatem analizować kompetencji sądów 
administracyjnych do podejmowania uchwał bez zaprezentowania podstawo-
wych cech opisujących przyjęty przez obu ustawodawców model sądownictwa 
administracyjnego.  

Na gruncie prawa niemieckiego zasadnicze znaczenie pełni klauzula ge-
neralna zawarta w art. 19 ust. 4 Ustawy Zasadniczej1. Klauzula te wyraźnie 
eksponuje sądową drogę ochrony naruszonych praw i wolności jednostki 
w stosunku do ingerencji podjętych przez władzę publiczną. Zgodnie ze wska-
zanym przepisem, jeśli władza publiczna naruszy czyjeś prawa, to osobie tej 
przysługuje droga prawna (niem. Rechtsweg). 

Ustawa zasadnicza określiła również strukturę i podział niemieckiego są-
downictwa. Zgodnie z art. 95 GG niemieckie sądownictwo obejmuje pięć rów-
norzędnych pionów:  

− sądownictwo powszechne na czele z Trybunałem Federalnym 
w Karlsruhe (niem. Bundesgerichtshof), 

                                                           
1 Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec z dnia 23 maja 1949 r. (niem. Grundgesetz 
für die Bundesrepublik Deutschland), BGBl. z 1949, Nr. 1 ze zm., dalej jako: GG albo Ustawa 
Zasadnicza. 
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− sądownictwo administracyjne na czele z Federalnym Sądem Admi-
nistracyjnym2 w Lipsku (niem. Bundesverwaltungsgericht), 

− sądownictwo finansowe na czele z Federalnym Trybunałem Finan-
sowym w Monachium (niem. Bundesfinanzhof), 

− sądownictwo pracy na czele z Federalnym Sądem Pracy w Erfurcie 
(niem. Bundesarbeitsgericht), 

− sądownictwo ubezpieczeń społecznych na czele z Federalnym Są-
dem Socjalnym w Kassel (niem. Bundessozialgericht). 

Należy wskazać, że obok wskazanych powyżej pionów działa również od-
rębne sądownictwo konstytucyjne z Federalnym Sądem Konstytucyjnym z sie-
dzibą w Karlsruhe (niem. Bundesverfassungsgericht). Jego właściwość i strukturę 
regulują art. 93 i 94 GG. 

Wobec powyższego należy stwierdzić, że sądy administracyjne (ogólne), 
których działalność jest przedmiotem niniejszej pracy, są jednym z pionów nie-
mieckiego sądownictwa. 

Również w prawie polskim podkreśla się odrębność sądownictwa admi-
nistracyjnego. Ustawodawca polski czyni to w art. 175 Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.3 który wskazuje, że wymiar sprawie-
dliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy po-
wszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. Polskie sądy administra-
cyjne są zatem odrębnym, wyspecjalizowanym pionem sądownictwa sprawu-
jącym wymiar sprawiedliwości w sprawach administracyjnych. 

Należy zauważyć, że zarówno polski jak i niemiecki ustawodawca przypi-
sał sądom administracyjnym szczególną rolę. Sądy te mają bowiem za zadanie 
kontrolować sposoby i metody stosowania prawa przez władzę publiczną, co 
należy uznać za jedną z podstawowych rękojmi urzeczywistnienia zasady de-
mokratycznego państwa prawnego4. Równorzędną obok funkcji kontrolnej 
jest funkcja zapewnienia ochrony praw i wolności jednostki5. Ochrona ta jest 
szczególnie istotna właśnie na gruncie prawa administracyjnego, które reguluje 

                                                           
2 Dalej również jako: FSA. 
3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2.04.1997 roku (Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 
483 ze zm.), dalej również jako: KRP 
4 A. Gomułowicz, Aspekt prawotwórczy…s. 40.  
5 P. Przybysz, Funkcje sądownictwa administracyjnego w Polsce, [w:] Administracja publiczna 
i prawo administracyjne wobec integracji europejskiej, red. J. Sługocki, Szczecin 2003, s. 237.  
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2 Dalej również jako: FSA. 
3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2.04.1997 roku (Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 
483 ze zm.), dalej również jako: KRP 
4 A. Gomułowicz, Aspekt prawotwórczy…s. 40.  
5 P. Przybysz, Funkcje sądownictwa administracyjnego w Polsce, [w:] Administracja publiczna 
i prawo administracyjne wobec integracji europejskiej, red. J. Sługocki, Szczecin 2003, s. 237.  
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stosunki między państwem a obywatelem, czyli stosunki nierównorzędne, 
w których obywatel musi się podporządkować dyspozycjom państwa6. 

Należy zwrócić również uwagę na różnice w ukształtowaniu sądownictwa 
administracyjnego na gruncie prawa polskiego i niemieckiego.   

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. wprowa-
dziła zasadnicze zmiany w pozycji ustrojowej sądownictwa administracyjnego, 
przede wszystkim poprzez nakaz zapewnienia co najmniej dwuinstancyjnego 
postępowania sądowego (art. 176 ust. 1 KRP). Tym samym na ustawodawcę 
nałożony został obowiązek ukształtowania postępowania sądowoadministra-
cyjnego w sposób zapewniający realizację tej zasady (art. 236 ust. 2 KRP)7. 
Na skutek wykonania tej konstytucyjnej dyrektywy od dnia 1 stycznia 2004 r. 
w Polsce rozpoczęło funkcjonowanie dwuinstancyjne sądownictwo admini-
stracyjne w postaci wojewódzkich sądów administracyjnych jako sądów I in-
stancji oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego jako sądu II instancji8. W 
literaturze podkreśla się, iż zasadniczym celem reformy było nie tylko dostoso-
wanie modelu sądownictwa do zasady dwuinstancyjności, ale również przy-
spieszenie postępowania, rozszerzenie prawa do sądu oraz – co należy podkre-
ślić – ujednolicenie orzecznictwa sądowoadministracyjnego9. 

W prawie niemieckim Ustawa Zasadnicza, a w szczególności jej art. 
19 ust. 4 nie zawiera podstaw do utworzenia instancyjnego sądownictwa ad-
ministracyjnego10. Regulacja dotycząca instancyjności została zawarta w usta-

                                                           
6 J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2014, s. 45.  
7 Szczegółowo por.: R. Hauser, Kształtowanie się pozycji i ustroju Naczelnego Sądu Administracyj-
nego, ZNSA 2010, nr 5-6, s. 157-167. 
8 Niniejsza reforma została wprowadzona ustawą z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów 
administracyjnych (Dz. U. z 2002 r., nr 153, poz. 1269 ze zm., dalej jako: p.u.s.a.), ustawą 
z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 
z 2002 r., nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej jako p.p.s.a.),  ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. – 
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
(Dz.U. z 2002 r., nr 153, poz. 1271 ze zm.). 
9 Por. R. Hauser, U progu reformy sądownictwa administracyjnego, PiP 2002, nr 11, s. 37; 
R. Hauser, A. Kabat, Uchwały Naczelnego Sądy Administracyjnego…s. 26. 
10 Postanowienie Drugiego Senatu Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 7.07.1992 r., 
2 BvR 1631, 1728/90, BVerGE, Bd. 87, s. 61. 
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wie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (niem. Verwaltungsge-
richtsordnung)11. Zgodnie z jej postanowieniami struktura sądownictwa admi-
nistracyjnego w Niemczech jest trójstopniowa. Doktryna niemiecka celowo 
używa pojęcia trójstopniowość (niem. dreistufige Aufbau), aby wskazać, że 
VwGO, a także ustawa zasadnicza nie gwarantują w każdym przypadku trój-
instancyjnego postępowania12.  

Trójszczeblowość ogólnego sądownictwa administracyjnego na gruncie 
prawa niemieckiego powiązana jest z ustrojem terytorialnym kraju. Należy 
w tym miejscu przypomnieć, że Niemcy są Federacją, składającą się z 16 kra-
jów związkowych (niem. Länder), które posiadają szeroką autonomię13. Są-
downictwo administracyjne musiało więc zostać ukształtowane w taki sposób, 
aby nie naruszać tej autonomii, ale jednocześnie stanowić spójną i jednolitą 
strukturę. 

Z tego względu art. 95 GG wskazuje, że wymiar sprawiedliwości sprawo-
wany jest przez Federalny Trybunał Konstytucyjny, przez sądy federalne okre-
ślone w Ustawie Zasadniczej i przez sądy w krajach związkowych. Sądem Fe-
deralnym w zakresie ogólnego sądownictwa administracyjnego, określonym 
w ustawie zasadniczej jest Federalny Sąd Administracyjny z siedzibą w Lipsku. 
Pozostałe sądy administracyjne to sądy działające na szczeblu krajów związko-
wych14. Są to sądy administracyjne (niem. Verwaltungsgericht) – stanowiące 
pierwszy, najniższy szczebel oraz wyższe sądy administracyjne (niem. Obe-
rverwaltungsgericht)15 – stanowiące drugi, środkowy szczebel sądownictwa. 

                                                           
11 Ustawa z dnia 21 stycznia 1960 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (niem. 
Verwaltungsgerichtsordnung), BGBl. z 1960 r., s. 17 ze zm., dalej: VwGO. 
12 Są bowiem pewne kategorie spraw, w których FSA jest pierwszą i ostatnią instancją, a rewizja 
do FSA od orzeczenia sądu II instancji nie we wszystkich przypadkach jest dopuszczalna; por. 
S. Cheba, Konstytucyjne uwarunkowania sądowej kontroli administracji publicznej w Austrii, 
Niemczech i Polsce, ZSKNUAM 2017, nr 7, s. 94. 
13 M. E. Geis, Podstawy i rozwój samorządu gminnego w Niemczech, [w:] G. Grabarczyk, J. Ko-
strubiec, J. Paśnik, T. I. Schmidt, Samorząd terytorialny w Polsce i w Niemczech, Warszawa 2015, 
s. 88. 
14 H. Linhart, J, Harbuch, Handbuch der Internationalen Rechts- und Verwaltungssprache. 
Verwaltungs- und Verfassungsgerichtsbarkeit, t. 8, München 2000, s. 32. 
15 Należy zaznaczyć, że ze względów historycznych w Badenii-Wirtenbergii, Bawarii i Hesji wyż-
sze sądy administracyjne noszą nazwę Trybunałów Administracyjnych (niem. Verwaltungsge-
richtshof). Jednak na potrzeby niniejszej pracy przyjęta zostanie jednolita nazwa: Wyższe Sądy 
Administracyjne; dalej również jako: OVG.  
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stosunki między państwem a obywatelem, czyli stosunki nierównorzędne, 
w których obywatel musi się podporządkować dyspozycjom państwa6. 
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dziła zasadnicze zmiany w pozycji ustrojowej sądownictwa administracyjnego, 
przede wszystkim poprzez nakaz zapewnienia co najmniej dwuinstancyjnego 
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6 J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2014, s. 45.  
7 Szczegółowo por.: R. Hauser, Kształtowanie się pozycji i ustroju Naczelnego Sądu Administracyj-
nego, ZNSA 2010, nr 5-6, s. 157-167. 
8 Niniejsza reforma została wprowadzona ustawą z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów 
administracyjnych (Dz. U. z 2002 r., nr 153, poz. 1269 ze zm., dalej jako: p.u.s.a.), ustawą 
z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 
z 2002 r., nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej jako p.p.s.a.),  ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. – 
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
(Dz.U. z 2002 r., nr 153, poz. 1271 ze zm.). 
9 Por. R. Hauser, U progu reformy sądownictwa administracyjnego, PiP 2002, nr 11, s. 37; 
R. Hauser, A. Kabat, Uchwały Naczelnego Sądy Administracyjnego…s. 26. 
10 Postanowienie Drugiego Senatu Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 7.07.1992 r., 
2 BvR 1631, 1728/90, BVerGE, Bd. 87, s. 61. 
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wie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (niem. Verwaltungsge-
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instancyjnego postępowania12.  

Trójszczeblowość ogólnego sądownictwa administracyjnego na gruncie 
prawa niemieckiego powiązana jest z ustrojem terytorialnym kraju. Należy 
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11 Ustawa z dnia 21 stycznia 1960 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (niem. 
Verwaltungsgerichtsordnung), BGBl. z 1960 r., s. 17 ze zm., dalej: VwGO. 
12 Są bowiem pewne kategorie spraw, w których FSA jest pierwszą i ostatnią instancją, a rewizja 
do FSA od orzeczenia sądu II instancji nie we wszystkich przypadkach jest dopuszczalna; por. 
S. Cheba, Konstytucyjne uwarunkowania sądowej kontroli administracji publicznej w Austrii, 
Niemczech i Polsce, ZSKNUAM 2017, nr 7, s. 94. 
13 M. E. Geis, Podstawy i rozwój samorządu gminnego w Niemczech, [w:] G. Grabarczyk, J. Ko-
strubiec, J. Paśnik, T. I. Schmidt, Samorząd terytorialny w Polsce i w Niemczech, Warszawa 2015, 
s. 88. 
14 H. Linhart, J, Harbuch, Handbuch der Internationalen Rechts- und Verwaltungssprache. 
Verwaltungs- und Verfassungsgerichtsbarkeit, t. 8, München 2000, s. 32. 
15 Należy zaznaczyć, że ze względów historycznych w Badenii-Wirtenbergii, Bawarii i Hesji wyż-
sze sądy administracyjne noszą nazwę Trybunałów Administracyjnych (niem. Verwaltungsge-
richtshof). Jednak na potrzeby niniejszej pracy przyjęta zostanie jednolita nazwa: Wyższe Sądy 
Administracyjne; dalej również jako: OVG.  
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Wyższe sądy administracyjne są zarazem najwyższą instancją w sprawach z za-
kresu prawa krajów związkowych (niem. Landesrecht). Taki trójstopniowy po-
dział sądownictwa odzwierciedla zarówno autonomię krajów związkowych, jak 
i wskazuje na szczególną rolę Federalnego Sądu Administracyjnego. 

Przeprowadzona powyżej wstępna analiza pozwala stwierdzić, iż polskie 
i niemieckie sądownictwo administracyjne, kontrolując działania administracji 
publicznej, pełni bardzo ważną rolę w obu systemach prawa. Zostało one jed-
nak ukształtowane w odmienny sposób: w Polsce sądownictwo administra-
cyjne działa w ramach dwuinstancyjnej struktury, co znajduje swoje odzwier-
ciedlenie w zapisach Konstytucji. W Niemczech zaś ma ono strukturę trójsz-
czeblową, co uzasadnione jest nie tylko względami zapewnienia skutecznej 
ochrony prawnej, ale również wiąże się z podziałem terytorialnym kraju i spe-
cyficznym podziałem uprawnień i funkcji pomiędzy Federację a kraje związ-
kowe. 

3. Pojęcie działalności uchwałodawczej 

Poczynione powyżej rozważania dotyczące ukształtowania sądownictwa 
administracyjnego w Polsce i w Niemczech umożliwiają przeprowadzenie dal-
szej analizy w zakresie zagadnień ogólnych. Kluczowym pojęciem, wokół któ-
rego skupiać będzie się zasadnicza część rozważań niniejszej pracy jest pojęcie 
,,działalności uchwałodawczej”. Stąd też należy podjąć próbę ustalenia, co 
oznacza i czego dotyczy niniejszy zwrot.  

Na gruncie prawa polskiego pojęcie ,,działalności uchwałodawczej” nie 
jest terminem ustawowym i nie posiada swojej definicji legalnej16. W związku 
z tym podejmując próbę zdefiniowania tego pojęcia należy odwołać się do jego 
zakresu określonego w ustawie.  

Na wstępie należy zaznaczyć, że w przypadku prawa polskiego pojęcie 
działalności uchwałodawczej można przypisać tylko i wyłącznie jednemu są-
dowi – Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. W celu ustalenia zakresu 
tego pojęcia konieczne jest zaprezentowanie regulacji prawnych, które pełnią 
kluczową rolę, jeśli chodzi o działalność uchwałodawczą NSA. Szczególną rolę 
w regulacji prawnej działalności uchwałodawczej pełni art. 15 § 1 p.p.s.a., 

                                                           
16 A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 2004, 
s. 1. 
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który wyznacza zakres właściwości NSA. Zgodnie z tym przepisem Naczelny 
Sąd Administracyjny: 

1) rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów admini-
stracyjnych, stosownie do przepisów ustawy; 

2) podejmuje uchwały mające na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, któ-
rych stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administra-
cyjnych; 

3) podejmuje uchwały zawierające rozstrzygnięcie zagadnień prawnych budzą-
cych poważne wątpliwości w konkretnej sprawie sądowoadministracyjnej; 

4) rozstrzyga spory, o których mowa w art. 4 (spory o właściwość); 
5) rozpoznaje inne sprawy należące do właściwości Naczelnego Sądu Admini-

stracyjnego na mocy odrębnych ustaw.  

Z powyższego wynika, że Naczelny Sądy Administracyjny jest właściwy 
do podejmowania dwóch odrębnych kategorii uchwał: uchwał abstrakcyjnych 
(art. 15 § 1 pkt. 2 p.p.s.a.) oraz uchwał konkretnych (art. 15 § 1 pkt. 
3 p.p.s.a.)17. Polski ustawodawca wyodrębnił zatem instytucję uchwał wprost 
w ustawie.  

Mając powyższe na uwadze, należałoby przyjąć, iż pojęcie ,,działalność 
uchwałodawcza” obejmuje wszystkie zagadnienia związane z podejmowaniem 
uchwał, które należą do właściwości Naczelnego Sądu Administracyjnego. Po-
jęcie to jest zbiorczym określeniem zagadnień uregulowanych w szczególności 
w Dziale VI p.p.s.a. – ,,uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego”18.  

Przedstawiona definicja pojęcia wymaga jednak poczynienia kilku uwag 
uzupełniających. Działalność uchwałodawczą Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego można bowiem zdefiniować również poprzez prezentację jej cech. 
W celu lepszego zrozumienia omawianej problematyki warto zatem w tym 
miejscu przytoczyć najważniejsze z nich.  

Należy wskazać, iż działalność uchwałodawcza NSA polega na wykładni 
przepisów prawa. Pojęcie wykładni należy w tym przypadku rozumieć szeroko. 
Obejmuje ono zatem nie tylko czynności związane z rozumieniem tekstów 
prawnych (wykładnia sensu stricto), ale również czynności polegające na wy-

                                                           
17 A. Kabat, Rola Naczelnego Sądu Administracyjnego…, s. 200.  
18 A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 1. 
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16 A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 2004, 
s. 1. 
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17 A. Kabat, Rola Naczelnego Sądu Administracyjnego…, s. 200.  
18 A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 1. 
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wnioskowaniu z norm odtworzonych z tekstu prawnego innych norm (wy-
kładnia sensu largo)19. Jak słusznie wskazuje A. Skoczylas, należy zauważyć, że 
zagadnienie wykładni dokonywanej w ramach działalności uchwałodawczej 
NSA opiera się na założeniu, że istnieje rozróżnienie między przepisami danego 
aktu normatywnego, a normami z tych przepisów wynikającymi20. Poprzez 
wykładnię dokonywaną w uchwałach dąży się do rozstrzygnięcia problemów 
w stosowaniu danej normy prawnej, poprzez doprecyzowanie znaczenia uży-
tych w przepisach słów i zwrotów dla określenia ich adresata, zakresu stosowa-
nia i zakresu normowania21. Wykładnia jest zatem „ustalaniem właściwego ro-
zumienia treści norm prawnych wyrażonych w przepisach ustawowych, zgod-
nie z zasadami konstytucyjnymi, przy zastosowaniu przyjętych w kulturze 
prawnej demokratycznego państwa prawnego reguł interpretacji”22.  

Działalność uchwałodawcza mieści się ponadto w ramach funkcji nadzor-
czej NSA. Zgodnie bowiem z art. 3 § 2 p.u.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny 
sprawuje nadzór nad działalnością wojewódzkich sądów administracyjnych 
w zakresie orzekania w trybie określonym ustawami, a w szczególności rozpo-
znaje środki odwoławcze od orzeczeń tych sądów i podejmuje uchwały wyja-
śniające zagadnienia prawne oraz rozpoznaje inne sprawy należące do właści-
wości Naczelnego Sądu Administracyjnego na mocy innych ustaw. Wprawdzie 
art. 3 § 2 p.u.s.a. nie określa wprost celów tego nadzoru, jednakże nie powinno 
budzić wątpliwości, że sprowadzają się one do zapewnienia zgodności z pra-
wem i jednolitości orzecznictwa sądów administracyjnych23. Wymienione 
środki mogą być stosowane w ramach nadzoru judykacyjnego w ściśle określo-
nych przez ustawę sytuacjach procesowych, przy czym wskazuje się, że NSA 
powinien stosować je racjonalnie, uwzględniając przy tym funkcję i rolę kon-
kretnego środka w realizacji określonych przez ustawodawcę zadań24. 

                                                           
19 M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2002, s. 45-46 
20 A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 3; M. Zieliński, Współczesne problemy wykładni 
prawa, PiP 1996, z. 8-9, s. 5.3 
21 A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 5. 
22 Por. Uchwała TK z 07.03.1995 r., W 9/94, OTK 1995/1/20. 
23 A. Kabat, Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego podjęte w latach 2004-2007, ZNSA 
2008, nr 6, s. 10. 
24 A. Kabat, Rola Naczelnego Sądu Administracyjnego…, s. 198.  
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Ponadto warto zastanowić się, czy działalność uchwałodawcza Naczel-
nego Sądu Administracyjnego wpisuje się w sprawowanie przez ten sąd wy-
miaru sprawiedliwości. Należy przy tym wskazać, że zagadnienie to nie zostało 
rozstrzygnięte w sposób jednoznaczny w doktrynie i orzecznictwie i jest przed-
miotem kontrowersji. Z jednej strony pojawiają się poglądy wskazujące, że 
NSA orzekając w trybie uchwałodawczym nie sprawuje wymiaru sprawiedli-
wości, ponieważ nie orzeka o faktach, a dokonuje jedynie wykładni przepisów 
prawa25. Z drugiej strony, prezentowany jest pogląd odmienny, zgodnie z któ-
rym „pojęcie <<wymiaru sprawiedliwości>>, w rozumieniu przepisów konsty-
tucyjnych i zaakceptowanych przez Polskę norm prawa międzynarodowego 
(szczególnie dotyczącego praw człowieka) mówiących o <<prawie do sprawie-
dliwego sądu>>, obejmuje również regulacje pozwalające na to, aby dla wszyst-
kich było wyraźnie i niewątpliwie widoczne, iż w wyniku postępowania przed 
sądem administracyjnym zapadło najsłuszniejsze i najbardziej odpowiadające 
prawu rozstrzygnięcie”26. Temu celowi niewątpliwie służy działalność uchwa-
łodawcza NSA27. Poza tym wykładnia dokonywana przez NSA w ramach 
uprawnień uchwałodawczych ma na celu zapewnienie jednolitości w rozumie-
niu prawa, a tym samym jednolitości orzecznictwa. Działalność uchwałodaw-
cza jest zatem elementem nadzoru, kształtującego wymiar sprawiedliwości 
w inny sposób niż przez rozpoznawanie środków odwoławczych od orzeczeń 
sądów niższych instancji28. Wobec tego należy podzielić drugi z prezentowa-
nych poglądów.   

Przechodząc do analizy rozwiązań niemieckich należy stwierdzić, że poję-
cie „działalności uchwałodawczej”, tak jak w prawie polskim, nie zostało zde-
finiowane przez ustawodawcę ani orzecznictwo. Podejmując zatem próbę zde-
finiowania tego pojęcia na gruncie prawa niemieckiego należy poczynić kilku 
uwag wprowadzających.  

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż sądy administracyjne w Niem-
czech wydają trzy rodzaje rozstrzygnięć – wyroki (niem. Urteil), „decyzje” sądu 

                                                           
25 A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 4.  
26 Por. Wyrok SN z 16.02.1994 r., III ARN 2/94, OSNAPiUS 1994, nr 1, poz. 2; cyt. za: 
A. Skoczylas, [w:] System prawa administracyjnego. Sądowa kontrola administracji, t. 10, red. 
R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2016, s. 694. 
27 A. Skoczylas, [w:] System…, s. 694.  
28 B. Stępień-Załucka, Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy w Polsce, War-
szawa 2016, s. 256 
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wnioskowaniu z norm odtworzonych z tekstu prawnego innych norm (wy-
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A. Skoczylas, [w:] System prawa administracyjnego. Sądowa kontrola administracji, t. 10, red. 
R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2016, s. 694. 
27 A. Skoczylas, [w:] System…, s. 694.  
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(niem Gerichtsbescheid) i postanowienia (niem. Beschluss)29. Wyrok wydawany 
jest co do zasady jako rozstrzygnięcie postępowania wszczętego skargą30. Sąd 
może również w przypadku dostatecznego wyjaśnienia okoliczności faktycz-
nych i podstaw prawnych sprawy wydać rozstrzygniecie zwane decyzją sądu 
(niem. Gerichtsbescheid) w trybie § 84 VwGO. W pozostałych przypadkach 
wydawane są postanowienia. W związku z tym, gdyby trzymać się wskazanej 
powyżej reguły należałoby stwierdzić, iż niemieckie postępowanie sądowoad-
ministracyjne nie przewiduje wydawania uchwał, a tym samym nie ma pod-
staw do wyróżniania pojęcia „działalności uchwałodawczej”. Twierdzenie to 
należy jednak uznać za błędne.  

Należy zwrócić uwagę, że ustawodawca niemiecki w ustawie o postępo-
waniu przed sądami administracyjnymi przewidział utworzenie Wielkiego Se-
natu przy Federalnym Sądzie Administracyjnym oraz Wielkich Senatów przy 
wszystkich Wyższych Sądach Administracyjnych w Niemczech. 

Wielkie Senaty zostały utworzone w ściśle określonym celu. Mają one za 
zadanie stać na straży jednolitego orzecznictwa: Wielki Senat przy FSA w za-
kresie prawa federalnego, a Wielkie Senaty przy OVG w zakresie prawa związ-
kowego31. Kompetencje Wielkich Senatów wyrażone zostały w § 11 i § 12 
VwGO.  

Zgodnie z § 11 ust. 2 VwGO Wielki Senat Federalnego Sądu Admini-
stracyjnego jest powoływany do rozstrzygnięcia kwestii prawnej, gdy jakikol-
wiek Senat orzekający chce odstąpić od poglądu prawnego wyrażonego już 
w orzecznictwie innego Senatu albo Wielkiego Senatu. Ponadto, zgodnie 
z § 11 ust. 4 VwGO Senat rozpoznający konkretną sprawę może zwrócić się 
do Wielkiego Senatu i przedłożyć mu pytanie prawne o zasadniczym znaczeniu 
do rozstrzygnięcia, gdy jest to konieczne ze względu na kształtowanie wykładni 
prawa albo zachowanie jednolitości orzecznictwa. Przepisy te stosuje się odpo-
wiednio do Wielkich Senatów przy Wyższych Sądach Administracyjnych, 
w sprawach prawa krajów związkowych (Landesrecht)32.  

                                                           
29 Szczegółowo por. F. Hufen, Verwaltungsprozzesrecht, München 2016, s. 582-604.  
30 Por. § 107 VwGO.  
31 M. Funke-Kaiser, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung, red. J. Bader, M. Funke-Kaiser, T. Stuhl-
fauth, J. von Albedyll, Heidelberg 2014, § 11 nb. 1. 
32 Por. § 12 VwGO.  
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Postępowanie przed Wielkimi Senatami, w przypadku pozytywnego roz-
strzygnięcia wniosku określonego w § 11 ust. 2 lub 4 VwGO, kończy się wy-
daniem rozstrzygnięcia, określonego w języku niemieckim jako Beschluss33. Po-
jęcie to może być przetłumaczone na język polski zarówno jako postanowienie, 
ale też jako uchwała. W odniesieniu do rozstrzygnięć Wielkich Senatów, które 
stanowią pozytywną odpowiedź na przedstawione w trybie VwGO pytanie 
prawne, należy przyjąć, że pojęcie to trzeba tłumaczyć na język polski jako 
uchwałę. Argumenty, które za tym przemawiają są następujące. 

Po pierwsze, przyjęcie takiej terminologii wynika ze szczególnego charak-
teru tego rodzaju rozstrzygnięcia. Należy zauważyć, że Wielki Senat wydaje 
wyłącznie rozstrzygnięcia określane w języku niemieckim jako Beschluss. W ich 
skład wchodzą zarówno rozstrzygnięcia Wielkiego Senatu, w których podej-
mowana jest decyzja o umorzeniu postępowania (np. z uwagi na wycofanie 
wniosku o odpowiedź na pytanie prawne34 albo wyrażenie zgody przez Senat, 
od którego orzecznictwa chce odstąpić Senat składający wniosek, na zmianę 
orzecznictwa35), decyzja o odmowie podjęcia pozytywnego rozstrzygnięcia 
w przedmiocie odpowiedzi na pytanie prawne (np. z uwagi na jego niedopusz-
czalność36), decyzja o zwróceniu się z pytaniem prawnym do Wspólnego Se-
natu Najwyższych Sądów Federalnych37, ale także rozstrzygnięcia, w których 
Wielki Senat uznaje, że zostały spełnione przesłanki ustawowe z § 11 ust. 2 lub 
4 VwGO i możliwe jest udzielenie odpowiedzi na postawione pytanie prawne. 
Należy zauważyć, że mimo jednolitego pojęcia, rozstrzygnięcia te wykazują 
istotne różnice, jeśli chodzi o ich znaczenie i skutki.  

Pierwszą grupę rozstrzygnięć podejmowanych przez Wielki Senat można 
określić mianem rozstrzygnięć o charakterze formalnym. Są to decyzje wyda-
wane w toku postępowania, w wyniku których wnioski z § 11 VwGO nie pod-

                                                           
33 M. Funke-Kaiser, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung, red. J. Bader, M. Funke-Kaiser, T. Stuhl-
fauth, J. von Albedyll, Heidelberg 2014, § 11 nb. 11. 
34 Por. np. postanowienie Wielkiego Senatu FSA z 02.02.1966 r., Az.: BVerwG Gr. Sen. 5.64, 
JurionRS 1966, 14354. 
35 Por. np. postanowienie Wielkiego Senatu FSA z 12.10.1962 r., Az.: BVerwG Gr. Sen. 1.62, 
JurionRS 1962, 10976. 
36 Por. np. postanowienie Wielkiego Senatu FSA z 23.08.1961 r., Az.: BVerwG Gr. Sen. 3.59, 
JurionRS 1961, 10897. 
37 Por. np. postanowienie Wielkiego Senatu FSA z 23.04.1992 r., Az.: BVerwG Gr. Sen. 2.91, 
JurionRS 1991, 20928. 
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fauth, J. von Albedyll, Heidelberg 2014, § 11 nb. 11. 
34 Por. np. postanowienie Wielkiego Senatu FSA z 02.02.1966 r., Az.: BVerwG Gr. Sen. 5.64, 
JurionRS 1966, 14354. 
35 Por. np. postanowienie Wielkiego Senatu FSA z 12.10.1962 r., Az.: BVerwG Gr. Sen. 1.62, 
JurionRS 1962, 10976. 
36 Por. np. postanowienie Wielkiego Senatu FSA z 23.08.1961 r., Az.: BVerwG Gr. Sen. 3.59, 
JurionRS 1961, 10897. 
37 Por. np. postanowienie Wielkiego Senatu FSA z 23.04.1992 r., Az.: BVerwG Gr. Sen. 2.91, 
JurionRS 1991, 20928. 
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legają pozytywnemu rozpatrzeniu i Wielki Senat nie podejmuje decyzji o wy-
jaśnieniu danej kwestii prawnej, która była przedmiotem wniosku. Jak wyżej 
wskazywano są to decyzje Wielkiego Senatu m.in. o umorzeniu postępowania, 
odmowie odpowiedzi na pytanie prawne czy też zwróceniu się z pytaniem 
prawnym do Wspólnego Senatu Najwyższych Sądów Federalnych.  

Drugą szczególną grupę stanowią rozstrzygnięcia, które mają charakter 
merytoryczny. W tego rodzaju rozstrzygnięciach Wielki Senat pozytywnie roz-
strzyga wniosek i udziela odpowiedzi merytorycznej na zadane pytanie prawne. 
Tylko takie rozstrzygnięcie wywołuje skutki określone w § 11 ust. 7 VwGO, 
a więc dochodzi do związania zapadłym rozstrzygnięciem Senatu zadającego 
pytanie w danej sprawie. Pomimo tego, że rozstrzygnięcia te nie rozstrzygają 
sprawy co do istoty, to zawierają one odpowiedź merytoryczną na pytanie 
prawne, od której uzależniony jest wynik sprawy głównej38. Można powie-
dzieć, że rozstrzygnięcia te mają charakter wpadkowy, mają charakter prejudy-
katu, który jest wydawany przed podjęciem ostatecznego rozstrzygnięcia co do 
istoty sprawy (Zwischenentscheidung)39, ale z uwagi na swój wiążący charakter 
mają one decydujący wpływ na rozstrzygnięcie sprawy w postępowaniu głów-
nym.  

Już z powyższej krótkiej analizy przepisów, która nie wyczerpuje całości 
tej problematyki, można stwierdzić, że zasadne jest wyróżnianie dwóch grup 
rozstrzygnięć jakie są podejmowane przez Wielki Senat. Wielki Senat może 
podejmować rozstrzygnięcia o charakterze formalnym oraz merytorycznym. 
Rozstrzygnięcia merytoryczne z uwagi na ich szczególny charakter i skutki na-
leży odróżnić na płaszczyźnie językowej od pozostałych rozstrzygnięć poprzez 
nadanie im miana uchwały. W pozostałych wypadkach, kiedy nie dochodzi do 
pozytywnej odpowiedzi na pytanie prawne, należy przyjąć, że Wielki Senat 
wydaje postanowienia.  

Taki punkt widzenia wydaje się uzasadniony nie tylko z uwagi na szcze-
gólny charakter podejmowanych przez Wielki Senat rozstrzygnięć o charakte-
rze merytorycznym, ale również z uwagi na ich podobieństwo do uchwał po-
dejmowanych przez NSA.  

                                                           
38 A. Maetzel, Prozessuale Fragen zum Verfahren vor dem Großen Senat, MDR 1966, s. 453. 
39 R. Pietzner, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung. Kommentar, red. F. Schoch, J.P. Schneider, 
W. Bier, Monachium 2017, § 11 nb. 10. 
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Niezależnie od poczynionych powyżej rozważań, należy zwrócić również 
uwagę, iż słowo Beschluss w tłumaczeniu na język polski posiada dwa znaczenia 
– postanowienie oraz uchwała40, co tylko potwierdza poprawność przeprowa-
dzonej analizy.  

Mając na uwadze powyższe należy uznać, że analogicznie do terminologii 
przyjętej na gruncie prawa polskiego ,,działalność uchwałodawcza” Wielkich 
Senatów oznaczała będzie wszystkie zagadnienia związane z podejmowaniem 
uchwał, które należą do ich właściwości. 

Należy stwierdzić, że zaprezentowane w tym zakresie ustalenia skutkują 
wypracowaniem jednolitej i wspólnej dla obu porządków prawnych termino-
logii, co ma istotne znaczenie dla lepszego zrozumienia prezentowanych w ni-
niejszej pracy zagadnień.  

4. Funkcje działalności uchwałodawczej 

Zaprezentowane ustalenia terminologiczne oraz wskazanie ogólnego za-
kresu działalności uchwałodawczej sądów administracyjnych w Polsce 
i w Niemczech umożliwiają dokonanie analizy w zakresie kolejnego zagadnie-
nia ogólnego jakim są funkcje działalności uchwałodawczej. Każda instytucja 
prawna, którą ustawodawca wprowadza do porządku prawnego ma bowiem 
swój ściśle określony cel.  

Na gruncie prawa polskiego działalność uchwałodawcza jest bardzo istot-
nym narzędziem służącym zapewnieniu pewności, stałości i równości stosowa-
nia prawa poprzez uzyskanie jednolitości orzecznictwa sądów administracyj-
nych41. Zapewnienie jednolitości orzecznictwa wskazywane jest jako podsta-
wowy cel uprawnień uchwałodawczych42. Pod pojęciem jednolitości orzecz-
nictwa należy rozumieć jednolitość interpretacji normy, kwalifikacji prawnej 

                                                           
40 Por. B. Banaszak, A. von Brünneck, T. de Vries, M. Krzymuski, Rechts- und Wirtschaftswör-
terbuch. Słownik prawa i gospodarki, t. 2, Warszawa 2005, s 124. 
41 Wyrok NSA z 7.11.2008 r., II GSK 457/08, cbosa; R. Hauser, U progu reformy… s. 38  
42 R. Hauser, A. Kabat, Uchwały Naczelnego Sądy Administracyjnego…s. 26; Ponadto P. Kraw-
czyk podkreśla, że kwestią o doniosłym znaczeniu, której przeprowadzający reformę nie mogli 
pominąć było sformułowanie gwarancji procesowych ujednolicania orzecznictwa sądowoadmi-
nistracyjnego. Należało więc wypracować taki model, który uwzględniałby szczególną dynamikę 
zmian ustawodawczych oraz związane z nią zmiany społeczne i gospodarcze – por. P. Krawczyk, 
Uchwały konkretne Naczelnego Sądu Administracyjnego jako instytucja ujednolicająca stosowanie 
prawa w sprawach sądowoadministracyjnych, Studia Iuridica Lublinensia 2006, nr 7 s. 109.   
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faktów oraz wyboru konsekwencji prawnych43.  
Jednolitość orzecznictwa jest wartością o szczególnym znaczeniu dla za-

pewnienia pewności i bezpieczeństwa prawnego44, niezbędną dla funkcjono-
wania demokratycznego państwa prawnego45. Pozostaje ona w ścisłym związku 
z przestrzeganiem fundamentalnej i powszechnie uznanej zasady równości wo-
bec prawa46. Równe traktowanie polega na tym, że w takiej samej sytuacji fak-
tycznej i prawnej powinno zapaść takie samo rozstrzygnięcie47. Jednostka po-
winna mieć prawo oczekiwać, iż sądy w określonych typach spraw będą wyda-
wały decyzje tego samego typu bądź szerzej, w sprawach podobnych zapadać 
będą podobne rozstrzygnięcia48. Z punktu widzenia jednostki miernikiem jed-
nolitości decyzji sądowych jest zatem powtarzalność decyzji w określonych sy-
tuacjach49.  

Działalność uchwałodawcza pełni również swego rodzaju funkcję profi-
laktyczną, dzięki której możliwe jest unikanie naruszeń obowiązującego po-
rządku prawnego50. Jak wskazuje słusznie A. Skoczylas, wykorzystanie instytu-
cji uchwał NSA prowadzi do prawidłowej wykładni i powoduje, że rozstrzy-
gnięcie sprawy w oparciu o interpretację przepisów sprzeczną z uchwałą, 
trudno pogodzić z konstytucyjną zasadą praworządności51.  

Wyjaśnianie norm prawnych w drodze wykładni prowadzi również do 
realizowania funkcji nadzorczej oraz funkcji sprawowania wymiaru sprawiedli-
wości52. Działalność uchwałodawcza NSA ma bowiem na celu zapewnienie 
prawidłowości wykładni prawa w dziedzinach poddanych pod jego właści-
wość53.  

                                                           
43 D. Dąbek, Prawo sędziowskie w polskim prawie administracyjnym, Warszawa 2010, s. 522; 
J. Leszczyński, Legitymacja instytucji ujednolicających orzecznictwo sądowe, [w:] Jednolitość orzecz-
nictwa w sprawach karnych, red. S. Waltoś, Warszawa 1998, s. 31. 
44 A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 16. 
45 D. Dąbek, Jednolitość orzecznictwa sądowo-administracyjnego, [w:] Jednolitość orzecznictwa są-
dowoadministracyjnego w sprawach samorządowych, red. J. Filipek, Kraków 1999, s. 73. 
46 R. Stefański, Instytucja pytań prawnych…, s. 136. 
47 Wyrok NSA z 7.11.2011 r., II GSK 457/08, cbosa.  
48 W. Sanetra, Jednolitość orzecznictwa…, s. 15.  
49 D. Dąbek, Prawo sędziowskie…s. 522. 
50 J.P. Tarno, Naczelny Sąd Administracyjny a wykładnia prawa administracyjnego, Warszawa 
1999, s. 182. 
51 A. Skoczylas, [w:] System… s. 694. 
52 A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 8. 
53 A. Skoczylas, [w:] System… s. 694. 
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Warto zwrócić również uwagę na fakt, że uprawnienia uchwałodawcze 
można określić jako narzędzie służące do diagnozy jakości stanowionego prawa 
administracyjnego. W podjętej uchwale NSA wskazuje nie tylko na poprawną 
wykładnię przepisu prawnego, ale również analizuje wszystkie niejasności, luki 
i inne wady aktów prawnych54. Działanie sądów administracyjnych może pro-
wadzić do uzdrowienia procesu tworzenia prawa administracyjnego, które 
swym zakresem obejmuje szerokie spektrum życia publicznego, najgłębiej 
wkraczające w sferę praw i wolności obywateli55. Jak opisuje bardzo trafnie 
prof. J. Langrod sądownictwo administracyjne „trzymając rękę na pulsie prak-
tyki administracyjnej i doktryny, porządkuje, systematyzuje, interpretuje 
i tworzy nowe reguły jako wtórny ustawodawca, bliższy życiu, elastyczniejszy, 
mniej abstrakcyjny”56. 

Działalność uchwałodawcza pełni również funkcję perswazyjną. Funkcja 
ta przejawia się w utożsamianiu poprawności rozstrzygnięcia z autorytetem 
składu poszerzonego NSA, który podejmuje uchwałę. Wskazuje się, że Na-
czelny Sąd Administracyjny decydując się na wybór określonego wariantu roz-
strzygnięcia wywołuje przeświadczenie o jego słuszności i poprawności ze 
względu na swój autorytet57.  

Wskazane powyżej funkcje można łączyć zarówno z uchwałami abstrak-
cyjnymi (art. 15 § 1 pkt 2 p.p.s.a.) jak i z uchwałami konkretnymi (art. 15 § 1 
pkt 3 p.p.s.a.). Należy jednak wskazać, że uchwały konkretne, rozstrzygające 
zagadnienia prawne budzące wątpliwości w konkretnej sprawie sądowoadmi-
nistracyjnej, mają również na celu zabezpieczenie interesów stron postępowa-
nia poprzez zapobieganie wydaniu wadliwego orzeczenia58. 

                                                           
54 A. Cudak, Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego jako miernik jakości prawa administra-
cyjnego, [w:] Kryzys prawa administracyjnego. Jakość prawa administracyjnego, t. 1, red. D. Kijow-
ski, A. Miruć, A. Suławsko-Karetko, s. 126; Ponadto L.L. Guerra wskazuje, że prawo pisane nie 
może zawierać rozwiązań dla wszystkich przypadków konfliktów, które mają być rozstrzygane 
przed sądem. Wieloletnie doświadczenia potwierdziły ograniczenia normatywnej pojemności 
prawa pisanego. W wielu przypadkach prawo pisane nie zawiera bowiem jednego rozwiązania, 
ale wiele i w tym ujawnia się rola sądu, por. L.L. Guerra, Znaczenie ujednolicania interpretacji 
prawa w państwie prawnym, Jurysta 2000, nr 11-12, s. 16. 
55 E. Gębka, Wpływ orzecznictwa sądów administracyjnych na tworzenie norm prawnych, [w:] Pra-
wotwórstwo sądów administracyjnych, red. J.P. Tarno, T. Bąkowski, Warszawa 2015, s.80 
56 J.S. Langrod, Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej. Reprint, Kraków 2003, 
s. 374; cyt. za: E. Gębka, Wpływ orzecznictwa…, s. 80. 
57 A. Skoczylas, [w:] System..., s. 695. 
58 A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 26. 
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43 D. Dąbek, Prawo sędziowskie w polskim prawie administracyjnym, Warszawa 2010, s. 522; 
J. Leszczyński, Legitymacja instytucji ujednolicających orzecznictwo sądowe, [w:] Jednolitość orzecz-
nictwa w sprawach karnych, red. S. Waltoś, Warszawa 1998, s. 31. 
44 A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 16. 
45 D. Dąbek, Jednolitość orzecznictwa sądowo-administracyjnego, [w:] Jednolitość orzecznictwa są-
dowoadministracyjnego w sprawach samorządowych, red. J. Filipek, Kraków 1999, s. 73. 
46 R. Stefański, Instytucja pytań prawnych…, s. 136. 
47 Wyrok NSA z 7.11.2011 r., II GSK 457/08, cbosa.  
48 W. Sanetra, Jednolitość orzecznictwa…, s. 15.  
49 D. Dąbek, Prawo sędziowskie…s. 522. 
50 J.P. Tarno, Naczelny Sąd Administracyjny a wykładnia prawa administracyjnego, Warszawa 
1999, s. 182. 
51 A. Skoczylas, [w:] System… s. 694. 
52 A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 8. 
53 A. Skoczylas, [w:] System… s. 694. 
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54 A. Cudak, Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego jako miernik jakości prawa administra-
cyjnego, [w:] Kryzys prawa administracyjnego. Jakość prawa administracyjnego, t. 1, red. D. Kijow-
ski, A. Miruć, A. Suławsko-Karetko, s. 126; Ponadto L.L. Guerra wskazuje, że prawo pisane nie 
może zawierać rozwiązań dla wszystkich przypadków konfliktów, które mają być rozstrzygane 
przed sądem. Wieloletnie doświadczenia potwierdziły ograniczenia normatywnej pojemności 
prawa pisanego. W wielu przypadkach prawo pisane nie zawiera bowiem jednego rozwiązania, 
ale wiele i w tym ujawnia się rola sądu, por. L.L. Guerra, Znaczenie ujednolicania interpretacji 
prawa w państwie prawnym, Jurysta 2000, nr 11-12, s. 16. 
55 E. Gębka, Wpływ orzecznictwa sądów administracyjnych na tworzenie norm prawnych, [w:] Pra-
wotwórstwo sądów administracyjnych, red. J.P. Tarno, T. Bąkowski, Warszawa 2015, s.80 
56 J.S. Langrod, Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej. Reprint, Kraków 2003, 
s. 374; cyt. za: E. Gębka, Wpływ orzecznictwa…, s. 80. 
57 A. Skoczylas, [w:] System..., s. 695. 
58 A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 26. 
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Zaprezentowane powyżej funkcje można przypisać również działalności 
uchwałodawczej Wielkiego Senatu Federalnego Sądu Administracyjnego oraz 
Wielkich Senatów Wyższych Sądów Administracyjnych. Należy jednak zazna-
czyć, że trzeba interpretować je odpowiednio, a nie wprost, ponieważ jak już 
wskazano powyżej, niemiecki ustawodawca przyznał Wielkim Senatom 
uprawnienia uchwałodawcze, które mogą być realizowane tylko w powiązaniu 
z konkretną sprawą. Oznacza to, że Wielkie Senaty rozstrzygają (§ 11 ust. 2 
VwGO) albo mogą rozstrzygać (§ 11 ust. 4 VwGO) tylko takie rozbieżności, 
które ujawniły się w toku postępowania przed składem orzekającym przy roz-
strzyganiu konkretnych spraw.  

Warto przy tym wskazać na kilka istotnych aspektów związanych z funk-
cjami działalności uchwałodawczej Wielkich Senatów. W uzasadnieniu pro-
jektu ustawy wprowadzającej instytucję Wielkich Senatów wskazano, iż prze-
pisy przyznające uprawnienia uchwałodawcze powinny zabezpieczać jednolitą 
linię orzeczniczą, która jest szczególnie pożądana w zakresie prawa publicznego 
z uwagi na ochronę interesów jednostek59.W związku z tym przyjęto, że dzia-
łalność uchwałodawcza Wielkich Senatów służy w pierwszej linii instytucjo-
nalnemu zabezpieczeniu jednolitego orzecznictwa60. Jednolitość orzecznictwa 
w sprawach sądowoadministracyjnych traktowana jest jako realizacja zasad 
i postulatów wynikających wprost z Ustawy Zasadniczej61. Przede wszystkim 
jednolitość orzecznictwa wiąże się z nakazem zachowania pewności prawa, 
a dążenie do jej osiągnięcia realizuje postulaty wynikające z zasady demokra-
tycznego państwa prawnego62. W literaturze podkreśla się nawet, że jednolitość 
orzecznictwa pełni funkcję służebną wobec zasady pewności prawa63. Ponadto 

                                                           
59 Por. uzasadnienie do projektu ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
(niem. Regierungsbegründung) BT-Drs. III/55, s. 28. 
60 C.W. Hergenröder, Zivilprozessuale Grundlagen richterlicher Rechtsfortbildung, Tübingen 
1995, s. 117.  
61 M. Schulte, Rechtsprechungseinheit als Verfassungsauftrag, Berlin 1986, s. 51 i n.; I. Amberg, 
Divergierende höchstrichterliche Rechtsprechung, Berlin 1998, s. 248. 
62 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung. Großkommentar, red. H. Sodan, J. Ziekow, Mo-
nachium 2014. § 11 nb. 9. 
63 H. Beisse, Von der Aufgabe des Großen Senats, [w:] Der Bundesfinanzhof und seine Rechtspre-
chung. Grundfragen – Grundlagen. Festschrift für Hugo von Wallis zum 75. Geburtstag am 12. 
April 1985, red. Klein F., Vogel K., Bonn 1985., s. 47. 
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służy ona realizacji ogólnej zasady równości64 oraz równego stosowania prawa 
wobec każdego uczestnika postępowania65.  

Ponadto instytucja Wielkich Senatów służy kształtowaniu wykładni 
prawa66. Wynika to wprost z § 11 ust. 4 VwGO. Pojęcie to obejmuje cały 
zakres czynności związanych z ustaleniem właściwej normy prawnej – od wy-
kładni sensu stricte, poprzez wykładnię uszczegółowiającą i doprecyzowującą, 
aż do wykładni prawotwórczej, która jednak musi zawsze uwzględniać ograni-
czenia natury konstytucyjnej67. Kompetencja do kształtowania wykładni prawa 
wynika z obowiązku państwa do zapewnienia skutecznego wymiaru sprawie-
dliwości i stanowi zadośćuczynienie zasadzie demokratycznego państwa praw-
nego68. 

Podsumowując powyższe rozważania należy wskazać, iż ustawodawca pol-
ski i niemiecki, decydując się na przyznanie Naczelnemu Sądowi Administra-
cyjnemu oraz Wielkiemu Senatowi Federalnego Sądu Administracyjnego 
i Wielkim Senatom Wyższych Sądów Administracyjnych uprawnień uchwało-
dawczych dążył co do zasady do realizacji podobnych celów. Najistotniejszym 
i wpływającym na wszystkie pozostałe jest bez wątpienia cel ujednolicania 
orzecznictwa sądowoadministracyjnego. Realizacja tego celu wpływa bowiem 
na sprawne działanie wymiaru sprawiedliwości w sprawach administracyj-
nych69 oraz prowadzi do jednolitości i równości w stosowaniu prawa70. 

5. Wnioski 

Rozważania przeprowadzone w niniejszym rozdziale pozwalają na sfor-
mułowanie następujących wniosków dotyczących idei, pojęcia oraz funkcji 
działalności uchwałodawczej w prawie polskim i niemieckim: 

                                                           
64 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 9. 
65 R. Pietzner, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 9. 
66 H. Gersdorf, [w:] Beck’scher Online-Kommentar. VwGO, red. Posser H., Wolff H.A., Mün-
chen 2016, § 11 nb. 1. 
67 H. Beisse, Von der Aufgabe…, s. 47. 
68 C.W. Hergenröder, Zivilprozessuale Grundlagen…, s. 168. 
69 A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 27.  
70 C. Meyer, Die Sicherung der Einheitlichkeit höchstrichterlicher Rechtsprechung durch Divergenz- 
und Grundsatzvorlage, Baden-Baden 1994, s. 14. 
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1) Zadaniem polskiego i niemieckiego sądownictwa administracyjnego jest 
kontrola działania administracji publicznej za pomocą przyznanych im 
przez ustawodawcę kompetencji. 

2) Polskie i niemieckie sądownictwo administracyjne zostało ukształtowane 
w odmienny sposób: w Polsce sądownictwo administracyjne działa w ra-
mach dwuinstancyjnej struktury, zaś w Niemczech ma ono strukturę trój-
szczeblową. 

3) Pojęcie działalności uchwałodawczej nie zostało zdefiniowane ani na 
gruncie prawa polskiego ani na gruncie prawa niemieckiego. Doktryna 
podejmując próbę wyjaśnienia jego znaczenia oparła się na zakresie 
uprawnień uchwałodawczych oraz ich cechach wynikających z ustaw. 

4) Pod pojęciem działalności uchwałodawczej należy rozumieć wszystkie za-
gadnienia związane z podejmowaniem uchwał, które należą do właściwo-
ści Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Wielkich Senatów Federal-
nego Sądu Administracyjnego i Wyższych Sądów Administracyjnych. 

5) W zakresie prawa niemieckiego konieczne jest rozróżnienie znaczenia 
słowa „Beschluss” odnośnie do rozstrzygnięć podejmowanych przez Wiel-
kie Senaty. Rozstrzygnięcia merytoryczne z uwagi na ich szczególny cha-
rakter i skutki należy odróżnić na płaszczyźnie językowej od pozostałych 
rozstrzygnięć poprzez nadanie im miana „uchwały”. W pozostałych wy-
padkach, kiedy nie dochodzi do pozytywnej odpowiedzi na pytanie 
prawne, należy przyjąć, że Wielkie Senaty wydają postanowienia. 

6) Ukształtowanie sądownictwa w obu krajach miało istotny wpływ na za-
kres przyznanych sądom administracyjnym uprawnień uchwałodaw-
czych. W Polsce uprawnienia te przyznano Naczelnemu Sądowi Admini-
stracyjnemu, który jako sąd II instancji nadzoruje działalność sądów wo-
jewódzkich. W Niemczech ustawodawca dokonał podziału kompetencji 
do wydawania uchwał z uwagi na specyficzny podział pomiędzy Federacją 
a krajami związkowymi. Z tego względu Federalny Sąd Administracyjny 
stoi na straży jednolitości w zakresie prawa federalnego, a Wyższe Sądy 
Administracyjne w zakresie prawa krajów związkowych. 

7) Uprawnienia uchwałodawcze Naczelnego Sądu Administracyjnego 
i Wielkich Senatów Federalnego Sądu Administracyjnego i Wyższych Są-
dów Administracyjnych pełnią co do zasady takie same funkcje. Najistot-
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niejszą funkcją działalności uchwałodawczej jest ujednolicanie orzecznic-
twa sądowego, które ma prowadzić do realizowania gwarancji konstytu-
cyjnych, przede wszystkim w zakresie zasady równości. Na gruncie prawa 
niemieckiego ustawodawca wskazał wprost, że instytucja Wielkich Sena-
tów służy również rozwijaniu wykładni prawa, co wynika z obowiązku 
państwa do zapewnienia skutecznego wymiaru sprawiedliwości i stanowi 
zadośćuczynienie zasadzie demokratycznego państwa prawnego.  
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do wydawania uchwał z uwagi na specyficzny podział pomiędzy Federacją 
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niejszą funkcją działalności uchwałodawczej jest ujednolicanie orzecznic-
twa sądowego, które ma prowadzić do realizowania gwarancji konstytu-
cyjnych, przede wszystkim w zakresie zasady równości. Na gruncie prawa 
niemieckiego ustawodawca wskazał wprost, że instytucja Wielkich Sena-
tów służy również rozwijaniu wykładni prawa, co wynika z obowiązku 
państwa do zapewnienia skutecznego wymiaru sprawiedliwości i stanowi 
zadośćuczynienie zasadzie demokratycznego państwa prawnego.  
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Działalność uchwałodawcza 
sądów administracyjnych 

w Polsce i w Niemczech 
w ujęciu historycznym 

 
 
 

1. Wprowadzenie 

Sądownictwo administracyjne ma długą i bogatą tradycję w europejskiej 
kulturze prawnej. Wobec tego dalsze rozważania o rozwiązaniach przyjętych 
przez prawodawcę polskiego i niemieckiego w zakresie działalności uchwało-
dawczej sądów administracyjnych należy poprzedzić analizą historyczną. Bez-
sporne jest bowiem, że pochodzenie i ewolucja danej instytucji prawnej ma 
znamienny wpływ na późniejszy kształt normatywnej regulacji oraz szczegó-
łowe rozwiązania, jakie zaproponował ustawodawca w każdym z państw. 

Geneza uprawnień uchwałodawczych polskich i niemieckich sądów ad-
ministracyjnych jest mocno związana z historią i rozwojem samego sądownic-
twa administracyjnego na ziemiach polskich i niemieckich. W związku z tym 
celem niniejszego rozdziału będzie przedstawienie rodowodu oraz warunków 
i przyczyn, które złożyły się na powstanie i rozwój działalności uchwałodaw-
czej, z uwzględnieniem genezy polskiego i niemieckiego sądownictwa admini-
stracyjnego.  

Z uwagi jednak na ograniczone ramy pracy, w przedmiotowym rozdziale 
zostaną zaprezentowane wyłącznie najistotniejsze z punktu widzenia rozwoju 
historycznego fakty oraz najważniejsze dla rozwoju działalności uchwałodaw-
czej akty prawne, przepisy oraz orzecznictwo. Głównym zamierzeniem jest bo-
wiem przedstawienie obrazu kształtowania się sądownictwa administracyjnego 
na ziemiach polskich i niemieckich oraz zwrócenie uwagi na kluczowe, histo-
ryczne momenty, które miały wpływ na dalszy kształt sądowej kontroli admi-
nistracji.  
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Rozważania te będą prowadziły do przeprowadzenia analizy komparaty-
stycznej w zakresie genezy działalności uchwałodawczej w Polsce i w Niem-
czech oraz oceny pod kątem jej wpływu na obecny kształt normatywnej regu-
lacji. Pozwolą one również na lepsze zrozumienie obecnych uregulowań usta-
wowych oraz praktyki ich stosowania, zaprezentowanych w dalszych rozdzia-
łach niniejszej pracy.  

2. Ewolucja uprawnień uchwałodawczych 
polskich sądów administracyjnych 

Genezy sądowej kontroli działalności administracji państwowej na zie-
miach polskich należy poszukiwać w czasach Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów ukonstytuowanej na sejmie lubelskim w 1569 r.1 Co prawda, w XVI 
i XVII w. nie można było mówić o sądach prawa publicznego2, jednakże warto 
zwrócić uwagę na funkcjonujące w tamtym okresie organy i instytucje, spra-
wujące kontrolę nad działalnością aparatu państwowego.  

W 1613 r. w związku z kryzysem egzekucji należności finansowych pań-
stwa3, Sejm powołał niestałą komisję do spraw kontroli skarbu państwa, zwaną 
komisją radomską, która w 1717 r. została przekształcona w stały organ – Try-
bunał Skarbowy Koronny4. Trybunał ten był najwyższą instytucją sądową, 
która miała wspierać władze w ściąganiu należności do skarbu publicznego5. 
Zdaniem J. Borkowskiego był to pierwszy polski sąd administracyjny, z uwagi 
na jego właściwość do rozpoznawania sporów o charakterze publicznopraw-
nym w procedurze sądowej6. Z kolei A. Jankiewicz łączy początki sądownictwa 
administracyjnego z tzw. kolegialnymi organami administracyjnosądowymi 
z drugiej połowy XVIII w., do których należały: Komisja Skarbu Koronnego, 

                                                           
1 M. Mąkosa, Sądownictwo administracyjne w Polsce do 1939 roku. Geneza, ustrój, funkcjonowa-
nie, Radom 2014, s. 10-11.  
2 A. Jankiewicz, Tradycje sądownictwa administracyjnego w Polsce, [w:] XXV-lecie Naczelnego Sądu 
Administracyjnego na tle dziejów sądownictwa administracyjnego w Polsce, red. M. Sawicka – Je-
zierczuk, Warszawa 2005, s.13. 
3 M. Mąkosa, Sądownictwo administracyjne…, s. 12. 
4 J. Borkowski, Sądownictwo administracyjne na ziemiach polskich, ZNSA 2006, nr 1, s. 13. 
5 A. Filipczak-Kocur, Skarbowość Rzeczypospolitej 1587-1632: projekty, ustawy, realizacja, War-
szawa 2006, s. 38.  
6 J. Borkowski, Sądownictwo administracyjne…, s. 14. 
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Komisja Wielka Wojskowa, Departament Wojskowy Rady Nieustającej, Ko-
misja Wojskowa Obojga Narodów, a także Komisja Edukacji Narodowej7. Zo-
stały one powołane w odpowiedzi na szerzące się w życiu społeczno-politycz-
nym patologie oraz postępujący upadek ustroju Rzeczypospolitej Obojga Na-
rodów8. 

Pojęcie sądownictwa administracyjnego pojawiło się po raz pierwszy 
w Konstytucji Księstwa Warszawskiego z dnia 22 lipca 1807 r. Ustrój tego są-
downictwa przeniesiono w całości z systemu francuskiego. Jak podkreśla 
J.S. Langrod, jego organizacja opierała się najzupełniej, aż do najdrobniejszych 
szczegółów na wzorcach francuskich9. Podobnie jak we Francji sądownictwo 
składało się z dwóch instancji. W pierwszej instancji orzekały Rady Prefektu-
ralne, zaś w drugiej – Rada Stanu10. Rada Stanu w niektórych sprawach orze-
kała również jako organ jednoinstancyjny11. Należy jednak zaznaczyć, że dzia-
łalność sądownictwa administracyjnego utworzonego w Księstwie Warszaw-
skim nie polegała na kontroli legalności aktów administracyjnych przez nieza-
wisły sąd. Sprowadzała się ona wyłącznie do rozpoznawania przez organy ad-
ministracyjne, które występowały w charakterze sądów, sporów majątkowych 
między obywatelami, a administracją publiczną12.  

W okresie Królestwa Polskiego zmiany w organizacji sądownictwa admi-
nistracyjnego obejmowały przede wszystkim nazwy poszczególnych instytucji 
sądowych13. Orzekające w pierwszej instancji Rady Prefekturalne zniesiono 
w 1816 r. i zastąpiono je Delegacją Administracyjną. Rada Stanu na prze-
strzeni lat była kilkukrotnie znoszona i ponownie powoływana. Po raz pierwszy 
zniesiono ją w 1816 r., a następnie przywrócono w 1822 r. W 1842 r. jej kom-

                                                           
7 Szczegółowy opis organów prezentuje: M. Mąkosa, Sądownictwo administracyjne…, s. 17-33.  
8 A. Jankiewicz, Tradycje sądownictwa administracyjnego…, s. 13. 
9 J.S. Langrod, Zarys sądownictwa administracyjnego…, s. 171-172; cyt. za: W. Piątek, A. Sko-
czylas, [w:] System prawa administracyjnego. Sądowa kontrola administracji, t. 10, red. R. Hau-
ser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2016, Warszawa 2016, s. 7. 
10 E. Frankiewicz, Sądownictwo administracyjne na ziemiach polskich, [w:] Sądowa kontrola ad-
ministracji, red. J.P. Tarno, E. Frankiewicz, M. Sieniuć, M. Szewczyk, J. Wyporska, Warszawa 
2006, s. 36; Szczegółowo o Radach Prefekturalnych i Radach Stanu: M. Mąkosa, Sądownictwo 
administracyjne…, s. 36-39.  
11 M. Buszyński, O reformę sądownictwa administracyjnego, ST 1999, nr 5, s. 62. 
12 M. Mąkosa, Sądownictwo administracyjne…, s. 17-33; M. Krzymkowski, Rada Stanu Księstwa 
Warszawskiego, Poznań 2011, s. 197.  
13 W. Piątek, A. Skoczylas, [w:] System…, s. 8. 
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11 M. Buszyński, O reformę sądownictwa administracyjnego, ST 1999, nr 5, s. 62. 
12 M. Mąkosa, Sądownictwo administracyjne…, s. 17-33; M. Krzymkowski, Rada Stanu Księstwa 
Warszawskiego, Poznań 2011, s. 197.  
13 W. Piątek, A. Skoczylas, [w:] System…, s. 8. 
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petencje przekazano ogólnemu zebraniu dziewiątego i dziesiątego warszaw-
skiego departamentu Senatu Rządzącego, a ponownie powołano ją w 1861 r. 
Po powstaniu styczniowym została zniesiona w 1867 r., a jej kompetencje prze-
szły na rzecz pierwszego departamentu Senatu Rządzącego w Petersburgu14. 
Wskazać jednak należy, że ukształtowane w ten sposób sądownictwo nie było 
ani personalnie, ani funkcjonalnie oddzielone od organów administracji ogól-
nej15. Ponadto zarówno w czasach istnienia Księstwa Warszawskiego jak i Kró-
lestwa Polskiego nie wydano żadnych przepisów regulujących tok postępowa-
nia przed tymi sądami. Zasady te były kształtowane wyłącznie w drodze orzecz-
nictwa16.  

W okresie zaborów sądowa kontrola administracji wzorowana była na re-
gulacjach funkcjonujących w państwach zaborczych17. Trójinstancyjne sądow-
nictwo administracyjne funkcjonowało w zaborze pruskim, a jednoinstancyjne 
w zaborze austriackim18. W związku z tym w 1918 r., bezpośrednio po odzy-
skaniu przed Polskę niepodległości, na znacznym obszarze kraju istniała sądo-
woadministracyjna kontrola działalności organów administracji publicznej19.  

Stworzenie jednolitego, co najmniej dwustopniowego sądownictwa ad-
ministracyjnego zostało zapowiedziane w art. 73 Konstytucji marcowej z 1921 
r.20:  ,,do orzekania o legalności aktów administracyjnych w zakresie admini-
stracji tak rządowej jak i samorządowej powoła osobna ustawa sądownictwo 
administracyjne, oparte w swej organizacji na współdziałaniu czynnika obywa-
telskiego i sędziowskiego z Najwyższym Trybunałem Administracyjnym na 
czele”.  

Te kluczowe dla dziejów polskiego sądownictwa administracyjnego po-
stanowienia zostały zrealizowane tylko częściowo. Ustawą z dnia 3 sierpnia 

                                                           
14 J. S. Langrod, Zarys sądownictwa administracyjnego…, s.173-174, cyt. za: A. Skoczylas, Dzia-
łalność uchwałodawcza…, s. 30.  
15 Por. W. Piątek, A. Skoczylas, [w:] System…, s. 9. 
16 W. Witkowski, Sądownictwo administracyjne w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim 
1807-1867, Warszawa 1984, s. 64, 88-89.  
17 B. Banaszak, K. Wygoda, Funkcjonowanie sądownictwa administracyjnego w Polsce w zderzeniu 
z problemami współczesności – wybrane zagadnienia, Studia Iuridica Lublinensia 2014, nr 22, 
s. 166.  
18 Szczegółowo por. M. Mąkosa, Sądownictwo administracyjne…, s. 49-56  
19 B. Banaszak, K. Wygoda, Funkcjonowanie sądownictwa administracyjnego…, s. 166.  
20 Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 1921 r. 
nr 44 poz. 267, dalej jako: Konstytucja marcowa. 
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1922 r.21 powołano Najwyższy Trybunał Administracyjny, który był sądem 
jednoinstancyjnym, pozbawionym udziału czynnika obywatelskiego22 oraz – 
co warto podkreślić – wzorowanym na austriackim Trybunale Administracyj-
nym z siedzibą w Wiedniu (niem. Verwaltungsgerichtshof). 

Co istotne, ustawa ta przyznawała składom wzmocnionym i Ogólnemu 
Zgromadzeniu Najwyższego Trybunału Administracyjnego uprawnienia 
uchwałodawcze. Podstawy tej działalności zostały zapisane w art. 18 ustawy 
o NTA z 1922 r., a szczegółowe postanowienia w tym zakresie zawierało Roz-
porządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 lipca 1923 r. w przedmio-
cie wydania regulaminu Najwyższego Trybunału Administracyjnego23.  

Zgodnie z art. 18 ustawy o NTA z 1922 r. komplet (skład) orzekający 
(z reguły pięcioosobowy) mógł w razie potrzeby przekazać rozstrzygnięcie kwe-
stii prawnej kompletowi wzmocnionemu do liczby dziewięciu sędziów, łącznie 
z przewodniczącym, albo Ogólnemu Zgromadzeniu Trybunału.  

Komplet wzmocniony był zwoływany przez prezesa izby, przed którą to-
czyło się postępowanie (§ 12 Regulaminu NTA z 1923 r.). Miał on kompe-
tencję do rozstrzygania kwestii prawnych przekazanych mu przez komplet 
orzekający oraz do rozstrzygania w sytuacji, gdy choćby jeden z członków 
zmniejszonego kompletu (orzekającego na posiedzeniu niejawnym) lub dwóch 
członków zwykłego kompletu orzekającego uzna, że zapatrywanie tego kom-
pletu w pewnej kwestii prawnej jest sprzeczne z zapatrywaniem prawnym wy-
powiedzianym już przez Trybunał24. Zgodnie z § 14 Regulaminu NTA z 1923 
r. komplet wzmocniony po przeprowadzeniu postępowania podejmował 
uchwałę, która wiązała komplet orzekający w kwestii prawnej, która była 
przedmiotem tej uchwały. Komplet wzmocniony mógł również oddać przeka-
zaną mu kwestię prawną pod rozstrzygnięcie Zgromadzenia Ogólnego.  

Mając powyższe na uwadze należy wskazać, że do właściwości Zgroma-
dzenia Ogólnego NTA należało rozstrzyganie kwestii prawnych przekazanych 

                                                           
21 Ustawa z dnia 3 sierpnia 1922 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym, Dz.U. z 1922 
r. nr 67 poz. 600; dalej jako: ustawa o NTA z 1922 r.  
22 Por. W. Piątek, A. Skoczylas, [w:] System…, s. 13. 
23 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 lipca 1923 r. w przedmiocie wydania 
regulaminu Najwyższego Trybunału Administracyjnego, Dz.U. z 1923 r. nr 80 poz. 630; dalej 
jako: Regulamin NTA z 1923 r.  
24 Por. § 13 rozporządzenia Prezydenta RP z 1923 r.  
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1922 r.21 powołano Najwyższy Trybunał Administracyjny, który był sądem 
jednoinstancyjnym, pozbawionym udziału czynnika obywatelskiego22 oraz – 
co warto podkreślić – wzorowanym na austriackim Trybunale Administracyj-
nym z siedzibą w Wiedniu (niem. Verwaltungsgerichtshof). 

Co istotne, ustawa ta przyznawała składom wzmocnionym i Ogólnemu 
Zgromadzeniu Najwyższego Trybunału Administracyjnego uprawnienia 
uchwałodawcze. Podstawy tej działalności zostały zapisane w art. 18 ustawy 
o NTA z 1922 r., a szczegółowe postanowienia w tym zakresie zawierało Roz-
porządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 lipca 1923 r. w przedmio-
cie wydania regulaminu Najwyższego Trybunału Administracyjnego23.  

Zgodnie z art. 18 ustawy o NTA z 1922 r. komplet (skład) orzekający 
(z reguły pięcioosobowy) mógł w razie potrzeby przekazać rozstrzygnięcie kwe-
stii prawnej kompletowi wzmocnionemu do liczby dziewięciu sędziów, łącznie 
z przewodniczącym, albo Ogólnemu Zgromadzeniu Trybunału.  

Komplet wzmocniony był zwoływany przez prezesa izby, przed którą to-
czyło się postępowanie (§ 12 Regulaminu NTA z 1923 r.). Miał on kompe-
tencję do rozstrzygania kwestii prawnych przekazanych mu przez komplet 
orzekający oraz do rozstrzygania w sytuacji, gdy choćby jeden z członków 
zmniejszonego kompletu (orzekającego na posiedzeniu niejawnym) lub dwóch 
członków zwykłego kompletu orzekającego uzna, że zapatrywanie tego kom-
pletu w pewnej kwestii prawnej jest sprzeczne z zapatrywaniem prawnym wy-
powiedzianym już przez Trybunał24. Zgodnie z § 14 Regulaminu NTA z 1923 
r. komplet wzmocniony po przeprowadzeniu postępowania podejmował 
uchwałę, która wiązała komplet orzekający w kwestii prawnej, która była 
przedmiotem tej uchwały. Komplet wzmocniony mógł również oddać przeka-
zaną mu kwestię prawną pod rozstrzygnięcie Zgromadzenia Ogólnego.  

Mając powyższe na uwadze należy wskazać, że do właściwości Zgroma-
dzenia Ogólnego NTA należało rozstrzyganie kwestii prawnych przekazanych 

                                                           
21 Ustawa z dnia 3 sierpnia 1922 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym, Dz.U. z 1922 
r. nr 67 poz. 600; dalej jako: ustawa o NTA z 1922 r.  
22 Por. W. Piątek, A. Skoczylas, [w:] System…, s. 13. 
23 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 lipca 1923 r. w przedmiocie wydania 
regulaminu Najwyższego Trybunału Administracyjnego, Dz.U. z 1923 r. nr 80 poz. 630; dalej 
jako: Regulamin NTA z 1923 r.  
24 Por. § 13 rozporządzenia Prezydenta RP z 1923 r.  
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mu bezpośrednio przez komplet orzekający jak i przekazanych mu przez kom-
plet wzmocniony (art. 18 ustawy o NTA z 1922 r. i § 14 rozporządzenia Pre-
zydenta RP z 1923 r.). Zgromadzenie Ogólne, które zwoływane było przez 
Prezesa Trybunału, rozstrzygało kwestie prawne za pomocą uchwał. Zgodnie 
z § 5 Regulaminu NTA z 1923 r. ważne były tylko te uchwały, przy których 
wydawaniu obecnych było minimum 2/3 łącznej ilości urzędujących prezesów 
i sędziów. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego – podobnie jak w przypadku 
składów wzmocnionych – zapadały zwyczajną większością głosów25 i wiązały 
składy orzekające w kwestiach, które były przedmiotem uchwały, a odmienne 
rozstrzygnięcie mogło nastąpić dopiero po ponownej, odpowiedniej uchwale 
Zgromadzenia (§ 8 Regulaminu NTA z 1923 r.). 

Należy również podkreślić, że Regulamin NTA z 1923 r. obok szczegóło-
wych unormowań dotyczących uprawnień uchwałodawczych, zawierał rów-
nież szereg dodatkowych przepisów, które miały na celu ujednolicanie orzecz-
nictwa sądowoadministracyjnego26. Po pierwsze podczas narady sędzia referent 
miał obowiązek zapoznać skład orzekający z dotychczasową judykaturą (§ 25 
Regulaminu NTA z 1923 r.). Po drugie, w § 29 niniejszego Regulaminu za-
warto unormowanie, zgodnie z którym, w sytuacji, gdy wyrok lub uchwała 
NTA opierały się na zasadzie prawnej uzasadnionej już wcześniej w orzecznic-
twie Trybunału, można było odstąpić od powtarzania całego uzasadnienia 
i przytaczając wyłącznie jego streszczenie powołać się na motywy poprzedniego 
wyroku lub uchwały. Po trzecie, § 34 Regulaminu NTA z 1923 r. wskazywał, 
że uchwały składów wzmocnionych oraz Zgromadzenia Ogólnego musiały być 
ewidencjonowane w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez każdego 
sędziego, co miało służyć zapewnieniu jednostajności w orzecznictwie27.  

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że na gruncie ustawy 
o NTA z 1922 r. oraz Regulaminu NTA z 1923 r. jednolitość orzecznictwa 

                                                           
25 W razie równej ilości głosów rozstrzygał głos przewodniczącego – por. § 9 rozporządzenia 
Prezydenta RP z 1923 r. 
26 L. Ehrlich, Jednostajność w orzecznictwie Najwyższego Trybunału Administracyjnego. Uwagi 
z powodu nowego regulaminu N.T.A., [w:] Przegląd prawa i administracji, red. E Till, R. Long-
champs, J. Münz, Lwów 1923, s. 263, cyt. za: A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 34.  
27 D. Malec, Najwyższy Trybunał Administracyjny 1922-1939 w świetle własnego orzecznictwa, 
Warszawa-Kraków 1999, s. 186. 
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Trybunału była bardzo istotną kwestią. Miała ona bowiem zapewniać bezpie-
czeństwo prawne, poprzez przyjęcie, że pewne zasady prawne będą w określony 
sposób stosowane w przyszłości28. 

Nowelizacja ustawy o NTA z 1926 r.29 wprowadziła zmiany zmierzające 
do zmniejszenia składów orzekających i wzmocnionych30. Zgodnie ze znowe-
lizowanym art. 18 skład orzekający miał składać się z trzech, względnie pięciu 
sędziów, włączając w tę liczbę przewodniczącego. O ilości sędziów składu orze-
kającego decydował na posiedzeniu niejawnym skład przekazujący sprawę do 
rozprawy po wysłuchaniu wniosku sędziego-referenta, przy czym dla przekaza-
nia sprawy składowi trzech sędziów konieczna była jednomyślność kompletu 
przekazującego. W składzie trzech sędziów odbywały się z reguły posiedzenia 
niejawne.  

W związku z przedstawioną powyżej zmianą liczebności składów orzeka-
jących wprowadzono również zmianę polegającą na zmniejszeniu wielkości 
składów wzmocnionych. Art. 18 ust. 6 ustawy o NTA z 1922 r., w brzmieniu 
po nowelizacji z 1926 r., zakładał bowiem, że komplet (skład) może przekazać 
rozstrzygnięcie kwestii prawnej bądź kompletowi wzmocnionemu do liczby 
pięciu lub dziewięciu sędziów, łącznie z przewodniczącym, bądź Ogólnemu 
Zgromadzeniu Trybunału.  

Ustawę o Najwyższym Trybunale Administracyjnym z 1922 r. zastąpiło 
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. 
o Najwyższym Trybunale Administracyjnym31, a Regulamin Trybunału 
z 1923 r. został zastąpiony Regulaminem NTA, wprowadzonym rozporządze-
niem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1932 r.32 

                                                           
28 L. Ehrlich, Jednostajność w orzecznictwie…, s. 263, cyt. za: A. Skoczylas, Działalność uchwało-
dawcza…, s. 35. 
29 Ustawa z dnia 25 marca 1926 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy z dnia 3 sierpnia 
1922 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym, Dz.U. z 1926 r., nr 37 poz. 237. 
30 D. Malec, Najwyższy Trybunał Administracyjny…, s. 182-183. 
31 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. o Najwyższym 
Trybunale Administracyjnym, Dz.U. z 1932 r., nr 94, poz. 806, dalej jako: rozporządzenie Pre-
zydenta z 1932 r.  
32 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1932 r. – Regulamin Najwyższego 
Trybunału Administracyjnego, Dz.U. z 1932 r., nr 118 poz. 968, dalej jako: Regulamin NTA 
z 1932 r. 
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Rozporządzenie Prezydenta z 1932 r. przyznawało NTA kompetencję do 
podejmowania uchwał, które rozstrzygały zagadnienia prawne budzące wątpli-
wości oraz – co istotne – do dokonywania abstrakcyjnej wykładni przepisów 
prawa administracyjnego. 

W sprawach konkretnych, zgodnie z art. 10 rozporządzenia Prezydenta 
z 1932 r. Trybunał orzekał w składzie trzech sędziów. Kolegium orzekające 
mogło jednak przekazać rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego budzącego wąt-
pliwości kolegium zwiększonemu siedmiu sędziów lub Zgromadzeniu Ogól-
nemu Trybunału. 

Rozstrzygnięcia zagadnień prawnych podejmowane przez kolegium 
zwiększone oraz Zgromadzenie Ogólne Trybunału były ujmowane w zasadę 
prawną, którą wpisywano do księgi zasad prawnych (art. 11 ust. 2 rozporzą-
dzenia Prezydenta z 1932 r.). Jeżeli zaś w innej sprawie kolegium orzekające 
lub zwiększone zamierzało odstąpić od zasady prawnej wpisanej do księgi zasad 
prawnych, to zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia Prezydenta z 1932 r., 
musiało przedstawić daną zasadę do rozstrzygnięcia Zgromadzeniu Ogólnemu. 
Regulacja ta oznaczała zmniejszenie uprawnień składów wzmocnionych. Nie 
mogły one już samodzielnie odstąpić od swoich orzeczeń, co miało służyć jed-
nolitości orzecznictwa Trybunału33. Procedura podejmowania uchwał przez 
składy zwiększone i Zgromadzenie Ogólne unormowana była w Regulaminie 
NTA z 1932 r. Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z § 11 uchwały podejmowane 
były bezwzględną większością głosów obecnych, a przewodniczący oddawał 
głos na końcu. Uchwały były wiążące dla kolegium orzekającego (§ 15 Regu-
laminu NTA z 1932 r.).  

Istotnym novum, wprowadzonym rozporządzeniem Prezydenta z 1932 r. 
było przyznanie Zgromadzeniu Ogólnemu kompetencji do dokonywania abs-
trakcyjnej wykładni przepisów prawa. Zgodnie z art. 12 tego rozporządzenia, 
Zgromadzenie Ogólne, na wniosek Prezesa Rady Ministrów lub pierwszego 
prezesa, wyjaśniało przepisy prawne, które budziły wątpliwości lub których 
stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie. Wyjaśnienia te były ujmo-
wane w formę zasad prawnych i wpisywane do księgi zasad prawnych.  

                                                           
33 D. Malec, Najwyższy Trybunał Administracyjny…, s. 189.  
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Księga zasad prawnych34 prowadzona była pod nadzorem Pierwszego Pre-
zesa przez urzędnika sekretariatu prawniczego (§ 66 Regulaminu NTA z 1932 
r.). Zasada prawna, ustalana w postaci tezy przez zgromadzenie ogólne lub ko-
legium zwiększone, zgodnie z unormowaniami zawartymi w § 67-69 Regula-
minu NSA z 1932 r., komunikowana była niezwłocznie urzędnikowi sekreta-
riatu oraz przekazywana do wiadomości wszystkich sędziów. Poza tym, na pod-
stawie art. 13 rozporządzenia Prezydenta z 1932 r. Trybunał miał obowiązek 
wydawania zbioru swoich orzeczeń, zawierających rozstrzygnięcia zasadniczych 
zagadnień prawnych, do którego materiały zbierała i opracowywała specjalna 
komisja, złożona z czterech sędziów Trybunału (§70 Regulaminu NTA 
z 1932 r.).   

Powyższe regulacje miały niewątpliwie na celu zapewnienie jednolitej wy-
kładni przepisów prawa i zachowanie jednolitości i jednostajności orzecznictwa 
oraz zapewnienie pewności prawa oraz bezpieczeństwa prawnego dla stron, 
których sprawy rozstrzygano przed Trybunałem.  

W latach poprzedzających wybuch II wojny światowej regulacje dotyczące 
Najwyższego Trybunału Administracyjnego były kilkukrotnie nowelizowane. 
Mimo to zmiany te nie miały większego znaczenia dla ustroju Trybunału i za-
sad jego funkcjonowania. Należy jedynie zwrócić uwagę, że Konstytucja kwiet-
niowa z 1935 r.35 przesądziła w art. 70, że jedynym organem powołanym do 
orzekania o legalności aktów administracyjnych jest NTA, czym przecięto dys-
kusję o potrzebie powołania co najmniej dwuinstancyjnego sądownictwa ad-
ministracyjnego, zgodnie z zapisami poprzedniej konstytucji.  

Wybuch II wojny światowej przerwał działalność Najwyższego Trybu-
nału Administracyjnego. Po jej zakończeniu ogólne sądownictwo administra-
cyjne nie zostało reaktywowane36, choć zapowiadała to Ustawa Konstytucyjna 

                                                           
34 A. Skoczylas podaje, że księga zasad prawnych wzorowana była na systemie Spruchrepertorium 
i Judykatenbuch austriackiego Najwyższego Trybunału Sądowego, a nie jak wskazuje D. Malec 
– na wzór podobnego rozwiązania przyjętego na gruncie prawa o ustroju sądów powszechnych 
– księgi zasad Sądu Najwyższego – por. A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 37-38 
oraz cytowany tam L. Ehrlich, Jednostajność w orzecznictwie…, s. 263. Pogląd D. Malec odnaleźć 
można w: D. Malec, Najwyższy Trybunał Administracyjny…, s. 189.  
35 Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r., Dz.U. z 1935 r., nr 30 poz. 227, dalej jako: 
Konstytucja kwietniowa. 
36 Na zasadzie wyjątku funkcjonowało wówczas (od 1946 do 1974 r.) dwuinstancyjne sądow-
nictwo w sprawach ubezpieczeń społecznych, które można było uważać za administracyjne sądy 
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oraz cytowany tam L. Ehrlich, Jednostajność w orzecznictwie…, s. 263. Pogląd D. Malec odnaleźć 
można w: D. Malec, Najwyższy Trybunał Administracyjny…, s. 189.  
35 Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r., Dz.U. z 1935 r., nr 30 poz. 227, dalej jako: 
Konstytucja kwietniowa. 
36 Na zasadzie wyjątku funkcjonowało wówczas (od 1946 do 1974 r.) dwuinstancyjne sądow-
nictwo w sprawach ubezpieczeń społecznych, które można było uważać za administracyjne sądy 
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z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów 
Rzeczypospolitej Polskiej37, która w art. 26 stanowiła, że „osobna ustawa ustali 
tryb i zakres działania organów właściwych do orzekania o legalności aktów 
administracyjnych w zakresie administracji publicznej”38. Jako przyczyny nie-
powołania sądownictwa administracyjnego wskazywano m.in. coraz bez-
względniejszą dominację aparatu państwowego nad obywatelem39 oraz przyję-
cie tezy o braku sprzeczności między interesami państwa i jednostki w państwie 
socjalistycznym40. Argumenty te były niewątpliwie powiązane z sytuacją spo-
łeczno-polityczną oraz charakterystycznym dla tego okresu rozumieniem rela-
cji państwo-obywatel.  

Mimo to wielokrotnie podejmowane były próby reaktywowania sądow-
nictwa administracyjnego41, które aż do 1980 r. pozostawały nieskuteczne. 
Dopiero ustawą z dnia 31 stycznia 1980 r. o Naczelnym Sądzie Administra-
cyjnym oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego re-
aktywowano polskie sądownictwo administracyjne42. Utworzony został jedno-
instancyjny Naczelny Sąd Administracyjny. Nadzór nad jego działalnością w 
zakresie orzekania powierzono Sądowi Najwyższemu. Zgodnie z art. 5 ustawy 
o NSA z 1980 r. nadzór ten sprawowany był poprzez rozpoznawanie rewizji 
nadzwyczajnych od orzeczeń tego sądu, ustalanie wytycznych wymiaru spra-
wiedliwości i praktyki sądowej oraz – co istotne – poprzez podejmowanie 
uchwał zawierających odpowiedzi na pytania prawne. Uchwały Sądu Najwyż-
szego zawierające odpowiedzi na pytania prawne miały na celu wyjaśnienie 

                                                           
szczególne – jednak z uwagi na bardzo ograniczony rzeczowo zakres właściwości i możność wład-
czego merytorycznego rozstrzygania wielu spraw znacząco różniły się one od typowych sądów 
administracyjnych o kasacyjnym modelu działania – por. B. Banaszak, K. Wygoda, Funkcjono-
wanie sądownictwa administracyjnego…, s. 166.  
37 Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych 
organów Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 1947 r., nr 18 poz. 71. 
38 R. Hauser, Kształtowanie się pozycji…, s.157.  
39 Por. W. Dawidowicz, W sprawie sądownictwa administracyjnego, PiP 1956, z. 12, s. 1044.  
40 Z. Janowicz, Nowe prawo pocesowe w sferze administracji publicznej, RPEiS 1996, z. 1, s. 26.  
41 Szczegółowo por. A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…,s. 40-43 
42 Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie 
ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. z 1980 r. nr 4 poz. 8; dalej jako: 
ustawa o NSA z 1980 r.  

Działalność uchwałodawcza … w ujęciu historycznym 

47 

przepisów prawnych, które budzą wątpliwości albo których stosowanie wywo-
łało rozbieżności w orzecznictwie43.  

Podobna regulacja została zawarta w ustawie z dnia 20 września 1984 r. 
o Sądzie Najwyższym44. Ustanowiła ona następujące środki nadzoru: rozpo-
znawanie rewizji nadzwyczajnych od orzeczeń NSA, które były wnoszone przez 
ściśle określone podmioty (art. 13 pkt. 2 ustawy), podejmowanie uchwał za-
wierających wytyczne w zakresie wykładni prawa i praktyki sądowej w celu 
ujednolicania orzecznictwa (art. 13 pkt. 3 ustawy), podejmowanie, na wniosek 
uprawnionych podmiotów, uchwał mających na celu wyjaśnienie przepisów 
prawnych budzących wątpliwości45 lub których stosowanie wywołało rozbież-
ności (art. 13 pkt 4 ustawy), podejmowanie uchwał zawierających rozstrzygnię-
cie zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości w konkretnej sprawie 
(art. 13 pkt 5 ustawy)46.  

Zgodnie z art. 18 ustawy o SN z 1984 r. uchwały mające na celu wyja-
śnienie przepisów prawnych budzących wątpliwości lub których stosowanie 
wywołało rozbieżności w orzecznictwie w sprawach z zakresu prawa admini-
stracyjnego były podejmowane przez Sąd Najwyższy na wniosek: Pierwszego 
Prezesa lub Prezesa Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości – Prokura-
tora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich i Prezesa Naczelnego Sądu 
Administracyjnego w składzie siedmiu sędziów, całej izby, w składzie połączo-
nych izb lub w pełnym składzie SN.  

Natomiast zgodnie z art. 19 ustawy o SN z 1984 r. uchwały zawierające 
rozstrzygnięcie zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości w kon-
kretnej sprawie podejmowane były po przedstawieniu Sądowi Najwyższemu 
zagadnienia prawnego przez uprawnione sądy oraz składy orzekające SN. Jeśli 

                                                           
43 Por. art. 29 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o Sądzie Najwyższym, Dz.U. z 1962 r., nr 11 
poz. 54.  
44 Ustawa z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym, Dz.U. z 1984r., nr 45, poz. 241, 
dalej jako: ustawa o SN z 1984 r. 
45 Nowelizacją z 1993 r. uprawnienie z art. 13 pkt. 4 ustawy o SN przeniesiono do art. 13 pkt. 
3 oraz dodano do niego zwrot „w praktyce”, co miało podkreślać, że co prawda chodziło o abs-
trakcyjną wykładnię przepisów, ale była ona uzależniona od powstania wątpliwości w praktyce 
lub rozbieżności w orzecznictwie – por. J. Iwulski, Podejmowanie przez Sąd Najwyższy uchwał 
na podstawie art. 13 pkt. 3 ustawy o Sądzie Najwyższym, PS 1986, s. 48.  
46 R. Hauser, A. Kabat, Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego (zagadnienia wybrane), PiP 
1999, z. 1, s. 5.  
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46 R. Hauser, A. Kabat, Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego (zagadnienia wybrane), PiP 
1999, z. 1, s. 5.  
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zagadnienie prawne przedstawiał do rozstrzygnięcia skład trzech lub pięciu sę-
dziów Sądu Najwyższego – uchwałę konkretną podejmował skład siedmiu sę-
dziów, a gdy zagadnienie prawne przedstawiał skład siedmiu sędziów – skład 
całej izby. W innych przypadkach uchwały zapadały w składzie trzech sędziów, 
jednak skład ten również mógł przekazać to zagadnienie do rozstrzygnięcia 
składowi siedmioosobowemu.  

Warto zaznaczyć, że uchwały pełnego składu Sądu Najwyższego, połączo-
nych izb oraz całej izby, w myśl art. 23 pkt 2 ustawy o SN z 1984 r, zyskiwały 
moc zasad prawnych z chwilą ich podjęcia, a uchwały siedmiu sędziów – tylko 
wtedy, gdy skład ten tak postanowił. Co istotne, uchwały Sądu Najwyższego, 
nawet te ujęte w formę zasad prawnych, nie wiązały bezpośrednio Naczelnego 
Sądu Administracyjnego, lecz tylko składy orzekające Sądu Najwyższego. Nie-
mniej jednak wskazuje się, że oddziaływały one na orzecznictwo NSA siłą ar-
gumentacji i autorytetu SN47. Bezpośrednim celem ich podejmowania było 
bowiem ujednolicanie orzecznictwa, co nie mogło mieć miejsca w sytuacji 
braku respektowania przez Naczelny Sąd Administracyjny poglądów Sądu 
Najwyższego zawartych w uchwałach. Brak było jednak regulacji wymuszają-
cych respektowanie orzeczeń SN przez NSA oraz procedur prowadzących do 
ujednolicania orzecznictwa w obrębie samego NSA, co miało istotne znaczenie 
w dyskusji o potrzebie wprowadzenia nowych regulacji dotyczących sądownic-
twa administracyjnego48. 

Istotne znaczenie dla zapewnienia jednolitości orzecznictwa administra-
cyjnego i sądowoadministracyjnego miała instytucja pytań prawnych wprowa-
dzona ustawą z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach od-
woławczych49. Zgodnie z art. 22 pkt 1 niniejszej ustawy Samorządowe Kole-
gium Odwoławcze mogło, na zasadach określonych ustawami, wystąpić do 
Naczelnego Sądu Administracyjnego lub Trybunału Konstytucyjnego z pyta-
niem prawnym, od odpowiedzi, na które zależało rozstrzygnięcie rozpoznawa-
nej sprawy.  

                                                           
47 M. Sychowicz, Nadzór judykacyjny Sąd Najwyższego nad Naczelnym Sądem Administracyjnym, 
NP 1986, nr 7-8, s. 37.  
48 A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 45. 
49 Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych, Dz.U. 
z 1994 r., nr 122 poz. 593, dalej jako: ustawa o SKO z 1994 r.  
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Uregulowanie to zostało utrzymane i uszczegółowione na gruncie nowej 
ustawy o NSA z dnia 11 maja 1995 r.50 Poza tym ustawa ta wprowadziła szereg 
istotnych zmian w procedurze sądowoadministracyjnej. Przede wszystkim 
przeniosła procedurę sądową z kodeksu postępowania administracyjnego oraz 
wprowadziła instytucjonalne rozwiązania zmierzające do zapewnienia jednoli-
tości orzecznictwa NSA.  

Zgodnie z art. 49 pkt 1 ustawy o NSA z 1995 r. skład orzekający mógł 
wystąpić do Prezesa NSA o rozpoznanie sprawy przez skład siedmiu sędziów 
z uwagi na występujące w sprawie wątpliwości prawne. Ponadto, skład orzeka-
jący mógł z tych samych przyczyn wystąpić do Prezesa o wyjaśnienie wątpli-
wości przez skład siedmiu sędziów, izby lub połączonych izb51 w drodze 
uchwały (art. 49 pkt 2 niniejszej ustawy). Uchwała ta, w myśl art. 49 pkt 5 
ustawy o NSA z 1995 r. wiązała wyłącznie w danej sprawie. W ten sposób 
zrezygnowano z pierwotnej wersji tego przepisu, zgodnie z którym pogląd wy-
rażony przez skład poszerzony wiązałby we wszystkich sprawach do czasy 
zmiany stanowiska przez odpowiedni skład NSA52. Jak już wcześniej wskazano, 
uchwały mogły być podejmowane również z inicjatywy Samorządowych Kole-
giów Odwoławczych, co uregulowane zostało w art. 18 pkt 2 i art. 50 ustawy 
o NSA z 1995 r. oraz w art. 22 ust. 2-5 ustawy o SKO z 1994 r53.  

Kamieniem milowym w historii polskiego sądownictwa administracyj-
nego była zapowiedź utworzenia dwuinstancyjnego sądownictwa, która została 
zawarta w Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. Nastąpiło to z dniem 
1 stycznia 2004 r., kiedy swoje funkcjonowanie rozpoczęło dwuinstancyjne są-
downictwo administracyjne w postaci wojewódzkich sądów administracyjnych 

                                                           
50 Ustawa z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, Dz.U. z 1995 r., 
nr 74 poz. 368, dalej jako: ustawa o NSA z 1995 r. 
51 Wskazać należy, że w okresie obowiązywanie ustawy o NSA z 1995 r. tylko raz skład orzeka-
jący zwrócił się o wydanie uchwały do składu szerszego niż siedmiu sędziów NSA; Por. postano-
wienie NSA z 25.04.2001 r., V SA 439/01. Do wyjaśnienie wątpliwości przez skład izby osta-
tecznie nie doszło – szczegółowo: A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 47.  
52 J. Świątkiewicz, Naczelny Sąd Administracyjny. Komentarz do ustawy, Białystok 1999, s. 31; 
A.Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 46.  
53 Warto zauważyć, że uprawnienie do wystąpienia z pytaniem prawnym przysługiwało pełnemu 
składowi SKO, a nie składowi rozpoznającemu sprawę. Jednakże, jeżeli pełen skład przychylił 
się do wniosku zwrócenie się do NSA o wydanie uchwały to był on zasadniczo związany treścią 
pytania prawnego składu rozpoznającego sprawę. Zostało to potwierdzone w uchwale NSA 
z 12 lutego 1996 r., IV SA 24/95. Por. R. Hauser, A. Kabat, Uchwały Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego (zagadnienia wybrane) …, s. 11. 
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jako sądów I instancji oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego jako sądu 
II instancji54.  

3. Rys historyczny działalności uchwałodawczej 
niemieckich sądów administracyjnych 

Geneza uprawnień uchwałodawczych niemieckich sądów administracyj-
nych jest nierozerwalnie związana z historią i rozwojem samego sądownictwa 
administracyjnego na ziemiach niemieckich. Pierwsze wzmianki o próbie zbu-
dowania jednolitego porządku prawnego i dążenia do ujednolicenia orzecznic-
twa pochodzą sprzed ponad 1000 lat. Frankońscy prałaci zaproponowali wtedy 
przeniesienie frankońskiego prawa plemiennego na teren I Rzeszy Niemiec-
kiej55. Źródła historyczne wskazują jednak, że próba ta okazała się nieudana, 
ponieważ z uwagi na zmiany granic porządki prawne zaczęły się mieszać, a ko-
lejne akty prawa miejscowego doprowadziły do trwającego wiele wieków roz-
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54 Jak już wcześniej wspomniano, niniejsza reforma została wprowadzona ustawą z dnia 25 lipca 
2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r., nr 153, poz. 1269 ze 
zm., dalej jako: p.u.s.a.), ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r., nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej jako p.p.s.a.), ustawą 
z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r., nr 153, poz. 1271 ze zm.). 
55 M. Schulte, Rechtsprechungseinheit…, s. 19.  
56 R. Sohm, Die deutsche Rechtsentwicklung und die Codifikationsfrage, GrünhutsZ 1874, t. 1, 
s. 248 i n.  
57 H. Linhart, J. Harbuch, Handbuch…, s. 60. 
58 Ibidem. 
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że utworzenie szczególnego pionu sądów do spraw administracyjnych jest nie-
potrzebne i dlatego postulowano o przekazanie kontroli nad działalnością wła-
dzy publicznej istniejącym sądom powszechnym59. Pogląd ten znalazł swoje 
odzwierciedlenie w § 182 Konstytucji Rzeszy60, który stanowił, że „likwiduje 
się szczególny wymiar sprawiedliwości w sprawach administracyjnych. 
O wszystkich naruszeniach prawa rozstrzygają sądy”.  

Z czasem jednak liczba zwolenników wprowadzenia odrębnego sądow-
nictwa administracyjnego rosła. Szczególną rolę odegrał w tym zakresie Rudolf 
von Gneist, niemiecki prawnik i polityk, który postulował o przekazanie spo-
rów z zakresu prawa administracyjnego sądom administracyjnym, by zapewnić 
stronom ochronę przed nadużyciami upartyjnionej administracji i przed ko-
rupcją biurokratów61.  

Postulaty te zostały zrealizowane dopiero w drugiej połowie XIX w. 
Pierwszy niezależny, oddzielony od administracji publicznej Trybunał Admi-
nistracyjny (niem. Verwaltungsgerichtshof) powstał w Wielkim Księstwie Bade-
nii w 1863 r.62. Jako sąd drugiej i ostatniej instancji Trybunał rozstrzygał 
sprawy z zakresu prawa publicznego podczas jawnej rozprawy63. Następnie 
w 1875 r. na terenie Prus utworzono Wyższy Sąd Administracyjny (niem. Obe-
rverwaltungsgericht). W kolejnych latach sądownictwo administracyjne rozwi-
nęło się również w Wielkim Księstwie Hesji, Wirtembergii i Bawarii.  

Zjednoczenie Niemiec zakończone utworzeniem Cesarstwa Niemiec-
kiego w 1871 r. doprowadziło do dużych zmian w niemieckim sądownictwie. 
Uchwalona w 1877 r. ustawa o ustroju sądów64 zakładała utworzenie instan-
cyjnego sądownictwa powszechnego, na czele którego miał stać Sąd Rzeszy 
(niem. Reichsgericht). Zakładała ona również podział sądownictwa na sądow-
nictwo powszechne i sądownictwo administracyjne. Zgodnie z § 13 GVG sądy 
powszechne były właściwe do rozstrzygania wszystkich sporów, które nie były 

                                                           
59 Ibidem.  
60 Konstytucja Rzeszy Niemieckiej z dnia 28 marca 1849 r. (niem. Verfassung des deutschen Rei-
ches), RgBl. z 1849 r., nr 16, s. 101-147. 
61 H. Linhart, J. Harbuch, Handbuch…, s. 62.  
62 Trybunał administracyjny w Wielkim Księstwie Badenii został powołany ustawą z dnia 5 paź-
dziernika 1963 r. o organizacji administracji wewnętrznej (niem. Gesetz, die Organisation der 
inneren Verwaltung betreffend), BadRegBl. z 1963 r., s. 399 i n. 
63 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, s. 119.  
64 Ustawa o ustroju sądów z dnia 27 stycznia 1877 r. (niem. Gerichtsverfassungsgesetz), RgBl. 
Z 1877 r., nr 4, s. 41-76. 
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59 Ibidem.  
60 Konstytucja Rzeszy Niemieckiej z dnia 28 marca 1849 r. (niem. Verfassung des deutschen Rei-
ches), RgBl. z 1849 r., nr 16, s. 101-147. 
61 H. Linhart, J. Harbuch, Handbuch…, s. 62.  
62 Trybunał administracyjny w Wielkim Księstwie Badenii został powołany ustawą z dnia 5 paź-
dziernika 1963 r. o organizacji administracji wewnętrznej (niem. Gesetz, die Organisation der 
inneren Verwaltung betreffend), BadRegBl. z 1963 r., s. 399 i n. 
63 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, s. 119.  
64 Ustawa o ustroju sądów z dnia 27 stycznia 1877 r. (niem. Gerichtsverfassungsgesetz), RgBl. 
Z 1877 r., nr 4, s. 41-76. 
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zastrzeżone dla organów administracji i sądów administracyjnych. Co istotne, 
ustawa z 1877 r., wzorem regulacji występujących w Prusach, wprowadzała 
instytucję połączonych Senatów (niem. Vereinigte Senate), które miały stać na 
straży jednolitości orzecznictwa Sądu Rzeszy65. Zgodnie z § 137 GVG, jeżeli 
Senat rozpoznający sprawę cywilną albo karną chciał odstąpić od stanowiska 
wyrażonego wcześniej przez inny Senat albo połączone Senaty, to musiał prze-
kazać sprawę do rozstrzygnięcia połączonym Senatom. Podkreślić należy, że 
powyższe regulacje stały się później wzorem dla kolejnych instytucji powoły-
wanych w celu ujednolicania orzecznictwa, zarówno powszechnego, jak i ad-
ministracyjnego.  

Koniec XIX w. to również czas rozwoju sądownictwa administracyjnego. 
Do czasu uchwalenia Konstytucji Weimarskiej w 1919 r.66 w prawie wszyst-
kich krajach związkowych istniało już niezależne sądownictwo administra-
cyjne67.  

W Republice Weimarskiej część przedstawicieli władzy, doktryny i są-
downictwa postulowała utworzenie jednego, wspólnego dla wszystkich krajów 
związkowych Sądu Administracyjnego Rzeszy (niem. Reichsverwaltungsge-
richt)68. Postulat ten znalazł swoje odzwierciedlenie w art. 107 Konstytucji We-
imarskiej, zgodnie z którym ,,w celu ochrony jednostki przed zarządzeniami 
i rozporządzeniami władzy publicznej, w Rzeszy i w krajach związkowych po-
wołuje się sądy administracyjne”. Jednakże z uwagi na rozbieżność interesów 
władz Rzeszy i władz krajów związkowych debata o możliwości utworzenia 
Sądu Administracyjnego Rzeszy i rozbudowania struktury instancyjnej trwała 
aż do 1930 r.69 Mimo przygotowania projektu ustawy70 nie został on uchwa-
lony71. Warto zauważyć, że w czasie istnienia Republiki Weimarskiej jedynie 
władze Hamburga zdecydowały się w 1921 r. na utworzenie dwuinstancyjnego 

                                                           
65 C. Meyer, Die Sicherung der Einheitlichkeit…, s. 25.  
66 Konstytucja Republiki Weimarskiej z dnia 11 sierpnia 1919 r. (niem. Die Verfassung des Deut-
schen Reichs), RGBl. z 1919 r., s. 1383. 
67 E. Trostel, Die Verwaltungsgerichtsbarkeit von der Gründung bis zum Ausgang des Kaiserreichs, 
[w:] VBlBW 1988, s. 364.  
68 F. Hufen, Verwaltungsprozzesrecht…, s. 30.  
69 Ibidem.  
70 Projekt ustawy o Sądzie Administracyjnym Rzeszy z 1930 r. (niem. Der Gesetzentwurf über 
das Reichsverwaltungsgericht) przedłożony Radzie Rzeszy w dniu 26 sierpnia 1930 r., RR-Drucks. 
z 1930, nr 155. 
71 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, s. 121. 
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sądownictwa administracyjnego, poprzez powołanie Sądu Administracyjnego 
(niem. Verwaltungsgericht) oraz Wyższego Sądu Administracyjnego (niem. 
Oberverwaltungsgericht)72.  

Zanim jednak zostaną omówione kolejne losy sądownictwa administra-
cyjnego przed wybuchem II wojny światowej warto dokładniej przyjrzeć się 
projektowi ustawy o Sądzie Administracyjnym Rzeszy z 1930 r., który osta-
tecznie nie został uchwalony. W kontekście prowadzonych rozważań jest to 
szczególnie istotne z uwagi na fakt, iż projekt ten przewidywał wprowadzenie 
dwóch interesujących mechanizmów, które miały na celu ujednolicanie orzecz-
nictwa sądowoadministracyjnego.  

Po pierwsze projektodawca zaproponował mechanizm pozwalający na za-
chowanie jednolitości orzecznictwa w obrębie danego Senatu. Sprawy admini-
stracyjne miały być rozstrzygane przez Senaty, w skład których wchodzić miało 
co najmniej pięciu sędziów. W sytuacji zaś, gdy liczba sędziów w Senacie by-
łaby parzysta, najmłodszy z sędziów podczas głosowania nie miałby prawa 
głosu, chyba, że byłby on sędzią sprawozdawcą73. Podkreślić jednak należy, że 
Senat zawsze musiał obradować w pełnym składzie. Z obowiązku brania 
udziału w postępowaniu sędzia mógł być zwolniony wyłącznie z uwagi na 
szczególne okoliczności. Takie ukształtowanie składu Senatu miało doprowa-
dzić do jednolitego stosowania prawa w każdej sprawie oraz utrzymania stałej 
linii orzeczniczej74. Projektodawcy wychodzili bowiem z założenia, że w przy-
padku, gdy Senat liczyłby więcej niż pięciu sędziów, a do składu orzekającego 
w sprawie wybieranych byłoby tylko pięciu z nich, to mogłoby to prowadzić 
do rozstrzygania tych samych zagadnień prawnych w różnych sprawach w inny 
sposób, z uwagi na to, że składy orzekające tego samego Senatu ulegałyby zmia-
nie75. Obowiązek orzekania w pełnym składzie w każdej sprawie miał na celu 
– w zamyśle autorów projektu – zapewnienie wewnętrznej spójności linii 
orzeczniczej danego Senatu. 

Projektodawcy dostrzegli również zagrożenie dokonywania różnej wy-
kładni tych samych przepisów przez różne Senaty Sądu Administracyjnego 

                                                           
72 F. Hufen, Verwaltungsprozzesrecht…, s. 30.  
73 Uzasadnienie projektu ustawy o Sądzie Administracyjnym Rzeszy z 1930 r. (niem. Der Geset-
zentwurf über das Reichsverwaltungsgericht), JR 1930, nr 23, s. 242. 
74 Ibidem.  
75 Uzasadnienie projektu ustawy o Sądzie Administracyjnym Rzeszy…, s. 242. 
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72 F. Hufen, Verwaltungsprozzesrecht…, s. 30.  
73 Uzasadnienie projektu ustawy o Sądzie Administracyjnym Rzeszy z 1930 r. (niem. Der Geset-
zentwurf über das Reichsverwaltungsgericht), JR 1930, nr 23, s. 242. 
74 Ibidem.  
75 Uzasadnienie projektu ustawy o Sądzie Administracyjnym Rzeszy…, s. 242. 
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Rzeszy. Aby temu przeciwdziałać, zaproponowali utworzenie Wielkiego Se-
natu76 (niem. Großer Senat), któremu przewodniczyć miał Prezydent Sądu77. 
Wielki Senat miał przejąć część kompetencji od Zgromadzenia Ogólnego Sę-
dziów tego sądu (niem. Vollversammlung). Jego główne zadanie miało polegać 
na rozstrzyganiu wątpliwości i sporów co do sposobu wykładni przepisów 
prawa powstałych pomiędzy Senatami. Oznacza to, że zgodnie z założeniami 
projektu Wielki Senat miał kompetencje do odpowiedzi na pytanie prawne 
o wykładnię przepisu, którego stosowanie wywołało rozbieżności pomiędzy Se-
natami, w żadnym jednak wypadku nie mógł rozstrzygać sprawy co do istoty78. 
Wielki Senat mógł skorzystać z tego uprawnienia w szczególnie wyjątkowych 
sytuacjach, tylko po to, aby rozstrzygnąć pytanie prawne będące przedmiotem 
sporu między Senatami. Projekt ustawy zakładał ponadto możliwość wyjątko-
wego odstąpienia od powołania Wielkiego Senatu mimo wystąpienia rozbież-
ności w wykładni przepisów prawa między Senatami. Powołanie Wielkiego Se-
natu było zbędne w sytuacjach, gdy Senat, który przy rozpoznaniu sprawy ad-
ministracyjnej chciał odstąpić od wykładni przepisów przyjętej przez inny Se-
nat, otrzymał na to jego zgodę79. Takie rozwiązanie miało uzasadnienie prak-
tyczne, ponieważ w takiej sytuacji brak było podstaw do powoływania Wiel-
kiego Senatu z uwagi na zmianę zdania pierwotnie decydującego Senatu, a tym 
samym brak rozbieżności, które mogłyby zostać rozstrzygnięte80.  

Rozwiązania te, z uwagi na nieuchwalenie ustawy, nie stały się powszech-
nie obowiązującym prawem. Zapoczątkowały one jednak dyskusję o potrzebie 
powołania jednego, wspólnego sądu administracyjnego oraz dążenia do ujed-
nolicania orzecznictwa sądowoadministracyjnego przy udziale Wielkich Sena-
tów. 

                                                           
76 Instytucja Wielkiego Senatu po raz pierwszy została wprowadzona na gruncie Ordynacji Po-
datkowej Rzeszy (niem. Reichsabgabenordnung) z dnia 13 grudnia 1919 r., RGBl. z 1919 r., 
s. 1993. Zgodnie z § 44 tej ustawy publikacji podlegały tylko te orzeczenia Finansowego Try-
bunału Rzeszy, które miały zasadnicze znaczenie. Zaś § 46 Ordynacji wskazywał, że jeżeli Senat 
rozpoznający sprawę chciał odstąpić od poglądu wyrażonego w jakimkolwiek opublikowanym 
orzeczeniu, to przekazywał sprawę wraz z uzasadnieniem swojego poglądu prawnego do rozpo-
znania przez Wielki Senat. 
77 Uzasadnienie projektu ustawy o Sądzie Administracyjnym Rzeszy…, s. 242. 
78 Uzasadnienie projektu ustawy o Sądzie Administracyjnym Rzeszy…, s. 243. 
79 Ibidem. 
80 Ibidem. 
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W okresie rządów narodowo-socjalistycznych obywatele zostawili właści-
wie pozbawieni ochrony sądowoadministracyjnej a sam system sądownictwa 
administracyjnego został w znacznym stopniu ograniczony81. Najpierw, na 
podstawie ustawy o odbudowie Rzeszy82 wymiar sprawiedliwości został prze-
kazany Rzeszy, a następnie, na skutek rozporządzenia z dnia 6 listopada 1939 
r.83, sądy administracyjne I instancji zostały zniesione, a ich kompetencje przy-
znano administracyjnym organom państwowym84.   

Dwa lata później na mocy dekretu Führera z dnia 3 kwietnia 1941 r.85 
włączono wszystkie pozostałe sądy administracyjne do jednego Sądu Admini-
stracyjnego Rzeszy (niem. Reichsverwaltungsgericht). Takie działanie, mimo że 
nawiązywało do dyskusji z czasów Republiki Weimarskiej o utworzeniu jed-
nego, wspólnego, najwyższego sądu administracyjnego86, miało na celu wyłącz-
nie uproszczenie administracji oraz – z uwagi na czas wojny – zmniejszenie 
ilości personelu i obniżenie kosztów87. Należy podkreślić, że Sądowi Admini-
stracyjnemu Rzeszy w żadnym wypadku nie można było przypisać przymiotu 
niezależności, a ponadto nie można było mówić o jakiejkolwiek niezawisłości 
sędziów, ponieważ, zgodnie z § 4 dekretu mogli oni zostać usunięci z urzędu 
na zakończenie roku rozliczeniowego.  

W kontekście prowadzonych rozważań warto jednak zwrócić uwagę, że 
w rozporządzeniu88 wprowadzającym i uzupełniającym powyższy dekret prze-
widziano utworzenie w Sądzie Administracyjnym Rzeszy Wielkiego Senatu 
(niem. Großer Senat). Zadania Wielkiego Senatu koncentrowały się na zapew-
nianiu jednolitości orzecznictwa oraz dokonywaniu prawotwórczej wykładni 
                                                           
81 H. Sendler, 125 Jahre Verwaltungsgerichtsbarkeit: Woher – wohin?, VBlBW 1989, s. 41. 
82 Ustawa o odbudowie Rzeszy z dnia 30 stycznia 1934 r. (niem. Gesetz über den Neuaufbau des 
Reichs), RgBl. z 1934 r., s. 75. 
83 Drugie rozporządzenie o uproszczeniu administracji z dnia 6 listopada 1939 r. (niem. Zweite 
Verordnung über die Vereinfachung der Verwaltung), RgBl. z 1939 r., s. 2168.  
84 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, s. 121.  
85 Dekret Führera i Kanclerza Rzeszy o powołaniu Sądu Administracyjnego Rzeszy z dnia 
3 kwietnia 1941 r. (niem. Erlaß des Führers und Reichskanzlers über die Errichtung des Reichsver-
waltungsgerichts), RgBl. z 1941 r. s. 201 i n.dalej jako: dekret z 1941 r.  
86 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, s. 121. 
87 Por. § 1 dekretu z 1941 r.  
88 Pierwsze rozporządzenie wprowadzające i uzupełniające dekret Fuhrera i Kanclerza Rzeszy 
o powołaniu Sądu Administracyjnego Rzeszy z dnia 20 kwietnia 1941 r. (niem. Erste Verordnung 
zur Durchführung und Ergänzung des Erlasses des Führers und Reichskanzlers über die Errichtung 
des Reichsverwaltungsgerichts), RgBl z 1941r., s. 224. dalej jako: rozporządzenie wprowadzające 
i uzupełniające z 1941 r.  



Działalność uchwałodawcza … w ujęciu historycznym 

55 
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81 H. Sendler, 125 Jahre Verwaltungsgerichtsbarkeit: Woher – wohin?, VBlBW 1989, s. 41. 
82 Ustawa o odbudowie Rzeszy z dnia 30 stycznia 1934 r. (niem. Gesetz über den Neuaufbau des 
Reichs), RgBl. z 1934 r., s. 75. 
83 Drugie rozporządzenie o uproszczeniu administracji z dnia 6 listopada 1939 r. (niem. Zweite 
Verordnung über die Vereinfachung der Verwaltung), RgBl. z 1939 r., s. 2168.  
84 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, s. 121.  
85 Dekret Führera i Kanclerza Rzeszy o powołaniu Sądu Administracyjnego Rzeszy z dnia 
3 kwietnia 1941 r. (niem. Erlaß des Führers und Reichskanzlers über die Errichtung des Reichsver-
waltungsgerichts), RgBl. z 1941 r. s. 201 i n.dalej jako: dekret z 1941 r.  
86 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, s. 121. 
87 Por. § 1 dekretu z 1941 r.  
88 Pierwsze rozporządzenie wprowadzające i uzupełniające dekret Fuhrera i Kanclerza Rzeszy 
o powołaniu Sądu Administracyjnego Rzeszy z dnia 20 kwietnia 1941 r. (niem. Erste Verordnung 
zur Durchführung und Ergänzung des Erlasses des Führers und Reichskanzlers über die Errichtung 
des Reichsverwaltungsgerichts), RgBl z 1941r., s. 224. dalej jako: rozporządzenie wprowadzające 
i uzupełniające z 1941 r.  
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przepisów89. Wielki Senat był powoływany, gdy inny Senat zwrócił się do 
niego z pytaniem prawnym o zasadniczym znaczeniu oraz gdy Senat rozstrzy-
gający sprawę chciał odstąpić od poglądu wyrażonego w orzeczeniu innego Se-
natu lub Wielkiego Senatu90. Obie przesłanki powołania Wielkiego Senatu 
miały charakter obligatoryjny. Wyjątkiem była sytuacja, gdy Senat, od którego 
poglądu inny Senat chciał odstąpić, wyraził na to zgodę91. Pogląd wyrażony 
przez Wielki Senat w jego orzeczeniu był wiążący dla Senatu, który zwracał się 
o rozstrzygnięcie pytania prawnego92.  

Po zakończeniu II Wojny Światowej w 1945 r. funkcjonowanie niemiec-
kich organów wymiaru sprawiedliwości zostało zawieszone przez państwa oku-
pacyjne93. Proces odbudowy sądownictwa administracyjnego we wschodniej 
części kraju przebiegał powoli. Okupanci radzieccy nie godzili się bowiem na 
kontrolowanie ich działań przez sądy administracyjne94. Mimo że, uchwalona 
w 1949 r. Konstytucja Niemieckiej Republiki Demokratycznej95 zakładała 
utworzenie sądów administracyjnych i przekazanie im kompetencji do kontro-
lowania władzy publicznej ostatecznie nie doszło do utworzenia instancyjnego, 
niezależnego sądownictwa administracyjnego96. 

Zupełnie inaczej sytuacja wyglądała na terenie brytyjskiej, amerykańskiej 
i francuskiej strefy okupacyjnej. Jeszcze przed formalnym utworzeniem Repu-
bliki Federalnej Niemiec rozpoczął się tam proces kształtowania konstytucyj-
nych podstaw ustroju97. Przywracanie sądownictwa administracyjnego rozpo-
częto już w 1946 r.98  

                                                           
89 Por. § 3 zd. 1 rozporządzenia wprowadzającego i uzupełniającego z 1941 r.  
90 Por. § 3 zd. 2 rozporządzenia wprowadzającego i uzupełniającego z 1941 r.  
91 Por. § 3 zd. 3 rozporządzenia wprowadzającego i uzupełniającego z 1941 r.  
92 Por. § 5 zd. 2 rozporządzenia wprowadzającego i uzupełniającego z 1941 r.  
93 H. Linhart, J. Harbuch, Handbuch…, s. 65.  
94 Por. J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, s. 122. 
95 Konstytucja Niemieckiej Republiki Demokratycznej z dnia 7 października 1949 r. (niem. 
Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik), GBl. z 1949 r., s. 4 i n. 
96 Szczegółowo por.: W. Bernet, Das Problem der Gerichtsbarkeit über Verwaltungssachen in der 
Entwicklung der DDR, DÖV 1990, s. 409-410. 
97 S. Bożyk, Ustawa Zasadnicza RFN i jej nowelizacje po Zjednoczeniu Niemiec w 1990 r., 
[w:] M. Grzybowski, P. Tuleja, Państwo demokratyczne, prawne i socjalne. Studia Konstytucyjne, 
t. 1, Kraków 2014, s. 33. 
98 Ustawa nr 36 Sojuszniczej Rady Kontroli Niemiec z dnia 10 października 1946 r. (niem. 
Kontrollratgesetz Nr. 36), Amtsblatt des Kontrollrats z 1946 r., s. 183 i n. 
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W późniejszym okresie na dalszy rozwój sądownictwa administracyjnego 
duży wpływ miało uchwalenie Ustawy Zasadniczej99. Przede wszystkim wpro-
wadzała ona klauzulę generalną, zgodnie z którą każdemu, kogo prawa zostały 
naruszone przez władzę publiczną, przysługuje droga prawna (art. 19 ust. 4 
GG). Ponadto rozdzielono sadownictwo powszechne od sądownictwa admini-
stracyjnego, pracy, socjalnego, finansowego100. 

Warto również podkreślić, że w celu zapewnienia jednolitości przepisów 
prawa federalnego art. 95 GG przewidywał powołanie Najwyższego Trybunału 
Federalnego (niem. Oberste Bundesgericht), który w sprawach o zasadniczym 
znaczeniu miał decydować o utrzymaniu jednolitości orzecznictwa najwyż-
szych sądów federalnych. Zapis ten nie został jednak wykonany i do powołania 
Najwyższego Trybunału Federalnego ostatecznie nie doszło101.  

Niemiecki ustawodawca okazał się bardziej konsekwentny w kwestii ure-
gulowania procedur postępowania przed reaktywowanymi sądami administra-
cyjnymi. W 1952 r. wydano ustawę o Federalnym Sądzie Administracyj-
nym102, która powołała Federalny Sąd Administracyjny z siedzibą w Berlinie103 
jako najwyższą instancję w ramach sądownictwa administracyjnego. W ustawie 
tej przewidziano również utworzenie Wielkiego Senatu (niem. Großer Senat), 
który miał za zadanie czuwać nad zachowaniem spójności i jednolitości orzecz-
nictwa Federalnego Sądu Administracyjnego.  

Zgodnie z § 47 ust. 1 ustawy o FSA z 1952 r. Wielki Senat rozstrzygał 
pytania prawne, gdy senat orzekający w konkretnej sprawie chciał odstąpić od 
poglądu prawnego wyrażonego w zakresie tego pytania przez inny Senat lub 
przez Wielki Senat. W takiej sytuacji Wielki Senat powoływany był obligato-
ryjnie i rozstrzygał pytanie prawne bez przeprowadzenia ustnej rozprawy.  

Wielki Senat mógł być również powołany fakultatywnie na podstawie 
§ 47 ust. 2 ustawy o FSA z 1952 r. Skład orzekający mógł bowiem zwrócić się 

                                                           
99 Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec z dnia 23 maja 1949 r. (niem. Grundgesetz 
für die Bundesrepublik Deutschland), BGBl. z 1949, Nr. 1 ze zm. 
100 Por. Art. 96 GG w brzmieniu z 1949 r.  
101 Szczegółowo por.: M. Schulte, Rechtsprechungseinheit…s. 32-37.  
102 Ustawa o Federalnym Sądzie Administracyjnym z dnia 23 września 1952 r. (niem. Gesetz 
über das Bundesverwaltungsgericht), BGBl. z 1952 r., s. 625, dalej jako ustawa o FSA z 1952 r.  
103 Należy podkreślić, że z uwagi na zjednoczenie Niemiec Parlament w 1992 r. podjął decyzję 
o przeniesieniu siedziby Federalnego Trybunału Administracyjnego z Berlina do Lipska, do bu-
dynku dawnego Sądu Rzeszy (niem. Reichsgericht). Od 2002 r. FSA ma swoją siedzibę w Lipsku.  
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99 Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec z dnia 23 maja 1949 r. (niem. Grundgesetz 
für die Bundesrepublik Deutschland), BGBl. z 1949, Nr. 1 ze zm. 
100 Por. Art. 96 GG w brzmieniu z 1949 r.  
101 Szczegółowo por.: M. Schulte, Rechtsprechungseinheit…s. 32-37.  
102 Ustawa o Federalnym Sądzie Administracyjnym z dnia 23 września 1952 r. (niem. Gesetz 
über das Bundesverwaltungsgericht), BGBl. z 1952 r., s. 625, dalej jako ustawa o FSA z 1952 r.  
103 Należy podkreślić, że z uwagi na zjednoczenie Niemiec Parlament w 1992 r. podjął decyzję 
o przeniesieniu siedziby Federalnego Trybunału Administracyjnego z Berlina do Lipska, do bu-
dynku dawnego Sądu Rzeszy (niem. Reichsgericht). Od 2002 r. FSA ma swoją siedzibę w Lipsku.  
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do Wielkiego Senatu o rozstrzygnięcie pytania prawnego o zasadniczym zna-
czeniu, jeżeli uznał, że służy to wykładni prawotwórczej lub zapewnieniu jed-
nolitości orzecznictwa.  

Zgodnie z § 47 ust. 5 ustawy o FSA z 1952 r. Wielki Senat składał się 
z sześciu sędziów i Prezydenta, który jednocześnie przewodniczył jego obra-
dom. Jeśli Wielki Senat stwierdził, że jego powołanie jest dopuszczalne i uza-
sadnione, to wydawał uchwałę z rozstrzygnięciem pytania prawnego, która 
wiązała wyłącznie skład rozpoznający daną sprawę (§ 47 ust. 3 ustawy o FSA 
z 1952 r.). Jednak przed jej wydaniem musiało nastąpić wysłuchanie rzecznika 
interesu publicznego (niem. Oberbundesanwalt), który reprezentował interes 
federacji w postępowaniach przed Federalnym Sądem Administracyjnym 
(§ 46 ust. 4 ustawy o FSA z 1952 r.).  

W kolejnych latach toczyła się debata o potrzebie całościowego uregulo-
wania procedury sadowoadministracyjnej na wszystkich jej szczeblach. Zasad-
niczo powstały w tym zakresie dwa projekty ustawy o postępowaniu przed są-
dami administracyjnymi – projekt rządowy i projekt prezydencki. Warto wska-
zać, że projekt rządowy nie różnił się w dużym stopniu od ustawy o FSA z 1952 
r., jeśli chodzi o zakres działalności uchwałodawczej Wielkich Senatów. Pro-
jektodawcy proponowali jedynie przywrócenie konieczności przeprowadzenia 
ustnej rozprawy przed wydaniem uchwały przez Wielki Senat104. Projekt pre-
zydencki z kolei nie przewidywał powołania Wielkich Senatów. Pytania 
prawne składów orzekających rozstrzygać miał połączony Senat (niem. Verein-
igte Senate), w skład którego wchodzili wszyscy sędziowie FSA. Senat połą-
czony mógł wydawać rozstrzygnięcia tylko wtedy, gdy przynajmniej 2/3 
wszystkich sędziów brało udział w posiedzeniu.  

Ostatecznie dyskusja o kształcie niemieckiego sądownictwa administra-
cyjnego zakończyła się wraz z uchwaleniem w 1960 r. ustawy o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi105, która ze zmianami106 obowiązuje do dziś.  

                                                           
104 Szczegółowo o projektach VwGO por.: J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 
nb. 4 i n.  
105 Ustawa z dnia 21 stycznia 1960 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (niem. 
Verwaltungsgerichtsordnung), BGBl. z 1960 r., s. 17 ze zm. 
106 Warto zwrócić uwagę, że w zakresie działalności uchwałodawczej Wielkich Senatów istotne 
znaczenie miała nowelizacja wprowadzona w 1990 r. ustawą o uproszczeniu wymiaru sprawie-
dliwości, która była konsekwencją zjednoczenia Niemiec i stosowania ustawy o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi z 1960 r. jednolicie na terenie całego kraju. Obecne brzmienie 
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W 1968 r., z uwagi ma niepowołanie Najwyższego Sądu Federalnego, do-
konano zmiany art. 95 ustawy zasadniczej, tworząc Wspólny Senat Najwyż-
szych Sądów Federalnych, który ma stać na straży jednolitości orzecznictwa 
pięciu najwyższych niemieckich sądów federalnych107. Równocześnie uchwa-
lono ustawę, która w sposób szczegółowy reguluje zasady tworzenia, organiza-
cji i funkcjonowania Wspólnego Senatu108. 

4. Wnioski 

Zaprezentowana powyżej analiza kształtowania się sądownictwa admini-
stracyjnego w Polsce i w Niemczech oraz genezy działalności uchwałodawczej 
tych sądów prowadzi do wniosku, że sądownictwo administracyjne na zie-
miach polskich i niemieckich ma co do zasady różną, ale bogatą tradycję.  

W obu krajach już w XIX wieku zaczęły się pojawiać pierwsze instytucje, 
których celem była ochrona obywatela przed niezgodnymi z prawem działa-
niami administracji publicznej. Wywarły one niewątpliwie duży wpływ na 
kształt obecnie obowiązujących regulacji, ponieważ to dzięki nim rozpoczął się 
proces dążenia do budowania niezależnego sądownictwa administracyjnego. 
Nie ulega wątpliwości, że rozwój sądowej kontroli administracji powiązany był 
zawsze, bądź to z uwarunkowaniami społeczno-gospodarczymi, bądź z sytuacją 
polityczną panującą w danym czasie w obu krajach. Należy zauważyć, że cho-
ciaż w dziejach zarówno Polski jak i Niemiec było wiele momentów trudnych, 
które hamowały bądź przerywały rozwój sądownictwa administracyjnego, to 
mimo wszystko oba kraje osiągnęły na tym polu sukces, ponieważ udało im się 
doprowadzić do powstania niezależnej sądowej kontroli administracji.  

                                                           
przepisów zostało nadane właśnie tą ustawą – por. ustawa o uproszczeniu wymiaru sprawiedli-
wości z dnia 17 grudnia 1990 r. (niem. Rechtspflege-Vereinfachungsgesetz), BGBl z 1990 r., 
s. 2847 i n.  
107 A. Wasilewski, Odrębność sądowej kontroli administracji a problem jednolitości orzecznictwa 
sądowego, PiP 1999, z. 2, s. 7. 
108 Ustawa o zachowaniu jednolitości orzecznictwa najwyższych sądów Federalnych z dnia 
19 czerwca 1968 r. (niem. Gesetz zur Wahrung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung der obersten 
Gerichtshöfe des Bundes), BGBl. I 1968 S. 661; Por. Także K. Miesbach, Der Gemeinsamer Senat 
der obersten Gerichtshöfe des Bundes. Geschichte, Probleme und die Stellung des Gemeinsamen Senats 
zum Bundesverfassungsgericht, Berlin 1971.  
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W 1968 r., z uwagi ma niepowołanie Najwyższego Sądu Federalnego, do-
konano zmiany art. 95 ustawy zasadniczej, tworząc Wspólny Senat Najwyż-
szych Sądów Federalnych, który ma stać na straży jednolitości orzecznictwa 
pięciu najwyższych niemieckich sądów federalnych107. Równocześnie uchwa-
lono ustawę, która w sposób szczegółowy reguluje zasady tworzenia, organiza-
cji i funkcjonowania Wspólnego Senatu108. 
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zawsze, bądź to z uwarunkowaniami społeczno-gospodarczymi, bądź z sytuacją 
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przepisów zostało nadane właśnie tą ustawą – por. ustawa o uproszczeniu wymiaru sprawiedli-
wości z dnia 17 grudnia 1990 r. (niem. Rechtspflege-Vereinfachungsgesetz), BGBl z 1990 r., 
s. 2847 i n.  
107 A. Wasilewski, Odrębność sądowej kontroli administracji a problem jednolitości orzecznictwa 
sądowego, PiP 1999, z. 2, s. 7. 
108 Ustawa o zachowaniu jednolitości orzecznictwa najwyższych sądów Federalnych z dnia 
19 czerwca 1968 r. (niem. Gesetz zur Wahrung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung der obersten 
Gerichtshöfe des Bundes), BGBl. I 1968 S. 661; Por. Także K. Miesbach, Der Gemeinsamer Senat 
der obersten Gerichtshöfe des Bundes. Geschichte, Probleme und die Stellung des Gemeinsamen Senats 
zum Bundesverfassungsgericht, Berlin 1971.  
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Co istotne wraz z rozwojem sądownictwa administracyjnego zaczęto do-
strzegać potrzebę wprowadzania instrumentów, które miały prowadzić do za-
pewnienia poczucia bezpieczeństwa osobom, które zwracały się o udzielenie im 
ochrony prawnej. Takim narzędziem niewątpliwie były uchwały, ponieważ re-
alizowały one bardzo ważny cel – ujednolicały orzecznictwo sądowoadmini-
stracyjne.  

Chociaż obecne brzmienie przepisów regulujących uprawnienia uchwało-
dawcze pokrywa się tylko w nieznacznym zakresie z regulacjami pojawiającymi 
się na przestrzeni lat w prawodawstwie polskim i niemieckim, to należy stwier-
dzić, że podstawowe założenia i znaczenie tych regulacji jest w gruncie rzeczy 
takie samo. Uchwały prowadziły i nadal prowadzą do budowania spójniej-
szego, pewniejszego i stabilniejszego orzecznictwa oraz zapewniają bezpieczeń-
stwo prawne, które uwidacznia się w przekonaniu jednostki, że jej sprawa zo-
stanie rozstrzygnięta w taki, a nie inny sposób, ponieważ już w przeszłości sąd 
wyraził swój pogląd prawny w danej kwestii.  

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że wprowadzanie przez 
wiele lat kolejnych regulacji dotyczących działalności uchwałodawczej po-
winno wpłynąć pozytywnie na proces poszukiwania optymalnego modelu 
ujednolicania orzecznictwa. Bagaż doświadczeń, które mają oba kraje w zakre-
sie zastosowanych rozwiązań pozwala wyrazić nadzieję, że działalność uchwa-
łodawcza stanie się trwałym elementem sądownictwa administracyjnego.  
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Działalność uchwałodawcza 
sądów administracyjnych 

w Polsce i w Niemczech 
w ujęciu normatywnym 

 
 
 
1. Wprowadzenie 

Odpowiedź na pytanie czy ustawodawcy wyciągnęli poprawne wnioski 
z historii i wprowadzili optymalny model działalności uchwałodawczej do swo-
jego systemu prawnego wymaga przeprowadzenia analizy obecnie obowiązują-
cych regulacji. Należy stwierdzić, iż dotychczasowe rozważania dotyczące ter-
minologii oraz funkcji działalności uchwałodawczej stanowią solidną podstawę 
do podjęcia próby przedstawienia i porównania obecnie obowiązujących prze-
pisów przyznających sądom administracyjnym uprawnienia uchwałodawcze. 

Analiza przepisów prawa polskiego i niemieckiego dotyczących upraw-
nień uchwałodawczych stanowi bardzo szerokie zagadnienie, które samo w so-
bie mogłoby stanowić przedmiot osobnego opracowania. Stąd też należy za-
znaczyć, że z uwagi na ograniczone ramy pracy oraz jej przedmiot – dokonanie 
analizy prawnoporównawczej rozwiązań przyjętych na gruncie prawa polskiego 
i niemieckiego – w rozdziale tym zaprezentowane zostaną najważniejsze 
z punktu widzenia komparatystycznego zagadnienia, a szczegółowe problemy 
zostaną tylko zasygnalizowane.  

Ponadto dla zachowania przejrzystości wywodu i możliwie precyzyjnego 
wyodrębnienia cech wspólnych oraz różnic polskiego i niemieckiego porządku 
prawnego, analiza normatywna zostanie podzielona na kilka części oraz będzie 
prowadzona w zakresie każdej z nich na przemian. Oznacza to, że każde oma-
wiane zagadnienie dotyczące prawa polskiego zostanie następnie skonfronto-
wane z analogiczną regulacją z zakresu prawa niemieckiego.  

W pierwszej części analizy podstaw normatywnych omówione zostaną 
warunki dopuszczalności wydania uchwał przez sądy administracyjne, czyli 
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przesłanki wszczęcia trybu uchwałodawczego. Przesłanki te zostaną podzielone 
na przedmiotowe i podmiotowe. Następnie zaprezentowane zostaną najważ-
niejsze etapy postępowania w przedmiocie podjęcia uchwały oraz rodzaje roz-
strzygnięć, które mogą zapaść w jego konsekwencji. W ostatniej części poru-
szona zostanie problematyka skutków wydania uchwał na gruncie prawa pol-
skiego i niemieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu ich mocy wią-
żącej. 

Rozważania te mają na celu zaprezentowanie najważniejszych cech dzia-
łalności uchwałodawczej na gruncie prawa polskiego i niemieckiego oraz uka-
zanie podobieństw i różnic między obydwoma rozwiązaniami normatywnymi. 
Przeprowadzona analiza istniejących regulacji stanie się podstawą do oceny ich 
praktycznego zastosowania, która zostanie dokonana w kolejnym rozdziale.  

2. Przesłanki przedmiotowe działalności uchwałodawczej sądów admini-
stracyjnych 

2.1. Przesłanki przedmiotowe uchwał NSA 

Szczególną rolę w regulacji prawnej działalności uchwałodawczej w pra-
wie polskim pełni art. 15 p.p.s.a., który wyznacza zakres właściwości NSA. 
Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 15 § 1 pkt. 2 p.p.s.a. Naczelny Sąd 
Administracyjny podejmuje uchwały mające na celu wyjaśnienie przepisów 
prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów 
administracyjnych, natomiast w myśl art. 15 § 1 pkt. 3 p.p.s.a. podejmuje 
uchwały zawierające rozstrzygnięcie zagadnień prawnych budzących poważne 
wątpliwości w konkretnej sprawie sądowoadministracyjnej. 

Taki podział pozwala na wyróżnienie dwóch odrębnych kategorii uchwał 
podejmowanych przez NSA: uchwał abstrakcyjnych (art. 15 § 1 pkt. 2 p.p.s.a.) 
oraz uchwał konkretnych (art. 15 § 1 pkt. 3 p.p.s.a.). Dla przejrzystości dal-
szego wywodu oraz ukazania istniejących między poszczególnymi uchwałami 
różnic, przesłanki przedmiotowe obu rodzajów uchwał zostaną omówione od-
dzielnie.  

Ponadto należy wskazać, że NSA ma również kompetencje do podejmo-
wania trzeciej kategorii uchwał – tzw. uchwał przełamujących w trybie art. 269 
p.p.s.a. Zostaną one jednak omówione w ramach dalszych rozważań, aby pod-
kreślić szczególną sytuację procesową, w których mogą być one podejmowane.  

Działalność uchwałodawcza … w ujęciu normatywnym 
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2.1.1. Przesłanki przedmiotowe uchwał abstrakcyjnych 

Podstawowym instrumentem prawnym wykorzystywanym do ujednoli-
cania orzecznictwa w sprawach sądowoadministracyjnych są uchwały abstrak-
cyjne. Pojęciem tym określa się uchwały mające na celu wyjaśnienie przepisów 
prawnych z zakresu prawa materialnego lub procesowego, których stosowanie 
wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych. 

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że do wszczęcia trybu 
uchwałodawczego abstrakcyjnego niezbędne jest wystąpienie następujących 
przesłanek przedmiotowych: 

Po pierwsze, konieczne jest wystąpienie obiektywnej rozbieżności orzecz-
nictwa sądów administracyjnych1. Rozbieżność taka występuje w sytuacji, gdy 
sądy wydawały różne rozstrzygnięcia w konkretnej grupie spraw albo takie 
same rozstrzygnięcia, ale oparte na różnej wykładni tych samych przepisów2. 
Ponadto rozbieżności te muszą wystąpić na tle większej ilości spraw3, co ozna-
cza, że nie mogą być to odosobnione, incydentalne poglądy4.  

Podmiot występujący z wnioskiem o podjęcie uchwały abstrakcyjnej po-
winien wykazać, że stan rozbieżności istnieje obiektywnie, na gruncie konkret-
nych spraw administracyjnych, które wymagały dokonania wykładni norm 
prawa5. Oznacza to, że mimo, że rozbieżności mają miejsce w konkretnych 
sprawach sądowoadministracyjnych, to przedmiotem tej kategorii uchwał są 
wątpliwości prawne, które nie pozostają w żadnym bezpośrednim związku z ja-
kimkolwiek postępowaniem toczącym się w konkretnej sprawie administracyj-
nej6.  

Ponadto zwraca się uwagę, że rozbieżności nie można wyprowadzać ze 
stanowiska sformułowanego w nieprawomocnych orzeczeniach, które będą 

                                                           
1 T. Woś, [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, red. T. Woś, 
Warszawa 2016, s. 1267; Postanowienie NSA z 3.03.2014 r., II FPS 7/13, cbosa. 
2 A. Kabat, [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, red. B. Dau-
ter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Warszawa 2013, s. 818; Uchwała NSA 
z 23.06.2003 r., FPS 2/03, cbosa. 
3 A. Skoczylas wskazuje, że należy przedłożyć przynajmniej dwa orzeczenia, w których ten sam 
przepis został różnie zinterpretowany, por. A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 122. 
4 T. Woś, [w:] Prawo o postępowaniu…,s. 1267. 
5 J. Drachal, A. Wiktorowska, P. Wajda, [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyj-
nymi. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2017, s. 1102. 
6 T. Woś, [w:] Prawo o postępowaniu…, s. 1267.  
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1 T. Woś, [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, red. T. Woś, 
Warszawa 2016, s. 1267; Postanowienie NSA z 3.03.2014 r., II FPS 7/13, cbosa. 
2 A. Kabat, [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, red. B. Dau-
ter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Warszawa 2013, s. 818; Uchwała NSA 
z 23.06.2003 r., FPS 2/03, cbosa. 
3 A. Skoczylas wskazuje, że należy przedłożyć przynajmniej dwa orzeczenia, w których ten sam 
przepis został różnie zinterpretowany, por. A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 122. 
4 T. Woś, [w:] Prawo o postępowaniu…,s. 1267. 
5 J. Drachal, A. Wiktorowska, P. Wajda, [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyj-
nymi. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2017, s. 1102. 
6 T. Woś, [w:] Prawo o postępowaniu…, s. 1267.  
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jeszcze przedmiotem zainteresowania NSA przy rozpoznawaniu wniesionych 
środków odwoławczych7.  

Po drugie, przedmiotem wniosku o podjęcie uchwały abstrakcyjnej mogą 
być tylko rozbieżności w stosowaniu przepisów prawa8, a za przepisy wywołu-
jące rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych powinny zostać 
uznane tylko te, które stanowiły podstawę rozstrzygnięcia sądu9. Przedmiotem 
uchwały ma być zatem wyjaśnienie nie jakichkolwiek przepisów prawnych, 
które dotyczą danej materii, ale tylko tych przepisów, których stosowanie wy-
wołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych10.  

Po trzecie, rozbieżności muszą wystąpić w orzecznictwie sądów admini-
stracyjnych. Pojęcie ,,orzecznictwa sądów administracyjnych” należy rozumieć 
szeroko. Oznacza to, iż podstawą podjęcia uchwały abstrakcyjnej mogą być 
zarówno rozbieżności występujące w orzeczeniach wojewódzkich sądów admi-
nistracyjnych, jak i w orzecznictwie samego Naczelnego Sądu Administracyj-
nego, ale również rozbieżności istniejące między orzecznictwem WSA a orzecz-
nictwem NSA11. 

2.1.2. Przesłanki przedmiotowe uchwał konkretnych 

Drugi typ wskazanych wyżej uchwał to tzw. uchwały konkretne. Uchwały 
te zawierają rozstrzygnięcie zagadnień prawnych budzących poważne wątpli-
wości, które ujawniły się w konkretnej sprawie sądowoadministracyjnej 
(art. 15 § 1 pkt 3 p.p.s.a.). Art. 187 § 1 p.p.s.a., który uzupełnia regulację 
uchwał konkretnych, wyraźnie łączy ten typ uchwały z tokiem rozpoznawania 
skargi kasacyjnej. Zgodnie z przywołanym przepisem, jeżeli przy rozpoznawa-
niu skargi kasacyjnej wyłoni się zagadnienie prawne budzące poważne wątpli-
wości, Naczelny Sąd Administracyjny może odroczyć rozpoznanie sprawy 
i przedstawić to zagadnienie do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów tego 
Sądu. Ponadto zgodnie dyspozycją zawartą w art. 197 § 2 p.p.s.a. nakazującą 
do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosować odpowiednio prze-

                                                           
7 A. Skoczylas, [w:] System…, s. 713. 
8 A. Kabat, [w:] Prawo o postępowaniu…, s. 818; Postanowienie NSA z 20.11.2006 r., II FPS 
3/06, cbosa.  
9 T. Woś, [w:] Prawo o postępowaniu…, s. 1268. 
10 J. Drachal, A. Wiktorowska, P. Wajda, [w:] Prawo o postępowaniu…, s. 1102. 
11 J. Drachal, A. Wiktorowska, P. Wajda, [w:] Prawo o postępowaniu…, s. 1102. 
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pisy o skardze kasacyjnej, należy przyjąć, że z takim wnioskiem NSA może wy-
stąpić również w postępowaniu zażaleniowym12. Oznacza to, że uchwały kon-
kretne podejmowane są w związku z rozpatrywaną przez NSA konkretną 
sprawą administracyjną, do czego dochodzi przez tym sądem w ramach orze-
kania w przedmiocie skargi kasacyjnej albo zażalenia13.  

Z powyższego wynika, że ustawodawca uzależnił możliwość uruchomie-
nia procedury uchwałodawczej od wyłonienia się zagadnienia prawnego bu-
dzącego poważne wątpliwości w konkretnej sprawie administracyjnej. 
W związku z tym można wyodrębnić następujące przesłanki przedmiotowe 
wydawania uchwał konkretnych: 

Po pierwsze, zwrócenie się o rozstrzygnięcie wątpliwości musi dotyczyć 
kwestii prawnych. Nie może ono obejmować wątpliwości co do ustalenia stanu 
faktycznego, ponieważ ten musi zostać zrekonstruowany przez sąd zadający py-
tanie14. 

Po drugie, podczas rozpoznawania sprawy przez skład orzekający NSA 
musi się pojawić ,,zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości”. Wobec 
tego, konieczne jest, aby w pierwszej kolejności określić charakter wątpliwości 
prawnych, które pojawiły się w sprawie. Art. 187 § 1 p.p.s.a. wskazuje expressis 
verbis, że chodzi o poważne, a nie jakiekolwiek wątpliwości prawne15. Za takie 
można uznać wyłącznie rzeczywiste wątpliwości prawne, które dotyczą kwestii 
prawnej o zasadniczym znaczeniu w sprawie, w której powstały16. Wątpliwości 
te mogą dotyczyć zarówno przepisów prawa materialnego, jak i przepisów pro-
ceduralnych17. Muszą mieć one charakter obiektywny, co oznacza, że muszą 
one wiązać się ze stanem prawnym w określonej sprawie i ze stanem orzecznic-
twa w tym zakresie, a wyjaśnienie ich musi powodować znaczne trudności18. 
Wątpliwości o charakterze subiektywnym, które zaistnieją jedynie w przeko-
naniu składu orzekającego NSA nie są wystarczające19.  

                                                           
12 T. Woś, [w:] Prawo o postępowaniu…, s. 1270. 
13 E. Bojanowski, Uchwałodawcza działalność…, s. 138. 
14 A. Skoczylas, [w:] System…, s. 703 
15 A. Kabat, [w:] Prawo o postępowaniu…, s. 824. 
16 T. Woś, [w:] Prawo o postępowaniu…, s. 1271. 
17 J. Drachal, A. Wiktorowska, P. Wajda, [w:] Prawo o postępowaniu…, s. 1106.  
18 T. Woś, [w:] Prawo o postępowaniu…, s. 1271. 
19 Uchwała NSA z 11.04.2005 r., II OPS 1/05, cbosa; A. Skoczylas, Glosa do uchwały składu 
siedmiu sędziów NSA z dnia 15 grudnia 2004 r., FPS 2/04, OSP 2005, z. 6, s. 303. 
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jeszcze przedmiotem zainteresowania NSA przy rozpoznawaniu wniesionych 
środków odwoławczych7.  
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być tylko rozbieżności w stosowaniu przepisów prawa8, a za przepisy wywołu-
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te zawierają rozstrzygnięcie zagadnień prawnych budzących poważne wątpli-
wości, które ujawniły się w konkretnej sprawie sądowoadministracyjnej 
(art. 15 § 1 pkt 3 p.p.s.a.). Art. 187 § 1 p.p.s.a., który uzupełnia regulację 
uchwał konkretnych, wyraźnie łączy ten typ uchwały z tokiem rozpoznawania 
skargi kasacyjnej. Zgodnie z przywołanym przepisem, jeżeli przy rozpoznawa-
niu skargi kasacyjnej wyłoni się zagadnienie prawne budzące poważne wątpli-
wości, Naczelny Sąd Administracyjny może odroczyć rozpoznanie sprawy 
i przedstawić to zagadnienie do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów tego 
Sądu. Ponadto zgodnie dyspozycją zawartą w art. 197 § 2 p.p.s.a. nakazującą 
do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosować odpowiednio prze-

                                                           
7 A. Skoczylas, [w:] System…, s. 713. 
8 A. Kabat, [w:] Prawo o postępowaniu…, s. 818; Postanowienie NSA z 20.11.2006 r., II FPS 
3/06, cbosa.  
9 T. Woś, [w:] Prawo o postępowaniu…, s. 1268. 
10 J. Drachal, A. Wiktorowska, P. Wajda, [w:] Prawo o postępowaniu…, s. 1102. 
11 J. Drachal, A. Wiktorowska, P. Wajda, [w:] Prawo o postępowaniu…, s. 1102. 
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pisy o skardze kasacyjnej, należy przyjąć, że z takim wnioskiem NSA może wy-
stąpić również w postępowaniu zażaleniowym12. Oznacza to, że uchwały kon-
kretne podejmowane są w związku z rozpatrywaną przez NSA konkretną 
sprawą administracyjną, do czego dochodzi przez tym sądem w ramach orze-
kania w przedmiocie skargi kasacyjnej albo zażalenia13.  

Z powyższego wynika, że ustawodawca uzależnił możliwość uruchomie-
nia procedury uchwałodawczej od wyłonienia się zagadnienia prawnego bu-
dzącego poważne wątpliwości w konkretnej sprawie administracyjnej. 
W związku z tym można wyodrębnić następujące przesłanki przedmiotowe 
wydawania uchwał konkretnych: 

Po pierwsze, zwrócenie się o rozstrzygnięcie wątpliwości musi dotyczyć 
kwestii prawnych. Nie może ono obejmować wątpliwości co do ustalenia stanu 
faktycznego, ponieważ ten musi zostać zrekonstruowany przez sąd zadający py-
tanie14. 

Po drugie, podczas rozpoznawania sprawy przez skład orzekający NSA 
musi się pojawić ,,zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości”. Wobec 
tego, konieczne jest, aby w pierwszej kolejności określić charakter wątpliwości 
prawnych, które pojawiły się w sprawie. Art. 187 § 1 p.p.s.a. wskazuje expressis 
verbis, że chodzi o poważne, a nie jakiekolwiek wątpliwości prawne15. Za takie 
można uznać wyłącznie rzeczywiste wątpliwości prawne, które dotyczą kwestii 
prawnej o zasadniczym znaczeniu w sprawie, w której powstały16. Wątpliwości 
te mogą dotyczyć zarówno przepisów prawa materialnego, jak i przepisów pro-
ceduralnych17. Muszą mieć one charakter obiektywny, co oznacza, że muszą 
one wiązać się ze stanem prawnym w określonej sprawie i ze stanem orzecznic-
twa w tym zakresie, a wyjaśnienie ich musi powodować znaczne trudności18. 
Wątpliwości o charakterze subiektywnym, które zaistnieją jedynie w przeko-
naniu składu orzekającego NSA nie są wystarczające19.  

                                                           
12 T. Woś, [w:] Prawo o postępowaniu…, s. 1270. 
13 E. Bojanowski, Uchwałodawcza działalność…, s. 138. 
14 A. Skoczylas, [w:] System…, s. 703 
15 A. Kabat, [w:] Prawo o postępowaniu…, s. 824. 
16 T. Woś, [w:] Prawo o postępowaniu…, s. 1271. 
17 J. Drachal, A. Wiktorowska, P. Wajda, [w:] Prawo o postępowaniu…, s. 1106.  
18 T. Woś, [w:] Prawo o postępowaniu…, s. 1271. 
19 Uchwała NSA z 11.04.2005 r., II OPS 1/05, cbosa; A. Skoczylas, Glosa do uchwały składu 
siedmiu sędziów NSA z dnia 15 grudnia 2004 r., FPS 2/04, OSP 2005, z. 6, s. 303. 
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Należy również podkreślić, iż w doktrynie i orzecznictwie NSA ugrunto-
wał się pogląd, że podstawą do przyjęcia, że w sprawie sądowoadministracyjnej 
pojawiły się istotne wątpliwości, może być wystąpienie w danej kwestii prawnej 
rozbieżności w orzecznictwie20. Jak jednak słusznie wskazuje A. Skoczylas na-
leży przy tym uczynić zastrzeżenie, że rozbieżne rozstrzyganie przez sądy danej 
kwestii prawnej nie jest samodzielną przesłanką uruchomienia trybu uchwało-
dawczego zmierzającego do wydania uchwały konkretnej. Takie rozbieżności 
mogą jednak prowadzić do pojawienia się poważnych wątpliwości prawnych21.  

Ponadto należy wskazać, że za wątpliwość prawną nie może być uznana 
kwestia, jakie przepisy znajdują zastosowanie w sprawie, ani sposób kwalifikacji 
prawnej ustalonego w sprawie stanu faktycznego, czy też sposób konkretyzacji 
dyspozycji normy prawnej do ustalonego w sprawie stanu faktycznego22. Pro-
cedura przewidziana w art. 187 § 1 p.p.s.a. nie może być również wykorzysty-
wana do wyjaśniania wątpliwości prawnych dotyczących zgodności aktów wy-
konawczych z ustawą23.  

Trzecią zasadniczą przesłanką przedmiotową uchwał konkretnych jest ist-
nienie związku zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości z kon-
kretną sprawą sądowoadministracyjną. Na przesłankę tę wskazują jasno prze-
pisy art. 187 § 1 p.p.s.a. który to przepis wymaga, aby zagadnienie prawne 
budzące poważne wątpliwości wyłoniło się przy rozpoznawaniu skargi kasacyj-
nej oraz art. 15 § 1 pkt 3 p.p.s.a., według którego zagadnienie prawne budzące 
poważne wątpliwości musi ujawnić się w konkretnej sprawie sądowoadmini-
stracyjnej24. Oznacza to, że pomiędzy zagadnieniem prawnym przedstawio-
nym do rozstrzygnięcia NSA a sprawą prowadzoną na skutek wniesienia skargi 
kasacyjnej albo zażalenia, musi istnieć bezpośredni związek merytoryczny i lo-
giczny25. Przesłanka ta ma charakter bezwzględny. Musi ona zostać spełniona 
niezależnie od innych formalnych warunków26. W treści wniosku o rozstrzy-
gnięcie zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości należy zatem 
                                                           
20 Por. np.: uchwała NSA z 23.06.2003 r., FPS 2/03, cbosa. 
21 S. Skoczylas, [w:] System… s. 699-700. 
22 T. Woś, [w:] Prawo o postępowaniu…, s. 1272; A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, 
s. 110; Uchwała NSA z 25.10.1999 r., FPS 10/99, cbosa.  
23 A. Kabat, [w:] Prawo o postępowaniu…, s. 825. 
24 A. Skoczylas, [w:] System… s. 702-703.  
25 Uchwała NSA z 2.12.2002 r., OPS 11/02, cbosa; uchwała NSA z 19.06.2000 r., OPS 10/00, 
cbosa; postanowienie NSA z 25.02.2002 r., FPS 14/01, cbosa. 
26 A. Skoczylas, [w:] System…, s. 703. 
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wskazać konkretne wątpliwości prawne dotyczące konkretnej sprawy sądowo-
administracyjnej wraz ze szczegółowym powiązaniem ich z konkretnymi oko-
licznościami faktycznymi i prawnymi tej sprawy sądowoadministracyjnej27.  

2.2. Przesłanki przedmiotowe uchwał Wielkich Senatów  

Jak już wcześniej wskazywano najważniejsze regulacje odnoszące się do 
działalności uchwałodawczej Wielkiego Senatu Federalnego Sądu Administra-
cyjnego i Wielkich Senatów Wyższych Sądów Administracyjnych zawarte zo-
stały w § 11 i § 12 VwGO.  

Zgodnie z § 11 ust. 2 VwGO Wielki Senat Federalnego Sądu Admini-
stracyjnego jest powoływany do rozstrzygnięcia pytania prawnego, gdy jakikol-
wiek Senat orzekający chce odstąpić od poglądu prawnego wyrażonego już 
w orzecznictwie innego Senatu albo Wielkiego Senatu. Z kolei na podstawie 
§ 11 ust. 4 VwGO Senat rozpoznający konkretną sprawę może zwrócić się do 
Wielkiego Senatu i przedłożyć mu pytanie o zasadniczym znaczeniu do roz-
strzygnięcia, gdy jest to konieczne ze względu na kształtowanie wykładni prawa 
albo zachowanie jednolitości orzecznictwa. 

Zgodnie z § 12 VwGO przedstawione wyżej przepisy stosuje się odpo-
wiednio do działalności uchwałodawczej Wielkich Senatów przy Wyższych Są-
dach Administracyjnych w sprawach z zakresu prawa krajów związkowych 
(Landesrecht). 

 Zgodnie z powyższym w prawie niemieckim wyróżnia się zatem dwie 
odrębne kategorie uchwał podejmowanych przez Wielkie Senaty: uchwał po-
dejmowanych w trybie obligatoryjnym, określanym w niemieckiej literaturze 
jako Divergenzvorlage (§ 11 ust. 2 VwGO) oraz uchwał podejmowanych w try-
bie fakultatywnym, nazywanym z niemieckiego Grundsatzvorlage (§ 11 ust. 4 
VwGO). Należy przy tym zauważyć, że oba tryby mogą być wszczęte tylko 
w związku z rozpoznawaniem przez Senat konkretnej sprawy sądowoadmini-
stracyjnej, a więc Wielki Senat może wydawać wyłącznie uchwały konkretne.  

                                                           
27 J. Drachal, A. Wiktorowska, P. Wajda, [w:] Prawo o postępowaniu…, s. 1106; Uchwała NSA 
z 2.02.1997 r., OPS 12/96, cbosa.  
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cedura przewidziana w art. 187 § 1 p.p.s.a. nie może być również wykorzysty-
wana do wyjaśniania wątpliwości prawnych dotyczących zgodności aktów wy-
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nej oraz art. 15 § 1 pkt 3 p.p.s.a., według którego zagadnienie prawne budzące 
poważne wątpliwości musi ujawnić się w konkretnej sprawie sądowoadmini-
stracyjnej24. Oznacza to, że pomiędzy zagadnieniem prawnym przedstawio-
nym do rozstrzygnięcia NSA a sprawą prowadzoną na skutek wniesienia skargi 
kasacyjnej albo zażalenia, musi istnieć bezpośredni związek merytoryczny i lo-
giczny25. Przesłanka ta ma charakter bezwzględny. Musi ona zostać spełniona 
niezależnie od innych formalnych warunków26. W treści wniosku o rozstrzy-
gnięcie zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości należy zatem 
                                                           
20 Por. np.: uchwała NSA z 23.06.2003 r., FPS 2/03, cbosa. 
21 S. Skoczylas, [w:] System… s. 699-700. 
22 T. Woś, [w:] Prawo o postępowaniu…, s. 1272; A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, 
s. 110; Uchwała NSA z 25.10.1999 r., FPS 10/99, cbosa.  
23 A. Kabat, [w:] Prawo o postępowaniu…, s. 825. 
24 A. Skoczylas, [w:] System… s. 702-703.  
25 Uchwała NSA z 2.12.2002 r., OPS 11/02, cbosa; uchwała NSA z 19.06.2000 r., OPS 10/00, 
cbosa; postanowienie NSA z 25.02.2002 r., FPS 14/01, cbosa. 
26 A. Skoczylas, [w:] System…, s. 703. 
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wskazać konkretne wątpliwości prawne dotyczące konkretnej sprawy sądowo-
administracyjnej wraz ze szczegółowym powiązaniem ich z konkretnymi oko-
licznościami faktycznymi i prawnymi tej sprawy sądowoadministracyjnej27.  

2.2. Przesłanki przedmiotowe uchwał Wielkich Senatów  

Jak już wcześniej wskazywano najważniejsze regulacje odnoszące się do 
działalności uchwałodawczej Wielkiego Senatu Federalnego Sądu Administra-
cyjnego i Wielkich Senatów Wyższych Sądów Administracyjnych zawarte zo-
stały w § 11 i § 12 VwGO.  

Zgodnie z § 11 ust. 2 VwGO Wielki Senat Federalnego Sądu Admini-
stracyjnego jest powoływany do rozstrzygnięcia pytania prawnego, gdy jakikol-
wiek Senat orzekający chce odstąpić od poglądu prawnego wyrażonego już 
w orzecznictwie innego Senatu albo Wielkiego Senatu. Z kolei na podstawie 
§ 11 ust. 4 VwGO Senat rozpoznający konkretną sprawę może zwrócić się do 
Wielkiego Senatu i przedłożyć mu pytanie o zasadniczym znaczeniu do roz-
strzygnięcia, gdy jest to konieczne ze względu na kształtowanie wykładni prawa 
albo zachowanie jednolitości orzecznictwa. 

Zgodnie z § 12 VwGO przedstawione wyżej przepisy stosuje się odpo-
wiednio do działalności uchwałodawczej Wielkich Senatów przy Wyższych Są-
dach Administracyjnych w sprawach z zakresu prawa krajów związkowych 
(Landesrecht). 

 Zgodnie z powyższym w prawie niemieckim wyróżnia się zatem dwie 
odrębne kategorie uchwał podejmowanych przez Wielkie Senaty: uchwał po-
dejmowanych w trybie obligatoryjnym, określanym w niemieckiej literaturze 
jako Divergenzvorlage (§ 11 ust. 2 VwGO) oraz uchwał podejmowanych w try-
bie fakultatywnym, nazywanym z niemieckiego Grundsatzvorlage (§ 11 ust. 4 
VwGO). Należy przy tym zauważyć, że oba tryby mogą być wszczęte tylko 
w związku z rozpoznawaniem przez Senat konkretnej sprawy sądowoadmini-
stracyjnej, a więc Wielki Senat może wydawać wyłącznie uchwały konkretne.  

                                                           
27 J. Drachal, A. Wiktorowska, P. Wajda, [w:] Prawo o postępowaniu…, s. 1106; Uchwała NSA 
z 2.02.1997 r., OPS 12/96, cbosa.  
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2.2.1. Przesłanki przedmiotowe uchwał podejmowanych w trybie obli-
gatoryjnym  

Uchwały podejmowane w trybie obligatoryjnym przez Wielkie Senaty 
stanowią istotne narzędzie służące zapobieganiu rozbieżnościom w orzecznic-
twie Senatów28. W sytuacji, gdy Senat rozpoznający konkretną sprawę sądo-
woadministracyjną dojdzie do przekonania, że chce wydać rozstrzygnięcie, 
które odbiega od poglądów zaprezentowanych już wcześniej w orzecznictwie 
innego Senatu albo Wielkiego Senatu, to Senat ten ma obowiązek zwrócenia 
się do Wielkiego Senatu o rozstrzygnięcie problemu prawnego29. 

Oznacza to, że Wielki Senat rozstrzyga pytania prawne, gdy jakikolwiek 
Senat orzekający w sprawie chce odstąpić od poglądu prawnego wyrażonego 
już w orzecznictwie innego Senatu albo Wielkiego Senatu (§ 11 ust. 2 VwGO). 

W przypadku Wielkiego Senatu Federalnego Sądu Administracyjnego 
przedmiotem pytania prawnego przedstawionego do rozstrzygnięcia muszą być 
przepisy prawa federalnego, zaś w przypadku Wielkich Senatów Wyższych Są-
dów Administracyjnych przepisy prawa krajów związkowych.  

Pojęcie „pytania prawnego” (niem. Rechtsfrage) należy rozgraniczyć od 
pojęcia „pytania o fakty” (niem. Tatfrage), które odnosi się do ustaleń faktycz-
nych30. Pytania prawne są zawsze związane z oceną prawną przedstawionego 
stanu faktycznego31. Przedmiotem pytań prawnych może być m.in wykładnia 
przepisów prawa albo wyjaśnienie zastosowanych w ustawach pojęć lub za-
sad32. Niedopuszczalne jest jednak pytanie o zgodność wybranego przepisu 
prawa z konstytucją, który ma stać się podstawą rozstrzygnięcia czy też zgod-
ność prawa krajowego z prawem międzynarodowym33.  

Obowiązek zwrócenia się do Wielkiego Senatu o rozstrzygnięcie pytania 
prawnego aktualizuje się w sytuacji, gdy Senat rozpoznający konkretną sprawę 
sądowoadministracyjną dojdzie do przekonania, że chce wydać rozstrzygnięcie, 
które odbiega od poglądów zaprezentowanych już wcześniej w orzecznictwie 
innego Senatu albo Wielkiego Senatu. 

                                                           
28 C.W. Hergenröder, Zivilprozessuale Grundlagen…, s. 117. 
29 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 26. 
30 U. Schroth, Der Ausgleich divergierender obergerichtlicher Entscheidungen, JR 1990, s. 95. 
31 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 28. 
32 Ibidem. 
33 R. Pietzner, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 45-46. 
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Odstąpienie od poglądu wyrażonego przez inny Senat lub Wielki Senat 
może dotyczyć nie tylko sytuacji, w której Senat chce dokonać odmiennej in-
terpretacji tego samego zagadnienia prawnego, ale również takich przypadków, 
gdy zachodzi potrzeba innej interpretacji tego samego pojęcia na gruncie 
dwóch różnych ustaw34. W doktrynie wskazuje się, że odstąpienie od poglądu 
oznacza, że Senat chce rozstrzygnąć powstały problem prawny inaczej niż do-
tychczas to czynił inny Senat, bądź Wielki Senat, a od odpowiedzi tej zależy 
rozstrzygnięcie sporu prawnego, który jest przedmiotem konkretnej sprawy35.  

Ponadto Senat orzekający musi być przekonany o chęci wydania orzecze-
nia innego niż wydawane dotychczas w podobnych sprawach przez inne Se-
naty. Na pewno nie można uznać za wystarczające do powołania Wielkiego 
Senatu samego twierdzenia Senatu orzekającego, że ma on pewne wątpliwości 
co do prezentowanych w orzecznictwie poglądów36. Musi być to okazanie zde-
cydowanej chęci rezygnacji z poglądów wyrażanych przez inne Senaty37. Po-
glądy innych Senatów, od których chce odstąpić Senat orzekający mogą być 
zawarte zarówno w wyrokach jak i w postanowieniach38. Zasadniczo chodzi 
o takie rozstrzygnięcia innych Senatów, które mają charakter kończący postę-
powanie39.  

Należy podkreślić, że zwrócenie się do Wielkiego Senatu jest obowiąz-
kowe również wtedy, gdy jakikolwiek inny Senat uchybił swojemu obowiąz-
kowi i wydał już rozstrzygnięcie, które doprowadziło do powstania stanu roz-
bieżności w orzecznictwie. Senat orzekający nie może zatem samodzielnie wy-
brać sobie właściwego rozstrzygnięcia pytania prawnego, które stanie się pod-
stawą jego orzeczenia w konkretnej sprawie40.  

W pewnych sytuacjach Senat orzekający nie musi zwracać się do Wiel-
kiego Senatu o rozstrzygnięcie pytania prawnego i może odstąpić od dotych-
czasowego orzecznictwa. Są to sytuacje, w których m.in.: 

                                                           
34 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 31. 
35 Ibidem. 
36 R. Pietzner, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 15. 
37 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 36. 
38 E.W. Hanack, Der Ausgleich divergierender Entscheidungen in der oberen Gerichtsbarkeit. Eine 
prozeßrechtliche Studie insbesondere zur Vorlegungspflicht und der Rechtsmittelzulässigkeit wegen 
Abweichung, Hamburg 1962, s. 209.  
39 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 39. 
40 R. Pietzner, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 30. 
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28 C.W. Hergenröder, Zivilprozessuale Grundlagen…, s. 117. 
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30 U. Schroth, Der Ausgleich divergierender obergerichtlicher Entscheidungen, JR 1990, s. 95. 
31 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 28. 
32 Ibidem. 
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34 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 31. 
35 Ibidem. 
36 R. Pietzner, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 15. 
37 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 36. 
38 E.W. Hanack, Der Ausgleich divergierender Entscheidungen in der oberen Gerichtsbarkeit. Eine 
prozeßrechtliche Studie insbesondere zur Vorlegungspflicht und der Rechtsmittelzulässigkeit wegen 
Abweichung, Hamburg 1962, s. 209.  
39 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 39. 
40 R. Pietzner, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 30. 
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− Senat orzekający chce odstąpić od własnego poglądu; 
− Senat, od którego poglądu Senat orzekający chce odstąpić, wyrazi 

na to zgodę; 
− Senat chce tylko uzupełnić pogląd wyrażony przez inny skład 

orzekający; 
− zagadnienie prawne, którego dotyczyć ma rozstrzygnięcie zostało 

poruszone w innych orzeczeniach jedynie w marginalnym zakre-
sie; 

− nastąpiła zmiana podstawy prawnej orzeczenia; 
− pytanie prawne zostało rozstrzygnięte przez Wspólny Senat Naj-

wyższych Sądów Federalnych, Federalny Sąd Konstytucyjny albo 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej; 

− Senat, od którego poglądu Senat orzekający chce odstąpić, już nie 
istnieje41. 

2.2.2. Przesłanki przedmiotowe uchwał podejmowanych w trybie fakul-
tatywnym  

Obok trybu obligatoryjnego, w którym Senat orzekający ma obowiązek 
zwrócić się do Wielkiego Senatu o rozstrzygnięcie pytania prawnego, niemiecki 
ustawodawca przewidział również tryb fakultatywnego złożenia wniosku do 
Wielkiego Senatu.  

Zgodnie z § 11 ust. 4 VwGO Senat rozpoznający konkretną sprawę może 
zwrócić się do Wielkiego Senatu i przedłożyć mu pytanie o zasadniczym zna-
czeniu do rozstrzygnięcia, gdy jest to konieczne ze względu na kształtowanie 
wykładni prawa albo zachowanie jednolitości orzecznictwa. 

Należy podkreślić, iż prezentowany typ uchwały również wiąże się z kon-
kretną sprawą sądowoadministracyjną. Jak jednak wynika wprost z brzmienia 
§ 11 ust. 4 VwGO, decyzja o przedłożeniu Wielkiemu Senatowi pytania do 
rozstrzygnięcia należy do uznania składu orzekającego w konkretnej sprawie. 
Senat orzekający sam decyduje, czy zaistniały przesłanki do rozstrzygnięcia da-
nej kwestii prawnej przez Wielki Senat42. 

                                                           
41 C. Meyer, Die Sicherung der Einheitlichkeit…, s. 52-71; R. Pietzner, [w:] Verwaltungsgerichts-
ordnung…, § 11 nb. 19-30.  
42 R. Pietzner, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 56.  
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Wobec powyższego należy wskazać, że dla wszczęcia trybu z § 11 ust. 4 
VwGO konieczne jest spełnienie następujących przesłanek przedmiotowych:  

1) Senat rozstrzygający konkretną sprawę sądowoadministracyjną musi 
dojść do przekonania, że (pytanie) problem prawny, które chce przedsta-
wić do rozstrzygnięcia Wielkiego Senatu ma zasadnicze znaczenie (niem. 
Frage von grundsätzlicher Bedeutung). Pojęcie „pytania o zasadniczym zna-
czeniu” łączy się z pewnym oczekiwaniem Senatu, że jego rozstrzygnięcie 
będzie służyło utrzymaniu jedności oraz rozwojowi i wykładni prawa43. 
Przyjęcie, że pytanie ma ,,zasadnicze znaczenie” oznacza więc, że dana 
kwestia prawna ma bardzo istotne znaczenie nie tylko dla jednego, kon-
kretnego przypadku, ale dla wielu innych, również przyszłych rozstrzy-
gnięć. Wskazuje się, że znaczenie rozstrzygnięcia danej kwestii prawnej 
musi wykraczać poza pojedynczy przypadek44. 

2) pytanie o zasadniczym znaczeniu musi wymagać wyjaśnienia (niem. 
Klärungsbedürftigkeit), co oznacza, że jego znaczenia nie można wyinter-
pretować z ustaw ani z dotychczasowego orzecznictwa45.  

3) pytanie o zasadniczym znaczeniu musi nadawać się do wyjaśnienia (niem. 
Klärungsfähigkeit). Senat, który stoi przed jego rozstrzygnięciem, musi być 
do tego właściwy oraz posiadać do tego odpowiednie, przyznane ustawowo 
kompetencje46. 

4) odpowiedź na pytanie o zasadniczym znaczeniu musi mieć istotne znacze-
nie dla rozstrzygnięcia (niem. Entscheidungserheblichkeit), które ma zapaść 
przed Senatem rozpoznającym daną sprawę47.  

5) zwrócenie się przez Senat rozpoznający konkretną sprawę o rozstrzygnięcie 
pytania o zasadniczym znaczeniu musi być konieczne ze względu na kształ-
towanie wykładni prawa (niem. Fortbildung des Rechts) lub zachowanie 
jednolitości orzecznictwa (niem. Sicherung einer einheitlichen Rechtspre-
chung).  

                                                           
43 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 51; C. Meyer, Die Sicherung der 
Einheitlichkeit…, s. 104-108. 
44 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 51. 
45 R. Pietzner, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 53. 
46 Ibidem. 
47 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 52. 
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41 C. Meyer, Die Sicherung der Einheitlichkeit…, s. 52-71; R. Pietzner, [w:] Verwaltungsgerichts-
ordnung…, § 11 nb. 19-30.  
42 R. Pietzner, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 56.  
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Wobec powyższego należy wskazać, że dla wszczęcia trybu z § 11 ust. 4 
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Przyjęcie, że pytanie ma ,,zasadnicze znaczenie” oznacza więc, że dana 
kwestia prawna ma bardzo istotne znaczenie nie tylko dla jednego, kon-
kretnego przypadku, ale dla wielu innych, również przyszłych rozstrzy-
gnięć. Wskazuje się, że znaczenie rozstrzygnięcia danej kwestii prawnej 
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43 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 51; C. Meyer, Die Sicherung der 
Einheitlichkeit…, s. 104-108. 
44 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 51. 
45 R. Pietzner, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 53. 
46 Ibidem. 
47 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 52. 
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Zaprezentowane powyżej przesłanki muszą być spełnione łącznie. Należy 
przy tym zaznaczyć, że ich spełnienie nie rodzi po stronie Senatu orzekającego 
obowiązku zwrócenia się do Wielkiego Senatu. Decyzja o tym, czy Senat orze-
kający przekaże pytanie do rozstrzygnięcia Wielkiemu Senatowi należy do jego 
swobodnego uznania48.  

3. Przesłanki podmiotowe działalności uchwałodawczej 
sądów administracyjnych 

3.1. Legitymacja do wszczęcia trybu uchwałodawczego w Polsce 

Rozważania o przesłankach podmiotowych działalności uchwałodawczej 
Naczelnego Sądu Administracyjnego należy rozpocząć od stwierdzenia, że 
NSA nie podejmuje nigdy uchwał z urzędu, lecz tylko i wyłącznie na wniosek 
uprawnionych podmiotów49. Należy wskazać, iż legitymacja do wszczęcia 
trybu uchwałodawczego zależy od rodzaju uchwały.  

Przy uchwałach konkretnych, zgodnie z art. 187 § 1 p.p.s.a. kompetencja 
ta przysługuje składom orzekającym NSA rozpoznającym skargę kasacyjną. 
Skład orzekający NSA może również przekazać zagadnienie prawne budzące 
poważne wątpliwości w postępowaniach, w których odpowiednio stosuje się 
przepisy o skardze kasacyjnej. Do postępowań tych należą: postępowanie 
wszczęte na skutek zażalenia na podstawie art. 187 § 1 p.p.s.a. w zw. z art. 197 
§ 2 p.p.s.a. oraz postępowanie w sprawie unieważnienia prawomocnego orze-
czenia sądu administracyjnego na podstawie art. 187 § 1 p.p.s.a. w zw. z art. 
172 zd. 3 p.p.s.a.50  

W przypadku uchwał abstrakcyjnych legitymację do złożenia wniosku 
o podjęcie uchwały posiadają podmioty wskazane w art. 264 § 2 p.p.s.a. Zgod-
nie z tym przepisem Naczelny Sąd Administracyjny uchwały abstrakcyjne po-
dejmuje na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prokuratora 
Generalnego, Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika 
Praw Obywatelskich, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Rzecz-
nika Praw Dziecka. Należy jednak podkreślić, iż kompetencja do inicjowania 

                                                           
48 R. Pietzner, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 56. 
49 K. Grabicki, Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego, [w:] Prawotwórstwo sądów admini-
stracyjnych, red. J.P. Tarno, T. Bąkowski, Warszawa 2015, s. 102. 
50 A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 136 
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postępowania uchwałodawczego nie zawiera w sobie obowiązku skorzystania 
z niej po stronie podmiotów uprawnionych51.  

3.2. Legitymacja do wszczęcia trybu uchwałodawczego w Niemczech 
w zakresie prawa federalnego i prawa krajów związkowych 

Określenie podmiotów uprawnionych do wszczęcia trybu uchwałodaw-
czego na gruncie prawa niemieckiego nie wymaga przeprowadzania pogłębio-
nej analizy. Z uwagi bowiem na fakt, że zarówno uchwały podejmowane w try-
bie obligatoryjnym, jak i uchwały podejmowane w trybie fakultatywnym po-
wiązane są zawsze z konkretną sprawą, to możliwość zwrócenia się do Wiel-
kiego Senatu o rozstrzygnięcie pytania prawnego stanowi zawsze kompetencję 
Senatu orzekającego w konkretnej sprawie52.  

Reguła ta znajduje zastosowanie zarówno do spraw z zakresu prawa kra-
jów związkowych jak i spraw z zakresu prawa federalnego. W sprawach z za-
kresu prawa krajów związkowych legitymację do wszczęcia obligatoryjnego 
i fakultatywnego trybu uchwałodawczego posiadać będzie Senat Wyższego 
Sądu Administracyjnego, który ma rozstrzygnąć konkretną sprawę. W zakresie 
prawa federalnego uprawnionym do przedłożenia pytania prawnego Wiel-
kiemu Senatowi będzie Senat Federalnego Sądu Administracyjnego rozstrzy-
gający konkretną sprawę53. 

4. Postępowanie w przedmiocie podjęcia uchwały 

4.1. Tryb postępowania w przedmiocie podejmowania uchwał w pra-
wie polskim 

Przechodząc do analizy procedury podejmowania uchwał przez Naczelny 
Sąd Administracyjny należy wskazać na kilka kwestii ogólnych. Należy przede 
wszystkim stwierdzić, że procedura uchwałodawcza została w przeważającej 
części uregulowana w p.p.s.a54. Ustawa ta reguluje zarówno postępowanie 
w przedmiocie podejmowania uchwał konkretnych, jak i w przedmiocie po-

                                                           
51 A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 127. 
52 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 55-56. 
53 Por. § 11 i 12 VwGO.  
54 Por. A. Skoczylas, [w:] System…, s. 719.  
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51 A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 127. 
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53 Por. § 11 i 12 VwGO.  
54 Por. A. Skoczylas, [w:] System…, s. 719.  



Rozdział III 

74 

dejmowania uchwał abstrakcyjnych. Procedura podejmowania uchwał abs-
trakcyjnych została ponadto uzupełniona unormowaniami zawartymi 
w art. 36 p.u.s.a.55  

Ponadto należy wskazać, że polski ustawodawca regulując działalność 
uchwałodawczą NSA wyodrębnił grupę przepisów, które odnoszą się wyłącznie 
do uchwał abstrakcyjnych albo konkretnych. Z drugiej jednak strony p.p.s.a. 
zawiera również przepisy, które należy stosować zarówno do postępowania 
w przedmiocie wydania uchwały abstrakcyjnej jak i konkretnej.  

W związku z tym, aby uniknąć niepotrzebnych powtórzeń, procedura 
uchwałodawcza NSA zostanie zaprezentowana łącznie dla obu rodzajów 
uchwał. Jednocześnie wyraźnie zasygnalizowane zostaną rozbieżności w trybie 
postępowania w przedmiocie wydawania uchwał abstrakcyjnych i konkret-
nych.  

Podstawowa różnica w procedurze uchwałodawczej NSA w odniesieniu 
do uchwał abstrakcyjnych i konkretnych widoczna jest już na etapie sposobu 
wszczęcia postępowania w przedmiocie wydania uchwały.  

Jak już wcześniej wyjaśniono, uchwały abstrakcyjne podejmowane są na 
wniosek uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 264 § 2 p.p.s.a. w celu 
wyjaśnienia przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności 
w orzecznictwie sądów administracyjnych. W związku z tym należy stwierdzić, 
że to wniosek legitymowanego podmiotu wszczyna procedurę uchwałodawczą 
w przedmiocie wydania uchwały abstrakcyjnej. 

W odniesieniu do uchwał konkretnych ustawodawca również expressis 
verbis wskazał na formę, w jakiej skład orzekający NSA ma skierować zagad-
nienie prawne budzące poważne wątpliwości. Zgodnie z art. 264 § 2 p.p.s.a 
uchwała konkretna podejmowana jest przez Naczelny Sąd Administracyjny na 
podstawie postanowienia składu orzekającego.  

Analizując procedurę wydawania uchwały należy na wstępie rozważyć ja-
kie elementy powinien zawierać wniosek o podjęcie uchwały abstrakcyjnej oraz 

                                                           
55 Co prawda art. 36 p.u.s.a. odnosi się wprost do działalności Prezesa NSA, jednakże, jak wska-
zuje A. Skoczylas, nie ma żadnych merytorycznych przeciwskazań, aby unormowania te stoso-
wać w drodze analogii również do innych podmiotów uprawnionych do występowania z wnio-
skami o podjęcie uchwały abstrakcyjnej – por. A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, 
s. 149-150.  
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postanowienie, w którym skład orzekający zwraca się o wydanie uchwały kon-
kretnej.  

Odnośnie do uchwał abstrakcyjnych ustawodawca wskazał w art. 268 
p.p.s.a., że wniosek o podjęcie uchwały musi zawierać uzasadnienie. Nie okre-
ślił on jednak pozostałych, szczegółowych elementów, które powinny się 
w nim znaleźć. Mimo to przyjmuje się, że wniosek taki powinien zawierać: 

− oznaczenie podmiotu występującego o podjęcie uchwały,  
− oznaczenie daty wniosku,  
− wskazanie podstawy prawnej wniesienia wniosku, 
− wskazanie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało roz-

bieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz  
− uzasadnienie56.  

Odnośnie do wymogu uzasadnienia wskazuje się, aby wnioskodawca 
w uzasadnieniu „przedstawiał twierdzenia i dowody uzasadniające żądanie”57. 
W uzasadnieniu wnioskodawca powinien zatem wykazać, że w orzecznictwie 
sądów administracyjnych istnieją rozbieżności podając przy tym konkretne 
orzeczenia, w których jakiś przepis był odmiennie interpretowany. Fakultatyw-
nym elementem wniosku może być ponadto określenie składu, w którym ma 
zostać rozpoznane abstrakcyjne pytanie prawne58.  

Jeżeli chodzi o postanowienie, w którym skład orzekający zwraca się o wy-
danie uchwały konkretnej, to w pierwszej kolejności należy zauważyć, że jest 
ono związane z konkretną sprawą sądowoadministracyjną, co powoduje, że 
w kwestiach nieunormowanych w dziale VI p.p.s.a. należy stosować przepisy 
procedury sądowoadministracyjnej59. Wobec tego, do określenia elementów 
postanowienia, w którym skład orzekający zwraca się o wydanie uchwały kon-
kretnej zastosowanie znajdą przepisy art. 138 p.p.s.a. w zw. z art. 166 p.p.s.a. 
Na tej podstawie można stwierdzić, iż przedmiotowe postanowienie powinno 
zawierać następujące elementy: 

                                                           
56 R. Stefański, Instytucja pytań prawnych…, s. 302; A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, 
s. 152. 
57 Postanowienie SN z 17.12.1997 r. III CZP 47/97, OSNC 1998, Nr 5, poz. 73. 
58 A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 153. 
59 Por. A. Skoczylas, [w:] System…, s. 719. 
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55 Co prawda art. 36 p.u.s.a. odnosi się wprost do działalności Prezesa NSA, jednakże, jak wska-
zuje A. Skoczylas, nie ma żadnych merytorycznych przeciwskazań, aby unormowania te stoso-
wać w drodze analogii również do innych podmiotów uprawnionych do występowania z wnio-
skami o podjęcie uchwały abstrakcyjnej – por. A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, 
s. 149-150.  
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postanowienie, w którym skład orzekający zwraca się o wydanie uchwały kon-
kretnej.  
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− wskazanie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało roz-

bieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz  
− uzasadnienie56.  
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56 R. Stefański, Instytucja pytań prawnych…, s. 302; A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, 
s. 152. 
57 Postanowienie SN z 17.12.1997 r. III CZP 47/97, OSNC 1998, Nr 5, poz. 73. 
58 A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 153. 
59 Por. A. Skoczylas, [w:] System…, s. 719. 



Rozdział III 

76 

− oznaczenie sądu, imiona i nazwiska sędziów, protokolanta oraz pro-
kuratora, jeżeli brał udział w sprawie,  

− datę i miejsce rozpoznania sprawy i wydania postanowienia,  
− oznaczenie stron postępowania,  
− podanie podstawy prawnej wydania postanowienia,  
− sformułowanie pytania prawnego oraz  
− uzasadnienie60.  

Nie ma przy tym żadnych przeciwskazań, aby w postanowieniu zawrzeć 
kilka pytań prawnych, dotyczących jednego zagadnienia prawnego.  

Dla problematyki formułowania wniosku konkretnego istotny jest rów-
nież sposób sformułowania pytania prawnego. Nie wyczerpując niniejszej pro-
blematyki należy wskazać, że sentencja postanowienia, w którym skład wystę-
puje o wyjaśnienie pytania prawnego powinna wprost wskazywać istotę podję-
tych wątpliwości wraz z dokładnym sprecyzowaniem zagadnienia, którego 
skład nie jest w stanie sam rozstrzygnąć. W postanowieniu skład powinien 
wskazać czy jego wątpliwość dotyczy np. „szczególnego charakteru jednego 
przepisu wobec drugiego, interpretacji systemowej, czy też ustalenia zakresu 
znaczeniowego podobnych zwrotów użytych w obu ustawach”61. Poza tym 
wskazuje się, że pytanie prawne musi mieć nie tylko bezpośredni związek ze 
sprawą, ale także jego treść powinna być na tyle uogólniona, żeby odpowiedź 
nie stanowiła merytorycznego rozstrzygnięcia postępowania, do którego 
uprawniony jest jedynie zwykły skład NSA, a nie skład poszerzony rozstrzyga-
jący w przedmiocie odpowiedzi na pytanie prawne62. 

Tak jak w przypadku wniosku o wydanie uchwały abstrakcyjnej postano-
wienie zwykłego składu NSA musi zawierać uzasadnienie. Zasadniczą jego 
funkcją jest przedstawienie przez sąd argumentacji, która przemawia za przyję-
ciem, że w sprawie występuje zagadnienie prawne wymagające wyjaśnienia. 
Uzasadnienie postanowienia składu orzekającego, w którym przedstawione jest 
zagadnienie prawne do wyjaśnienia, powinno dokładnie wskazywać przepisy, 
które budzą wątpliwości. Powinna ono również określać istotę oraz źródło wąt-

                                                           
60 A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 154. 
61 Ibidem. 
62 Por. np. Uchwała NSA z 23.06.2003 r., FPS 2/03, cbosa. 
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pliwości prawnych, które powstały w toku rozpoznawania sprawy sądowoad-
ministracyjnej oraz wskazywać, dlaczego wyjaśnienie wątpliwości jest ko-
nieczne w konkretnej sprawie63. Wskazuje się, że z uzasadnienia postanowienia 
powinno wynikać, że „sąd wszechstronnie i skrupulatnie rozważył przepisy, 
których wykładnia budzi wątpliwości, próbował je sam rozstrzygnąć, lecz wo-
bec trudności doszedł do wniosku, iż wymagają uruchomienia trybu uchwało-
dawczego”64. 

Zarówno wniosek o podjęcie uchwały abstrakcyjnej jak i postanowienie 
składu orzekającego kierowane są do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Po 
wpłynięciu wniosku po wyznaczeniu składu orzekającego oraz sprawozdawcy 
co do zasady wyznaczane jest jawne posiedzenie NSA, w czasie którego rozpo-
znawane jest zadane pytanie prawne. Pytanie prawne może być rozpoznane 
przez skład siedmiu sędziów, całej Izby lub przez pełny skład NSA65. Nie wy-
czerpując niniejszej problematyki należy krótko wskazać na najważniejsze in-
formacje dotyczące formowania składu orzekającego oraz zasad podejmowania 
rozstrzygnięć w postępowaniu uchwałodawczym. 

Jeżeli we wniosku o podjęcie uchwały abstrakcyjnej nie wskazano do ja-
kiego składu jest on kierowany, to decyzję w tym zakresie podejmuje Prezes 
NSA66. Może on skierować wniosek do rozstrzygnięcia przez skład siedmiu sę-
dziów, całej Izby lub przez pełny skład67. Jeżeli zaś wnioskodawca wskazał do 
jakiego składu należy skierować wniosek, to Prezes NSA powinien uwzględnić 
wyrażone we wniosku stanowisko68.  

Uchwałę konkretną może podjąć skład siedmiu sędziów, skład całej izby 
lub pełny skład NSA69. Należy jednak zaznaczyć, że skład zwykły kieruje za-
gadnienie prawne w formie postanowienia do rozpoznania w składzie siedmiu 
sędziów, a skład ten może – zgodnie z art. 264 § 4 p.p.s.a. przekazać to zagad-
nienie do rozstrzygnięcia pełnemu składowi izby, a izba pełnemu składowi 
NSA. Przekazanie zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia składowi całej izby 

                                                           
63 A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 156-157. 
64 Por. Uchwała NSA z 3.02.1997 r., OPS 12/96, cbosa; uchwała NSA z 07.04.2003 r., FPS 
13/02, cbosa. 
65 A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 175-176. 
66 T. Woś, [w:] Prawo o postępowaniu…, s. 1266. 
67 Por. art. 264 § 3 w zw. z art. 261 § 1 p.p.s.a. 
68 A. Kabat, [w:] Prawo o postępowaniu…, s. 827. 
69 Por. A. Skoczylas, [w:] System…, s. 725. 
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60 A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 154. 
61 Ibidem. 
62 Por. np. Uchwała NSA z 23.06.2003 r., FPS 2/03, cbosa. 
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63 A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 156-157. 
64 Por. Uchwała NSA z 3.02.1997 r., OPS 12/96, cbosa; uchwała NSA z 07.04.2003 r., FPS 
13/02, cbosa. 
65 A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 175-176. 
66 T. Woś, [w:] Prawo o postępowaniu…, s. 1266. 
67 Por. art. 264 § 3 w zw. z art. 261 § 1 p.p.s.a. 
68 A. Kabat, [w:] Prawo o postępowaniu…, s. 827. 
69 Por. A. Skoczylas, [w:] System…, s. 725. 
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albo pełnemu składowi NSA powinno nastąpić z uwagi na szczególne okolicz-
ności, takie jak np. szczególnie skomplikowany charakter zagadnienia praw-
nego, różne ujmowanie danego zagadnienia prawnego w doktrynie oraz w do-
tychczasowym orzecznictwie sądowym, czy też brak jednomyślności sędziów 
NSA orzekających w odniesieniu do danego zagadnienia prawnego70. 

Rozszerzenie składu NSA w trybie uchwałodawczym wynika z założenia, 
że im więcej osób zasiada w składzie orzekającym, tym większe jest prawdopo-
dobieństwo trafności rozstrzygnięcia i tym mniejsza jest możliwość wywierania 
wpływu na sędziów71. Jak słusznie zauważa A. Skoczylas, potrzeba podjęcia 
uchwały przez pełny skład NSA może dotyczyć spraw, którymi interesuje się 
więcej niż jedna izba, a w szczególności spraw z pogranicza właściwości tych 
izb72.  

Należy przy tym wskazać, że zgodnie z art. 265 p.p.s.a. w posiedzeniu 
całego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego lub posiedzeniu Izby udział 
Prokuratora Generalnego lub jego zastępcy jest obowiązkowy. W posiedzeniu 
składu siedmiu sędziów bierze udział prokurator Prokuratury Krajowej lub 
prokurator innej jednostki organizacyjnej prokuratury, delegowany do wyko-
nywania czynności w Prokuraturze Krajowej i wyznaczony przez Prokuratora 
Generalnego lub jego zastępcę do udziału w posiedzeniach Naczelnego Sądu 
Administracyjnego. 

Pełnemu składowi NSA przewodniczy Prezes NSA73, natomiast Prezesi 
Izb przewodniczą w posiedzeniach całej Izby oraz składom siedmiu sędziów, 
jeżeli biorą w nich udział74. Do podjęcia uchwały przez pełen skład NSA lub 
przez pełny skład Izby wymagana jest obecność co najmniej dwóch trzecich 
sędziów każdej z izb. Oznacza to, że udział 2/3 sędziów całego NSA nie jest 
wystarczający75. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą 

                                                           
70 Por. np. Postanowienie NSA z 24.01.2011 r., II FPS 7/10, cbosa; J. Drachal, A. Wiktorowska, 
P. Wajda, [w:] Prawo o postępowaniu…, s. 1107. 
71 A. Skoczylas, [w:] System…, s. 724-725. 
72 A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 166; por.: Uchwała NSA z 26.10.2009 r., 
I OPS 10/09, cbosa, 
73 Por. § 19 pkt 2 Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyj-
nego z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania Naczelnego 
Sądu Administracyjnego, M.P. z 2010 r. Nr 86 poz. 1007; dalej jako: Regulamin NSA. 
74 Por. § 20 pkt 3 Regulaminu NSA. 
75 A. Kabat, [w:] Prawo o postępowaniu…, s. 828. 
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większością głosów76, co stanowi wyjątek od zasady niejawności głosowania 
nad orzeczeniem77.  

4.2. Procedura podejmowania uchwał w prawie niemieckim 

Dokonując prezentacji zasad postępowania w przedmiocie podejmowania 
uchwał przez sądy administracyjne w prawie niemieckim należy uczynić kilka 
uwag wprowadzających pozwalających na lepsze zrozumienie omawianej pro-
blematyki. Tak jak już wyżej wskazywano działalność uchwałodawczą niemiec-
kich sądów administracyjnych można podzielić na dwa tryby: obligatoryjny 
i fakultatywny. Tryby te w oczywisty sposób różnią się od siebie modelem po-
stępowania w przedmiocie podejmowania uchwały. Stąd też w celu lepszego 
zrozumienia niniejszej problematyki rozważania dotyczące procedury podjęcia 
uchwały zostaną przedstawione osobno w odniesieniu do każdego trybu.  

Poniższe rozważania dotyczyły będą procedury podejmowania uchwał 
w zakresie prawa federalnego, a więc przez Wielki Senat FSA. Należy przy tym 
wskazać, że procedura podejmowania uchwał w zakresie prawa krajów związ-
kowych przed Wielkimi Senatami Wyższych Sądów Administracyjnych jest 
identyczna ze względu na odesłanie w § 12 VwGO do odpowiedniego stoso-
wania § 11 VwGO. 

4.2.1. Procedura podjęcia uchwały w trybie obligatoryjnym 

Tryb podejmowania uchwały w trybie obligatoryjnym dotyczy sytuacji, 
w której Senat orzekający w konkretnej sprawie zamierza odstąpić od dotych-
czasowych poglądów wyrażonych przez inny Senat FSA lub Wielki Senat. Se-
nat, który rozważa taką możliwość powinien podjąć czynności wskazane 
w § 11 ust. 3 VwGO.  

Należy zauważyć, że procedura podejmowania uchwały jest dość złożona 
i co do zasady składa się z trzech etapów78:  

1) postępowania w przedmiocie zapytania Senatu, który chce odstąpić 
od dotychczasowej linii orzeczniczej innego Senatu (tzw. Senatu py-
tającego) oraz udzielenia na nie odpowiedzi przez inny Senat (tzw. 
Senat zapytany) (niem. Anfrageverfahren); 

                                                           
76 Por. art. 266 § 2 p.p.s.a. 
77 J. Drachal, A. Wiktorowska, P. Wajda, [w:] Prawo o postępowaniu…, s. 1110. 
78 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 40-47. 
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70 Por. np. Postanowienie NSA z 24.01.2011 r., II FPS 7/10, cbosa; J. Drachal, A. Wiktorowska, 
P. Wajda, [w:] Prawo o postępowaniu…, s. 1107. 
71 A. Skoczylas, [w:] System…, s. 724-725. 
72 A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 166; por.: Uchwała NSA z 26.10.2009 r., 
I OPS 10/09, cbosa, 
73 Por. § 19 pkt 2 Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyj-
nego z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania Naczelnego 
Sądu Administracyjnego, M.P. z 2010 r. Nr 86 poz. 1007; dalej jako: Regulamin NSA. 
74 Por. § 20 pkt 3 Regulaminu NSA. 
75 A. Kabat, [w:] Prawo o postępowaniu…, s. 828. 
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większością głosów76, co stanowi wyjątek od zasady niejawności głosowania 
nad orzeczeniem77.  

4.2. Procedura podejmowania uchwał w prawie niemieckim 

Dokonując prezentacji zasad postępowania w przedmiocie podejmowania 
uchwał przez sądy administracyjne w prawie niemieckim należy uczynić kilka 
uwag wprowadzających pozwalających na lepsze zrozumienie omawianej pro-
blematyki. Tak jak już wyżej wskazywano działalność uchwałodawczą niemiec-
kich sądów administracyjnych można podzielić na dwa tryby: obligatoryjny 
i fakultatywny. Tryby te w oczywisty sposób różnią się od siebie modelem po-
stępowania w przedmiocie podejmowania uchwały. Stąd też w celu lepszego 
zrozumienia niniejszej problematyki rozważania dotyczące procedury podjęcia 
uchwały zostaną przedstawione osobno w odniesieniu do każdego trybu.  

Poniższe rozważania dotyczyły będą procedury podejmowania uchwał 
w zakresie prawa federalnego, a więc przez Wielki Senat FSA. Należy przy tym 
wskazać, że procedura podejmowania uchwał w zakresie prawa krajów związ-
kowych przed Wielkimi Senatami Wyższych Sądów Administracyjnych jest 
identyczna ze względu na odesłanie w § 12 VwGO do odpowiedniego stoso-
wania § 11 VwGO. 

4.2.1. Procedura podjęcia uchwały w trybie obligatoryjnym 

Tryb podejmowania uchwały w trybie obligatoryjnym dotyczy sytuacji, 
w której Senat orzekający w konkretnej sprawie zamierza odstąpić od dotych-
czasowych poglądów wyrażonych przez inny Senat FSA lub Wielki Senat. Se-
nat, który rozważa taką możliwość powinien podjąć czynności wskazane 
w § 11 ust. 3 VwGO.  

Należy zauważyć, że procedura podejmowania uchwały jest dość złożona 
i co do zasady składa się z trzech etapów78:  

1) postępowania w przedmiocie zapytania Senatu, który chce odstąpić 
od dotychczasowej linii orzeczniczej innego Senatu (tzw. Senatu py-
tającego) oraz udzielenia na nie odpowiedzi przez inny Senat (tzw. 
Senat zapytany) (niem. Anfrageverfahren); 

                                                           
76 Por. art. 266 § 2 p.p.s.a. 
77 J. Drachal, A. Wiktorowska, P. Wajda, [w:] Prawo o postępowaniu…, s. 1110. 
78 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 40-47. 
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2) postępowania Senatu pytającego po udzieleniu odpowiedzi przez 
Senat zapytany (niem. Verfahren nach Abschluss des Anfrageverfah-
rens); 

3) postępowania przed Wielkim Senatem w przedmiocie wniosku 
o podjęcie uchwały (niem. Vorlageverfahren). 

Wszystkie etapy postępowania będą przedmiotem prowadzonych poniżej 
rozważań.  

Procedura podjęcia przez Wielki Senat uchwały w trybie obligatoryjnym 
rozpoczyna się od postępowania w przedmiocie zapytania złożonego przez Se-
nat, który chce odstąpić od dotychczasowej linii orzeczniczej innego Senatu. 
Senat orzekający w konkretnej sprawie ma obowiązek skierowania do Senatu 
(bądź Senatów), od którego orzecznictwa chce odstąpić, zapytania czy Senat 
ten podtrzymuje prezentowaną przez siebie linię orzeczniczą i nie wyraża zgody 
na odstąpienie od niej79.  

Złożenia zapytania stanowi decyzję procesową Senatu orzekającego w da-
nej sprawie, która następuje w drodze wydania postanowienia w składzie ko-
niecznym dla wydania wyroku80. Postanowienie Senatu musi zawierać przed-
stawienie stanu faktycznego i prawnego rozpoznawanej sprawy oraz przytaczać 
treść i uzasadnienie rozstrzygnięcia, które zamierza podjąć Senat odstępując 
zarazem od dotychczasowej linii orzeczniczej innego Senatu81. Przed wyda-
niem postanowienia Senat wysłuchuje stron postępowania a ich ewentualne 
stanowiska, które mogą dotyczyć zarówno poglądu prezentowanego przez Se-
nat orzekający jak i zasadności złożenia samego zapytania, są dołączane do skła-
danego zapytania82. Postanowienie Senatu zawierające przedmiotowe zapyta-
nie przekazywane jest Senatowi bądź Senatom, od których orzecznictwa zamie-
rza odstąpić Senat orzekający w sprawie.  

Należy zauważyć, że powyższa procedura wymagająca złożenia zapytania 
nie odnosi się do sytuacji, w których Senat orzekający w konkretnej sprawie 

                                                           
79 Por. § 11 ust. 3 VwGO 
80 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 41. 
81 R. Pietzner, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 36. 
82 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 40; R. Pietzner, [w:] Verwaltungsge-
richtsordnung…, § 11 nb. 36-37. 
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chce odstąpić od poglądu prawnego reprezentowanego przez Wielki Senat. 
Wynika to expressis verbis z § 11 ust. 2 i 3 VwGO83.  

Wpłynięcie pytania Senatu pytającego do Senatu zapytanego, od któ-
rego orzecznictwa zamierza odstąpić Senat pytający, otwiera przed Senatem za-
pytanym określone możliwości działania:  

1) Senat zapytany może oświadczyć, że podtrzymuje dotychczasowy pogląd 
prawny i nie zgadza się na odstąpienie od niego przez Senat pytający (niem. 
Festhalterklärung)84; 

2) Senat zapytany może oświadczyć, że podziela poglądy Senatu pytającego 
i wyraża zgodę na odstąpienie od swojej dotychczasowej linii orzeczniczej 
(niem. Aufgabeerklärung)85. 

Oświadczenie Senatu zapytanego następuje w formie postanowienia, 
które następnie jest przekazywane Senatowi pytającemu. Wpłynięcie postano-
wienia z odpowiedzią Senatu zapytanego do Senatu pytającego kończy pierw-
szy etap postępowania w przedmiocie podejmowania uchwały86. 

Odnośnie do pierwszego etapu postępowania należy zauważyć, że jest ono 
elementem nieodzownym do uruchomienia działalności uchwałodawczej 
Wielkiego Senatu. Zarówno złożenie zapytania przez Senat pytający jak 
i udzielenie odpowiedzi przez Senat zapytany stanowią przesłanki dopuszczal-
ności wydania uchwały. Kwestia ta badana jest następczo przez Wielki Senat 
w toku rozważania, czy podjęcie uchwały jest dopuszczalne i odpowiada prze-
słankom ustawowym87.  

W przypadku braku złożenia zapytania przez Senat orzekający, Wielki Se-
nat musi odmówić podjęcia uchwały z uwagi na jej niedopuszczalność88. Czyn-
ność taka nie może być następczo konwalidowana przez Wielki Senat, np. po-
przez złożenie zapytania do odpowiedniego Senatu dopiero przez Wielki Senat. 
Z kolei w sytuacji, gdy Senat do którego złożone zostało zapytanie zwleka z od-
powiedzią bądź nie udziela jej w odpowiednim terminie, przyjmuje się, że brak 

                                                           
83 C. Meyer, Die Sicherung der Einheitlichkeit…, s. 80. 
84 R. Pietzner, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 38. 
85 C. Meyer, Die Sicherung der Einheitlichkeit…, s. 77; R. Pietzner, [w:] Verwaltungsgerichtsord-
nung…, § 11 nb. 39. 
86 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 43. 
87 R. Pietzner, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 67. 
88 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 61. 
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79 Por. § 11 ust. 3 VwGO 
80 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 41. 
81 R. Pietzner, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 36. 
82 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 40; R. Pietzner, [w:] Verwaltungsge-
richtsordnung…, § 11 nb. 36-37. 

Działalność uchwałodawcza … w ujęciu normatywnym 

81 

chce odstąpić od poglądu prawnego reprezentowanego przez Wielki Senat. 
Wynika to expressis verbis z § 11 ust. 2 i 3 VwGO83.  

Wpłynięcie pytania Senatu pytającego do Senatu zapytanego, od któ-
rego orzecznictwa zamierza odstąpić Senat pytający, otwiera przed Senatem za-
pytanym określone możliwości działania:  

1) Senat zapytany może oświadczyć, że podtrzymuje dotychczasowy pogląd 
prawny i nie zgadza się na odstąpienie od niego przez Senat pytający (niem. 
Festhalterklärung)84; 

2) Senat zapytany może oświadczyć, że podziela poglądy Senatu pytającego 
i wyraża zgodę na odstąpienie od swojej dotychczasowej linii orzeczniczej 
(niem. Aufgabeerklärung)85. 

Oświadczenie Senatu zapytanego następuje w formie postanowienia, 
które następnie jest przekazywane Senatowi pytającemu. Wpłynięcie postano-
wienia z odpowiedzią Senatu zapytanego do Senatu pytającego kończy pierw-
szy etap postępowania w przedmiocie podejmowania uchwały86. 

Odnośnie do pierwszego etapu postępowania należy zauważyć, że jest ono 
elementem nieodzownym do uruchomienia działalności uchwałodawczej 
Wielkiego Senatu. Zarówno złożenie zapytania przez Senat pytający jak 
i udzielenie odpowiedzi przez Senat zapytany stanowią przesłanki dopuszczal-
ności wydania uchwały. Kwestia ta badana jest następczo przez Wielki Senat 
w toku rozważania, czy podjęcie uchwały jest dopuszczalne i odpowiada prze-
słankom ustawowym87.  

W przypadku braku złożenia zapytania przez Senat orzekający, Wielki Se-
nat musi odmówić podjęcia uchwały z uwagi na jej niedopuszczalność88. Czyn-
ność taka nie może być następczo konwalidowana przez Wielki Senat, np. po-
przez złożenie zapytania do odpowiedniego Senatu dopiero przez Wielki Senat. 
Z kolei w sytuacji, gdy Senat do którego złożone zostało zapytanie zwleka z od-
powiedzią bądź nie udziela jej w odpowiednim terminie, przyjmuje się, że brak 

                                                           
83 C. Meyer, Die Sicherung der Einheitlichkeit…, s. 80. 
84 R. Pietzner, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 38. 
85 C. Meyer, Die Sicherung der Einheitlichkeit…, s. 77; R. Pietzner, [w:] Verwaltungsgerichtsord-
nung…, § 11 nb. 39. 
86 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 43. 
87 R. Pietzner, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 67. 
88 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 61. 
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takiej odpowiedzi nie stanowi okoliczności uniemożliwiającej podjęcia 
uchwały, a wola podtrzymania dotychczasowej linii orzeczniczej przez Senat 
zapytany jest wówczas domniemywana89.  

Po otrzymaniu odpowiedzi na zapytanie przez Senat pytający otwiera się 
kolejny etap postępowania w przedmiocie podjęcia uchwały. W zależności od 
treści odpowiedzi przed Senatem orzekającym w sprawie istnieją określone 
możliwości.  

W pierwszej sytuacji, kiedy odpowiedź Senatu zapytanego jest negatywna, 
tzn. nie wyraża on zgody na odstąpienie od swojej linii orzeczniczej, przed Se-
natem orzekającym w sprawie otwiera się droga do złożenia do Wielkiego Se-
natu wniosku o podjęcie uchwały rozstrzygającej rozbieżności orzecznicze mię-
dzy Senatami. Decyzja o przekazaniu rozstrzygnięcia pytania prawnego Wiel-
kiemu Senatowi również zapada w drodze postanowienia Senatu orzekającego 
w sprawie po uprzednim wysłuchaniu stron postępowania90. Skutkiem tej de-
cyzji jest formalne zawieszenie postępowania w sprawie do czasu podjęcia de-
cyzji przez Wielki Senat91. Należy przy tym zauważyć, że Senat orzekający po 
otrzymaniu odpowiedzi Senatu zapytanego nie ma obowiązku kierowania do 
Wielkiego Senatu wniosku o podjęcie uchwały. Możliwa jest bowiem sytuacja, 
w której argumenty zawarte w uzasadnieniu postanowienia Senatu zapytanego 
przekonają Senat pytający – wbrew pierwotnym zamiarom – do pozostania 
przy dotychczasowej linii orzeczniczej92.  

W drugim przypadku, kiedy odpowiedź Senatu jest pozytywna i wyraża 
on zgodę na odstąpienie od swoich poglądów orzeczniczych, Senat orzekający 
w sprawie nie może złożyć wniosku o podjęcie uchwały mającej na celu roz-
strzygnięcie rozbieżności, gdyż taki wniosek staje się po prostu bezprzedmio-
towy93. Innymi słowy nie istnieje już sytuacja rozbieżności w orzecznictwie Se-
natów, która uzasadniałaby złożenie takiego wniosku. Wskazuje się, że w takiej 
sytuacji Senat orzekający powinien w uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia 

                                                           
89 R. Pietzner, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 33. 
90 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 47. 
91 R. Pietzner, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 57.  
92 C. Meyer, Die Sicherung der Einheitlichkeit…, s. 77. 
93 I. Amberg, Divergierende…, s. 284.  
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w sprawie umieścić informację o „dobrowolnym” odstąpieniu przez Senat za-
pytany od swojej dotychczasowej linii orzeczniczej, aby w ten sposób udoku-
mentować aktualne poglądy orzecznicze FSA94.  

Tak jak już wskazywano otrzymanie przez Senat pytający odpowiedzi ne-
gatywnej od Senatu zapytanego otwiera drogę do wszczęcia kolejnego etapu 
postępowania, który kończy się podjęciem rozstrzygnięcia przez Wielki Senat. 
Zanim jednak zostanie omówiona procedura rozpoznawania wniosku przez 
Wielki Senat kilka uwag należy poświęcić wyjaśnieniu budowy i struktury tego 
szczególnego ciała orzekającego.  

Jak wynika z § 11 ust. 5 VwGO zgodnie z tzw. zasadą pełnej reprezentacji 
Wielki Senat składa się z Prezydenta FSA – który jednocześnie sprawuje funk-
cję przewodniczącego Wielkiego Senatu – oraz z jednego sędziego z każdego 
Senatu właściwego do rozpoznania rewizji w FSA, z wyłączeniem Senatu, 
w którym Prezydent FSA pełni funkcję przewodniczącego95. Ciało to liczy za-
tem obecnie co do zasady 10 sędziów, a więc po jednym z sędziów z każdego 
z 10 Senatów96. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy Senatem wnioskującym 
o wydanie uchwały jest Senat inny niż właściwy do rozpoznania rewizji (np. 
Senat właściwy do rozpoznawania spraw dotyczących służby wojskowej), bądź 
to od orzecznictwa takiego Senatu zamierza się odstąpić, w skład Wielkiego 
Senatu wchodzi również odpowiednio jeden sędzia z tego Senatu. Taki sposób 
ukształtowania składu Wielkiego Senatu ma na celu umożliwienie wszystkim 
Senatom FSA zajęcie stanowiska w przedmiocie rozstrzyganego pytania praw-
nego97.  

Zadaniem Wielkiego Senatu jest rozstrzygnięcie wniosku Senatu orzeka-
jącego w sprawie o wydanie uchwały (niem. Vorlagebeschluss) wyjaśniającej roz-
bieżności między orzecznictwem poszczególnych Senatów. Przekazanie prze-
wodniczącemu Wielkiego Senatu postanowienia Senatu orzekającego w spra-
wie zawierającego wniosek o podjęcie uchwały wraz z jego uzasadnieniem oraz 
aktami sprawy otwiera ostatni etap postępowania w przedmiocie podjęcia 

                                                           
94 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 45-46; krytycznie: R. Bakker, Gren-
zen der Richtermacht: die Kollegialkontrolle im Grossen Senat des BAG, Konstanz 1994, s. 41 i n.  
95 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 15. 
96 Geschäftsverteilungsplan des Bundesverwaltungsgerichts für das Geschäftsjahr 2018, s. 14-
15, http://www.bverwg.de/medien/pdf/gvp_bverwg.pdf, dostęp: 19.05.2018 r.  
97 R. Pietzner, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 6. 
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takiej odpowiedzi nie stanowi okoliczności uniemożliwiającej podjęcia 
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89 R. Pietzner, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 33. 
90 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 47. 
91 R. Pietzner, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 57.  
92 C. Meyer, Die Sicherung der Einheitlichkeit…, s. 77. 
93 I. Amberg, Divergierende…, s. 284.  
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w sprawie umieścić informację o „dobrowolnym” odstąpieniu przez Senat za-
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gatywnej od Senatu zapytanego otwiera drogę do wszczęcia kolejnego etapu 
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94 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 45-46; krytycznie: R. Bakker, Gren-
zen der Richtermacht: die Kollegialkontrolle im Grossen Senat des BAG, Konstanz 1994, s. 41 i n.  
95 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 15. 
96 Geschäftsverteilungsplan des Bundesverwaltungsgerichts für das Geschäftsjahr 2018, s. 14-
15, http://www.bverwg.de/medien/pdf/gvp_bverwg.pdf, dostęp: 19.05.2018 r.  
97 R. Pietzner, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 6. 
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uchwały. Od tej chwili wniosek o podjęcie uchwały zostaje przekazany do roz-
strzygnięcia Wielkiemu Senatowi98.  

Pierwszym krokiem, jaki podejmuje Wielki Senat po wpłynięciu wnio-
sku jest zbadanie przesłanek jego dopuszczalności. Oceniając powyższe oko-
liczności Wielki Senat z urzędu ma za zadanie ustalić:  

1) Czy jest właściwy do odpowiedzi na postawione pytanie prawne? (np. czy 
pytanie nie dotyczy zbadania konstytucyjności jakiegoś przepisu lub jego 
zgodności z prawem wspólnotowym do czego wyłącznie właściwe są od-
powiednio Federalny Sąd Konstytucyjny i Trybunał Sprawiedliwości 
UE)99 

2) Czy złożenie wniosku o podjęcie uchwały było poprzedzone prawidłowo 
przeprowadzonym i zakończonym postępowaniem w przedmiocie zapy-
tania skierowanego do innego Senatu przez Senat orzekający w sprawie 
dotyczącej odstąpienia od dotychczasowej linii orzeczniczej Senatu zapy-
tanego wraz z uzyskaniem odpowiedzi negatywnej na tak postawione py-
tanie (niem. Anfrageverfahren), chyba, że wniosek dotyczy odstąpienia od 
orzecznictwa Wielkiego Senatu? 

3) Czy w orzecznictwie Senatu pytającego i zapytanego rzeczywiście wystę-
puje wskazywana we wniosku rozbieżność (niem. Divergenzlage)? 

4) Czy wyjaśnienie postawionego we wniosku pytania prawnego ma istotne 
znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy?100  

W sytuacji, w której Wielki Senat dojdzie do przekonania, że jedna z po-
wyższych czterech przesłanek nie jest spełniona, Wielki Senat decyduje w for-
mie postanowienia (niem. Beschluss) o odmowie podjęcia uchwały z uwagi na 
stwierdzenie jej niedopuszczalności101. 

W innym przypadku, kiedy Wielki Senat stwierdzi, że spełnione są po-
wyższe przesłanki dopuszczalności, to odpowiada on na przedłożone we wnio-
sku pytanie prawne Senatu w formie uchwały. Odpowiedź jest udzielana z re-
guły w formie tezy formułowanej przez Wielki Senat w uchwale. Odpowiada-
jąc na pytanie prawne, Wielki Senat jest związany pytaniem postawionym we 

                                                           
98 R. Pietzner, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 57. 
99 R. Pietzner, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 45-47. 
100 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 59. 
101 R. Pietzner, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 66-71. 
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wniosku i co do zasady nie może odpowiedzieć na żadne inne dodatkowe py-
tanie, niż to, które zostało zadane we wniosku102. Nic nie stoi jednak na prze-
szkodzie, aby Wielki Senat postawione pytanie skonkretyzował, doprecyzował 
lub ograniczył103. 

Decyzja Wielkiego Senatu zapada z reguły po przeprowadzeniu ustnej 
rozprawy, jednak Wielki Senat ma prawo do jej wydania również na posiedze-
niu niejawnym bez przeprowadzenia rozprawy. Nie wymaga się, aby uczestnicy 
postępowania musieli wyrazić zgodę na taki sposób procedowania. Konieczne 
jednak jest, żeby przed decyzją umożliwić im zabranie stanowiska w sprawie104.  

Z uwagi na incydentalność postępowania w przedmiocie wydania 
uchwały od decyzji Wielkiego Senatu stronom nie przysługują żadne środki 
prawne. Od rozstrzygnięć Wielkiego Senatu nie przysługuje również skarga do 
Federalnego Trybunału Konstytucyjnego105.  

4.2.2. Procedura podjęcia uchwały w trybie fakultatywnym 

Procedura podejmowania uchwały w trybie fakultatywnym dotyczy sytu-
acji opisanej w § 11 ust. 4 VwGO, w której Senat orzekający w konkretnej 
sprawie w toku jej rozpoznania podejmie wątpliwości w kwestii rozstrzygnięcia 
określonej kwestii prawnej. W tej sytuacji Senat ten może zwrócić się do Wiel-
kiego Senatu i przedłożyć mu pytanie o zasadniczym znaczeniu do rozstrzy-
gnięcia, gdy jest to konieczne ze względu na kształtowanie wykładni prawa albo 
zachowanie jednolitości orzecznictwa. 

Procedura podjęcia uchwały w trybie fakultatywnym nie jest tak złożona 
jak ma to miejsce w trybie obligatoryjnym. Wynika to przede wszystkim 
z braku wymogu przeprowadzenia postępowania, w którym Senat orzekający 
w sprawie kieruje zapytanie do innego Senatu. W trybie fakultatywnym pyta-
nie prawne kierowane jest bezpośrednio do Wielkiego Senatu. Taka decyzja 
Senatu również zapada w formie postanowienia zapadłego po wysłuchaniu 
stron postępowania106.  

Po otrzymaniu wniosku, podobnie jak w przypadku trybu obligatoryj-
nego, Wielki Senat dokonuje kontroli jego dopuszczalności. Wielki Senat bada 
                                                           
102 H. Beisse, Von der Aufgabe…, s. 53 i n.  
103 R. Pietzner, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 72. 
104 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 65. 
105 R. Pietzner, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 79. 
106 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 55. 
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100 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 59. 
101 R. Pietzner, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 66-71. 
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102 H. Beisse, Von der Aufgabe…, s. 53 i n.  
103 R. Pietzner, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 72. 
104 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 65. 
105 R. Pietzner, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 79. 
106 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 55. 
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przede wszystkim, czy jest właściwy do udzielenia odpowiedzi na postawione 
pytanie, czy też może zachodzi kolizja z właściwością Federalnego Trybunału 
Konstytucyjnego czy Trybunału Sprawiedliwości UE107. Następnie ustalane 
jest czy przedłożona do wyjaśnienia kwestia prawna jest kwestią o zasadniczym 
znaczeniu oraz czy jej wyjaśnienie ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia da-
nej sprawy108.  

Jeśli chodzi o stwierdzenie czy rozstrzygnięcie pytania jest konieczne ze 
względu na kształtowanie wykładni prawa albo zachowanie jednolitości orzecz-
nictwa to Wielki Senat nie bada wystąpienia tej przesłanki, gdyż jest związany 
poglądem Senatu, który wnioskuje o podjęcie uchwały i wyjaśnienie pytania 
prawnego109. Jeśli Senat przedkładając pytanie prawne uważa, że odpowiedź na 
nie jest konieczna z uwagi na powyższe cele wynikające z § 11 ust. 4 VwGO, 
to Wielki Senat jest związany takim poglądem i nie może uznać inaczej110. 

W przypadku spełnienia powyższych przesłanek Wielki Senat wydaje 
uchwałę, w której dokonuje rozstrzygnięcia w przedmiocie pytania prawnego. 
Pozostałe rozważania w tym zakresie są identyczne jak w przypadku wydawania 
uchwały przez Wielki Senat w trybie obligatoryjnym. 

5. Rodzaje rozstrzygnięć podejmowanych w trybie uchwałodawczym 

Kolejne rozważania będą dotyczyły rodzajów rozstrzygnięć, jakie mogą 
być podejmowane w trybie uchwałodawczym przez NSA w prawie polskim 
i Wielkie Senaty w prawie niemieckim. 

Należy przy tym wskazać, że rozważania te w żadnym razie nie wyczerpują 
niniejszej problematyki i stanowią one jedynie jej zarys przedstawiający naj-
ważniejsze rodzaje oraz cechy rozstrzygnięć jakie mogą być podejmowane 
w postępowaniu w przedmiocie wydania uchwały w Polsce i w Niemczech.  

Prowadzone rozważania mają na celu wskazanie na podobieństwa i róż-
nice występujące między analizowanymi rozwiązaniami prawnymi oraz póź-
niejsze przeprowadzenie analizy komparatystycznej. W żadnym razie nie sta-

                                                           
107 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 54. 
108 R. Pietzner, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 68-70.  
109 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 60.  
110 R. Pietzner, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 69. 
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nowią one omówienia wszystkich problemów prawnych związanych z zagad-
nieniem rozstrzygnięć podejmowanych w trybie uchwałodawczym w prawie 
polskim i niemieckim. 

5.1. Rozstrzygnięcia NSA 

Poniższa grafika prezentuje rodzaje rozstrzygnięć jakie mogą być podej-
mowane przez Naczelny Sąd Administracyjny w trybie uchwałodawczym111: 

                                                           
111 Opracowanie własne na podstawie A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 186. 
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5. Rodzaje rozstrzygnięć podejmowanych w trybie uchwałodawczym 

Kolejne rozważania będą dotyczyły rodzajów rozstrzygnięć, jakie mogą 
być podejmowane w trybie uchwałodawczym przez NSA w prawie polskim 
i Wielkie Senaty w prawie niemieckim. 
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107 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 54. 
108 R. Pietzner, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 68-70.  
109 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 60.  
110 R. Pietzner, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 69. 
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nowią one omówienia wszystkich problemów prawnych związanych z zagad-
nieniem rozstrzygnięć podejmowanych w trybie uchwałodawczym w prawie 
polskim i niemieckim. 

5.1. Rozstrzygnięcia NSA 

Poniższa grafika prezentuje rodzaje rozstrzygnięć jakie mogą być podej-
mowane przez Naczelny Sąd Administracyjny w trybie uchwałodawczym111: 

                                                           
111 Opracowanie własne na podstawie A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 186. 
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Odnosząc się do pierwszego rodzaju możliwego rozstrzygnięcia należy 
wskazać, że uchwała podejmowana jest jedynie wtedy, gdy spełnione są wszyst-
kie przesłanki jej podjęcia wymienione w przepisach p.p.s.a. Uchwała składa 
się z sentencji i uzasadnienia. W sentencji uchwały zawarta jest odpowiedź na 
postawione pytanie prawne wyrażona najczęściej w postaci ogólnej dyrektywy 
interpretacyjnej112. Szczególnie w przypadku udzielenia odpowiedzi na pytanie 
w trybie art. 187 p.p.s.a. w sentencji formułuje się „konkretną, wiążącą normę 
prawną o charakterze interpretacyjnym nakazującą składowi przedstawiają-
cemu zagadnienie prawne <<pojmować określone uregulowanie prawne 
w oznaczony sposób>>”113. W uzasadnieniu z kolei, NSA przedstawia szczegó-
łową motywację wykładni dokonanej w sentencji. Istotne jest, aby w przedsta-
wione zostały „argumenty przemawiające za prawidłowością dokonanych 
<<czynności interpretacyjnych>> m.in. poprzez wskazanie reguł interpretacyj-
nych, na których się oparł oraz wyjaśnienie, w jaki sposób reguły te zastoso-
wano”114. 

Kolejnym rodzajem rozstrzygnięcia, które może podjąć NSA w trybie 
uchwałodawczym, jest postanowienie o odmowie podjęcia uchwały115. Kwestię 
odmowy podjęcia uchwały reguluje art. 267 p.p.s.a. Zgodnie z przytoczonym 
przepisem NSA może odmówić podjęcia uchwały, zwłaszcza gdy nie zachodzi 
potrzeba wyjaśnienia wątpliwości. Brak potrzeby wyjaśnienia wątpliwości nie 
jest jednak jedyną podstawą dla odmowy podjęcia uchwały. Istnieją bowiem 
inne przyczyny natury prawnej uzasadniające wydanie takiego postanowienia. 
Nie wyczerpując niniejszego zagadnienia należy wskazać na wybrane możliwe 
sytuacje, w których NSA odmawia podjęcia uchwały. Jak słusznie wskazuje 
A. Skoczylas są to m.in.116: 

 

 

                                                           
112 A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 190. 
113 A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 195. 
114 A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 195. 
115 Przesłanki odmowy podjęcia uchwały zostały poddane analizie również przez: U. Fronczek, 
Przesłanki odmowy podjęcia uchwały przez Naczelny Sąd Administracyjny, PS 2012, nr 11-12, 
s. 158 i n.  
116 A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 200-201. 
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1) przedstawienie wniosku przez podmiot nieuprawniony117; 
2) postanowienie o przedstawieniu zagadnienia prawnego w trybie art. 187 

§ 1 p.p.s.a zostało wydane przez skład sprzeczny z przepisami prawa118; 
3) brak wystąpienia przesłanek przedmiotowych do przedstawienia pytania 

prawnego; 
4) przedmiotem pytania prawnego nie jest przepis prawny lub grupa tych 

przepisów (np. pytanie dotyczy stanu faktycznego, kwestii o charakterze 
mieszanym, albo reguł wykładni nie sformułowanych w przepisach praw-
nych, czy też stosowania prawa w ogóle, bądź mocy wiążącej orzeczeń są-
dowych, Trybunału Konstytucyjnego, czy organów administracji)119; 

5) pytanie prawne kierowane do NSA dotyczy kwestii konstytucyjności lub 
legalności normy120; 

6) wątpliwości przedstawionych w trybie art. 187 § 1 p.p.s.a. nie można za-
kwalifikować jako budzących poważne wątpliwości121; 

7) we wniosku o podjęcie uchwały nie wykazano rozbieżności w orzecznic-
twie sądowoadministracyjnym (art. 15 § 1 pkt 2 p.p.s.a. w zw. z art. 264 
§ 2 p.p.s.a)122; 

8) przedmiotem pytania prawnego jest sposób rozstrzygnięcia konkretnej 
sprawy sądowoadministracyjnej123; 

9) pytanie prawne dotyczy zagadnienia, co do którego istnieje związanie sądu 
– np. dotyczy zagadnienia, wyjaśnionego już w uchwale NSA, jeżeli skład 
orzekający podziela pogląd wyrażony w tej uchwale124; 

                                                           
117 A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 198. 
118 Postanowienie SN z 26.06.2002 r., III CZP 42/02, OSP 2003, z. 6, poz.78, s.335-336; 
A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 198. 
119 A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 200. 
120 Uchwała NSA z 22.05.2000 r., OPS 3/00, cbosa; A. Skoczylas, Działalność uchwałodaw-
cza…, s. 200.  
121 Uchwała NSA z 18.02.2002 r., OPK 1/02, cbosa; A. Skoczylas, Działalność uchwałodaw-
cza…, s. 201. 
122 A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 201.  
123 Uchwała NSA z 23.06.2003 r., FPS 2/03, cbosa; A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, 
s. 201. 
124 A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 201. 
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112 A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 190. 
113 A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 195. 
114 A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 195. 
115 Przesłanki odmowy podjęcia uchwały zostały poddane analizie również przez: U. Fronczek, 
Przesłanki odmowy podjęcia uchwały przez Naczelny Sąd Administracyjny, PS 2012, nr 11-12, 
s. 158 i n.  
116 A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 200-201. 
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117 A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 198. 
118 Postanowienie SN z 26.06.2002 r., III CZP 42/02, OSP 2003, z. 6, poz.78, s.335-336; 
A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 198. 
119 A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 200. 
120 Uchwała NSA z 22.05.2000 r., OPS 3/00, cbosa; A. Skoczylas, Działalność uchwałodaw-
cza…, s. 200.  
121 Uchwała NSA z 18.02.2002 r., OPK 1/02, cbosa; A. Skoczylas, Działalność uchwałodaw-
cza…, s. 201. 
122 A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 201.  
123 Uchwała NSA z 23.06.2003 r., FPS 2/03, cbosa; A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, 
s. 201. 
124 A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 201. 
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10) przekazane zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sę-
dziów, nie wyłoniło się przy rozpoznawaniu skargi kasacyjnej albo zażale-
nia (art. 187 § 1 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a)125; 

11) przedstawione w trybie art. 187 § 1 PostAdmU zagadnienie prawne nie 
jest związane z przedmiotem rozpoznawanej sprawy albo jego wyjaśnienie 
nie jest niezbędne do jej rozstrzygnięcia (np. nie ustalono jeszcze stanu 
faktycznego oraz prawnego sprawy; pytanie ma charakter czysto teore-
tyczny lub odnosi się do okoliczności tylko hipotetycznie składających się 
na stan faktyczny sprawy; pytanie zostało sformułowane w oparciu o oko-
liczności wykraczające poza stan faktyczny; pytanie prawne dotyczy postę-
powania już zakończonego lub postępowania jeszcze nie rozpoczętego)126. 
Trzecim szczególnym rozstrzygnięciem jakie może podjąć NSA w toku 

postępowania uchwałodawczego jest postanowienie o przejęciu sprawy do roz-
poznania w składzie poszerzonym. Postanowienie stanowi jedną z form zała-
twienia wniosku o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego złożonego w trybie 
konkretnym127.  

Zgodnie z art. 187 § 3 p.p.s.a. NSA w składzie siedmiu sędziów może 
przejąć sprawę do rozpoznania. Wskazuje się, że taka decyzja znajduje swoje 
uzasadnienie np. w sytuacjach, w których odpowiedź na pytanie prawne nie 
jest możliwa bez rozstrzygnięcia zarazem o istocie sprawy (np. w sprawie wy-
stępują poważne wątpliwości, które są ściśle związane z okolicznościami 
sprawy128), sama odpowiedź na zadane pytanie przesądzi o treści rozstrzygnię-
cia postępowania kasacyjnego, czy też przy rozstrzygnięciu sprawy konieczne 
jest wyjaśnienie innych wątpliwości, które nie zostały podniesione w pytaniu 
prawnym129.  

Podejmując decyzję o przejęciu sprawy do rozpoznania NSA wstępuje 
w pozycję sądu, który zwrócił się do składu poszerzonego o wyjaśnienie zagad-
nienia prawnego. NSA w składzie poszerzonym działa tutaj zatem jako sąd ka-
sacyjny, który zamiast zwykłego składu NSA rozpoznaje skargę kasacyjną albo 

                                                           
125 Ibidem. 
126 Ibidem.  
127 Ibidem. 
128 Wyrok NSA z 18.2.2002 r., OSA 9/01, cbosa; A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, 
s. 208. 
129 A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 208. 
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zażalenie130. Postępowanie kończy sprawę co do istoty poprzez wydanie wy-
roku bądź postanowienia, w których to decyzjach NSA orzeka w kwestii zasad-
ności rozpoznawanego środka zaskarżenia. NSA w tej sytuacji nie udziela od-
powiedzi na pytanie prawne z uwagi na powstanie stanu bezprzedmiotowości 
w chwili, w której doszło do przejęcia sprawy do rozpoznania. Powinien jednak 
dokonać wyjaśnienia przedstawionego mu zagadnienia prawnego w uzasadnie-
niu zapadłego orzeczenia, jeżeli miało ono znaczenie dla rozstrzygnięcia danej 
sprawy131.  

Kolejnym możliwym rozstrzygnięciem jest postanowienie o umorzeniu 
postępowania uchwałodawczego. Postanowienie takie zapada w sytuacji, kiedy 
podmiot uprawniony cofnął swój wniosek o rozstrzygnięcie danego pytania 
prawnego. Podstawę prawną stanowi w tym przypadku art. 193 w zw. z art. 
161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. – w przypadku pytania konkretnego oraz art. 36 § 2 
p.u.s.a. – w przypadku pytania abstrakcyjnego132. Umorzenie postępowania 
powinno nastąpić również wtedy, kiedy skarga kasacyjna bądź zażalenie zło-
żone w postępowaniu sądowoadministracyjnym, w ramach którego ujawniła 
się wątpliwość prawna będąca przedmiotem pytania prawnego, zostało sku-
tecznie cofnięte. W tym przypadku NSA ma obowiązek stwierdzenia następ-
czej niedopuszczalności rozpoznania pytania prawnego i umorzenia postępo-
wania133. 

5.2. Rozstrzygnięcia Wielkich Senatów  

Tak jak już wskazywano w rozważaniach dotyczących pojęcia uchwały, 
w działalności uchwałodawczej Wielkich Senatów wśród rozstrzygnięć podej-
mowanych przez to ciało orzecznicze należy wyróżnić dwie grupy: rozstrzy-
gnięcia merytoryczne (uchwała) oraz formalne (postanowienia). Niniejszy po-
dział przedstawia poniższa grafika. 

                                                           
130 Ibidem, s. 209.  
131 Ibidem, s. 210. 
132 Ibidem, s. 213. 
133 Ibidem, s. 214. 
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125 Ibidem. 
126 Ibidem.  
127 Ibidem. 
128 Wyrok NSA z 18.2.2002 r., OSA 9/01, cbosa; A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, 
s. 208. 
129 A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 208. 
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zażalenie130. Postępowanie kończy sprawę co do istoty poprzez wydanie wy-
roku bądź postanowienia, w których to decyzjach NSA orzeka w kwestii zasad-
ności rozpoznawanego środka zaskarżenia. NSA w tej sytuacji nie udziela od-
powiedzi na pytanie prawne z uwagi na powstanie stanu bezprzedmiotowości 
w chwili, w której doszło do przejęcia sprawy do rozpoznania. Powinien jednak 
dokonać wyjaśnienia przedstawionego mu zagadnienia prawnego w uzasadnie-
niu zapadłego orzeczenia, jeżeli miało ono znaczenie dla rozstrzygnięcia danej 
sprawy131.  

Kolejnym możliwym rozstrzygnięciem jest postanowienie o umorzeniu 
postępowania uchwałodawczego. Postanowienie takie zapada w sytuacji, kiedy 
podmiot uprawniony cofnął swój wniosek o rozstrzygnięcie danego pytania 
prawnego. Podstawę prawną stanowi w tym przypadku art. 193 w zw. z art. 
161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. – w przypadku pytania konkretnego oraz art. 36 § 2 
p.u.s.a. – w przypadku pytania abstrakcyjnego132. Umorzenie postępowania 
powinno nastąpić również wtedy, kiedy skarga kasacyjna bądź zażalenie zło-
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się wątpliwość prawna będąca przedmiotem pytania prawnego, zostało sku-
tecznie cofnięte. W tym przypadku NSA ma obowiązek stwierdzenia następ-
czej niedopuszczalności rozpoznania pytania prawnego i umorzenia postępo-
wania133. 

5.2. Rozstrzygnięcia Wielkich Senatów  

Tak jak już wskazywano w rozważaniach dotyczących pojęcia uchwały, 
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mowanych przez to ciało orzecznicze należy wyróżnić dwie grupy: rozstrzy-
gnięcia merytoryczne (uchwała) oraz formalne (postanowienia). Niniejszy po-
dział przedstawia poniższa grafika. 

                                                           
130 Ibidem, s. 209.  
131 Ibidem, s. 210. 
132 Ibidem, s. 213. 
133 Ibidem, s. 214. 
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Jak już wskazywano uchwała jest rodzajem rozstrzygnięcia merytorycz-

nego, które wydawane jest na skutek pozytywnego rozpatrzenia wniosku kie-
rowanego do Wielkiego Senatu przez Senat orzekający w konkretnej sprawie. 
Innymi słowy, uchwała wydawana jest wtedy, kiedy spełnione są przesłanki 
ustawowe określone odpowiednio w § 11 ust. 2 i ust. 4 VwGO.  

W uchwale Wielki Senat w sposób merytoryczny rozstrzyga w przedmio-
cie odpowiedzi na zadane pytanie prawne. Uchwała zawiera tezę, która stanowi 
krótką, najczęściej jednozdaniową odpowiedź, na postawione we wniosku py-
tanie prawne134. Nie wyczerpując problematyki skutków prawnych uchwały 
należy wskazać, że teza uchwały jest wiążąca dla Senatu, który zwrócił się 
z wnioskiem o jej podjęcie. Rozstrzygnięcie sprawy, w ramach której przepro-
wadzono procedurę uchwałodawczą, musi nastąpić zatem zgodnie z tezą za-
wartą w uchwale. Stąd też wskazuje się, że uchwała ma charakter swego rodzaju 

                                                           
134 R. Pietzner, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 68. 
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rozstrzygnięcia prejudycjalnego, wpadkowego, który ma istotny wpływ na 
ostateczne rozstrzygnięcie sprawy sądowoadministracyjnej135.  

Należy przy tym podkreślić, że Wielki Senat w uchwale nie ma prawa 
rozstrzygać w przedmiocie konkretnej sprawy administracyjnej – do czego 
uprawniony jest wyłącznie Senat składający wniosek o wydanie uchwały – lecz 
może wyłącznie udzielić odpowiedzi na zadane pytanie prawne. Należy przy 
tym zauważyć, że w związku z tym, że Wielki Senat rozstrzyga problem 
prawny, a nie konkretną sprawę co do istoty, to podejmowana odpowiedź na 
pytanie prawne ma w pewnym sensie charakter abstrakcyjny136. 

Poza rozstrzygnięciem merytorycznym Wielki Senat może podejmować 
rozstrzygnięcia formalne, która zapadają w formie postanowień. Podstawo-
wym rozstrzygnięciem w tym zakresie jest postanowienie o odmowie podjęcia 
uchwały. Jest ono wydawane w sytuacji, w której Wielki Senat po zapoznaniu 
się z wnioskiem o podjęcie uchwały dojdzie do przekonania, że wydanie 
uchwały jest niedopuszczalne (niem. Unzulässigkeit) z uwagi na niespełnienie 
przesłanek z § 11 ust. 2 lub 4 VwGO. Przykładowo może to nastąpić w sytu-
acjach, kiedy Wielki Senat uzna, że zadane pytanie prawne nie ma istotnego 
znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy137, albo że nie jest on właściwy do odpo-
wiedzi na pytanie z uwagi na fakt, że dotyczy ono oceny konstytucyjności prze-
pisu ustawy138. 

Poza sytuacjami, w których Wielki Senat wydaje uchwałę bądź odmawia 
jej podjęcia wyróżnia się jeszcze inne możliwości postępowania Wielkiego Se-
natu, których wystąpienie uzależnione jest od określonych sytuacji proceso-
wych. I tak w toku postępowania przed Wielkim Senatem jeszcze przed pod-
jęciem decyzji może okazać się, że Senat zapytany jednak wyraził zgodę następ-
czą na odstąpienie od prezentowanego przez siebie dotychczas poglądu. W ta-
kiej sytuacji odpada jedna z przesłanek wydania uchwały jaką jest istnienie roz-
bieżności w orzecznictwie, co uzasadnia wydanie przez Wielki Senat postano-
wienia o umorzeniu postępowania w przedmiocie podjęcia uchwały139. Taką 

                                                           
135 H. Beisse, Von der Aufgabe…, s. 53. 
136 R. Pietzner, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 72 
137 Por. Postanowienie Wielkiego Senatu z 23.08.1961 r., Az.: BVerwG Gr. Sen. 3.59, w którym 
Wielki Senat odmówił podjęcia uchwały z uwagi na fakt, że odpowiedź na zadane pytanie 
prawne nie miała znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. 
138 Por. Postanowienie Wielkiego Senatu z 25.08.1961 r., Az.: BVerwG Gr. Sen. 3.60, jurionRS. 
139 Postanowienie Wielkiego Senatu z 12.10.1962 r., Az.: BVerwG Gr. Sen. 1.62, jurionRS. 
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135 H. Beisse, Von der Aufgabe…, s. 53. 
136 R. Pietzner, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 72 
137 Por. Postanowienie Wielkiego Senatu z 23.08.1961 r., Az.: BVerwG Gr. Sen. 3.59, w którym 
Wielki Senat odmówił podjęcia uchwały z uwagi na fakt, że odpowiedź na zadane pytanie 
prawne nie miała znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. 
138 Por. Postanowienie Wielkiego Senatu z 25.08.1961 r., Az.: BVerwG Gr. Sen. 3.60, jurionRS. 
139 Postanowienie Wielkiego Senatu z 12.10.1962 r., Az.: BVerwG Gr. Sen. 1.62, jurionRS. 
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samą decyzję musi podjąć Wielki Senat w przypadku wycofania przez Senat 
pytający wniosku o wydanie uchwały, np. z uwagi na odpadnięcie jednej 
z przesłanek dla złożenia takiego wniosku140.  

Wielki Senat ma również możliwość zawieszenia postępowania i przeka-
zania pytania prawnego do rozstrzygnięcia Wspólnemu Senatowi Najwyższych 
Sądów Federalnych w sytuacji, gdy sam odpowiadając na zadane pytanie 
prawne zamierza odstąpić od orzecznictwa innego Najwyższego Sądu Federal-
nego, bądź też orzecznictwa Wspólnego Senatu Federalnych Sądów Najwyż-
szych141. 

6. Zakres mocy wiążącej uchwał 

Moc wiążąca uchwał jest najważniejszym zagadnieniem związanym z pro-
blematyką skutków działalności uchwałodawczej. Polega ona na tym, że inny 
podmiot nie może swoją interpretacją przełamać wykładni uzyskanej od pod-
miotów, których wykładani prawo przyznało moc wiążącą142. W związku z tym 
zasadne jest przeprowadzenie analizy w celu ustalenia zakresu mocy wiążącej 
uchwał wydawanych przez Naczelny Sąd Administracyjny i Wielkie Senaty.  

Należy przy tym wskazać, że przeprowadzona analiza będzie miała cha-
rakter syntetyczny podkreślający najważniejsze podobieństwa i różnice pomię-
dzy poszczególnymi rozwiązaniami w Polsce i w Niemczech. Stąd też nie wy-
czerpuje ona w całości omawianej problematyki. 

6.1. Zakres związania uchwałami podjętymi przez NSA 

Rozważania dotyczące zakresu mocy wiążącej należy przedstawić w odnie-
sieniu do uchwał abstrakcyjnych i konkretnych. Poza tym kilka uwag należy 
poświęcić przewidzianej w p.p.s.a. możliwości przełamania mocy wiążącej pod-
jętych już uchwał.  

Charakter mocy wiążącej uchwał jest zagadnieniem niezwykle złożonym 
z uwagi na konieczność wyróżniania dwóch zakresów mocy wiążącej: mocy 

                                                           
140 Por. Postanowienie Wielkiego Senatu z 30.09.1991 r., Az.: BVerwG Gr. Sen. 2.91, jurion 
RS. 
141 Por. Postanowienie Wielkiego Senatu z 23.04.1992 r., Az.: BVerwG Gr. Sen. 1.91, opubl. 
w: NJW 1993, s. 413, w którym Wielki Senat zawiesił postępowanie i zwrócił się z pytaniem 
prawnym do Wspólnego Senatu Najwyższych Sądów Federalnych. Wspólny Senat odpowiedział 
uchwałą z dnia 27.04.1993 r., Az.: GmS-OGB 1/92, opubl. w: NJW 1993, s. 2603. 
142 A. Skoczylas, [w:] System… s. 745-746.  
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indywidualnie wiążącej oraz mocy ogólnie wiążącej. W przypadku uchwał kon-
kretnych wyróżnia się istnienie mocy indywidualnie wiążącej oraz mocy ogól-
nie wiążącej, z kolei w przypadku uchwał abstrakcyjnych wskazuje się, że mają 
one wyłącznie moc ogólnie wiążącą143.  

Moc indywidualnie wiążąca uchwały konkretnej, podejmowanej w na-
stępstwie pytania wniesionego przez skład orzekający w postępowaniu kasacyj-
nym lub zażaleniowym, wynika z art. 187 § 2 p.p.s.a., zgodnie z którym 
„uchwała składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego jest 
w danej sprawie wiążąca”144. Ten rodzaj mocy odnosi się wyłącznie do danej 
sprawy administracyjnej, w ramach której dochodzi do wydania uchwały. Wy-
nika to z faktu, że zawarta w uchwale wykładnia jest dokonywana w ścisłym 
związku z postępowaniem toczącym się w konkretnej sprawie145. Przyjmuje się, 
iż chodzi o „moc wiążącą” w całym dalszym postępowaniu w sprawie aż do 
jego prawomocnego zakończenia146. Moc uchwały konkretnej w danej sprawie 
administracyjnej określa się mianem mocy „bezwzględnej”. Oznacza to, że nie-
możliwe jest zastosowanie trybu z art. 269 p.p.s.a., pozwalającego na jej prze-
łamanie147.  

Ponadto uchwały konkretne posiadają charakter ogólnie wiążący w in-
nych sprawach sądowoadministracyjnych. Moc ogólnie wiążącą posiadają rów-
nież uchwały abstrakcyjne. Moc ogólnie wiążąca uchwał konkretnych i abs-
trakcyjnych dekodowana jest z art. 269 p.p.s.a. Istota owej mocy sprowadza 
się do tego, że stanowisko zajęte w uchwale NSA odnośnie do interpretacji 
danego przepisu wiąże wszystkie składy orzekające sądów administracyjnych 
w sposób pośredni. Dopóki zatem nie nastąpi zmiana tego stanowiska, dopóty 
jest ono wiążące dla sądów administracyjnych148. Ogólna moc wiążąca uchwał 
abstrakcyjnych i konkretnych obejmuje wyłącznie wykładnię zawartą w sen-
tencji uchwały149.  

                                                           
143 A. Kabat, [w:] Prawo o postępowaniu…, s. 833. 
144 M. Willbrandt-Gotowicz, Uchwały Naczelnego Sądu Admnistracyjnego – między siłą autorytetu 
a mocą ogólnie wiążącą, PS 2010, nr 10, s. 6. 
145 A. Kabat, [w:] Prawo o postępowaniu…, s. 832-833. 
146 A. Kabat, [w:] Prawo o postępowaniu…, s. 833. 
147 A. Skoczylas, [w:] System… s. 747.  
148 A. Kabat, [w:] Prawo o postępowaniu…, s. 833. 
149 Ibidem.  
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140 Por. Postanowienie Wielkiego Senatu z 30.09.1991 r., Az.: BVerwG Gr. Sen. 2.91, jurion 
RS. 
141 Por. Postanowienie Wielkiego Senatu z 23.04.1992 r., Az.: BVerwG Gr. Sen. 1.91, opubl. 
w: NJW 1993, s. 413, w którym Wielki Senat zawiesił postępowanie i zwrócił się z pytaniem 
prawnym do Wspólnego Senatu Najwyższych Sądów Federalnych. Wspólny Senat odpowiedział 
uchwałą z dnia 27.04.1993 r., Az.: GmS-OGB 1/92, opubl. w: NJW 1993, s. 2603. 
142 A. Skoczylas, [w:] System… s. 745-746.  
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indywidualnie wiążącej oraz mocy ogólnie wiążącej. W przypadku uchwał kon-
kretnych wyróżnia się istnienie mocy indywidualnie wiążącej oraz mocy ogól-
nie wiążącej, z kolei w przypadku uchwał abstrakcyjnych wskazuje się, że mają 
one wyłącznie moc ogólnie wiążącą143.  
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143 A. Kabat, [w:] Prawo o postępowaniu…, s. 833. 
144 M. Willbrandt-Gotowicz, Uchwały Naczelnego Sądu Admnistracyjnego – między siłą autorytetu 
a mocą ogólnie wiążącą, PS 2010, nr 10, s. 6. 
145 A. Kabat, [w:] Prawo o postępowaniu…, s. 832-833. 
146 A. Kabat, [w:] Prawo o postępowaniu…, s. 833. 
147 A. Skoczylas, [w:] System… s. 747.  
148 A. Kabat, [w:] Prawo o postępowaniu…, s. 833. 
149 Ibidem.  
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W przeciwieństwie do mocy indywidualnie wiążącej uchwały konkretnej, 
ogólna moc wiążąca uchwały konkretnej i abstrakcyjnej ma charakter 
względny, ponieważ istnieje sformalizowany tryb pozwalający na odstąpienie 
od poglądów w nich wyrażonych150. Taka możliwość została przewidziana 
w art. 269 p.p.s.a. 

Zgodnie z art. 269 § 1 p.p.s.a. jeżeli jakikolwiek skład sądu administra-
cyjnego rozpoznający sprawę nie podziela stanowiska zajętego w uchwale 
składu siedmiu sędziów, całej Izby albo w uchwale pełnego składu Naczelnego 
Sądu Administracyjnego, przedstawia powstałe zagadnienie prawne do roz-
strzygnięcia odpowiedniemu składowi.  

Przyjmuje się, że odpowiednim składem właściwym do podjęcia decyzji 
o przełamaniu mocy wiążącej uchwały jest skład siedmiu sędziów, całej Izby 
lub pełny skład NSA, w zależności od tego, który z tych składów odpowiada 
składowi, jaki podjął uchwałę zawierającą stanowisko, od którego zamierza się 
odstąpić.  

Oznacza to, iż jeśli stanowisko, od którego chce się odstąpić, zostało pod-
jęte przez skład siedmiu sędziów to właściwy do podjęcia decyzji o przełamaniu 
będzie skład siedmiu sędziów. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do przypad-
ków, kiedy uchwałę podjęła cała Izba bądź pełny skład NSA. Wyjątek od tej 
reguły stanowi sytuacja, w której skład jednej Izby NSA wyjaśniający zagad-
nienie prawne nie podziela stanowiska zajętego w uchwale innej Izby NSA. 
W sytuacji swoistego sporu między Izbami NSA, zagadnienie przedstawiane 
jest do rozstrzygnięcia pełnemu składowi Naczelnego Sądu Administracyjnego 
(art. 269 § 3 p.p.s.a.). 

Co ciekawe wyrażenie „jakikolwiek sąd administracyjny” zawarte w art. 
269 § 1 p.p.s.a., które normuje kognicję do uruchomienia powyższej proce-
dury, pozwala na podjęcie jej nie tylko na wniosek składu orzekającego NSA, 
ale również składu orzekającego WSA. Wskazuje się, że jest to jedyna sytuacja, 
w której z inicjatywą podjęcia uchwały może wystąpić skład orzekający 
WSA151. 

                                                           
150 A. Skoczylas, [w:] System… s. 748. 
151 A. Kabat, [w:] Prawo o postępowaniu…, s. 836. 
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Niezależnie od rodzaju podjętej decyzji na skutek uruchomienia powyż-
szego trybu skład wydaje ponowną uchwałę. W uchwale skład może podtrzy-
mać dotychczasowe stanowisko, bądź też odstąpić od niego152.  

Podsumowując rozważania dotyczące mocy wiążącej uchwał NSA, należy 
zauważyć, że w świetle regulacji zawartej w art. 269 p.p.s.a. wszystkie uchwały, 
od momentu ich ogłoszenia na rozprawie, wiążą sądy administracyjne we 
wszystkich, jeszcze prawomocnie niezakończonych sprawach, w których 
miałby być stosowany interpretowany przepis153.  

Należy przy tym zwrócić również uwagę, że uchwały NSA bezpośrednio 
nie wiążą ani organów, ani stron i uczestników postępowania. Mimo to, czyn-
ności stron zmierzające do wydania orzeczenia sądu sprzecznego z wykładnią 
zaprezentowaną w uchwale, pozostaną zwykle bezskuteczne, co oznacza, że 
strony i uczestnicy są pośrednio związani mocą prawną uchwały154. Organy 
akceptują zatem poglądy wyrażone w uchwałach NSA w obawie przed uchyle-
niem decyzji, która byłaby oparta na wykładni sprzecznej z uchwałą155. Nie-
mniej istotne jest, że uchwały NSA oddziałują na orzecznictwo administra-
cyjne mocą autorytetu tego sądu i siłą przekonywania argumentów zawartych 
w uzasadnieniu156. 

6.2. Zakres związania uchwałami podjętymi przez Wielkie Senaty  

Tak jak już wskazywano uchwały wydawane przez Wielki Senat mają cha-
rakter wiążący (por. § 11 ust. 7 zd. 3 VwGO). Oznacza to, że Senat rozpozna-
jący sprawę musi ją rozstrzygnąć zgodnie z tezami zawartymi w uchwale. 
W przypadku decyzji o uchyleniu zaskarżonego orzeczenia i przekazaniu 
sprawy do ponownego rozpoznania związanie obejmuje również sąd admini-
stracyjny ponownie rozpoznający sprawę w toku instancji157.  

Pomimo tego, że wskazuje się, że uchwała ma moc wiążącą wyłącznie inter 
partes, czyli tylko w konkretnej sprawie, należy zauważyć, że uchwała wiąże 
również w sposób pośredni Senaty orzekające w innych sprawach. Zwraca się 

                                                           
152 A. Kabat, [w:] Prawo o postępowaniu…, s. 837. 
153 A. Skoczylas, [w:] System… s. 754. 
154 A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza…, s. 222. 
155 A. Skoczylas, [w:] System… s. 747. 
156 M. Willbrandt-Gotowicz, Uchwały…, s. 14. 
157 R. Pietzner, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 76. 
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tu uwagę nie tylko na oddziaływanie na orzecznictwo administracyjne siłą au-
torytetu rozstrzygnięć Wielkiego Senatu, ale przede wszystkim na konieczność 
realizacji trybu określonego w § 11 ust. 2 VwGO w przypadku chęci odstąpie-
nia przez Senat orzekający od orzecznictwa Wielkiego Senatu. Niedopusz-
czalne zatem jest, aby Senat odstąpił od orzecznictwa Wielkiego Senatu bez 
zachowania ustawowego trybu z § 11 ust. 2 VwGO158. 

7. Wnioski 

Przeprowadzone w niniejszym rozdziale rozważania dotyczące regulacji 
działalności uchwałodawczej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Wiel-
kiego Senatu Federalnego Sądu Administracyjnego i Wielkich Senatów Wyż-
szych Sądów Administracyjnych skłaniają do sformułowania następujących 
uwag podsumowujących o charakterze komparatystycznym: 

1) Na gruncie prawa polskiego jedynym sądem powołanym do podejmowania 
uchwał jest Naczelny Sąd Administracyjny. W Niemczech kompetencje 
uchwałodawcze zostały rozdzielone pomiędzy Federalny Sąd Administra-
cyjny i Wyższe Sądy Administracyjne. Wielki Senat FSA podejmuje 
uchwały w zakresie prawa federalnego, a Wielkie Senaty OVG w zakresie 
prawa krajów związkowych. Wynika to z podziału terytorialnego krajów – 
Polska jest państwem unitarnym, a Niemcy są państwem federalnym.  

2) Naczelny Sąd Administracyjny posiada kompetencje do podejmowania 
trzech kategorii uchwał: uchwał abstrakcyjnych, konkretnych i tzw. uchwał 
„przełamujących” w trybie art. 269 p.p.s.a. Wielkie Senaty z kolei podej-
mują wyłącznie uchwały związane z konkretną sprawą sądowoadministra-
cyjną. W ramach uchwał konkretnych Wielkich Senatów wyróżnia się 
uchwały podejmowane w trybie obligatoryjnym (niem. Divergenzvorlage, 
§ 11 ust. 2 VwGO) oraz uchwały podejmowane w trybie fakultatywnym 
(niem. Grundsatzvorlage, § 11 ust. 4 VwGO). 

3) Uchwały abstrakcyjne NSA mają na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, 
których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów admini-
stracyjnych, zaś uchwały konkretne NSA zawierają rozstrzygnięcia zagad-
nień prawnych budzących poważne wątpliwości w konkretnej sprawie są-

                                                           
158 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 63-64. 
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dowoadministracyjnej. Wielkie Senaty podejmują uchwały, w których roz-
strzygają pytania prawne, jeżeli jakikolwiek Senat orzekający chce odstąpić 
od poglądu prawnego wyrażonego już w orzecznictwie innego Senatu albo 
Wielkiego Senatu. Mogą one również podejmować uchwały w przedmiocie 
pytania o zasadniczym znaczeniu, gdy jest to konieczne ze względu na 
kształtowanie wykładni prawa albo zachowanie jednolitości orzecznictwa. 

4) Naczelny Sąd Administracyjny i Wielkie Senaty nie podejmują uchwał 
z urzędu. Uchwały konkretne podejmowane są w obu krajach wyłącznie 
z inicjatywy składów rozstrzygających konkretną sprawę. Uchwały abs-
trakcyjne NSA podejmuje na wniosek uprawnionych podmiotów. Proce-
dura niemiecka nie przewiduje możliwości podejmowania uchwał abs-
trakcyjnych.  

5) Procedura podejmowania uchwał abstrakcyjnych i konkretnych w prawie 
polskim obejmuje wyłącznie postępowanie przed Naczelnym Sądem Ad-
ministracyjnym. W prawie niemieckim postępowanie w przedmiocie 
uchwały podejmowanej w trybie obligatoryjnym jest bardziej złożone 
i składa się z trzech etapów: 1) postępowania w przedmiocie zapytania Se-
natu, który chce odstąpić od dotychczasowej linii orzeczniczej innego Se-
natu (tzw. Senatu pytającego) oraz udzielenia na nie odpowiedzi przez 
inny Senat (tzw. Senat zapytany) (niem. Anfrageverfahren); 2) postępowa-
nia Senatu pytającego po udzieleniu odpowiedzi przez Senat zapytany 
(niem. Verfahren nach Abschluss des Anfrageverfahrens); 3) postępowania 
przed Wielkim Senatem w przedmiocie wniosku o podjęcie uchwały 
(niem. Vorlageverfahren). Postępowanie w przedmiocie uchwały podejmo-
wanej w trybie fakultatywnym nie jest wieloetapowe i toczy się wyłącznie 
przed Wielkim Senatem. 

6) Naczelny Sąd Administracyjny podejmuje uchwały w składzie siedmiu sę-
dziów, całej izby albo pełnego składu NSA. Wielki Senat Federalnego 
Sądu Administracyjnego składa się z Prezydenta FSA – który jednocześnie 
sprawuje funkcję przewodniczącego Wielkiego Senatu – oraz z jednego sę-
dziego z każdego Senatu właściwego do rozpoznania rewizji w FSA, z wy-
łączeniem Senatu, w którym Prezydent pełni funkcji przewodniczącego. 
Ciało to liczy zatem obecnie co do zasady 10 sędziów, a więc po jednym 
z sędziów z każdego z 10 Senatów. 
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158 J. Kronisch, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 63-64. 
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dowoadministracyjnej. Wielkie Senaty podejmują uchwały, w których roz-
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nia Senatu pytającego po udzieleniu odpowiedzi przez Senat zapytany 
(niem. Verfahren nach Abschluss des Anfrageverfahrens); 3) postępowania 
przed Wielkim Senatem w przedmiocie wniosku o podjęcie uchwały 
(niem. Vorlageverfahren). Postępowanie w przedmiocie uchwały podejmo-
wanej w trybie fakultatywnym nie jest wieloetapowe i toczy się wyłącznie 
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dziów, całej izby albo pełnego składu NSA. Wielki Senat Federalnego 
Sądu Administracyjnego składa się z Prezydenta FSA – który jednocześnie 
sprawuje funkcję przewodniczącego Wielkiego Senatu – oraz z jednego sę-
dziego z każdego Senatu właściwego do rozpoznania rewizji w FSA, z wy-
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7) W prawie polskim NSA ma szersze kompetencje, jeśli chodzi o rodzaje 
rozstrzygnięć podejmowanych w trybie uchwałodawczym. NSA w toku 
postępowania uchwałodawczego może wydać postanowienie o przejęciu 
sprawy do rozpoznania w składzie poszerzonym. Postanowienie stanowi 
jedną z form załatwienia wniosku o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego 
złożonego w trybie konkretnym. Podejmując decyzję o przejęciu sprawy 
do rozpoznania NSA wstępuje w pozycję sądu, który zwrócił się do składu 
poszerzonego o wyjaśnienie zagadnienia prawnego. Wielkie Senaty nie po-
siadają takich kompetencji, ponieważ są one uprawnione wyłącznie do od-
powiadania na pytanie prawne Senatów orzekających i w żadnym wy-
padku nie mogą rozpoznawać sprawy co do istoty. Rozstrzygniecia Wiel-
kich Senatów mają charakter incydentalny, stanowią prejudykat dla roz-
strzygnięcia sprawy głównej, która toczy się przed Senatem orzekającym.  

8) Charakter mocy wiążącej uchwał na gruncie prawa polskiego jest zagad-
nieniem niezwykle złożonym z uwagi na konieczność wyróżniania dwóch 
zakresów mocy wiążącej: mocy indywidualnie wiążącej oraz mocy ogólnie 
wiążącej. W przypadku uchwał konkretnych wyróżnia się istnienie mocy 
indywidualnie wiążącej oraz mocy ogólnie wiążącej, z kolei w przypadku 
uchwał abstrakcyjnych wskazuje się, że mają one wyłącznie moc ogólnie 
wiążącą. Niemieckie uchwały konkretne mają moc indywidualnie wiążącą. 
Oznacza to, że Senat rozpoznający sprawę musi ją rozstrzygnąć zgodnie 
z tezami zawartymi w uchwale.  

9) Polski ustawodawca przewidział możliwość zwrócenia się do NSA na pod-
stawie art. 269 p.p.s.a. o podjęcie nowej uchwały w celu przełamania po-
glądu prawnego wyrażonego w innej uchwale o ogólnej mocy wiążącej. 
Niemieckie przepisy nie przewidują takiego osobnego trybu do ,,przeła-
mywania” podjętych uchwał. Jedyna możliwość zmiany poglądu wyrażo-
nego w uchwale to ponowne wszczęcie postępowania uchwałodawczego 
przez Senat orzekający, który chce odstąpić od poglądu wyrażonego 
w uchwale Wielkiego Senatu. Należy jednak podkreślić, iż z wnioskiem 
takim można wystąpić wyłącznie w związku z konkretną sprawą sądowo-
administracyjną. 
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1. Wprowadzenie 

Przeprowadzone dotychczas rozważania dotyczące działalności uchwało-
dawczej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Wielkiego Senatu Federal-
nego Sądu Administracyjnego i Wielkich Senatów Wyższych Sądów Admini-
stracyjnych dotyczyły wyłącznie aspektów teoretycznych. Aby jednak móc do-
konać rzetelnej oceny tej instytucji należy zbadać, jak istniejące regulacje funk-
cjonują w praktyce.  

Z tego względu w niniejszym rozdziale zaprezentowane zostaną wyniki 
badań, które przeprowadzono w celu ustalenia zakresu aktywności w korzysta-
niu z uprawnień uchwałodawczych przez polskie i niemieckie sądy administra-
cyjne. Wyniki tych badań stały się podstawą analizy oraz stworzenia statystyk 
dotyczących wybranych aspektów działalności uchwałodawczej w Polsce 
i w Niemczech. 

2. Działalność uchwałodawcza NSA w praktyce  

Dokonanie oceny dotyczącej aspektów praktycznych działalności uchwa-
łodawczej NSA nie stwarza większych trudności z uwagi na publikowanie przez 
NSA corocznej informacji o działalności sądów administracyjnych1. Jeden 
z punktów tego opracowania dotyczy zawsze działalności uchwałodawczej 
NSA, w którym opisana jest ilość podjętych uchwał z podziałem na izby oraz 

                                                           
1 Informacje o działalności sądów administracyjnych przygotowywane są przez Biuro Orzecz-
nictwa NSA; dostępne są pod adresem http://www.nsa.gov.pl/sprawozdania-roczne.php (do-
stęp: 19.05.2018 r.).  
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1 Informacje o działalności sądów administracyjnych przygotowywane są przez Biuro Orzecz-
nictwa NSA; dostępne są pod adresem http://www.nsa.gov.pl/sprawozdania-roczne.php (do-
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przedstawiona jest w skrócie problematyka podjętych uchwał. Precyzyjne okre-
ślenie skali działalności uchwałodawczej jest też możliwe dzięki elektronicznej 
Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych, w której można uzyskać 
dostęp do treści wszystkich podjętych przez NSA uchwał2. Warto zwrócić 
uwagę, iż praktyka działalności NSA w zakresie wydawania uchwał była rów-
nież przedmiotem kilku opracowań przedstawicieli doktryny3. 

Powyższe narzędzia pozwoliły na stworzenie zestawienia zawierającego 
wszystkie uchwały wydane w latach 2004-2017 w reżimie obecnie obowiązu-
jącego prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W dokona-
nym zestawieniu uwzględniono również izbę, która wydała daną uchwałę oraz 
rodzaj uchwały, a w przypadku uchwał abstrakcyjnych również podmiot ini-
cjujący wydanie uchwały.  

Poniższe zestawienie stanowi rezultat badań dotyczących praktyki dzia-
łalności uchwałodawczej NSA dokonanych w oparciu o coroczne informacje 
o działalności sądów administracyjnych od 2004 do 2017 r. oraz elektroniczną 
bazę cbosa. Przygotowane zestawienie pozwoli na dokonanie oceny aktywności 
uchwałodawczej NSA oraz przedstawienie statystyk w tym przedmiocie. 

Izba podejmująca 
uchwałę 

Sygnatura 
uchwały 

Data 
podjęcia 
uchwały 

Rodzaj uchwały 
(podmiot inicjujący 
podjęcie uchwały) 

Rok 2004 

Finansowa FPS 2/04 15.12.2004 konkretna 

Rok 2005 

Finansowa 
(pełny skład Izby) 

FPS 5/04 14.03.2005 
abstrakcyjna (Prezes 

NSA) 
Finansowa FPS 4/04 14.03.2005 konkretna 

                                                           
2 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/ (dostęp: 
19.05.2018 r.). 
3 Por. np.: A. Kabat, Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego podjęte w latach 2004-2007, 
ZNSA 2008, nr 6, s. 9-32; Tenże, Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego podjęte w latach 
2008-2009, ZNSA 2010 nr 4, s. 9-35; Tenże, Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego pod-
jęte w latach 2010-2011, ZNSA 2012, nr 5, s.9-31; Tenże, Uchwały Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego podjęte w latach 2012-2013, ZNSA 2014, nr 6, s. 9-31; H. Knysiak-Molczyk, Jedno-
litość orzecznictwa sądów administracyjnych, [w:] Kryzys prawa administracyjnego? Tom IV, Wy-
kładnia i stosowanie prawa administracyjnego, red. D.R. Kijowski, J. Radwanowicz-Wanczewska, 
M.Wincenciak, Warszawa 2012, s. 21-40. 
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Finansowa FPS 1/04 14.03.2005 konkretna 
Ogólnoadministracyjna I OPS 1/05 11.04.2005 konkretna 
Ogólnoadministracyjna OPS 1/04 11.04.2005 konkretna 
Ogólnoadministracyjna II OPS 1/05 11.04.2005 konkretna 
Ogólnoadministracyjna II OPS 2/05 11.04.2005 konkretna 
Ogólnoadministracyjna OPS 2/04 11.04.2005 konkretna 

Finansowa FPS 6/04 25.04.2005 
Abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Finansowa FPS 3/04 25.04.2005 konkretna 

Ogólnoadministracyjna I OPS 3/05 23.05.2005 
abstrakcyjna (Prezes 

NSA) 
Ogólnoadministracyjna II OPS 4/05 23.05.2005 konkretna 

Finansowa I FPS 1/05 20.06.2005 konkretna 
Finansowa I FPS 2/05 12.09.2005 konkretna 

Rok 2006 

Gospodarcza II GPS 1/06 29.03.2006 konkretna 
Ogólnoadministracyjna I OPS 6/05 10.04.2006 konkretna 
Ogólnoadministracyjna I OPS 3/06 10.04.2006 konkretna 
Ogólnoadministracyjna I OPS 1/06 10.04.2006 konkretna 
Ogólnoadministracyjna I OPS 5/05 10.04.2006 konkretna 
Ogólnoadministracyjna I OPS 2/06 05.06.2006 konkretna 

Ogólnoadministracyjna I OPS 7/05 10.07.2006 
Abstrakcyjna 
Prezes NSA) 

Finansowa I FPS 2/06 16.10.2006 konkretna 
Finansowa II FPS 1/06 16.10.2006 konkretna 
Finansowa II FPS 2/06 20.11.2006 konkretna 
Finansowa I FPS 3/06 11.12.2006 konkretna 

Ogólnoadministracyjna I OPS 5/06 11.12.2006 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 

Rok 2007 

Finansowa I FPS 1/06 08.01.2007 konkretna 
Gospodarcza II GPS 2/06 22.02.2007 konkretna 
Gospodarcza II GPS 3/06 22.02.2007 konkretna 

Ogólnoadministracyjna II OPS 1/07 02.04.2007 konkretna 
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stracyjnego podjęte w latach 2012-2013, ZNSA 2014, nr 6, s. 9-31; H. Knysiak-Molczyk, Jedno-
litość orzecznictwa sądów administracyjnych, [w:] Kryzys prawa administracyjnego? Tom IV, Wy-
kładnia i stosowanie prawa administracyjnego, red. D.R. Kijowski, J. Radwanowicz-Wanczewska, 
M.Wincenciak, Warszawa 2012, s. 21-40. 
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Finansowa FPS 1/04 14.03.2005 konkretna 
Ogólnoadministracyjna I OPS 1/05 11.04.2005 konkretna 
Ogólnoadministracyjna OPS 1/04 11.04.2005 konkretna 
Ogólnoadministracyjna II OPS 1/05 11.04.2005 konkretna 
Ogólnoadministracyjna II OPS 2/05 11.04.2005 konkretna 
Ogólnoadministracyjna OPS 2/04 11.04.2005 konkretna 

Finansowa FPS 6/04 25.04.2005 
Abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Finansowa FPS 3/04 25.04.2005 konkretna 

Ogólnoadministracyjna I OPS 3/05 23.05.2005 
abstrakcyjna (Prezes 

NSA) 
Ogólnoadministracyjna II OPS 4/05 23.05.2005 konkretna 

Finansowa I FPS 1/05 20.06.2005 konkretna 
Finansowa I FPS 2/05 12.09.2005 konkretna 

Rok 2006 

Gospodarcza II GPS 1/06 29.03.2006 konkretna 
Ogólnoadministracyjna I OPS 6/05 10.04.2006 konkretna 
Ogólnoadministracyjna I OPS 3/06 10.04.2006 konkretna 
Ogólnoadministracyjna I OPS 1/06 10.04.2006 konkretna 
Ogólnoadministracyjna I OPS 5/05 10.04.2006 konkretna 
Ogólnoadministracyjna I OPS 2/06 05.06.2006 konkretna 

Ogólnoadministracyjna I OPS 7/05 10.07.2006 
Abstrakcyjna 
Prezes NSA) 

Finansowa I FPS 2/06 16.10.2006 konkretna 
Finansowa II FPS 1/06 16.10.2006 konkretna 
Finansowa II FPS 2/06 20.11.2006 konkretna 
Finansowa I FPS 3/06 11.12.2006 konkretna 

Ogólnoadministracyjna I OPS 5/06 11.12.2006 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 

Rok 2007 

Finansowa I FPS 1/06 08.01.2007 konkretna 
Gospodarcza II GPS 2/06 22.02.2007 konkretna 
Gospodarcza II GPS 3/06 22.02.2007 konkretna 

Ogólnoadministracyjna II OPS 1/07 02.04.2007 konkretna 
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Ogólnoadministracyjna II OPS 2/07 02.04.2007 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Gospodarcza I GPS 1/07 16.04.2007 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Finansowa I FPS 5/06 28.05.2007 konkretna 
Finansowa II FPS 6/06 18.06.2007 konkretna 
Finansowa II FPS 8/06 18.06.2007 konkretna 
Finansowa II FPS 5/06 25.06.2007 konkretna 
Finansowa I FPS 4/06 25.06.2007 konkretna 
Finansowa I FPS 4/07 08.10.2007 konkretna 
Finansowa I FPS 2/07 08.10.2007 konkretna 
Finansowa II FPS 1/07 29.10.2007 konkretna 

Gospodarcza II GPS 2/07 30.10.2007 konkretna 
Gospodarcza II GPS 3/07 30.10.2007 konkretna 

Ogólnoadministracyjna I OPS 2/07 05.11.2007 konkretna 
Finansowa I FPS 5/07 17.12.2007 konkretna 
Finansowa I FPS 6/07 17.12.2007 konkretna 

Rok 2008 

Finansowa I FPS 7/07 28.01.2008 konkretna 
Ogólnoadministracyjna I OPS 3/07 04.02.2008 konkretna 

Ogólnoadministracyjna I OPS 4/07 04.02.2008 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 

Finansowa II FPS 1/08 07.04.2008 
abstrakcyjna (Prezes 

NSA) 

Ogólnoadministracyjna I OPS 1/08 21.04.2008 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 
Ogólnoadministracyjna I OPS 2/08 21.04.2008 konkretna 
Ogólnoadministracyjna I OPS 3/08 21.04.2008 konkretna 

Gospodarcza II GPS 1/08 23.04.2008 konkretna 
Finansowa I FPS 8/07 26.05.2008 konkretna 
Finansowa I FPS 1/08 30.06.2008 konkretna 

Ogólnoadministracyjna I OPS 4/08 21.07.2008 konkretna 

Gospodarcza II GPS 4/08 15.10.2008 
abstrakcyjna (Prezes 

NSA) 
Gospodarcza II GPS 5/08 15.10.2008 konkretna 
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Finansowa I FPS 2/08 04.11.2008 konkretna 
Finansowa II FPS 4/08 24.11.2008 konkretna 

Ogólnoadministracyjna I OPS 6/08 26.11.2008 
abstrakcyjna (Prezes 

NSA) 
Ogólnoadministracyjna I OPS 5/08 26.11.2008 konkretna 

Finansowa II FPS 6/08 08.12.2008 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Rok 2009 

Finansowa I FPS 3/08 12.01.2009 konkretna 
Gospodarcza II GPS 6/08 14.01.2009 konkretna 

Finansowa I FPS 5/08 23.02.2009 
abstrakcyjna (Prezes 

NSA) 
Finansowa I FPS 4/08 09.03.2009 konkretna 
Finansowa II FPS 7/08 30.03.2009 konkretna 
Finansowa II FPS 5/08 30.03.2009 konkretna 
Finansowa II FPS 8/08 30.03.2009 konkretna 
Finansowa II FPS 9/08 21.04.2009 konkretna 
Finansowa II FPS 1/09 27.04.2009 konkretna 

Ogólnoadministracyjna I OPS 7/08 29.04.2009 
abstrakcyjna 

(Rzecznik Praw Oby-
watelskich) 

Ogólnoadministracyjna II OPS 2/08 13.05.2009 konkretna 
Finansowa I FPS 1/09 29.06.2009 konkretna 
Finansowa I FPS 9/08 29.06.2009 konkretna 
Finansowa I FPS 7/08 29.06.2009 konkretna 
Finansowa I FPS 4/09 13.07.2009 konkretna 
Finansowa I FPS 3/09 13.07.2009 konkretna 

Ogólnoadministracyjna I OPS 1/09 27.07.2009 konkretna 

Ogólnoadministracyjna I OPS 2/09 27.07.2009 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 
Ogólnoadministracyjna I OPS 4/09 27.07.2009 konkretna 

Finansowa II FPS 4/09 10.08.2009 konkretna 
Finansowa II FPS 3/09 10.08.2009 konkretna 

Gospodarcza II GPS 1/09 28.09.2009 konkretna 
Ogólnoadministracyjna 

(pełny skład NSA) 
I OPS 10/09 26.10.2009 

abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 
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Ogólnoadministracyjna II OPS 2/07 02.04.2007 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Gospodarcza I GPS 1/07 16.04.2007 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Finansowa I FPS 5/06 28.05.2007 konkretna 
Finansowa II FPS 6/06 18.06.2007 konkretna 
Finansowa II FPS 8/06 18.06.2007 konkretna 
Finansowa II FPS 5/06 25.06.2007 konkretna 
Finansowa I FPS 4/06 25.06.2007 konkretna 
Finansowa I FPS 4/07 08.10.2007 konkretna 
Finansowa I FPS 2/07 08.10.2007 konkretna 
Finansowa II FPS 1/07 29.10.2007 konkretna 

Gospodarcza II GPS 2/07 30.10.2007 konkretna 
Gospodarcza II GPS 3/07 30.10.2007 konkretna 

Ogólnoadministracyjna I OPS 2/07 05.11.2007 konkretna 
Finansowa I FPS 5/07 17.12.2007 konkretna 
Finansowa I FPS 6/07 17.12.2007 konkretna 

Rok 2008 

Finansowa I FPS 7/07 28.01.2008 konkretna 
Ogólnoadministracyjna I OPS 3/07 04.02.2008 konkretna 

Ogólnoadministracyjna I OPS 4/07 04.02.2008 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 

Finansowa II FPS 1/08 07.04.2008 
abstrakcyjna (Prezes 

NSA) 

Ogólnoadministracyjna I OPS 1/08 21.04.2008 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 
Ogólnoadministracyjna I OPS 2/08 21.04.2008 konkretna 
Ogólnoadministracyjna I OPS 3/08 21.04.2008 konkretna 

Gospodarcza II GPS 1/08 23.04.2008 konkretna 
Finansowa I FPS 8/07 26.05.2008 konkretna 
Finansowa I FPS 1/08 30.06.2008 konkretna 

Ogólnoadministracyjna I OPS 4/08 21.07.2008 konkretna 

Gospodarcza II GPS 4/08 15.10.2008 
abstrakcyjna (Prezes 

NSA) 
Gospodarcza II GPS 5/08 15.10.2008 konkretna 
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Finansowa I FPS 2/08 04.11.2008 konkretna 
Finansowa II FPS 4/08 24.11.2008 konkretna 

Ogólnoadministracyjna I OPS 6/08 26.11.2008 
abstrakcyjna (Prezes 

NSA) 
Ogólnoadministracyjna I OPS 5/08 26.11.2008 konkretna 

Finansowa II FPS 6/08 08.12.2008 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Rok 2009 

Finansowa I FPS 3/08 12.01.2009 konkretna 
Gospodarcza II GPS 6/08 14.01.2009 konkretna 

Finansowa I FPS 5/08 23.02.2009 
abstrakcyjna (Prezes 

NSA) 
Finansowa I FPS 4/08 09.03.2009 konkretna 
Finansowa II FPS 7/08 30.03.2009 konkretna 
Finansowa II FPS 5/08 30.03.2009 konkretna 
Finansowa II FPS 8/08 30.03.2009 konkretna 
Finansowa II FPS 9/08 21.04.2009 konkretna 
Finansowa II FPS 1/09 27.04.2009 konkretna 

Ogólnoadministracyjna I OPS 7/08 29.04.2009 
abstrakcyjna 

(Rzecznik Praw Oby-
watelskich) 

Ogólnoadministracyjna II OPS 2/08 13.05.2009 konkretna 
Finansowa I FPS 1/09 29.06.2009 konkretna 
Finansowa I FPS 9/08 29.06.2009 konkretna 
Finansowa I FPS 7/08 29.06.2009 konkretna 
Finansowa I FPS 4/09 13.07.2009 konkretna 
Finansowa I FPS 3/09 13.07.2009 konkretna 

Ogólnoadministracyjna I OPS 1/09 27.07.2009 konkretna 

Ogólnoadministracyjna I OPS 2/09 27.07.2009 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 
Ogólnoadministracyjna I OPS 4/09 27.07.2009 konkretna 

Finansowa II FPS 4/09 10.08.2009 konkretna 
Finansowa II FPS 3/09 10.08.2009 konkretna 

Gospodarcza II GPS 1/09 28.09.2009 konkretna 
Ogólnoadministracyjna 

(pełny skład NSA) 
I OPS 10/09 26.10.2009 

abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 
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Finansowa II FPS 2/09 26.10.2009 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Gospodarcza II GPS 2/09 03.11.2009 
bstrakcyjna 

(Prezes NSA) 

Gospodarcza II GPS 3/09 03.11.2009 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Finansowa I FPS 2/09 16.11.2009 konkretna 
Ogólnoadministracyjna I OPS 7/09 18.11.2009 konkretna 

Ogólnoadministracyjna II OPS 4/09 18.11.2009 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 
Gospodarcza I GPS 1/09 30.11.2009 konkretna 

Ogólnoadministracyjna I OPS 9/09 07.12.2009 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 

Ogólnoadministracyjna I OPS 6/09 07.12.2009 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 
Finansowa II FPS 5/09 07.12.2009 konkretna 
Finansowa II FPS 6/09 07.12.2009 konkretna 

Gospodarcza II GPS 5/09 08.12.2009 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Ogólnoadministracyjna II OPS 3/09 10.12.2009 konkretna 

Ogólnoadministracyjna I OPS 8/09 10.12.2009 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 
Finansowa 

(pełny skład Izby) 
II FPS 7/09 14.12.2009 

bstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Rok 2010 

Finansowa II FPS 8/09 15.02.2010 
abstrakcyjna (Prezes 

NSA) 
Gospodarcza II GPS 6/09 23.02.2010 konkretna 

Finansowa II FPS 9/09 01.03.2010 
abstrakcyjna (Prezes 

NSA) 

Finansowa II FPS 10/09 26.04.2010 konkretna 
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Ogólnoadministracyjna I OPS 11/09 20.05.2010 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 

Ogólnoadministracyjna I OPS 14/09 20.05.2010 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 

Ogólnoadministracyjna I OPS 12/09 20.05.2010 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 
Ogólnoadministracyjna I OPS 13/09 20.05.2010 konkretna 
Ogólnoadministracyjna II OPS 5/09 20.05.2010 konkretna 

Finansowa II FPS 1/10 24.05.2010 konkretna 

Gospodarcza II GPS 1/10 28.06.2010 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Gospodarcza I GPS 1/10 15.09.2010 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Finansowa I FPS 1/10 11.10.2010 konkretna 
Finansowa I FPS 3/10 08.11.2010 konkretna 

Ogólnoadministracyjna I OPS 1/10 29.11.2010 konkretna 

Ogólnoadministracyjna I OPS 2/10 29.11.2010 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Ogólnoadministracyjna II OPS 1/10 29.11.2010 konkretna 

Gospodarcza II GPS 2/10 02.12.2010 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Rok 2011 

Ogólnoadministracyjna II OPS 2/10 10.01.2011 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 
Ogólnoadministracyjna I OPS 3/10 10.01.2011 konkretna 

Ogólnoadministracyjna I OPS 4/10 10.01.2011 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 
Finansowa II FPS 2/10 17.01.2011 konkretna 
Finansowa II FPS 6/10 24.01.2011 konkretna 

Finansowa II FPS 8/10 14.03.2011 konkretna 
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Finansowa II FPS 2/09 26.10.2009 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Gospodarcza II GPS 2/09 03.11.2009 
bstrakcyjna 

(Prezes NSA) 

Gospodarcza II GPS 3/09 03.11.2009 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Finansowa I FPS 2/09 16.11.2009 konkretna 
Ogólnoadministracyjna I OPS 7/09 18.11.2009 konkretna 

Ogólnoadministracyjna II OPS 4/09 18.11.2009 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 
Gospodarcza I GPS 1/09 30.11.2009 konkretna 

Ogólnoadministracyjna I OPS 9/09 07.12.2009 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 

Ogólnoadministracyjna I OPS 6/09 07.12.2009 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 
Finansowa II FPS 5/09 07.12.2009 konkretna 
Finansowa II FPS 6/09 07.12.2009 konkretna 

Gospodarcza II GPS 5/09 08.12.2009 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Ogólnoadministracyjna II OPS 3/09 10.12.2009 konkretna 

Ogólnoadministracyjna I OPS 8/09 10.12.2009 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 
Finansowa 

(pełny skład Izby) 
II FPS 7/09 14.12.2009 

bstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Rok 2010 

Finansowa II FPS 8/09 15.02.2010 
abstrakcyjna (Prezes 

NSA) 
Gospodarcza II GPS 6/09 23.02.2010 konkretna 

Finansowa II FPS 9/09 01.03.2010 
abstrakcyjna (Prezes 

NSA) 

Finansowa II FPS 10/09 26.04.2010 konkretna 
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Ogólnoadministracyjna I OPS 11/09 20.05.2010 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 

Ogólnoadministracyjna I OPS 14/09 20.05.2010 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 

Ogólnoadministracyjna I OPS 12/09 20.05.2010 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 
Ogólnoadministracyjna I OPS 13/09 20.05.2010 konkretna 
Ogólnoadministracyjna II OPS 5/09 20.05.2010 konkretna 

Finansowa II FPS 1/10 24.05.2010 konkretna 

Gospodarcza II GPS 1/10 28.06.2010 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Gospodarcza I GPS 1/10 15.09.2010 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Finansowa I FPS 1/10 11.10.2010 konkretna 
Finansowa I FPS 3/10 08.11.2010 konkretna 

Ogólnoadministracyjna I OPS 1/10 29.11.2010 konkretna 

Ogólnoadministracyjna I OPS 2/10 29.11.2010 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Ogólnoadministracyjna II OPS 1/10 29.11.2010 konkretna 

Gospodarcza II GPS 2/10 02.12.2010 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Rok 2011 

Ogólnoadministracyjna II OPS 2/10 10.01.2011 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 
Ogólnoadministracyjna I OPS 3/10 10.01.2011 konkretna 

Ogólnoadministracyjna I OPS 4/10 10.01.2011 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 
Finansowa II FPS 2/10 17.01.2011 konkretna 
Finansowa II FPS 6/10 24.01.2011 konkretna 

Finansowa II FPS 8/10 14.03.2011 konkretna 
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Ogólnoadministracyjna I OPS 1/11 15.06.2011 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 
Gospodarcza 

(pełny skład Izby) 
I GPS 1/11 22.06.2011 konkretna 

Gospodarcza I GPS 2/11 07.07.2011 konkretna 
Gospodarcza II GPS 1/11 13.10.2011 konkretna 
Finansowa I FPS 9/10 24.10.2011 konkretna 
Finansowa I FPS 1/11 24.10.2011 konkretna 
Finansowa I FPS 2/11 24.10.2011 konkretna 
Finansowa 

(pełny skład Izby) 
II FPS 7/10 24.10.2011 konkretna 

Ogólnoadministracyjna I OPS 2/11 05.12.2011 konkretna 

Ogólnoadministracyjna II OPS 1/11 05.12.2011 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 
Ogólnoadministracyjna I OPS 3/11 05.12.2011 konkretna 
Ogólnoadministracyjna I OPS 4/11 05.12.2011 konkretna 

Finansowa II FPS 2/11 12.12.2011 konkretna 

Ogólnoadministracyjna II OPS 2/11 12.12.2011 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 

Rok 2012 

Finansowa II FPS 1/11 16.01.2012 konkretna 
Finansowa II FPS 4/11 27.02.2012 konkretna 

Gospodarcza II GPS 2/11 12.03.2012 
abstrakcyjna 
(Prokurator 
Generalny) 

Finansowa II FPS 3/11 02.04.2012 konkretna 

Ogólnoadministracyjna I OPS 1/12 17.04.2012 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Ogólnoadministracyjna II OPS 1/12 17.04.2012 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Gospodarcza II GPS 1/12 24.05.2012 konkretna 
Gospodarcza II GPS 2/12 30.05.2012 konkretna 

Finansowa I FPS 3/11 11.06.2012 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 
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Finansowa II FPS 2/12 25.06.2012 konkretna 
Finansowa I FPS 3/12 25.06.2012 konkretna 
Finansowa I FPS 2/12 25.06.2012 konkretna 

Gospodarcza II GPS 3/12 29.10.2012 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 
Gospodarcza I GPS 1/12 29.10.2012 konkretna 

Ogólnoadministracyjna I OPS 2/12 13.11.2012 
Abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Ogólnoadministracyjna II OPS 2/12 13.11.2012 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Ogólnoadministracyjna I OPS 3/12 13.11.2012 
abstrakcyjna  
(Prezes NSA) 

Ogólnoadministracyjna I OPS 4/12 13.11.2012 
abstrakcyjna  
(Prezes NSA) 

Finansowa II FPS 1/12 19.11.2012 konkretna 

Finansowa II FPS 4/12 19.11.2012 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Finansowa I FPS 1/12 03.12.2012 konkretna 

Ogólnoadministracyjna I OPS 6/12 11.12.2012 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 
Ogólnoadministracyjna I OPS 5/12 11.12.2012 konkretna 

Rok 2013 

Gospodarcza II GPS 4/12 18.02.2013 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Gospodarcza I GPS 2/12 18.02.2013 
abstrakcyjna  
(Prezes NSA) 

Gospodarcza II GPS 1/13 25.03.2013 
Abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Finansowa II FPS 6/12 20.05.2013 konkretna 

Finansowa I FPS 7/12 03.06.2013 
Abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Finansowa I FPS 6/12 03.06.2013 konkretna 

Ogólnoadministracyjna I OPS 1/13 11.06.2013 
abstrakcyjna 
(Prokurator 
Generalny) 
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Ogólnoadministracyjna I OPS 1/11 15.06.2011 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 
Gospodarcza 

(pełny skład Izby) 
I GPS 1/11 22.06.2011 konkretna 

Gospodarcza I GPS 2/11 07.07.2011 konkretna 
Gospodarcza II GPS 1/11 13.10.2011 konkretna 
Finansowa I FPS 9/10 24.10.2011 konkretna 
Finansowa I FPS 1/11 24.10.2011 konkretna 
Finansowa I FPS 2/11 24.10.2011 konkretna 
Finansowa 

(pełny skład Izby) 
II FPS 7/10 24.10.2011 konkretna 

Ogólnoadministracyjna I OPS 2/11 05.12.2011 konkretna 

Ogólnoadministracyjna II OPS 1/11 05.12.2011 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 
Ogólnoadministracyjna I OPS 3/11 05.12.2011 konkretna 
Ogólnoadministracyjna I OPS 4/11 05.12.2011 konkretna 

Finansowa II FPS 2/11 12.12.2011 konkretna 

Ogólnoadministracyjna II OPS 2/11 12.12.2011 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 

Rok 2012 

Finansowa II FPS 1/11 16.01.2012 konkretna 
Finansowa II FPS 4/11 27.02.2012 konkretna 

Gospodarcza II GPS 2/11 12.03.2012 
abstrakcyjna 
(Prokurator 
Generalny) 

Finansowa II FPS 3/11 02.04.2012 konkretna 

Ogólnoadministracyjna I OPS 1/12 17.04.2012 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Ogólnoadministracyjna II OPS 1/12 17.04.2012 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Gospodarcza II GPS 1/12 24.05.2012 konkretna 
Gospodarcza II GPS 2/12 30.05.2012 konkretna 

Finansowa I FPS 3/11 11.06.2012 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 
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Finansowa II FPS 2/12 25.06.2012 konkretna 
Finansowa I FPS 3/12 25.06.2012 konkretna 
Finansowa I FPS 2/12 25.06.2012 konkretna 

Gospodarcza II GPS 3/12 29.10.2012 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 
Gospodarcza I GPS 1/12 29.10.2012 konkretna 

Ogólnoadministracyjna I OPS 2/12 13.11.2012 
Abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Ogólnoadministracyjna II OPS 2/12 13.11.2012 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Ogólnoadministracyjna I OPS 3/12 13.11.2012 
abstrakcyjna  
(Prezes NSA) 

Ogólnoadministracyjna I OPS 4/12 13.11.2012 
abstrakcyjna  
(Prezes NSA) 

Finansowa II FPS 1/12 19.11.2012 konkretna 

Finansowa II FPS 4/12 19.11.2012 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Finansowa I FPS 1/12 03.12.2012 konkretna 

Ogólnoadministracyjna I OPS 6/12 11.12.2012 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 
Ogólnoadministracyjna I OPS 5/12 11.12.2012 konkretna 

Rok 2013 

Gospodarcza II GPS 4/12 18.02.2013 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Gospodarcza I GPS 2/12 18.02.2013 
abstrakcyjna  
(Prezes NSA) 

Gospodarcza II GPS 1/13 25.03.2013 
Abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Finansowa II FPS 6/12 20.05.2013 konkretna 

Finansowa I FPS 7/12 03.06.2013 
Abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Finansowa I FPS 6/12 03.06.2013 konkretna 

Ogólnoadministracyjna I OPS 1/13 11.06.2013 
abstrakcyjna 
(Prokurator 
Generalny) 
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Finansowa I FPS 1/13 24.06.2013 konkretna 
Finansowa I FPS 2/13 24.06.2013 konkretna 

Ogólnoadministracyjna I OPS 2/13 03.09.2013 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 
Finansowa I FPS 4/13 21.10.2013 konkretna 
Finansowa I FPS 5/13 21.10.2013 konkretna 
Finansowa 

(pełny skład Izby) 
II FPS 1/13 21.10.2013 

abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Finansowa II FPS 2/13 18.11.2013 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Ogólnoadministracyjna II OPS 1/13 25.11.2013 konkretna 
Ogólnoadministracyjna I OPS 6/13 25.11.2013 konkretna 
Ogólnoadministracyjna I OPS 12/13 25.11.2013 konkretna 

Ogólnoadministracyjna I OPS 9/13 25.11.2013 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 

Ogólnoadministracyjna I OPS 3/13 09.12.2013 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Dziecka) 
Ogólnoadministracyjna I OPS 4/13 09.12.2013 konkretna 
Ogólnoadministracyjna I OPS 5/13 09.12.2013 konkretna 

Ogólnoadministracyjna I OPS 8/13 09.12.2013 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 
Ogólnoadministracyjna I OPS 7/13 09.12.2013 konkretna 

Ogólnoadministracyjna II OPS 2/13 16.12.2013 
abstrakcyjna 
(Prokurator 
Generalny) 

Ogólnoadministracyjna I OPS 11/13 16.12.2013 konkretna 

Gospodarcza II GPS 2/13 16.12.2013 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 

Ogólnoadministracyjna I OPS 13/13 18.12.2013 
Abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 
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Rok 2014 

Gospodarcza II GPS 3/13 13.01.2014 konkretna 

Finansowa II FPS 5/13 27.01.2014 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Finansowa II FPS 11/13 03.02.2014 
abstrakcyjna 
(Prokurator 
Generalny) 

Finansowa II FPS 8/13 17.02.2014 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 
Gospodarcza II GPS 4/13 24.02.2014 konkretna 
Finansowa I FPS 8/13 28.04.2014 konkretna 

Ogólnoadministracyjna I OPS 10/13 12.05.2014 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Ogólnoadministracyjna I OPS 14/13 26.06.2014 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Ogólnoadministracyjna I OPS 15/13 26.06.2014 
abstrakcyjna 
(Prokurator 
Generalny) 

Ogólnoadministracyjna I OPS 1/14 26.06.2014 konkretna 
Ogólnoadministracyjna I OPS 16/13 26.06.2014 konkretna 

Finansowa II FPS 1/14 07.07.2014 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 

Gospodarcza II GPS 1/14 22.09.2014 
abstrakcyjna (Prezes 

NSA) 
Finansowa 

(pełny skład Izby) 
II FPS 4/13 29.09.2014 konkretna 

Gospodarcza II GPS 2/14 27.10.2014 konkretna 
Finansowa II FPS 3/14 17.11.2014 konkretna 
Finansowa II FPS 4/14 17.11.2014 konkretna 

Finansowa II FPS 5/14 08.12.2014 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Ogólnoadministracyjna II OPS 1/14 17.12.2014 
abstrakcyjna 

(Prokurator Gene-
ralny) 
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Finansowa I FPS 1/13 24.06.2013 konkretna 
Finansowa I FPS 2/13 24.06.2013 konkretna 

Ogólnoadministracyjna I OPS 2/13 03.09.2013 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 
Finansowa I FPS 4/13 21.10.2013 konkretna 
Finansowa I FPS 5/13 21.10.2013 konkretna 
Finansowa 

(pełny skład Izby) 
II FPS 1/13 21.10.2013 

abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Finansowa II FPS 2/13 18.11.2013 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Ogólnoadministracyjna II OPS 1/13 25.11.2013 konkretna 
Ogólnoadministracyjna I OPS 6/13 25.11.2013 konkretna 
Ogólnoadministracyjna I OPS 12/13 25.11.2013 konkretna 

Ogólnoadministracyjna I OPS 9/13 25.11.2013 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 

Ogólnoadministracyjna I OPS 3/13 09.12.2013 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Dziecka) 
Ogólnoadministracyjna I OPS 4/13 09.12.2013 konkretna 
Ogólnoadministracyjna I OPS 5/13 09.12.2013 konkretna 

Ogólnoadministracyjna I OPS 8/13 09.12.2013 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 
Ogólnoadministracyjna I OPS 7/13 09.12.2013 konkretna 

Ogólnoadministracyjna II OPS 2/13 16.12.2013 
abstrakcyjna 
(Prokurator 
Generalny) 

Ogólnoadministracyjna I OPS 11/13 16.12.2013 konkretna 

Gospodarcza II GPS 2/13 16.12.2013 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 

Ogólnoadministracyjna I OPS 13/13 18.12.2013 
Abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 
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Rok 2014 

Gospodarcza II GPS 3/13 13.01.2014 konkretna 

Finansowa II FPS 5/13 27.01.2014 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Finansowa II FPS 11/13 03.02.2014 
abstrakcyjna 
(Prokurator 
Generalny) 

Finansowa II FPS 8/13 17.02.2014 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 
Gospodarcza II GPS 4/13 24.02.2014 konkretna 
Finansowa I FPS 8/13 28.04.2014 konkretna 

Ogólnoadministracyjna I OPS 10/13 12.05.2014 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Ogólnoadministracyjna I OPS 14/13 26.06.2014 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Ogólnoadministracyjna I OPS 15/13 26.06.2014 
abstrakcyjna 
(Prokurator 
Generalny) 

Ogólnoadministracyjna I OPS 1/14 26.06.2014 konkretna 
Ogólnoadministracyjna I OPS 16/13 26.06.2014 konkretna 

Finansowa II FPS 1/14 07.07.2014 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 

Gospodarcza II GPS 1/14 22.09.2014 
abstrakcyjna (Prezes 

NSA) 
Finansowa 

(pełny skład Izby) 
II FPS 4/13 29.09.2014 konkretna 

Gospodarcza II GPS 2/14 27.10.2014 konkretna 
Finansowa II FPS 3/14 17.11.2014 konkretna 
Finansowa II FPS 4/14 17.11.2014 konkretna 

Finansowa II FPS 5/14 08.12.2014 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Ogólnoadministracyjna II OPS 1/14 17.12.2014 
abstrakcyjna 

(Prokurator Gene-
ralny) 
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Rok 2015 

Ogólnoadministracyjna I OPS 3/14 13.04.2015 
abstrakcyjna 
(Prokurator 
Generalny) 

Ogólnoadministracyjna I OPS 5/14 13.04.2015 konkretna 
Finansowa II FPS 1/15 22.06.2015 konkretna 
Finansowa II FPS 3/15 22.06.2015 konkretna 
Finansowa I FPS 1/14 12.10.2015 konkretna 
Finansowa I FPS 1/15 12.10.2015 konkretna 

Ogólnoadministracyjna II OPS 3/15 19.10.2015 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Ogólnoadministracyjna I OPS 1/15 19.10.2015 
abstrakcyjna 
(Prokurator 
Generalny) 

Ogólnoadministracyjna II OPS 2/15 19.10.2015 konkretna 
Ogólnoadministracyjna II OPS 1/15 19.10.2015 konkretna 

Finansowa I FPS 2/15 26.10.2015 konkretna 
Finansowa I FPS 3/15 26.10.2015 konkretna 
Finansowa I FPS 4/15 26.10.2015 konkretna 
Finansowa I FPS 6/15 16.11.2015 konkretna 

Gospodarcza I GPS 1/15 14.12.2015 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Finansowa II FPS 4/15 14.12.2015 konkretna 
Gospodarcza II GPS 1/15 17.12.2015 konkretna 

Rok 2016 

Finansowa II FPS 5/15 01.02.2016 konkretna 
Ogólnoadministracyjna I OPS 2/15 16.02.2016 konkretna 

Ogólnoadministracyjna II OPS 4/15 16.02.2016 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 

Gospodarcza II GPS 1/16 16.05.2016 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Gospodarcza II GPS 2/15 23.05.2016 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Finansowa II FPS 6/15 23.05.2016 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Finansowa II FPS 1/16 23.05.2016 konkretna 
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Finansowa II FPS 2/16 06.06.2016 konkretna 
Finansowa I FPS 1/16 27.06.2016 konkretna 

Ogólnoadministracyjna I OPS 1/16 03.10.2016 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Ogólnoadministracyjna II OPS 1/16 03.10.2016 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 
Finansowa I FPS 3/16 24.10.2016 konkretna 
Finansowa I FPS 2/16 24.10.2016 konkretna 

Gospodarcza II GPS 2/16 05.12.2016 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Finansowa II FPS 3/16 19.12.2016 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Finansowa II FPS 4/16 19.12.2016 konkretna 

Rok 2017 

Finansowa I FPS 5/16 30.01.2017 konkretna 
Finansowa I FPS 6/16 30.01.2017 konkretna 

Ogólnoadministracyjna I OPS 2/16 27.02.2017 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Ogólnoadministracyjna II OPS 3/16 27.02.2017 konkretna 

Ogólnoadministracyjna II OPS 2/16 27.02.2017 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 
Finansowa I FPS 7/16 06.03.2017 konkretna 
Finansowa I FPS 8/16 06.03.2017 konkretna 
Finansowa II FPS 5/16 13.03.2017 konkretna 
Finansowa I FPS 9/16 27.03.2017 konkretna 
Finansowa II FPS 1/17 15.05.2017 konkretna 
Finansowa II FPS 2/17 15.05.2017 konkretna 

Gospodarcza II GPS 1/17 05.06.2017 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Ogólnoadministracyjna I OPS 1/17 03.07.2017 
abstrakcyjna 
(Prokurator 
Generalny) 

Ogólnoadministracyjna I OPS 3/17 09.10.2017 konkretna 

Gospodarcza II GPS 2/17 09.10.2017 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 
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Rok 2015 

Ogólnoadministracyjna I OPS 3/14 13.04.2015 
abstrakcyjna 
(Prokurator 
Generalny) 

Ogólnoadministracyjna I OPS 5/14 13.04.2015 konkretna 
Finansowa II FPS 1/15 22.06.2015 konkretna 
Finansowa II FPS 3/15 22.06.2015 konkretna 
Finansowa I FPS 1/14 12.10.2015 konkretna 
Finansowa I FPS 1/15 12.10.2015 konkretna 

Ogólnoadministracyjna II OPS 3/15 19.10.2015 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Ogólnoadministracyjna I OPS 1/15 19.10.2015 
abstrakcyjna 
(Prokurator 
Generalny) 

Ogólnoadministracyjna II OPS 2/15 19.10.2015 konkretna 
Ogólnoadministracyjna II OPS 1/15 19.10.2015 konkretna 

Finansowa I FPS 2/15 26.10.2015 konkretna 
Finansowa I FPS 3/15 26.10.2015 konkretna 
Finansowa I FPS 4/15 26.10.2015 konkretna 
Finansowa I FPS 6/15 16.11.2015 konkretna 

Gospodarcza I GPS 1/15 14.12.2015 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Finansowa II FPS 4/15 14.12.2015 konkretna 
Gospodarcza II GPS 1/15 17.12.2015 konkretna 

Rok 2016 

Finansowa II FPS 5/15 01.02.2016 konkretna 
Ogólnoadministracyjna I OPS 2/15 16.02.2016 konkretna 

Ogólnoadministracyjna II OPS 4/15 16.02.2016 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 

Gospodarcza II GPS 1/16 16.05.2016 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Gospodarcza II GPS 2/15 23.05.2016 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Finansowa II FPS 6/15 23.05.2016 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Finansowa II FPS 1/16 23.05.2016 konkretna 
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Finansowa II FPS 2/16 06.06.2016 konkretna 
Finansowa I FPS 1/16 27.06.2016 konkretna 

Ogólnoadministracyjna I OPS 1/16 03.10.2016 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Ogólnoadministracyjna II OPS 1/16 03.10.2016 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 
Finansowa I FPS 3/16 24.10.2016 konkretna 
Finansowa I FPS 2/16 24.10.2016 konkretna 

Gospodarcza II GPS 2/16 05.12.2016 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Finansowa II FPS 3/16 19.12.2016 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Finansowa II FPS 4/16 19.12.2016 konkretna 

Rok 2017 

Finansowa I FPS 5/16 30.01.2017 konkretna 
Finansowa I FPS 6/16 30.01.2017 konkretna 

Ogólnoadministracyjna I OPS 2/16 27.02.2017 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Ogólnoadministracyjna II OPS 3/16 27.02.2017 konkretna 

Ogólnoadministracyjna II OPS 2/16 27.02.2017 
abstrakcyjna 
(Rzecznik 

Praw Obywatelskich) 
Finansowa I FPS 7/16 06.03.2017 konkretna 
Finansowa I FPS 8/16 06.03.2017 konkretna 
Finansowa II FPS 5/16 13.03.2017 konkretna 
Finansowa I FPS 9/16 27.03.2017 konkretna 
Finansowa II FPS 1/17 15.05.2017 konkretna 
Finansowa II FPS 2/17 15.05.2017 konkretna 

Gospodarcza II GPS 1/17 05.06.2017 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Ogólnoadministracyjna I OPS 1/17 03.07.2017 
abstrakcyjna 
(Prokurator 
Generalny) 

Ogólnoadministracyjna I OPS 3/17 09.10.2017 konkretna 

Gospodarcza II GPS 2/17 09.10.2017 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 
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Finansowa I FPS 1/17 16.10.2017 konkretna 

Finansowa II FPS 4/17 16.10.2017 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Finansowa II FPS 3/17 06.11.2017 konkretna 

Ogólnoadministracyjna II OPS 2/17 11.12.2017 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Finansowa I FPS 2/17 11.12.2017 konkretna 

 

W oparciu o przedstawione zestawienie należy stwierdzić, że NSA w la-
tach 2004-2017 dość często korzystał ze swoich uprawnień uchwałodawczych. 
Od wejścia w życie reformy wprowadzającej dwuinstancyjne sądownictwo ad-
ministracyjne, tj. od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2017 r.4 Naczelny Sąd 
Administracyjny rozpoznał 327 wniosków o podjęcie uchwały. Zaledwie w 30 
przypadkach NSA odmówił podjęcia uchwały. Z kolei aż w 262 sprawach roz-
poznał wniosek pozytywnie i podjął decyzję o wydaniu uchwały. Tylko 35 
wniosków zostało załatwionych w inny sposób (np. poprzez wydanie wyroku 
w trybie art. 187 § 3 p.p.s.a.). 

 
Źródło: Opracowanie własne 

                                                           
4 Badania zostały celowo ograniczone do lat pełnych, aby nie wprowadzać nieścisłości w wyni-
kach oraz by nie zaciemniać obrazu działalności NSA w poszczególnych latach. Ilość uchwał 
wydawana w latach pełnych jest bowiem podstawą do ustalenia pewnych tendencji w działalno-
ści NSA.  

Podjęcie uchwały
80%

Odmowa podjęcia 
uchwały

9%

Inne
11%

Sposób załatwienia wniosków o podjęcie uchwały 
wpływających do NSA w latach 2004-2017
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Poniższy wykres prezentuje ilość uchwał, które zostały podjęte przez NSA 
w poszczególnych latach analizowanego okresu.  

 

Źródło: Opracowanie własne  

Z powyższego wykresu wynika, że NSA średnio w ciągu roku podejmuje 
ok. 19 uchwał. Największa aktywność NSA w zakresie działalności uchwało-
dawczej została odnotowana w 2009 r., kiedy podjęta została rekordowa liczba 
38 uchwał w ciągu roku. Jak wynika z Informacji o działalności sądów admi-
nistracyjnych w 2009 r., przyczyn tak wysokiej liczby podjętych uchwał należy 
przede wszystkim upatrywać w „zwiększonej aktywności wnioskodawców abs-
trakcyjnych i składów orzekających wnoszących o rozstrzygnięcie zagadnienia 
budzącego poważne wątpliwości prawne”5.  

Najmniejszą aktywnością NSA wykazywał się po wprowadzeniu nowej 
ustawy p.p.s.a. w 2004., kiedy to została podjęta tylko jedna uchwała. Obecnie 
należy stwierdzić, że działalność uchwałodawcza NSA wykazuje tendencję 
wzrostową, co wynika z przytoczonych powyżej danych statystycznych.  

Warto również zwrócić uwagę na stosunek ilości uchwał konkretnych do 
ilości uchwał abstrakcyjnych. Z poniższego zestawienia wynika, że z biegiem 

                                                           
5 Informacja o działalności sądów administracyjnych w 2009 r., Warszawa 2010, s. 49, http:// 
www.nsa.gov.pl/sprawozdania-roczne.php (dostęp: 19.05.2018 r.). 
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Finansowa I FPS 1/17 16.10.2017 konkretna 

Finansowa II FPS 4/17 16.10.2017 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Finansowa II FPS 3/17 06.11.2017 konkretna 

Ogólnoadministracyjna II OPS 2/17 11.12.2017 
abstrakcyjna 
(Prezes NSA) 

Finansowa I FPS 2/17 11.12.2017 konkretna 

 

W oparciu o przedstawione zestawienie należy stwierdzić, że NSA w la-
tach 2004-2017 dość często korzystał ze swoich uprawnień uchwałodawczych. 
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wniosków zostało załatwionych w inny sposób (np. poprzez wydanie wyroku 
w trybie art. 187 § 3 p.p.s.a.). 

 
Źródło: Opracowanie własne 

                                                           
4 Badania zostały celowo ograniczone do lat pełnych, aby nie wprowadzać nieścisłości w wyni-
kach oraz by nie zaciemniać obrazu działalności NSA w poszczególnych latach. Ilość uchwał 
wydawana w latach pełnych jest bowiem podstawą do ustalenia pewnych tendencji w działalno-
ści NSA.  
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Poniższy wykres prezentuje ilość uchwał, które zostały podjęte przez NSA 
w poszczególnych latach analizowanego okresu.  

 

Źródło: Opracowanie własne  
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5 Informacja o działalności sądów administracyjnych w 2009 r., Warszawa 2010, s. 49, http:// 
www.nsa.gov.pl/sprawozdania-roczne.php (dostęp: 19.05.2018 r.). 

1

14 12

19 18

38

18 20
23

27

19 17 16
20

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Li
cz

ba
 p

od
ję

ty
ch

 u
ch

w
ał

Rok podjęcia uchwały

Działalność uchwałodawcza NSA w latach 2004-2017



Rozdział IV 

116 

lat wzrosła aktywność podmiotów inicjujących wydanie uchwał abstrakcyj-
nych, co przełożyło się na zwiększoną liczbę wydawania tego rodzaju uchwał.  

 

Źródło: Opracowanie własne 

Jak wynika z powyższego wykresu z biegiem lat uchwały abstrakcyjne sta-
wały się coraz częstszymi przejawami aktywności uchwałodawczej NSA, 
a w niektórych latach nawet przewyższały ilość wydanych uchwał konkret-
nych. Szczególny skok widoczny jest w porównaniu lat 2008 i 2009. W 2008 
r. NSA wydał 6 uchwał abstrakcyjnych (w większości na wniosek prezesa 
NSA). Z kolei w 2009 r. liczba ta uległa wzrostowi o ponad 100% i zostało 
wydanych aż 13 takich uchwał. Ten nagły skok można tłumaczyć wysoką ak-
tywnością Rzecznika Praw Obywatelskich. Na skutek jego wniosków w 2009 
r. zapadło aż 6 uchwał. Pozostałe 7 zapadło na wniosek Prezesa NSA.  

Należy również zauważyć, że były okresy, w których NSA wydawał więcej 
uchwał abstrakcyjnych niż konkretnych. Należy tu wskazać na rok 2013 
i 2014, ale również rok 2016, kiedy liczba uchwał abstrakcyjnych była równa 
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liczbie uchwał konkretnych. Uzasadnienia dla takiego stanu rzeczy należy upa-
trywać w aktywności podmiotów innych niż prezes NSA. Należy podkreślić 
szczególną aktywność Rzecznika Praw Obywatelskich, w oparciu, o wnioski 
którego NSA wydaje uchwały prawie co roku (w 2009 r. było to aż 6 uchwał 
z 13 podjętych). Od 2012 r. należy również zauważyć aktywność Prokuratora 
Generalnego, który od tego czasu inicjuje wydawanie średnio 2-3 uchwał 
w ciągu roku. 

Z powyższego wykresu wynika, że NSA w latach 2004-2017 wydał 94 
uchwały abstrakcyjne i 168 uchwał konkretnych. W oparciu o przedstawiony 
wykres można wyliczyć, że NSA wydaje średnio ok. 7 uchwał abstrakcyjnych i 
12 uchwał konkretnych w ciągu roku. 

Procentowy udział poszczególnych uchwał na tle wszystkich wydanych 
uchwał przedstawia się następująco. 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Z wykresu wynika, że uchwały konkretne są wydawane częściej i stanowią 
64% wszystkich wydawanych przez NSA uchwał. Uchwały abstrakcyjne sta-
nowią 36% wszystkich podejmowanych uchwał. 

W kontekście analizowanego podziału na uchwały abstrakcyjne i kon-
kretne ciekawe jest również zbadanie ilości uchwał podjętych na podstawie wy-
stąpień poszczególnych wnioskodawców abstrakcyjnych. 
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Źródło: Opracowanie własne 

Jak wynika z powyższego uchwały abstrakcyjne w latach 2004-2017 były 
podejmowane najczęściej – co nie wydaje się zaskoczeniem – na wniosek pre-
zesa NSA. Aż 56 uchwał zostało podjętych na skutek działalności prezesa NSA, 
co stanowi 59% wszystkich podjętych uchwał abstrakcyjnych. Skuteczna ak-
tywność pozostałych podmiotów w inicjowaniu działalności uchwałodawczej 
wynosi niewiele mniej. 41% wszystkich uchwał abstrakcyjnych zostało podję-
tych w oparciu o wnioski podmiotów innych niż prezes NSA, a więc Rzecznika 
Praw Obywatelskich, Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Dziecka. 
Najskuteczniejszym z tych podmiotów jest Rzecznik Praw Obywatelskich, 
w wyniku aktywności którego zostało podjętych 28 uchwał (30%). Kolejne 
miejsca zajmują Prokurator Generalny z 9 uchwałami (10%) i Rzecznik Praw 
Dziecka z jedną uchwałą (ok. 1%).  

Na podstawie zaprezentowanego powyżej zestawienia uchwał wydanych 
przez NSA możliwe jest również ustalenie aktywności poszczególnych Izb NSA 
w działalności uchwałodawczej. Jak wynika z poniższego wykresu najbardziej 
aktywna ze wszystkich izb w wydawaniu uchwał jest Izba Finansowa (122 
uchwały), dalej Izba Ogólnoadministracyjna (98 uchwał) oraz Izba Gospodar-
cza (42 uchwały).  
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Źródło: Opracowanie własne 

Jak wynika z powyższego to właśnie na polu spraw, do których rozpozna-
nia właściwa jest Izba Finansowa, tj. spraw z zakresu zobowiązań podatkowych 
i innych świadczeń pieniężnych, do których mają zastosowanie przepisy podat-
kowe oraz o egzekucji świadczeń pieniężnych (por. art. 39 § 2 p.u.s.a.), najczę-
ściej konieczne jest eliminowanie rozbieżności w orzecznictwie sądów admini-
stracyjnych wynikające głównie z niejasności przepisów prawa, pominięć usta-
wodawczych, czy też braku przepisów intertemporalnych6. Taka konstatacja 
z pewnością nie świadczy dobrze o jakości stanowionego w Polsce prawa po-
datkowego.  

3. Działalność uchwałodawcza Wielkich Senatów w praktyce 

Zgromadzenie danych i informacji dotyczących aspektów praktycznych 
działalności uchwałodawczej Wielkiego Senatu Federalnego Sądu Administra-
cyjnego oraz Wielkich Senatów Wyższych Sądów Administracyjnych było dość 
problematyczne z uwagi na fakt, że niemieckie sądy administracyjne nie pro-
wadzą szczegółowych statystyk oraz nie publikują w ogólnodostępnych bazach 
orzecznictwa wszystkich swoich rozstrzygnięć.  

                                                           
6 Informacja o działalności sądów administracyjnych w 2017 roku, Warszawa 2018, s. 27, 
http://www.nsa.gov.pl/sprawozdania-roczne.php (dostęp: 19.05.2018 r.). 
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W związku z tym, aby dokonać oceny działalności uchwałodawczej nie-
mieckich sądów administracyjnych konieczne było przeprowadzenie własnych 
badań i stworzenie własnych statystyk na potrzeby niniejszego rozdziału.  

W tym celu wykorzystano metodę polegającą na skierowaniu do wszyst-
kich sądów administracyjnych w Niemczech, które posiadają kompetencje do 
wydawania uchwał w trybie § 11 i § 12 VwGO, pytań dotyczących zakresu 
działalności uchwałodawczej Wielkich Senatów. Zapytania zostały wysłane za-
tem do Federalnego Sądu Administracyjnego oraz do wszystkich piętnastu 
Wyższych Sądów Administracyjnych. Dotyczyły one ilości uchwał, które zo-
stały wydane przez Wielkie Senaty od czasu obowiązywania obecnej niemiec-
kiej ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, tj. od dnia 
21.01.1960 r. Skierowano również prośbę o przedstawienie sygnatur tych roz-
strzygnięć. Ponadto zapytanie obejmowało prośbę o wskazanie przyczyn ewen-
tualnego częstego bądź rzadkiego korzystania z trybu uchwałodawczego przez 
Wielkie Senaty.  

Otrzymane odpowiedzi na postawione wyżej pytania umożliwiły doko-
nanie ustaleń dotyczących zakresu działalności uchwałodawczej sądów admi-
nistracyjnych w Niemczech. Warto również podkreślić, że wszystkie sądy 
udzieliły odpowiedzi w terminie około jednego miesiąca. Co interesujące, nie-
którzy prezesi sądów byli zaskoczeni chęcią uzyskania takich informacji, po-
nieważ nikt nigdy wcześniej nie analizował działalności uchwałodawczej Wiel-
kich Senatów. Przyczynę takiego stanu rzeczy można ustalić już po dokonaniu 
powierzchownej analizy wszystkich odpowiedzi.  

Pierwszym, ogólnym wnioskiem postawionym po dokonaniu analizy na-
desłanych odpowiedzi jest stwierdzenie, że aktywność niemieckich Wielkich 
Senatów na polu działalności uchwałodawczej – zarówno na poziomie federal-
nym jak i poszczególnych krajów związkowych – nie prezentuje się tak impo-
nująco, jak ma to miejsce w polskiej praktyce.  

W pierwszej kolejności warto prześledzić zakres korzystania z uprawnień 
uchwałodawczych przez Wielki Senat Federalnego Sądu Administracyjnego. 
Przyjmując za cezurę czasową początek obowiązywania obecnej niemieckiej 
ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, tj. od dnia 
21.01.1960 r. do 2017 r. należy wskazać, że Wielki Senat Federalnego Sądu 
Administracyjnego wydał w tym czasie zaledwie 13 uchwał, co zaprezentowano 
w poniższym zestawieniu.  
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Sygnatura uchwały 
Data podjęcia 

uchwały 

Rodzaj wniosku 
inicjującego podjęcie 

uchwały 

Gr. Sen. 4.60 18.03.1961 
wniosek obligatoryjny 

(Divergenzvorlage) 

Gr. Sen. 5.60 19.12.1961 
wniosek fakultatywny 

(Grundsatzvorlage) 

Gr. Sen. 1.61 19.12.1961 
wniosek fakultatywny 

(Grundsatzvorlage) 

Gr. Sen. 2.60 09.01.1962 
wniosek obligatoryjny 

(Divergenzvorlage) 

Gr. Sen 3.61 05.03.1962 
wniosek obligatoryjny 

(Divergenzvorlage) 

Gr. Sen. 1.60 14.05.1962 
wniosek obligatoryjny 

(Divergenzvorlage) 

Gr. Sen. 1.63 16.03.1964 
wniosek obligatoryjny 

(Divergenzvorlage) 

Gr. Sen. 2.63 16.03.1964 
wniosek obligatoryjny 

(Divergenzvorlage) 

Gr. Sen. 2.65 01.11.1965 
wniosek fakultatywny 

(Grundsatzvorlage) 

Gr. Sen. 3.65 24.10.1966 
wniosek obligatoryjny 

(Divergenzvorlage) 
Gr. Sen. 1.67; 
Gr. Sen. 2.67 

04.11.1968 
wniosek obligatoryjny 

(Divergenzvorlage) 
Gr. Sen. 1.69; 
VIII C 55.58 

30.11.1970 
wniosek obligatoryjny 

(Divergenzvorlage) 
Gr. Sen. 1.84; 
Gr. Sen. 2.84 

19.12.1984 
wniosek obligatoryjny 

(Divergenzvorlage) 
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Najwięcej uchwał – po 3 uchwały – zostało podjętych w 1961 i 1962 r. 
Najmniej – po 1 uchwale – w roku 1965, 1966, 1968, 1970 i 1984. Warto 
zwrócić uwagę, że od 1984 r. nie zapadła żadna (!) uchwała Wielkiego Senatu 
Federalnego Sądu Administracyjnego.  

Źródło: Opracowanie własne 

W większości przypadków (10) uchwały były podejmowane w trybie ob-
ligatoryjnym z § 11 ust. 2 VwGO (niem. Divergenzvorlage). W pozostałych 
sytuacjach (3) uchwały były podejmowane w trybie fakultatywnym przewi-
dzianym w § 11 ust. 4 VwGO (niem. Grundsatzvorlage). Procentowy udział 
poszczególnych uchwał na tle wszystkich wydanych uchwał przedstawia się na-
stępująco: 
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Na poziomie Wielkich Senatów Wyższych Sądów Administracyjnych 
wyniki korzystania z uprawnień uchwałodawczych stoją na porównywalnie 
niskim poziomie. Tylko w czterech sądach z piętnastu w latach 1960-2017 
została podjęta przynajmniej jedna uchwała. Oznacza to, że 11 Wyższych Są-
dów Administracyjnych nigdy nie skorzystało ze swoich uprawnień uchwało-
dawczych w zakresie prawa krajów związkowych.  

Najwięcej uchwał podjął Wielki Senat Wyższego Trybunału Administra-
cyjnego w Monachium, drugie miejsce w statystykach zajmuje Wielki Senat 
Wyższego Trybunału Administracyjnego w Mannheim, a trzecie ex aequo 
Wielkie Senaty w Wyższym Sądzie Administracyjnym dla Berlina-Branden-
burgii i Wyższym Trybunale Administracyjnym w Kassel. W sumie Wielkie 
Senaty Wyższych Sądów Administracyjnych podjęły 11 uchwał, co zaprezen-
towano w poniższej tabeli. 

 

Sygnatura uchwały Data podjęcia uchwały 

VGH Mannheim 

GrS 1/61 04.04.1962 
GrS 1/80 01.08.1980 
GrS 1/08 15.12.2008 

VGH München 

GrS 1/70 19.10.1971 
Nr GrS 1/85 – 15 B 84 A 2534 21.04.1986 

Gr S 2/1989 21.05.1990 
GrS 1/1992 – 1 B 90.3063 18.03.1993 
GrS 1/1999, 14 B 97.2901 17.04.2000 

2 BV 04.1756, 
2 BV 04.1758, 
2 BV 04.1759 

03.11.2005 

OVG Berlin-Brandenburg 
OVG 20 GrS 1.11 05.12.2011 

VGH Kassel 
GrS 1/79 11.06.1979 
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Mając na uwadze zaprezentowane powyżej statystyki dotyczące działalno-
ści uchwałodawczej Wielkiego Senatu Federalnego Sądu Administracyjnego 
oraz Wielkich Senatów Wyższych Sądów Administracyjnych należy zastanowić 
się nad przyczynami tak rzadkiego korzystania z uprawnień uchwałodawczych.  

Z informacji, które udzieliły sądy w odpowiedziach na zadane pytania 
wynika, że głównym powodem niekorzystania przez Wielkie Senaty z upraw-
nień uchwałodawczych był brak istnienia rozbieżności w orzecznictwie Sena-
tów. Z przyczyną tą nie do końca można się zgodzić.  

Należy bowiem stwierdzić, że przyczyny niekorzystania z uprawnień 
uchwałodawczych przez Wielkie Senaty wiążą się z występowaniem zjawiska 
określanego w niemieckiej literaturze pojęciem horror pleni. Pojęcie to, znane 
już od czasów Sądu Rzeszy, łączy się z poglądem reprezentowanym wśród sę-
dziów, że zwracanie się do jakiegokolwiek organu przez skład orzekający o roz-
strzygnięcie problemu prawnego jest czasochłonne, kłopotliwe i niepotrzebne7. 
Ponadto w doktrynie niemieckiej8 wskazuje się na następujące przyczyny nie-
powoływania Wielkich Senatów:  

Po pierwsze, duże znaczenie ma ogromne poczucie odpowiedzialności po 
stronie Senatu orzekającego, aby doprowadzić sprawę do końca i rozstrzygnąć 
ją według swojej najlepszej wiedzy i woli. 

Po drugie, bardzo istotne znaczenie dla wyjaśnienia stwierdzonego stanu 
rzeczy ma samo ukształtowanie niemieckich sądów administracyjnych. Sądy 
administracyjne są bowiem podzielone nie na izby, ale na Senaty, które są ściśle 
wyspecjalizowane w konkretnych dziedzinach prawa administracyjnego. Do 
danego Senatu mogą należeć tylko najlepsi znawcy i specjaliści z zakresu wy-
branej dziedziny prawa administracyjnego. Z tego względu Senaty orzekające 
bardzo niechętnie chcą kierować pytania do Wielkiego Senatu, w skład którego 
wchodzą przedstawiciele wszystkich senatów danego sądu. Senaty orzekające 
uważają bowiem, że trudne i skomplikowane zagadnienia prawne lepiej zostaną 
rozstrzygnięte przez wyspecjalizowany Senat niż przez Senat złożony z sędziów, 
którzy w danej dziedzinie się nie specjalizują9.  

                                                           
7 P. Lames, Rechtsfortbildung als Prozesszweck: zur Dogmatik des Zivilverfahrensrechts, Berlin 
1993, s. 110; M. Schulte, Rechtsprechungseinheit…, s. 141 i n. 
8 R. Pietzner, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 82. 
9 Ibidem.  
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7 P. Lames, Rechtsfortbildung als Prozesszweck: zur Dogmatik des Zivilverfahrensrechts, Berlin 
1993, s. 110; M. Schulte, Rechtsprechungseinheit…, s. 141 i n. 
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9 Ibidem.  
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Po trzecie, Senaty orzekające obawiają się, że Wielki Senat mógłby w sy-
tuacjach spornych podejmować rozstrzygnięcia kompromisowe, nawiązujące 
do reguł pozaustawowych10. 

Po czwarte sędziowie należący do konkretnego Senatu dbają, aby orzecze-
nia Senatu były ze sobą wewnętrznie spójne, a ewentualne rozbieżności dysku-
towane są przed wydaniem orzeczenia11.  

4. Wnioski 

Przeprowadzone w niniejszym rozdziale rozważania dotyczące praktycz-
nych aspektów działalności uchwałodawczej Naczelnego Sądu Administracyj-
nego oraz Wielkiego Senatu Federalnego Sądu Administracyjnego i Wielkich 
Senatów Wyższych Sądów Administracyjnych skłaniają do poczynienia nastę-
pujących uwag podsumowujących: 

1) Naczelny Sąd Administracyjny dość często korzysta ze swoich uprawnień 
do podejmowania uchwał. W latach 2004-2017 NSA wydał 94 uchwały 
abstrakcyjne i 168 uchwał konkretnych. Większość wniosków o podjęcie 
uchwały abstrakcyjnej pochodziła od Prezesa NSA, ale znaczącą aktyw-
ność wykazywał również Rzecznik Praw Obywatelskich. Największa ilość 
uchwał zapadła w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego; 

2) Wielki Senat Federalnego Sądu Administracyjnego w latach 1960-2017 
wydał tylko 13 uchwał. 10 uchwał zostało podjętych w trybie obligato-
ryjnym z § 11 ust. 2 VwGO, a tylko 3 w trybie fakultatywnym z § 11 ust. 
4 VwGO. Większość uchwał dotyczyła przepisów proceduralnych. 
Wielki Senat Federalnego Sądu Administracyjnego po raz ostatni wydał 
uchwałę w 1984 r.; 

3) Wielkie Senaty Wyższych Sądów Administracyjnych wykazywały się jesz-
cze mniejszą aktywnością w zakresie podejmowania uchwał. Tylko w czte-
rech sądach Wielki Senat wydał co najmniej 1 uchwałę. W pozostałych 
jedenastu sądach Wielkie Senaty w latach 1960-2017 nie wydały żadnej 
uchwały.  

                                                           
10 H. Beisse, Von der Aufgabe…, s. 52. 
11 R. Pietzner, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 82. 
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Mając powyższe na uwadze należy wskazać na przyczyny tak istotnych 
rozbieżności w korzystaniu z uprawnień uchwałodawczych przez polskie i nie-
mieckie sądy administracyjne. 

Na gruncie prawa polskiego rozbieżności w orzecznictwie sądowoadmini-
stracyjnym wynikają przede wszystkim z ilości i jakości źródeł prawa admini-
stracyjnego, które mogą stanowić przedmiot skargi do sądu administracyj-
nego12. Obowiązujących norm prawnych jest bowiem coraz więcej, są one co-
raz bardziej kazuistyczne, przez co narasta liczba luk prawnych i sprzeczności 
w już istniejących oraz nowych uregulowaniach prawnych13. 

Nie oznacza to jednak, że niemieckie prawo administracyjne nie posiada 
żadnych wad. W Niemczech również istnieją takie ustawy materialnoprawne, 
które ulegają częstym nowelizacjom. Ponadto, podobnie jak w Polsce, niemiec-
kie prawo administracyjne jest bardzo rozbudowane i obejmuje wiele dziedzin. 
Warto również podkreślić, że każdy kraj związkowy ma własne ustawy regulu-
jące różne dziedziny prawa administracyjnego, co powoduje, że ich ilość w po-
równaniu z polskimi regulacjami jest podwojona.  

Wobec tego należy poszukać przyczyn rozbieżności w ilości wydawanych 
przez NSA i Wielkie Senaty uchwał na innej płaszczyźnie. Wydaje się, że klu-
czowym powodem, z uwagi na który Wielkie Senaty w Niemczech tak rzadko 
wydają uchwały jest podział sądów na wyspecjalizowane Senaty oraz przypisa-
nie do nich sędziów, którzy są ekspertami w konkretnej, wąskiej dziedzinie 
prawa administracyjnego. Jako przykład można wskazać Senaty Federalnego 
Sądu Administracyjnego, które są właściwe do rozpoznawania rewizji. FSA 
składa się z dziesięciu takich Senatów. Ich zakres kompetencji przedstawia po-
niższa tabela. 

 

 

                                                           
12 E. Bojanowski, Uchwałodawcza działalność…, s. 137.  
13 W. Sanetra, Jednolitość orzecznictwa…, s. 14. 
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1. Senat 

sprawy z zakresu prawa obcokra-
jowców, prawa o obywatelstwie, 
praw osób wypędzonych oraz za-
kazu działalności stowarzyszeń 

 

2. Senat 
sprawy z zakresu prawa urzędniczego 

3. Senat 
sprawy z zakresu prawa NRD, 

prawa administracyjnego dotyczą-
cego ochrony zdrowia, prawa rol-
nego, prawa o ruchu drogowym 

oraz prawa kolejowego 

4. Senat 
sprawy z zakresu prawa budowlanego, lotni-

czego oraz energetycznego 

5. Senat 
sprawy z zakresu prawa socjalnego, 

prawa pomocy dzieciom i mło-
dzieży, prawa o odszkodowaniach 
oraz prawa o pracownikach służby 

cywilnej 

6. Senat 
sprawy z zakresu prawa szkolnego, prawa 
szkolnictwa wyższego, prawa egzaminów, 
prawa pocztowego i telekomunikacyjnego 

oraz prawa policyjnego i porządku publicz-
nego, prawa parlamentarnego i prawa wyzna-

niowego 

7. Senat 
sprawy z zakresu prawa immisji, 

prawa wodnego oraz prawa wolno-
ści informacji 

8. Senat 
sprawy z zakresu administracyjnego prawa 

majątkowego, publicznego prawa gospodar-
czego oraz nadzoru usług finansowych 

9. Senat 
sprawy z zakresu planowania ulic, 
scalania gruntów oraz prawa danin 

publicznoprawnych 

10. Senat 
sprawy z zakresu prawa komunalnego, prawa 
wolnych zawodów oraz publicznego prawa 

przydzielania majątku 

 

W związku z tym należy stwierdzić, iż w zakresie prawa materialnego od-
noszącego się do poszczególnych dziedzin, którymi zajmują się Senaty, rzadko 
dochodzi do rozbieżności w orzecznictwie. Sędziowie należący do Senatu roz-
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strzygają bowiem ewentualne rozbieżności już na etapie poprzedzającym wy-
rokowanie, dzięki czemu dbają o wewnętrzną spójność orzecznictwa wewnątrz 
danego Senatu. Stąd też przedmiotem działalności Wielkich Senatów są przede 
wszystkim rozbieżności w zakresie prawa procesowego, które jest stosowana 
przez wszystkie Senaty14.  

Ponadto, nawet gdy dochodzi do rozbieżności to Senaty orzekające nie 
zwracają się do Wielkiego Senatu o rozstrzygnięcie pytania prawnego. Wynika 
to z tego, że Senaty same czują się zobowiązane do wydania rozstrzygnięcia oraz 
nie mają zaufania do instytucji, która w ich przekonaniu nie jest wystarczająco 
wyspecjalizowana do rozstrzygnięcia danego problemu prawnego15. Warto 
również zwrócić uwagę na fakt, że Wielkie Senaty powołuje się jedynie do roz-
strzygania rozbieżności prawnych, które powstały w orzecznictwie Federalnego 
Sądu Administracyjnego oraz Wyższych Sądów Administracyjnych. Wobec 
tego niemiecki ustawodawca wyłączył spod właściwości Wielkich Senatów roz-
bieżności, które powstają w orzecznictwie sądów pierwszego szczebla – sądów 
administracyjnych. Orzeczenia sądów administracyjnych podlegają bowiem 
kontroli instancyjnej dokonywanej przez Wyższe Sądy Administracyjne albo 
Federalny Sąd Administracyjny, która prowadzi do usuwania ewentualnych 
rozbieżności powstałych w orzecznictwie niższych instancji.  

Podsumowując niniejsze rozważania należy wskazać na najważniejsze 
przyczyny małej aktywności Wielkich Senatów oraz na przyczyny częstego ko-
rzystania przez NSA z uprawnień uchwałodawczych. Na gruncie prawa nie-
mieckiego najistotniejszym powodem niewielkiej ilości uchwał jest charakte-
rystyczny podział wewnętrzny w sądach administracyjnych. Należy stwierdzić, 
że wyspecjalizowanie niemieckich Senatów wpływa pozytywnie na stan orzecz-
nictwa sądowoadministracyjnego i jest skutecznym narzędziem dla utrzymy-
wania jego jednolitości. 

Na gruncie prawa polskiego ilość uchwał NSA jest skutkiem niskiej jako-
ści stanowionego prawa, a ponadto wynika z faktu, iż NSA posiada szersze 
kompetencje uchwałodawcze niż Wielkie Senaty niemieckich sądów admini-
stracyjnych. NSA wydaje zarówno uchwały konkretne jak i abstrakcyjne o pod-
jęcie których mogą wnioskować podmioty spoza sądownictwa administracyj-

                                                           
14 R. Pietzner, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 81. 
15 Ibidem, § 11 nb. 82. 
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14 R. Pietzner, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung…, § 11 nb. 81. 
15 Ibidem, § 11 nb. 82. 
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nego. Ponadto NSA czuwa na jednolitością całego orzecznictwa sądów admi-
nistracyjnych, a więc również orzecznictwa wojewódzkich sądów administra-
cyjnych. 

131 

Zakończenie 
 
 
 

Przeprowadzone rozważania skłaniają do poczynienia tytułem podsumo-
wania następujących uwag.  

Celem prowadzonych w niniejszej pracy rozważań było zweryfikowanie 
poprawności postawionej na wstępie tezy, zgodnie z którą, działalność uchwa-
łodawcza stanowi istotny element działalności sądów administracyjnych w Pol-
sce i w Niemczech, szczególnie z punktu widzenia ujednolicania orzecznictwa 
sądowoadministracyjnego.  

Po przeprowadzeniu rozważań dotyczących działalności uchwałodawczej 
w Polsce i w Niemczech zarówno na płaszczyźnie normatywnej jak i historycz-
nej oraz empirycznej należy wskazać, że kategoryczne stwierdzenie o popraw-
ności bądź niepoprawności tak postawionej tezy nie jest w sposób jedno-
znaczny możliwe i wymaga poczynienia kilku zastrzeżeń. 

Przeprowadzone w ramach niniejszej pracy badania pokazały, że bez wąt-
pienia działalność uchwałodawcza NSA stanowi istotny element jego działal-
ności. Taki wniosek wynika nie tylko z bardzo dużej aktywności uchwałodaw-
czej samego NSA, który od 2004 r. wydal ponad 260 uchwał, ale również z re-
gulacji przyjętych przez polskiego ustawodawcę, które stwarzają szerokie moż-
liwości wszczynania trybu uchwałodawczego nie tylko przez sądy orzekające 
w konkretnych sprawach, ale również przez podmioty niezależne od toczących 
się spraw, których zadaniem jest dbałość o zachowanie jednolitości orzecznic-
twa sądowoadministracyjnego i przez to zagwarantowanie jednostce prawa do 
sprawiedliwego rozstrzygnięcia jej sprawy zgodnie z zasadą równości.  

Nie ulega wątpliwości, że działalność uchwałodawcza NSA ma znaczący 
wpływ na ujednolicanie orzecznictwa sądowego w Polsce, co tym samym pro-
wadzi do realizacji gwarancji konstytucyjnych jednostki, przede wszystkim 
w zakresie zasady równości wobec prawa.  Działalność uchwałodawcza NSA 
stanowi istotny element budowania spójniejszego, pewniejszego i stabilniej-
szego orzecznictwa oraz gwarantuje bezpieczeństwo prawne, które uwidacznia 
się w przekonaniu jednostki, że jej sprawa zostanie rozstrzygnięta w taki, a nie 
inny sposób, ponieważ już w przeszłości sąd wyraził swój pogląd prawny w da-
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nej kwestii. Działalność uchwałodawcza NSA pozwala na skuteczne elimino-
wanie rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych, które wynikają 
głównie z niejasności przepisów prawa, pominięć ustawodawczych czy braku 
przepisów intertemporalnych. Rozstrzygnięcia podejmowane w uchwałach są 
również skutecznym gwarantem ochrony konstytucyjnych praw jednostki. 

Mając na uwadze sformułowane powyżej wnioski należy w pełni zgodzić 
się z postawioną na wstępie tezą, i uznać, że działalność uchwałodawcza Na-
czelnego Sądu Administracyjnego stanowi istotny element jego działalności, 
szczególnie z punktu widzenia ujednolicania orzecznictwa sądowoadministra-
cyjnego. 

Odnosząc się z kolei do działalności uchwałodawczej Wielkich Senatów 
w prawie niemieckim słuszne wydaje się obalenie postawionej na wstępie tezy. 
Przeprowadzona analiza regulacji pokazała, że niemiecki ustawodawca przewi-
dział możliwość podjęcia uchwały przez Wielki Senat w bardzo szczególnych, 
pojedynczych przypadkach. Porównując rozwiązania niemieckie z polskimi na-
leży wskazać na podstawową różnicę jaką jest fakt, że w Niemczech możliwe 
jest podejmowanie wyłącznie uchwał konkretnych w związku z rozstrzyganą 
przez FSA czy OVG sprawą sądowoadministracyjną. Ustawodawca niemiecki, 
inaczej niż w Polsce, nie zdecydował się nadać określonym podmiotom, któ-
rych zadaniem w Niemczech jest dbałość o zachowanie jednolitości orzecznic-
twa (np. Prezydentowi FSA) czy ochronę praw jednostki (np. Komisji Petycji 
Bundestagu, która w Niemczech zastępuje rolę Rzecznika Praw Obywatelskich 
czy też Prokuratorowi Generalnemu) uprawnień do inicjowania trybu uchwa-
łodawczego zakończonego wydaniem uchwały abstrakcyjnej.  

Teza zakładająca istotne znaczenie działalności uchwałodawczej na tle 
ogólnej działalności sądów administracyjnych oraz wskazująca, że jest ona waż-
nym narzędziem służącym ujednolicaniu orzecznictwa sądowoadministracyj-
nego, wydaje się do obalenia również wtedy, jeśli weźmiemy pod uwagę argu-
menty natury empirycznej. Przeprowadzone badania praktyki działalności 
uchwałodawczej Wielkich Senatów pokazały, że ich aktywność uchwałodaw-
czą, w stosunku do aktywności NSA, należy ocenić jako mniejszą niż znikomą. 
Wynik 13 uchwał wydanych przez Wielki Senat FSA i 11 uchwał wydanych 
przez Wielkie Senaty OVG na przestrzeni ponad 55 lat z pewnością poddaje 
w wątpliwość czy instytucja działalności uchwałodawczej ma w ogóle jakieś 
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znaczenie w praktyce niemieckiego sądownictwa administracyjnego i czy sta-
nowi jeden ze sposób ujednolicania orzecznictwa. Przeprowadzone badania 
pokazały, że niniejszego stanu rzeczy należy upatrywać m.in. w specyficznej 
strukturze FSA, który składa się z Senatów wyspecjalizowanych do określonego 
typu spraw z zakresu prawa administracyjnego. Przekonanie zasiadających 
w nim sędziów, że wiedzą oni najlepiej, jak rozstrzygnąć daną sprawę bez po-
trzeby odwoływania się do opinii – w ich ocenie – niewyspecjalizowanego 
w danej problematyce ciała orzeczniczego jakim jest Wielki Senat pozwala 
w pewny sposób wyjaśnić, dlaczego w Niemczech działalność uchwałodawcza 
Wielkiego Senatu jest w praktyce instytucją martwą.  

Stąd też w pełni uzasadnione wydaje się obalenie postawionej na wstępie 
tezy w odniesieniu do prawa niemieckiego i wskazanie, że działalność uchwa-
łodawcza Wielkich Senatów nie stanowi istotnego elementu działalności sądów 
administracyjnych w Niemczech, również z punktu widzenia ujednolicania 
orzecznictwa sądowoadministracyjnego. 

Przeprowadzone w ramach niniejszej pracy rozważania pozwalają po-
nadto na dokonanie oceny modeli regulacji działalności uchwałodawczej 
w Polsce i w Niemczech. Wydaje się, że regulacja zaproponowana przez pol-
skiego ustawodawcę w większym stopniu przyczynia się do realizacji naczel-
nego celu uchwał jakim jest ujednolicanie orzecznictwa.  

Taki wniosek wynika przede wszystkim z faktu, że regulacja polska prze-
widuje szersze możliwości w podjęciu trybu uchwałodawczego. Ustawodawca 
polski przewidział możliwość wydawania zarówno uchwał konkretnych jak 
i abstrakcyjnych w przeciwieństwie do niemieckiego, który przewidział wyłącz-
nie wydawanie uchwał konkretnych. Brak możliwości inicjowania abstrakcyj-
nego trybu uchwałodawczego wydaje się dużym brakiem w regulacji niemiec-
kiej. W Polsce tryb ten funkcjonuje równie sprawnie jak tryb konkretny i po-
zwala nie tylko sądom orzekającym w konkretnych sprawach, ale również pod-
miotom z zewnątrz dbać o ujednolicanie orzecznictwa i podejmować kroki 
w kierunki wyjaśniania wątpliwości istniejących w systemie prawa, które nie 
muszą akurat wiązać się z rozpoznawaną sprawą. W ten sposób pozwala się 
niejako uniknąć pewnych problemów na przyszłość związanych z wykładnią 
przepisów, które mogą stać się przedmiotem przyszłych rozstrzygnięć sądo-
wych.  
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Polskie regulacje w stosunku do niemieckich przewidują również o wiele 
prostszą i przejrzystą procedurę wszczęcia trybu uchwałodawczego. W regula-
cjach polskich nie wymaga się – tak jak ma to miejsce w Niemczech – aby 
przykładowo skład, który chce odstąpić od dotychczasowego orzecznictwa 
zwracał się do innego składu z prośbą o zgodę na odstąpienie, a dopiero w przy-
padku odpowiedzi negatywnej, mógł zwrócić się do składu poszerzonego, 
który miałby rozstrzygnąć istniejące rozbieżności w orzecznictwie tych dwóch 
składów sądu. Takie rozwiązanie z pewnością nie sprzyja podejmowaniu 
uchwał i ich skutecznemu oddziaływaniu na ujednolicanie orzecznictwa. Jak 
pokazują doświadczenia niemieckie złożona procedura jest często przyczyną, 
która powstrzymuje poszczególne Senaty od skorzystania z trybu uchwałodaw-
czego i zwrócenia się do Wielkiego Senatu z wnioskiem o podjęcie uchwały. 
Czasem nawet zdarza się, że mimo rzeczywistego istnienia rozbieżności, 
z uwagi na niechęć Senatów orzekających do podejmowania trybu uchwało-
dawczego faktycznie maskuje się problem istnienia takich rozbieżności, aby 
uniknąć wdrażania skomplikowanej procedury. 

Kolejnym elementem, przemawiającym za rozwiązaniami polskimi wy-
daje się możliwość przejęcia sprawy do rozpoznania i wydania rozstrzygnięcia 
co do istoty w przedmiocie rozpoznawanego środka zaskarżenia, w przypadku 
otrzymania wniosku o wydanie uchwały konkretnej. Nawet w sytuacji, w któ-
rej Wielki Senat widzi, że dokonanie przez niego samodzielnego rozstrzygnię-
cia sprzyjałoby nie tylko ujednolicaniu orzecznictwa, ale również szybszemu 
zakończeniu postępowania, to nie ma on takiej możliwości z uwagi na brak 
odpowiedniej dyrektywy ustawodawcy w tym zakresie. 

Nie oznacza to jednak, że wszystkie rozwiązania występujące w Polsce na-
leży uznać za lepsze. Ciekawym rozwiązaniem mającym istotny wpływ na ujed-
nolicanie orzecznictwa niewątpliwie wydaje się podział sądu administracyjnego 
na senaty, w których zasiadają sędziowie specjalizujący się w ściśle określonej 
dziedzinie prawa. Taki podział powoduje z pewnością, że liczba wydawanych 
uchwał nie jest tak wysoka, gdyż ujednolicanie orzecznictwa odbywa się już na 
poziomie orzekania w konkretnej sprawie w ramach działalności danego Se-
natu. Wprowadzenie senatów, czy też odpowiednio wyspecjalizowanych Izb, 
byłoby zatem ciekawym pomysłem dla ustawodawcy polskiego, który mógłby 
w ten sposób ograniczyć ilość podejmowanych uchwał, gdyż w wielu przypad-
kach specjaliści w danej dziedzinie sami dokonywaliby wyjaśnienia wątpliwości 
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prawnych bez potrzeby odwoływania się do składów poszerzonych. Należy jed-
nak zauważyć, że rozwiązanie takie może stwarzać zagrożenie powstania sytua-
cji, w której sędziowie takich wyspecjalizowanych izb zaprzestaliby kierowania 
pytań prawnych do składów poszerzonych z uwagi na ich przekonanie o swojej 
„nieomylności” i braku potrzeby zwracania się do – w ich ocenie – sędziów 
niespecjalizujących się w danej dziedzinie prawa administracyjnego.  

Podsumowując należy wskazać, że ustawodawca polski przyjął lepszy 
i bardziej optymalny model działalności uchwałodawczej, niż ustawodawca 
niemiecki. Model ten sprawdza się w praktyce i w istotny sposób przyczynia 
się do eliminowania rozbieżności w orzecznictwie i zagwarantowania bezpie-
czeństwa prawnego jednostki. Działalność uchwałodawcza w prawie polskim 
gwarantuje sprawne działanie wymiaru sprawiedliwości w sprawach admini-
stracyjnych oraz prowadzi do zapewnienia jednolitości i równości w stosowa-
niu prawa. 
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prawnych bez potrzeby odwoływania się do składów poszerzonych. Należy jed-
nak zauważyć, że rozwiązanie takie może stwarzać zagrożenie powstania sytua-
cji, w której sędziowie takich wyspecjalizowanych izb zaprzestaliby kierowania 
pytań prawnych do składów poszerzonych z uwagi na ich przekonanie o swojej 
„nieomylności” i braku potrzeby zwracania się do – w ich ocenie – sędziów 
niespecjalizujących się w danej dziedzinie prawa administracyjnego.  

Podsumowując należy wskazać, że ustawodawca polski przyjął lepszy 
i bardziej optymalny model działalności uchwałodawczej, niż ustawodawca 
niemiecki. Model ten sprawdza się w praktyce i w istotny sposób przyczynia 
się do eliminowania rozbieżności w orzecznictwie i zagwarantowania bezpie-
czeństwa prawnego jednostki. Działalność uchwałodawcza w prawie polskim 
gwarantuje sprawne działanie wymiaru sprawiedliwości w sprawach admini-
stracyjnych oraz prowadzi do zapewnienia jednolitości i równości w stosowa-
niu prawa. 



137 

Bibliografia 
 
 
 
Wykaz literatury 

Amberg I., Divergierende höchstrichterliche Rechtsprechung, Berlin 1998. 
 
Bakker R., Grenzen der Richtermacht: die Kollegialkontrolle im Grossen Senat des 
BAG, Konstanz 1994. 
 
Banaszak B., Wygoda K., Funkcjonowanie sądownictwa administracyjnego 
w Polsce w zderzeniu z problemami współczesności – wybrane zagadnienia, Studia 
Iuridica Lublinensia 2014, nr 22. 
 
Banaszak B., von Brünneck A., de Vries T., Krzymuski M., Rechts- und Wirt-
schaftswörterbuch. Słownik prawa i gospodarki, t. 2, Warszawa 2005. 
 
Beisse H., Von der Aufgabe des Großen Senats, [w:] Der Bundesfinanzhof und 
seine Rechtsprechung. Grundfragen – Grundlagen. Festschrift für Hugo von Wallis 
zum 75. Geburtstag am 12. April 1985, red. Klein F., Vogel K., Bonn 1985. 
 
Bernet W., Das Problem der Gerichtsbarkeit über Verwaltungssachen in der Ent-
wicklung der DDR, DÖV 1990. 
 
Bojanowski E., Uchwałodawcza działalność Naczelnego Sądu Administracyjnego 
i jej znaczenie w systemie prawa, [w:] Orzecznictwo w systemie prawa, red. Bą-
kowski T., Grajewski K., Warylewski J., Warszawa 2008. 
 
Borkowski J., Sądownictwo administracyjne na ziemiach polskich, ZNSA 2006, 
nr 1. 
 
Bożyk S., Ustawa Zasadnicza RFN i jej nowelizacje po Zjednoczeniu Niemiec 
w 1990 r., [w:], Państwo demokratyczne, prawne i socjalne. Studia Konstytucyjne, 
t. 1, red. Grzybowski M., Tuleja P., Kraków 2014. 



137 

Bibliografia 
 
 
 
Wykaz literatury 

Amberg I., Divergierende höchstrichterliche Rechtsprechung, Berlin 1998. 
 
Bakker R., Grenzen der Richtermacht: die Kollegialkontrolle im Grossen Senat des 
BAG, Konstanz 1994. 
 
Banaszak B., Wygoda K., Funkcjonowanie sądownictwa administracyjnego 
w Polsce w zderzeniu z problemami współczesności – wybrane zagadnienia, Studia 
Iuridica Lublinensia 2014, nr 22. 
 
Banaszak B., von Brünneck A., de Vries T., Krzymuski M., Rechts- und Wirt-
schaftswörterbuch. Słownik prawa i gospodarki, t. 2, Warszawa 2005. 
 
Beisse H., Von der Aufgabe des Großen Senats, [w:] Der Bundesfinanzhof und 
seine Rechtsprechung. Grundfragen – Grundlagen. Festschrift für Hugo von Wallis 
zum 75. Geburtstag am 12. April 1985, red. Klein F., Vogel K., Bonn 1985. 
 
Bernet W., Das Problem der Gerichtsbarkeit über Verwaltungssachen in der Ent-
wicklung der DDR, DÖV 1990. 
 
Bojanowski E., Uchwałodawcza działalność Naczelnego Sądu Administracyjnego 
i jej znaczenie w systemie prawa, [w:] Orzecznictwo w systemie prawa, red. Bą-
kowski T., Grajewski K., Warylewski J., Warszawa 2008. 
 
Borkowski J., Sądownictwo administracyjne na ziemiach polskich, ZNSA 2006, 
nr 1. 
 
Bożyk S., Ustawa Zasadnicza RFN i jej nowelizacje po Zjednoczeniu Niemiec 
w 1990 r., [w:], Państwo demokratyczne, prawne i socjalne. Studia Konstytucyjne, 
t. 1, red. Grzybowski M., Tuleja P., Kraków 2014. 



Bibliografia 

138 

Buszyński M., O reformę sądownictwa administracyjnego, ST 1999, nr 5. 
 
Cheba S., Konstytucyjne uwarunkowania sądowej kontroli administracji publicz-
nej w Austrii, Niemczech i Polsce, ZSKNUAM 2017, nr 7. 
 
Cudak A., Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego jako miernik jakości 
prawa administracyjnego, [w:] Kryzys prawa administracyjnego. Jakość prawa ad-
ministracyjnego, red. Kijowski D., Miruć A., Suławko-Karetko A., t. 1, War-
szawa 2012. 
 
Dauter B., Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego, Warszawa 2012. 
 
Dawidowicz W., W sprawie sądownictwa administracyjnego, PiP 1956, z. 12. 
 
Drachal J., Wiktorowska A., Wajda P., [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi. Komentarz, red. Hauser R., Wierzbowski M., Warszawa 
2017. 
 
Dąbek D., Jednolitość orzecznictwa sądowo-administracyjnego, [w:] Jednolitość 
orzecznictwa sądowoadministracyjnego w sprawach samorządowych, red. Filipek 
J., Kraków 1999. 
 
Dąbek D., Prawo sędziowskie w polskim prawie administracyjnym, Warszawa 
2010. 
 
Ehrlich L., Jednostajność w orzecznictwie Najwyższego Trybunału Administracyj-
nego. Uwagi z powodu nowego regulaminu N.T.A., [w:] Przegląd prawa i admi-
nistracji, red. Till E., Longchamps R., Münz J., Lwów 1923. 
 
Filipczak-Kocur A., Skarbowość Rzeczypospolitej 1587-1632: projekty, ustawy, 
realizacja, Warszawa 2006. 
 
Frankiewicz E., Sądownictwo administracyjne na ziemiach polskich, [w:] Sądowa 
kontrola administracji, red. Tarno J.P., Frankiewicz E., Sieniuć M., Szewczyk 
M., Wyporska J., Warszawa 2006. 

Bibliografia 

139 

Fronczek U., Przesłanki odmowy podjęcia uchwały przez Naczelny Sąd Admini-
stracyjny, PS 2012, nr 11-12. 
 
Funke-Kaiser M, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung, red. Bader J., Funke-Kaiser 
M., Stuhlfauth T., von Albedyll J., Heidelberg 2014. 
 
Geis M.E., Podstawy i rozwój samorządu gminnego w Niemczech, [w:] Samorząd 
terytorialny w Polsce i w Niemczech, red. Grabarczyk G., Kostrubiec J., Paśnik 
J., Schmidt T.I., Warszawa 2015. 
 
Gersdorf H., [w:] Beck’scher Online-Kommentar. VwGO, red. Posser H., Wolff 
H.A., München 2016. 
 
Gębka E., Wpływ orzecznictwa sądów administracyjnych na tworzenie norm 
prawnych, [w:] Prawotwórstwo sądów administracyjnych, red. Tarno J.P., Bą-
kowski T., Warszawa 2015. 
 
Gomułowicz A., Aspekt prawotwórczy sądownictwa administracyjnego, War-
szawa 2008. 
 
Grabicki K., Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego, [w:] Prawotwórstwo 
sądów administracyjnych, red. Tarno J.P., Bąkowski T., Warszawa 2015. 
 
Guerra L.L., Znaczenie ujednolicania interpretacji prawa w państwie prawnym, 
Jurysta 2000, nr 11-12. 
 
Hanack E.W., Der Ausgleich divergierender Entscheidungen in der oberen Ge-
richtsbarkeit. Eine prozeßrechtliche Studie insbesondere zur Vorlegungspflicht und 
der Rechtsmittelzulässigkeit wegen Abweichung, Hamburg 1962. 
 
Hauser R., Kształtowanie się pozycji i ustroju Naczelnego Sądu Administracyj-
nego, ZNSA 2010, nr 5-6. 
 
Hauser R., Kabat A., Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego w nowych 
regulacjach procesowych, PiP 2004, nr 2. 



Bibliografia 

138 

Buszyński M., O reformę sądownictwa administracyjnego, ST 1999, nr 5. 
 
Cheba S., Konstytucyjne uwarunkowania sądowej kontroli administracji publicz-
nej w Austrii, Niemczech i Polsce, ZSKNUAM 2017, nr 7. 
 
Cudak A., Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego jako miernik jakości 
prawa administracyjnego, [w:] Kryzys prawa administracyjnego. Jakość prawa ad-
ministracyjnego, red. Kijowski D., Miruć A., Suławko-Karetko A., t. 1, War-
szawa 2012. 
 
Dauter B., Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego, Warszawa 2012. 
 
Dawidowicz W., W sprawie sądownictwa administracyjnego, PiP 1956, z. 12. 
 
Drachal J., Wiktorowska A., Wajda P., [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi. Komentarz, red. Hauser R., Wierzbowski M., Warszawa 
2017. 
 
Dąbek D., Jednolitość orzecznictwa sądowo-administracyjnego, [w:] Jednolitość 
orzecznictwa sądowoadministracyjnego w sprawach samorządowych, red. Filipek 
J., Kraków 1999. 
 
Dąbek D., Prawo sędziowskie w polskim prawie administracyjnym, Warszawa 
2010. 
 
Ehrlich L., Jednostajność w orzecznictwie Najwyższego Trybunału Administracyj-
nego. Uwagi z powodu nowego regulaminu N.T.A., [w:] Przegląd prawa i admi-
nistracji, red. Till E., Longchamps R., Münz J., Lwów 1923. 
 
Filipczak-Kocur A., Skarbowość Rzeczypospolitej 1587-1632: projekty, ustawy, 
realizacja, Warszawa 2006. 
 
Frankiewicz E., Sądownictwo administracyjne na ziemiach polskich, [w:] Sądowa 
kontrola administracji, red. Tarno J.P., Frankiewicz E., Sieniuć M., Szewczyk 
M., Wyporska J., Warszawa 2006. 

Bibliografia 

139 

Fronczek U., Przesłanki odmowy podjęcia uchwały przez Naczelny Sąd Admini-
stracyjny, PS 2012, nr 11-12. 
 
Funke-Kaiser M, [w:] Verwaltungsgerichtsordnung, red. Bader J., Funke-Kaiser 
M., Stuhlfauth T., von Albedyll J., Heidelberg 2014. 
 
Geis M.E., Podstawy i rozwój samorządu gminnego w Niemczech, [w:] Samorząd 
terytorialny w Polsce i w Niemczech, red. Grabarczyk G., Kostrubiec J., Paśnik 
J., Schmidt T.I., Warszawa 2015. 
 
Gersdorf H., [w:] Beck’scher Online-Kommentar. VwGO, red. Posser H., Wolff 
H.A., München 2016. 
 
Gębka E., Wpływ orzecznictwa sądów administracyjnych na tworzenie norm 
prawnych, [w:] Prawotwórstwo sądów administracyjnych, red. Tarno J.P., Bą-
kowski T., Warszawa 2015. 
 
Gomułowicz A., Aspekt prawotwórczy sądownictwa administracyjnego, War-
szawa 2008. 
 
Grabicki K., Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego, [w:] Prawotwórstwo 
sądów administracyjnych, red. Tarno J.P., Bąkowski T., Warszawa 2015. 
 
Guerra L.L., Znaczenie ujednolicania interpretacji prawa w państwie prawnym, 
Jurysta 2000, nr 11-12. 
 
Hanack E.W., Der Ausgleich divergierender Entscheidungen in der oberen Ge-
richtsbarkeit. Eine prozeßrechtliche Studie insbesondere zur Vorlegungspflicht und 
der Rechtsmittelzulässigkeit wegen Abweichung, Hamburg 1962. 
 
Hauser R., Kształtowanie się pozycji i ustroju Naczelnego Sądu Administracyj-
nego, ZNSA 2010, nr 5-6. 
 
Hauser R., Kabat A., Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego w nowych 
regulacjach procesowych, PiP 2004, nr 2. 



Bibliografia 

140 

Hauser R., Kabat A., Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego (zagadnienia 
wybrane), PiP 1999, z. 1. 
 
Hauser R., U progu reformy sądownictwa administracyjnego, PiP 2002, nr 11. 
 
Hergenröder C.W., Zivilprozessuale Grundlagen richterlicher Rechtsfortbildung, 
Tübingen 1995. 
 
Hufen F., Verwaltungsprozzesrecht, München 2016. 
 
Iwulski J., Podejmowanie przez Sąd Najwyższy uchwał na podstawie art. 13 pkt. 
3 ustawy o Sądzie Najwyższym, PS 1994, nr 11-12. 
 
Jankiewicz A., Tradycje sądownictwa administracyjnego w Polsce, [w:] XXV-lecie 
Naczelnego Sądu Administracyjnego na tle dziejów sądownictwa administracyj-
nego w Polsce, red. Sawicka-Jezierczuk M., Warszawa 2005. 
 
Janowicz Z., Nowe prawo procesowe w sferze administracji publicznej, RPEiS 
1996, z. 1. 
 
Kabat A., [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komen-
tarz, red. B. Dauter B., Gruszczyński B., Kabat A., Niezgódka-Medek M., 
Warszawa 2013. 
 
Kabat A., Rola Naczelnego Sądu Administracyjnego w kształtowaniu jednolitego 
orzecznictwa sądów administracyjnych, ZNSA 2010, nr 5-6. 
 
Kabat A., Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego podjęte w latach 2004-
2007, ZNSA 2008, nr 6. 
 
Kabat A., Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego podjęte w latach 2008-
2009, ZNSA 2010 nr 4. 
 
Kabat A., Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego podjęte w latach 2010-
2011, ZNSA 2012, nr 5. 

Bibliografia 

141 

Kabat A., Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego podjęte w latach 2012-
2013, ZNSA 2014, nr 6. 
 
Knysiak-Molczyk H., Jednolitość orzecznictwa sądów administracyjnych, [w:] 
Kryzys prawa administracyjnego? Wykładnia i stosowanie prawa administracyj-
nego, t. IV, red. Kijowski D.R., Radwanowicz-Wanczewska J., Wincen-
ciak M., Warszawa 2012. 
 
Krawczyk P., Uchwały konkretne Naczelnego Sądu Administracyjnego jako insty-
tucja ujednolicająca stosowanie prawa w sprawach sądowoadministracyjnych, Stu-
dia Iuridica Lublinensia 2006, nr 7.  
 
Kronisch J., [w:] Verwaltungsgerichtsordnung. Großkommentar, red. Sodan H., 
Ziekow J., München 2014. 
 
Krzymkowski M., Rada Stanu Księstwa Warszawskiego, Poznań 2011. 
 
Lames P., Rechtsfortbildung als Prozesszweck: zur Dogmatik des Zivilverfahrens-
rechts, Berlin 1993. 
 
Langrod J.S., Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej. Reprint, 
Kraków 2003. 
 
Langrod J.S., Zarys sądownictwa administracyjnego ze szczególnym uwzględnie-
niem sądownictwa administracyjnego w Polsce , Warszawa 1925. 
 
Leszczyński J., Legitymacja instytucji ujednolicających orzecznictwo sądowe, 
[w:] Jednolitość orzecznictwa w sprawach karnych, red. Waltoś S., Warszawa 
1998. 
 
Linhart H., Harbuch J., Handbuch der Internationalen Rechts- und Verwal-
tungssprache. Verwaltungs- und Verfassungsgerichtsbarkeit, t. 8, München 2000. 
 
Maetzel A., Prozessuale Fragen zum Verfahren vor dem Großen Senat, MDR 
1966. 



Bibliografia 

140 

Hauser R., Kabat A., Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego (zagadnienia 
wybrane), PiP 1999, z. 1. 
 
Hauser R., U progu reformy sądownictwa administracyjnego, PiP 2002, nr 11. 
 
Hergenröder C.W., Zivilprozessuale Grundlagen richterlicher Rechtsfortbildung, 
Tübingen 1995. 
 
Hufen F., Verwaltungsprozzesrecht, München 2016. 
 
Iwulski J., Podejmowanie przez Sąd Najwyższy uchwał na podstawie art. 13 pkt. 
3 ustawy o Sądzie Najwyższym, PS 1994, nr 11-12. 
 
Jankiewicz A., Tradycje sądownictwa administracyjnego w Polsce, [w:] XXV-lecie 
Naczelnego Sądu Administracyjnego na tle dziejów sądownictwa administracyj-
nego w Polsce, red. Sawicka-Jezierczuk M., Warszawa 2005. 
 
Janowicz Z., Nowe prawo procesowe w sferze administracji publicznej, RPEiS 
1996, z. 1. 
 
Kabat A., [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komen-
tarz, red. B. Dauter B., Gruszczyński B., Kabat A., Niezgódka-Medek M., 
Warszawa 2013. 
 
Kabat A., Rola Naczelnego Sądu Administracyjnego w kształtowaniu jednolitego 
orzecznictwa sądów administracyjnych, ZNSA 2010, nr 5-6. 
 
Kabat A., Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego podjęte w latach 2004-
2007, ZNSA 2008, nr 6. 
 
Kabat A., Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego podjęte w latach 2008-
2009, ZNSA 2010 nr 4. 
 
Kabat A., Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego podjęte w latach 2010-
2011, ZNSA 2012, nr 5. 

Bibliografia 

141 

Kabat A., Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego podjęte w latach 2012-
2013, ZNSA 2014, nr 6. 
 
Knysiak-Molczyk H., Jednolitość orzecznictwa sądów administracyjnych, [w:] 
Kryzys prawa administracyjnego? Wykładnia i stosowanie prawa administracyj-
nego, t. IV, red. Kijowski D.R., Radwanowicz-Wanczewska J., Wincen-
ciak M., Warszawa 2012. 
 
Krawczyk P., Uchwały konkretne Naczelnego Sądu Administracyjnego jako insty-
tucja ujednolicająca stosowanie prawa w sprawach sądowoadministracyjnych, Stu-
dia Iuridica Lublinensia 2006, nr 7.  
 
Kronisch J., [w:] Verwaltungsgerichtsordnung. Großkommentar, red. Sodan H., 
Ziekow J., München 2014. 
 
Krzymkowski M., Rada Stanu Księstwa Warszawskiego, Poznań 2011. 
 
Lames P., Rechtsfortbildung als Prozesszweck: zur Dogmatik des Zivilverfahrens-
rechts, Berlin 1993. 
 
Langrod J.S., Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej. Reprint, 
Kraków 2003. 
 
Langrod J.S., Zarys sądownictwa administracyjnego ze szczególnym uwzględnie-
niem sądownictwa administracyjnego w Polsce , Warszawa 1925. 
 
Leszczyński J., Legitymacja instytucji ujednolicających orzecznictwo sądowe, 
[w:] Jednolitość orzecznictwa w sprawach karnych, red. Waltoś S., Warszawa 
1998. 
 
Linhart H., Harbuch J., Handbuch der Internationalen Rechts- und Verwal-
tungssprache. Verwaltungs- und Verfassungsgerichtsbarkeit, t. 8, München 2000. 
 
Maetzel A., Prozessuale Fragen zum Verfahren vor dem Großen Senat, MDR 
1966. 



Bibliografia 

142 

Malec D., Najwyższy Trybunał Administracyjny 1922-1939 w świetle własnego 
orzecznictwa, Warszawa-Kraków 1999. 
 
Mąkosa M., Sądownictwo administracyjne w Polsce do 1939 roku. Geneza, 
ustrój, funkcjonowanie, Radom 2014. 
 
Meyer C., Die Sicherung der Einheitlichkeit höchstrichterlicher Rechtsprechung 
durch Divergenz- und Grundsatzvorlage, Baden-Baden 1994. 
 
Miesbach K., Der Gemeinsamer Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes. Ge-
schichte, Probleme und die Stellung des Gemeinsamen Senats zum Bundesverfas-
sungsgericht, Berlin 1971. 

Piątek W., Skoczylas A., [w:] System Prawa Administracyjnego. Sądowa kontrola 
administracji publicznej, t. 10, red. Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A., 
Warszawa 2016. 

Pietzner R., [w:] Verwaltungsgerichtsordnung. Kommentar, red. Schoch F., 
Schneider J.P., Bier W., München 2017. 
 
Przybysz P., Funkcje sądownictwa administracyjnego w Polsce, w: Administracja 
publiczna i prawo administracyjne wobec integracji europejskiej, red. Sługocki J., 
Szczecin 2003. 
 
Sanetra W., Jednolitość orzecznictwa jako wartość sądowego stosowania prawa 
i rola Sądu Najwyższego w jej zapewnieniu, PS 2013, nr 7-8. 
 
Schroth U., Der Ausgleich divergierender obergerichtlicher Entscheidungen, JR 
1990. 
 
Schulte M., Rechtsprechungseinheit als Verfassungsauftrag, Berlin 1986. 
 
Sendler H., 125 Jahre Verwaltungsgerichtsbarkeit: Woher – wohin?, VBlBW 
1989. 

Bibliografia 

143 

Skoczylas A., Działalność uchwałodawcza Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
Warszawa 2004. 
 
Skoczylas A., Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z dnia 15 grudnia 
2004 r., FPS 2/04, OSP 2005, z. 6. 
 
Skoczylas A., [w:] System Prawa Administracyjnego. Sądowa kontrola admini-
stracji publicznej, t. 10, red. Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A., War-
szawa 2016. 
 
Sohm R., Die deutsche Rechtsentwicklung und die Codifikationsfrage, 
GrünhutsZ 1874, t. 1. 
 
Stefański R., Instytucja pytań prawnych do Sądu Najwyższego w sprawach kar-
nych, Kraków 2001. 
 
Stępień-Załucka B., Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyż-
szy w Polsce, Warszawa 2016. 
 
Sychowicz M., Nadzór judykacyjny Sąd Najwyższego nad Naczelnym Sądem Ad-
ministracyjnym, NP 1986, nr 7-8. 
 
Świątkiewicz J., Naczelny Sąd Administracyjny. Komentarz do ustawy, Białystok 
1999. 
 
Tarno J.P., Naczelny Sąd Administracyjny a wykładnia prawa administracyjnego, 
Warszawa 1999. 
 
Trostel E., Die Verwaltungsgerichtsbarkeit von der Gründung bis zum Ausgang 
des Kaiserreichs, VBlBW 1988. 
 
Wasilewski A., Odrębność sądowej kontroli administracji a problem jednolitości 
orzecznictwa sądowego, PiP 1999, z. 2. 
 



Bibliografia 

142 

Malec D., Najwyższy Trybunał Administracyjny 1922-1939 w świetle własnego 
orzecznictwa, Warszawa-Kraków 1999. 
 
Mąkosa M., Sądownictwo administracyjne w Polsce do 1939 roku. Geneza, 
ustrój, funkcjonowanie, Radom 2014. 
 
Meyer C., Die Sicherung der Einheitlichkeit höchstrichterlicher Rechtsprechung 
durch Divergenz- und Grundsatzvorlage, Baden-Baden 1994. 
 
Miesbach K., Der Gemeinsamer Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes. Ge-
schichte, Probleme und die Stellung des Gemeinsamen Senats zum Bundesverfas-
sungsgericht, Berlin 1971. 

Piątek W., Skoczylas A., [w:] System Prawa Administracyjnego. Sądowa kontrola 
administracji publicznej, t. 10, red. Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A., 
Warszawa 2016. 

Pietzner R., [w:] Verwaltungsgerichtsordnung. Kommentar, red. Schoch F., 
Schneider J.P., Bier W., München 2017. 
 
Przybysz P., Funkcje sądownictwa administracyjnego w Polsce, w: Administracja 
publiczna i prawo administracyjne wobec integracji europejskiej, red. Sługocki J., 
Szczecin 2003. 
 
Sanetra W., Jednolitość orzecznictwa jako wartość sądowego stosowania prawa 
i rola Sądu Najwyższego w jej zapewnieniu, PS 2013, nr 7-8. 
 
Schroth U., Der Ausgleich divergierender obergerichtlicher Entscheidungen, JR 
1990. 
 
Schulte M., Rechtsprechungseinheit als Verfassungsauftrag, Berlin 1986. 
 
Sendler H., 125 Jahre Verwaltungsgerichtsbarkeit: Woher – wohin?, VBlBW 
1989. 

Bibliografia 

143 

Skoczylas A., Działalność uchwałodawcza Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
Warszawa 2004. 
 
Skoczylas A., Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z dnia 15 grudnia 
2004 r., FPS 2/04, OSP 2005, z. 6. 
 
Skoczylas A., [w:] System Prawa Administracyjnego. Sądowa kontrola admini-
stracji publicznej, t. 10, red. Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A., War-
szawa 2016. 
 
Sohm R., Die deutsche Rechtsentwicklung und die Codifikationsfrage, 
GrünhutsZ 1874, t. 1. 
 
Stefański R., Instytucja pytań prawnych do Sądu Najwyższego w sprawach kar-
nych, Kraków 2001. 
 
Stępień-Załucka B., Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyż-
szy w Polsce, Warszawa 2016. 
 
Sychowicz M., Nadzór judykacyjny Sąd Najwyższego nad Naczelnym Sądem Ad-
ministracyjnym, NP 1986, nr 7-8. 
 
Świątkiewicz J., Naczelny Sąd Administracyjny. Komentarz do ustawy, Białystok 
1999. 
 
Tarno J.P., Naczelny Sąd Administracyjny a wykładnia prawa administracyjnego, 
Warszawa 1999. 
 
Trostel E., Die Verwaltungsgerichtsbarkeit von der Gründung bis zum Ausgang 
des Kaiserreichs, VBlBW 1988. 
 
Wasilewski A., Odrębność sądowej kontroli administracji a problem jednolitości 
orzecznictwa sądowego, PiP 1999, z. 2. 
 



Bibliografia 

144 

Willbrandt-Gotowicz M., Uchwały Naczelnego Sądu Admnistracyjnego – mię-
dzy siłą autorytetu a mocą ogólnie wiążącą, PS 2010, nr 10. 
 
Witkowski W., Sądownictwo administracyjne w Księstwie Warszawskim i Kró-
lestwie Polskim 1807-1867, Warszawa 1984. 
 
Woś T., [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komen-
tarz, red. Woś T., Warszawa 2016. 
 
Zieliński M., Współczesne problemy wykładni prawa, PiP 1996, z. 8-9. 
 
Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2002. 
 
Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2014. 

Wykaz aktów prawnych 

Dekret Führera i Kanclerza Rzeszy o powołaniu Sądu Administracyjnego Rze-
szy z dnia 3 kwietnia 1941 r. (niem. Erlaß des Führers und Reichskanzlers über 
die Errichtung des Reichsverwaltungsgerichts), RgBl. z 1941 r. s. 201 i n. 

Drugie rozporządzenie o uproszczeniu administracji z dnia 6 listopada 1939 r. 
(niem. Zweite Verordnung über die Vereinfachung der Verwaltung), RgBl. 
Z 1939 r., s. 2168. 

Konstytucja Niemieckiej Republiki Demokratycznej z dnia 7 października 
1949 r. (niem. Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik), GBl. z 1949 
r., s. 4 i n. 

Konstytucja Republiki Weimarskiej z dnia 11 sierpnia 1919 r. (niem. Die Ver-
fassung des Deutschen Reichs), RGBl. z 1919 r., s. 1383. 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz. U. 
z 1997 r., nr 78, poz. 483 ze zm. 

Konstytucja Rzeszy Niemieckiej z dnia 28 marca 1849 r. (niem. Verfassung des 
deutschen Reiches), RgBl. z 1849 r., nr 16, s. 101-147.  

Bibliografia 

145 

Ordynacja Podatkowa Rzeszy z dnia 13 grudnia 1919 r. (niem. Reichsabgaben-
ordnung), RGBl. z 1919 r., s. 1993. 

Pierwsze rozporządzenie wprowadzające i uzupełniające dekret Fuhrera i Kanc-
lerza Rzeszy o powołaniu Sądu Administracyjnego Rzeszy z dnia 20 kwietnia 
1941 r. (niem. Erste Verordnung zur Durchführung und Ergänzung des Erlasses 
des Führers und Reichskanzlers über die Errichtung des Reichsverwaltungsgerichts), 
RgBl z 1941r., s. 224. 

Projekt ustawy o Sądzie Administracyjnym Rzeszy z 1930 r. (niem. Der Ge-
setzentwurf über das Reichsverwaltungsgericht) przedłożony Radzie Rzeszy 
w dniu 26 sierpnia 1930 r., RR-Drucks. z 1930, nr 155. 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1932 r. – Regula-
min Najwyższego Trybunału Administracyjnego, Dz.U. z 1932 r., nr 118 poz. 
968. 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. 
o Najwyższym Trybunale Administracyjnym, Dz.U. z 1932 r., nr 94, poz. 
806. 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 lipca 1923 r. w przed-
miocie wydania regulaminu Najwyższego Trybunału Administracyjnego, 
Dz.U. z 1923 r., nr 80 poz. 630. 

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyj-
nego z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędo-
wania Naczelnego Sądu Administracyjnego, M.P. z 2010 r. Nr 86 poz. 1007. 

Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania 
najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 1947 r., nr 18 poz. 
71. 

Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r., Dz.U. z 1935 r., nr 30 poz. 
227. 

Ustawa nr 36 Sojuszniczej Rady Kontroli Niemiec z dnia 10 października 1946 
r. (niem. Kontrollratgesetz Nr. 36), Amtsblatt des Kontrollrats z 1946 r., s. 
183 i n. 



Bibliografia 

144 

Willbrandt-Gotowicz M., Uchwały Naczelnego Sądu Admnistracyjnego – mię-
dzy siłą autorytetu a mocą ogólnie wiążącą, PS 2010, nr 10. 
 
Witkowski W., Sądownictwo administracyjne w Księstwie Warszawskim i Kró-
lestwie Polskim 1807-1867, Warszawa 1984. 
 
Woś T., [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komen-
tarz, red. Woś T., Warszawa 2016. 
 
Zieliński M., Współczesne problemy wykładni prawa, PiP 1996, z. 8-9. 
 
Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2002. 
 
Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2014. 

Wykaz aktów prawnych 

Dekret Führera i Kanclerza Rzeszy o powołaniu Sądu Administracyjnego Rze-
szy z dnia 3 kwietnia 1941 r. (niem. Erlaß des Führers und Reichskanzlers über 
die Errichtung des Reichsverwaltungsgerichts), RgBl. z 1941 r. s. 201 i n. 

Drugie rozporządzenie o uproszczeniu administracji z dnia 6 listopada 1939 r. 
(niem. Zweite Verordnung über die Vereinfachung der Verwaltung), RgBl. 
Z 1939 r., s. 2168. 

Konstytucja Niemieckiej Republiki Demokratycznej z dnia 7 października 
1949 r. (niem. Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik), GBl. z 1949 
r., s. 4 i n. 

Konstytucja Republiki Weimarskiej z dnia 11 sierpnia 1919 r. (niem. Die Ver-
fassung des Deutschen Reichs), RGBl. z 1919 r., s. 1383. 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz. U. 
z 1997 r., nr 78, poz. 483 ze zm. 

Konstytucja Rzeszy Niemieckiej z dnia 28 marca 1849 r. (niem. Verfassung des 
deutschen Reiches), RgBl. z 1849 r., nr 16, s. 101-147.  

Bibliografia 

145 

Ordynacja Podatkowa Rzeszy z dnia 13 grudnia 1919 r. (niem. Reichsabgaben-
ordnung), RGBl. z 1919 r., s. 1993. 

Pierwsze rozporządzenie wprowadzające i uzupełniające dekret Fuhrera i Kanc-
lerza Rzeszy o powołaniu Sądu Administracyjnego Rzeszy z dnia 20 kwietnia 
1941 r. (niem. Erste Verordnung zur Durchführung und Ergänzung des Erlasses 
des Führers und Reichskanzlers über die Errichtung des Reichsverwaltungsgerichts), 
RgBl z 1941r., s. 224. 

Projekt ustawy o Sądzie Administracyjnym Rzeszy z 1930 r. (niem. Der Ge-
setzentwurf über das Reichsverwaltungsgericht) przedłożony Radzie Rzeszy 
w dniu 26 sierpnia 1930 r., RR-Drucks. z 1930, nr 155. 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1932 r. – Regula-
min Najwyższego Trybunału Administracyjnego, Dz.U. z 1932 r., nr 118 poz. 
968. 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. 
o Najwyższym Trybunale Administracyjnym, Dz.U. z 1932 r., nr 94, poz. 
806. 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 lipca 1923 r. w przed-
miocie wydania regulaminu Najwyższego Trybunału Administracyjnego, 
Dz.U. z 1923 r., nr 80 poz. 630. 

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyj-
nego z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędo-
wania Naczelnego Sądu Administracyjnego, M.P. z 2010 r. Nr 86 poz. 1007. 

Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania 
najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 1947 r., nr 18 poz. 
71. 

Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r., Dz.U. z 1935 r., nr 30 poz. 
227. 

Ustawa nr 36 Sojuszniczej Rady Kontroli Niemiec z dnia 10 października 1946 
r. (niem. Kontrollratgesetz Nr. 36), Amtsblatt des Kontrollrats z 1946 r., s. 
183 i n. 



Bibliografia 

146 

Ustawa o Federalnym Sądzie Administracyjnym z dnia 23 września 1952 r. 
(niem. Gesetz über das Bundesverwaltungsgericht), BGBl. z 1952 r., s. 625. 

Ustawa o odbudowie Rzeszy z dnia 30 stycznia 1934 r. (niem. Gesetz über den 
Neuaufbau des Reichs), RgBl. z 1934 r., s. 75. 

Ustawa o uproszczeniu wymiaru sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1990 r. 
(niem. Rechtspflege-Vereinfachungsgesetz), BGBl z 1990 r., s. 2847 i n.  

Ustawa o ustroju sądów z dnia 27 stycznia 1877 r. (niem. Gerichtsverfassungs-
gesetz), RgBl. z 1877 r., nr 4, s. 41-76. 

Ustawa o zachowaniu jednolitości orzecznictwa najwyższych sądów Federal-
nych z dnia 19 czerwca 1968 r. (niem. Gesetz zur Wahrung der Einheitlichkeit 
der Rechtsprechung der obersten Gerichtshöfe des Bundes), BGBl. z 1968 r., 
s. 661. 

Ustawa z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, Dz.U. 
z 1995 r., nr 74 poz. 368. 

Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoław-
czych, Dz.U. z 1994 r., nr 122 poz. 593. 

Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 
Dz.U. z 1921 r., nr 44 poz. 267. 

Ustawa z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym, Dz.U. z 1984 r., 
nr 45, poz. 241. 

Ustawa z dnia 21 stycznia 1960 r. o postępowaniu przed sądami administra-
cyjnymi (niem. Verwaltungsgerichtsordnung), BGBl. z 1960 r., s. 17 ze zm. 

Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, 
Dz. U. z 2002 r., nr 153, poz. 1269 ze zm. 

Ustawa z dnia 25 marca 1926 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy z dnia 
3 sierpnia 1922 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym, Dz.U. 
z 1926 r., nr 37 poz. 237. 

Ustawa z dnia 3 sierpnia 1922 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym, 
Dz.U. z 1922 r., nr 67 poz. 600. 

Bibliografia 

147 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami ad-
ministracyjnymi, Dz. U. z 2002 r., nr 153, poz. 1270 ze zm. 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz.U. z 2002 r., nr 153, 
poz. 1271 ze zm. 

Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz 
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. z 1980 r., 
nr 4 poz. 8. 

Ustawa z dnia 5 października 1963 r. o organizacji administracji wewnętrznej 
(niem. Gesetz, die Organisation der inneren Verwaltung betreffend), BadRegBl. 
z 1963 r., s. 399 i n.  

Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec z dnia 23 maja 1949 r. 
(niem. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland), BGBl. z 1949, Nr. 1 
ze zm. 

Wykaz orzecznictwa 

Postanowienie Drugiego Senatu FTK z 07.07.1992 r., 2 BvR 1631, 1728/90, 
BVerGE, Bd. 87, s. 61. 

Postanowienie NSA z 20.11.2006 r., II FPS 3/06, cbosa. 

Postanowienie NSA z 24.01.2011 r., II FPS 7/10, cbosa. 

Postanowienie NSA z 25.02.2002 r., FPS 14/01, cbosa. 

Postanowienie NSA z 3.03.2014 r., II FPS 7/13, cbosa. 

Postanowienie NSA z 25.04.2001 r., V SA 439/01, cbosa.  

Postanowienie SN z 17.12.1997 r. III CZP 47/97, OSNC 1998, Nr 5, poz. 
73. 
Postanowienie SN z 26.06.2002 r., III CZP 42/02, OSP 2003, z. 6, poz.78, 

Postanowienie Wielkiego Senatu FSA z 12.10.1962 r., Az.: BVerwG Gr. Sen. 
1.62, JurionRS 1962, 10976. 



Bibliografia 

146 

Ustawa o Federalnym Sądzie Administracyjnym z dnia 23 września 1952 r. 
(niem. Gesetz über das Bundesverwaltungsgericht), BGBl. z 1952 r., s. 625. 

Ustawa o odbudowie Rzeszy z dnia 30 stycznia 1934 r. (niem. Gesetz über den 
Neuaufbau des Reichs), RgBl. z 1934 r., s. 75. 

Ustawa o uproszczeniu wymiaru sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1990 r. 
(niem. Rechtspflege-Vereinfachungsgesetz), BGBl z 1990 r., s. 2847 i n.  

Ustawa o ustroju sądów z dnia 27 stycznia 1877 r. (niem. Gerichtsverfassungs-
gesetz), RgBl. z 1877 r., nr 4, s. 41-76. 

Ustawa o zachowaniu jednolitości orzecznictwa najwyższych sądów Federal-
nych z dnia 19 czerwca 1968 r. (niem. Gesetz zur Wahrung der Einheitlichkeit 
der Rechtsprechung der obersten Gerichtshöfe des Bundes), BGBl. z 1968 r., 
s. 661. 

Ustawa z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, Dz.U. 
z 1995 r., nr 74 poz. 368. 

Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoław-
czych, Dz.U. z 1994 r., nr 122 poz. 593. 

Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 
Dz.U. z 1921 r., nr 44 poz. 267. 

Ustawa z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym, Dz.U. z 1984 r., 
nr 45, poz. 241. 

Ustawa z dnia 21 stycznia 1960 r. o postępowaniu przed sądami administra-
cyjnymi (niem. Verwaltungsgerichtsordnung), BGBl. z 1960 r., s. 17 ze zm. 

Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, 
Dz. U. z 2002 r., nr 153, poz. 1269 ze zm. 

Ustawa z dnia 25 marca 1926 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy z dnia 
3 sierpnia 1922 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym, Dz.U. 
z 1926 r., nr 37 poz. 237. 

Ustawa z dnia 3 sierpnia 1922 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym, 
Dz.U. z 1922 r., nr 67 poz. 600. 

Bibliografia 

147 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami ad-
ministracyjnymi, Dz. U. z 2002 r., nr 153, poz. 1270 ze zm. 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz.U. z 2002 r., nr 153, 
poz. 1271 ze zm. 

Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz 
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. z 1980 r., 
nr 4 poz. 8. 

Ustawa z dnia 5 października 1963 r. o organizacji administracji wewnętrznej 
(niem. Gesetz, die Organisation der inneren Verwaltung betreffend), BadRegBl. 
z 1963 r., s. 399 i n.  

Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec z dnia 23 maja 1949 r. 
(niem. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland), BGBl. z 1949, Nr. 1 
ze zm. 

Wykaz orzecznictwa 

Postanowienie Drugiego Senatu FTK z 07.07.1992 r., 2 BvR 1631, 1728/90, 
BVerGE, Bd. 87, s. 61. 

Postanowienie NSA z 20.11.2006 r., II FPS 3/06, cbosa. 

Postanowienie NSA z 24.01.2011 r., II FPS 7/10, cbosa. 

Postanowienie NSA z 25.02.2002 r., FPS 14/01, cbosa. 

Postanowienie NSA z 3.03.2014 r., II FPS 7/13, cbosa. 

Postanowienie NSA z 25.04.2001 r., V SA 439/01, cbosa.  

Postanowienie SN z 17.12.1997 r. III CZP 47/97, OSNC 1998, Nr 5, poz. 
73. 
Postanowienie SN z 26.06.2002 r., III CZP 42/02, OSP 2003, z. 6, poz.78, 

Postanowienie Wielkiego Senatu FSA z 12.10.1962 r., Az.: BVerwG Gr. Sen. 
1.62, JurionRS 1962, 10976. 



Bibliografia 

148 

Postanowienie Wielkiego Senatu FSA z 02.02.1966 r., Az.: BVerwG Gr. Sen. 
5.64, JurionRS 1966, 14354. 

Postanowienie Wielkiego Senatu FSA z 23.04.1992 r., Az.: BVerwG Gr. Sen. 
2.91, JurionRS 1991, 20928. 

Postanowienie Wielkiego Senatu FSA z 23.08.1961 r., Az.: BVerwG Gr. Sen. 
3.59, JurionRS 1961, 10897. 

Postanowienie Wielkiego Senatu z 25.08.1961 r., Az.: BVerwG Gr. Sen. 3.60, 
JurionRS. 
Postanowienie Wielkiego Senatu z 12.10.1962 r., Az.: BVerwG Gr. Sen. 1.62, 
JurionRS. 
Postanowienie Wielkiego Senatu z 23.04.1992 r., Az.: BVerwG Gr. Sen. 1.91, 
opubl. w: NJW 1993, s. 413, 
Postanowienie Wielkiego Senatu z 30.09.1991 r., Az.: BVerwG Gr. Sen. 2.91, 
JurionRS. 
Uchwała NSA z 07.04.2003 r., FPS 13/02, cbosa. 

Uchwała NSA z 11.04.2005 r., II OPS 1/05, cbosa. 

Uchwała NSA z 18.02.2002 r., OPK 1/02, cbosa. 

Uchwała NSA z 19.06.2000 r., OPS 10/00, cbosa. 

Uchwała NSA z 2.02.1997 r., OPS 12/96, cbosa. 

Uchwała NSA z 2.12.2002 r., OPS 11/02, cbosa. 

Uchwała NSA z 22.05.2000 r., OPS 3/00, cbosa. 

Uchwała NSA z 23.06.2003 r., FPS 2/03, cbosa. 

Uchwała NSA z 23.06.2003 r., FPS 2/03, cbosa. 
Uchwała NSA z 23.06.2003 r., FPS 2/03, cbosa. 

Uchwała NSA z 25.10.1999 r., FPS 10/99, cbosa. 

Uchwała NSA z 26.10.2009 r., I OPS 10/09, cbosa. 
Uchwała NSA z 3.02.1997 r., OPS 12/96, cbosa. 

Uchwała NSA z 12.02.1996 r., IV SA 24/95, cbosa. 

Bibliografia 

149 

Uchwała TK z 07.03.1995 r., W 9/94, OTK 1995/1/20. 

Uchwała Wspólnego Senatu NSF z 27.04.1993 r., Az.: GmS-OGB 1/92, 
opubl. w: NJW 1993, s. 2603. 
Wyrok NSA z 18.2.2002 r., OSA 9/01, cbosa. 

Wyrok NSA z 07.11.2008 r., II GSK 457/08, cbosa. 

Wyrok SN z 16.02.1994 r., III ARN 2/94, OSNAPiUS 1994, nr 1, poz. 2. 



Bibliografia 

148 

Postanowienie Wielkiego Senatu FSA z 02.02.1966 r., Az.: BVerwG Gr. Sen. 
5.64, JurionRS 1966, 14354. 

Postanowienie Wielkiego Senatu FSA z 23.04.1992 r., Az.: BVerwG Gr. Sen. 
2.91, JurionRS 1991, 20928. 

Postanowienie Wielkiego Senatu FSA z 23.08.1961 r., Az.: BVerwG Gr. Sen. 
3.59, JurionRS 1961, 10897. 

Postanowienie Wielkiego Senatu z 25.08.1961 r., Az.: BVerwG Gr. Sen. 3.60, 
JurionRS. 
Postanowienie Wielkiego Senatu z 12.10.1962 r., Az.: BVerwG Gr. Sen. 1.62, 
JurionRS. 
Postanowienie Wielkiego Senatu z 23.04.1992 r., Az.: BVerwG Gr. Sen. 1.91, 
opubl. w: NJW 1993, s. 413, 
Postanowienie Wielkiego Senatu z 30.09.1991 r., Az.: BVerwG Gr. Sen. 2.91, 
JurionRS. 
Uchwała NSA z 07.04.2003 r., FPS 13/02, cbosa. 

Uchwała NSA z 11.04.2005 r., II OPS 1/05, cbosa. 

Uchwała NSA z 18.02.2002 r., OPK 1/02, cbosa. 

Uchwała NSA z 19.06.2000 r., OPS 10/00, cbosa. 

Uchwała NSA z 2.02.1997 r., OPS 12/96, cbosa. 

Uchwała NSA z 2.12.2002 r., OPS 11/02, cbosa. 

Uchwała NSA z 22.05.2000 r., OPS 3/00, cbosa. 

Uchwała NSA z 23.06.2003 r., FPS 2/03, cbosa. 

Uchwała NSA z 23.06.2003 r., FPS 2/03, cbosa. 
Uchwała NSA z 23.06.2003 r., FPS 2/03, cbosa. 

Uchwała NSA z 25.10.1999 r., FPS 10/99, cbosa. 

Uchwała NSA z 26.10.2009 r., I OPS 10/09, cbosa. 
Uchwała NSA z 3.02.1997 r., OPS 12/96, cbosa. 

Uchwała NSA z 12.02.1996 r., IV SA 24/95, cbosa. 

Bibliografia 

149 

Uchwała TK z 07.03.1995 r., W 9/94, OTK 1995/1/20. 

Uchwała Wspólnego Senatu NSF z 27.04.1993 r., Az.: GmS-OGB 1/92, 
opubl. w: NJW 1993, s. 2603. 
Wyrok NSA z 18.2.2002 r., OSA 9/01, cbosa. 

Wyrok NSA z 07.11.2008 r., II GSK 457/08, cbosa. 

Wyrok SN z 16.02.1994 r., III ARN 2/94, OSNAPiUS 1994, nr 1, poz. 2. 



151 

Summary 
 
 

The power 
of administrative courts 

to pass resolutions 
in Poland and in Germany 

 
 

The subject of the thesis is an analysis of the power of administrative 
courts to pass resolutions in Poland and in Germany. A comparative analysis 
was carried out on three levels: historical, normative and empirical. The first 
chapter discusses the definition and the function of the power to pass resolu-
tions of the Supreme Administrative Court and the Grand Senates of the Fed-
eral Administrative Court and Higher Administrative Courts. The second 
chapter presents the genesis and evolution of the power to pass resolutions of 
the Polish and German administrative courts. In the third chapter, legal regu-
lations concerning the power to pass resolutions of the administrative courts 
in Poland and Germany, were compared. The last chapter was devoted to prac-
tical aspects of functioning of the power to pass resolutions. 
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