Pozaorzecznicza działalność sądu w roku 2010
Wykaz publikacji naukowych w 2010 roku przedstawia się następująco:
Sędziowie
Sędzia WSA dr Wojciech Stachurski


„Dostępność i działalność urzędów państwowych i samorządowych oraz

sądów na rzecz przedsiębiorców” (w:) C. Kosikowski (red.) Przedsiębiorczość na
Podlasiu problemy prawne i funkcjonowanie, Białystok 2010,


Nowa ustawa o finansach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą.

Komentarz praktyczny, praca zbiorowa pod red. E. Ruśkowskiego i J. M. Salachny,
Gdańsk 2010 (autorstwo komentarza do art. 53 - 54, art. 68 - 71, art. 176, art. 272 296),
 „Realizacja zobowiązań podatkowych w ramach procedur kontrolnych” (w:) L.
Etel (red.), System prawa finansowego, tom III – Prawo daninowe, Warszawa 2010,


„Kontrola i nadzór w działalności gospodarczej” (w:) Publiczne prawo

gospodarcze- ćwiczenia, Warszawa 2010,


„Poziom sądowy procedury odwoławczej w systemie wdrażania funduszy

europejskich w Polsce. Sądowa kontrola oceny wniosków” (w:) M. Perkowski (red.),
Procedura odwoławcza w systemie wdrażania funduszy europejskich, Warszawa
2010 (współautor M. Kojło),
 „Nowelizacja ustawy o kontroli skarbowej”, Monitor Podatkowy 2010, nr 9, s.
11 (współautorzy: D. M. Zalewski i A. Melezini),


Podrozdziały:

wojewódzkich

Decyzje

sądów

administracyjne,

administracyjnych,

Postanowienia,

Właściwość

Właściwość

Naczelnego

Sądu

Administracyjnego, Skład sądu, Warunki wniesienia skargi i wniosku o wszczęcie
postępowania, Skutki wniesienia skargi i wniosku o wszczęcie postępowania, (w:)
praca zbiorowa pod red. P. Pietrasza i R. Suwaja (red.), Postępowanie
sądowoadministracyjne. Ćwiczenia, Warszawa 2010,


„Prokonstytucyjna

wykładnia

przepisów

regulujących

opodatkowanie

podatkiem od towarów i usług dostawy towarów w systemie Tax Free” (w:)
Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i
podatkowego, praca zbiorowa pod red. P. J. Lewkowicza i J. Stankiewicza, Białystok
2010,

Sędzia WSA dr Piotr Pietrasz
- glosa do wyroku NSA z dnia 16 lipca 2009 r., sygn. akt I FSK 1259/08, niepubl.,
Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2010, nr 4, s. 190-204
(współautor J. Siemieniako),
- rozdział: Ustrój sądów administracyjnych (w całości), podrozdziały: Prawo do sądu
w sprawie administracyjnej, Pojęcie postępowania sądowoadministracyjnego i jego
przedmiot, Inne akty i czynności w zakresu administracji publicznej, Pisemne
interpretacje przepisów prawa podatkowego, wprowadzenie do rozdziałów VII – X,
XV (w:) P. Pietrasz, R. Suwaj (red.) Postępowanie sądowoadministracyjne.
Ćwiczenia, Warszawa 2010,
- „Oddziaływanie wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych w czasie wybrane zagadnienia” (w:) Białostockie Studia Prawnicze 2010, z. 7, s. 334-346,
-

„Opodatkowanie

garaży

stanowiących

odrębną

własność

podatkiem

od

nieruchomości”, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2010, nr
4 (współautor Anna Gąsowska),
- „Oszacowanie podstawy opodatkowania w świetle realizacji zasady prawdy
materialnej” Przegląd Podatkowy 2010, nr 10 (część 1), nr 11 (część 2), współautor
J. Sieminiako,
- „Skutki związania organu podatkowego oceną prawna i wskazaniami orzeczenia
sądu administracyjnego. Kilka uwag na temat art. 153 p.p.s.a.” (w:) S. Wrzosek, M.
Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski, Przegląd dyscyplin badawczych pokrewnych
nauce

prawa

i

postępowania

administracyjnego.

Zjazd

Katedr

Prawa

administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Kazimierz Dolny nad Wisłą,
19-22 września 2010 r., Lublin 2010,
- „Procedura wymierzenia opłaty planistycznej” (w:) G. Liszewski (red.) Opłaty
samorządowe w Polsce - problemy praktyczne, Białystok 2010 (współautor R.
Suwaj),
- „Realizacja zobowiązań podatkowych” (w:) L. Etel (red.) System prawa
finansowego. T. 3. Prawo daninowe
- „Rygor natychmiastowej wykonalności a przerwanie biegu terminu przedawnienia
zobowiązania podatkowego” Przegląd Podatkowy 2010, nr 4,

- „Sądowa kontrola działalności administracji skarbowej a kryzys finansowy (w:) E.
Ruśkowski, I. Zawierucha (red.) Finanse publiczne i prawo finansowe w Europie
Centralnej i Wschodniej w warunkach kryzysu finansowego, Białystok, Lwów 2010,
- „Sądowa kontrola interpretacji oraz decyzji - współzależność postępowań” Przegląd
Podatkowy 2010, nr 9 (współautor) W. Sawczuk,
- „Skarga gminy do sądu administracyjnego na decyzję wydaną w postępowaniu
podatkowym, w którym w pierwszej instancji orzekł organ podatkowy reprezentujący
daną

gminę

(w:)

P.

J.

Lewkowicz,

J.

Stankiewicz

(red.)

Konstytucyjne

uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego, Białystok
2010 (współautor J. Dembczyńska),
- „Udział organizacji społecznej w postępowaniu podatkowym prowadzonym przez
gminne organy podatkowe”, Samorząd Terytorialny 2010, nr ½.
Sędzia WSA dr Mirosław Wincenciak


„Opłata planistyczna z tytułu wzrostu wartości nieruchomości” (w:) G.

Liszewski (red.), Opłaty samorządowe w Polsce - problemy praktyczne, Białystok
2010, (współautor A. Kosicki),


„Skarga powszechna na akty i czynności organów samorządu gminnego, a

także na przejawy ich bezczynności” Samorząd Terytorialny 2010, nr 1-2,


Podrozdziały:

Zasada

niezwiązania

granicami

skargi,

Akty

prawa

miejscowego, inne akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
oraz

akty

nadzoru

(w:)

P.

Pietrasz,

R.

Suwaj

(red.)

Postępowanie

sądowoadministracyjne. Ćwiczenia, Warszawa 2010.
Sędzia WSA dr Sławomir Presnarowicz


Nowa ustawa o finansach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą.

Komentarz praktyczny, praca zbiorowa pod red. E. Ruśkowskiego i J. M. Salachny,
Gdańsk 2010 (s. 200-235, s. 617- 620),


Rozdziały:

Zasady ogólne postępowania podatkowego,

s.

731-740,

Rozstrzygnięcia w jurysdykcyjnym postępowaniu podatkowym, s. 782-804, Sądowa
kontrola aktów i czynności związanych z realizacją zobowiązań podatkowych s. 826843 (w:) L. Etel (red.), System prawa finansowego. Prawo daninowe, Warszawa
2010,



Podrozdziały: Zasada udzielania pomocy prawnej stronom, zasada dostępu

do sądu administracyjnego, zasada orzekania według stanu obowiązującego w dacie
podjęcia zaskarżonego aktu lub czynności, zasada kontradyktoryjności i oficjalności,
Postępowanie mediacyjne, Postępowania uproszczone, Postępowanie w sprawie
odtworzenia akt, Zakaz reformationis in peius, Wyroki sądów administracyjnych,
Postanowienia

(w:)

P.

Pietrasz,

R.

Suwaj

(red.)

Postępowanie

sądowoadministracyjne. Ćwiczenia, Warszawa 2010,


„Wzory decyzji i innych pism w sprawach podatkowych dla wójtów,

burmistrzów i prezydentów” Warszawa 2010,
 Systém odvolání v daňovém řízení v České republice a Polsku, Praga 2010.

Asystenci
Marta Joanna Czubkowska


Podrozdziały: Czynności wstępne, Ochrona tymczasowa, Postępowanie

rozpoznawcze

w

postępowania

trybie

(w:)

zwykłym,

P.

Pietrasz,

Zawieszenie
R.

postępowania,

Suwaj

(red.)

Umorzenie

Postępowanie

sądowoadministracyjne. Ćwiczenia, Warszawa 2010,


„Zaskarżanie uchwał dotyczących gospodarowania gminnym zasobem

nieruchomości” Samorząd Terytorialny nr 1-2 z 2010 r.,
Grzegorz Dudar


„Opodatkowanie dróg wewnętrznych przedsiębiorcy w latach 2004-2006”

glosa do wyroku NSA z dnia 8 grudnia 2009 r., sygn. akt II FSK 1066/08”, Przegląd
Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych nr 3 z 2010 r.,


Spółka cywilna jako podmiot podatku od nieruchomości, glosa do wyroku

WSA w Krakowie z dnia 3 marca 2009 r., sygn. akt I SA/Kr 1601/08, Finanse
Komunalne nr 4 z 2010 r.,


„Opodatkowanie tymczasowych obiektów budowlanych na przykładzie

pawilonu handlowego, glosa do wyroku WSA w Łodzi z dnia 12 stycznia 2010 r.,
sygn.

akt

I

SA/Łd

1011/09”,

Samorządowych nr 9 z 2010 r.,

Przegląd

Podatków

Lokalnych

i

Finansów

 „Wybrane problemy związane z poborem opłaty miejscowej, uzdrowiskowej i
od posiadania psów” (w:) G. Liszewski (red.) Opłaty samorządowe w Polsce problemy praktyczne, Białystok 2010 r.,


Podrozdziały: Strony postępowania (skarżący, organ, uczestnicy), Zdolność

sądowa i procesowa, Przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy stron, Koszty
postępowania sądowego i prawo pomocy (w:) P. Pietrasz, R. Suwaj (red.)
Postępowanie sądowoadministracyjne. Ćwiczenia, Warszawa 2010 r.
Marcin Kojło


„Poziom sądowy procedury odwoławczej w systemie wdrażania funduszy

europejskich w Polsce. Sądowa kontrola oceny wniosków” (w:) M. Perkowski (red.),
Procedura odwoławcza w systemie wdrażania funduszy europejskich, Warszawa
2010 (współautor W. Stachurski),
 „Wybrane problemy sądowej kontroli redystrybucji środków unijnych” Zeszyty
Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 4 z 2010 r.,


Podrozdziały:

Referendarz

sądowy,

Pisma

w

postępowaniu

sądowoadministracyjnym, Terminy, Posiedzenia sądowe (w:) P. Pietrasz, R. Suwaj
(red.) Postępowanie sądowoadministracyjne. Ćwiczenia, Warszawa 2010.
Elżbieta Lemańska
 Glosa do wyroku NSA z dnia 17 czerwca 2009 r., sygn. akt I OSK 874/06,
Przegląd Sądowy nr 6 z 2010 r.,
 Podrozdziały: uchwały NSA, Zarządzenia, Rektyfikacja rozstrzygnięć, Skarga
o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (w:) P. Pietrasz,
R. Suwaj (red.) Postępowanie sądowoadministracyjne. Ćwiczenia, Warszawa 2010.

