Pozaorzecznicza działalność sądu w roku 2009

W roku 2009 kontynuowana jest pozaorzecznicza działalność sądu, której wyrazem
są m.in. publikacje naukowe jego pracowników.
Lista publikacji w 2009 roku przedstawia się następująco:

SĘDZIOWIE
Sędzia NSA prof. dr hab. Stanisław Prutis
W podręczniku „Prawo rolne”, praca zbiorowa p/r. A. Stelmachowskiego, LexisNexis, 2009, autorstwo trzech rozdziałów:
„Struktury gospodarcze państwowej własności rolnej”,
„Formy prawne dysponowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa”,
„Formy prawne organizacji producentów rolnych”;
„Kształtowanie ustroju rolnego w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej –
adekwatność stosowanych instrumentów prawnych”, w pracy zbiorowej
„Rozprawy i studia”, Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi
Lichorowiczowi, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009;

Recenzja monografii R. Budzinowskiego: „Problemy ogólne prawa rolnego.
Przemiany podstaw legislacyjnych i koncepcji doktrynalnych”, Poznań 2008,
zamieszczona w „Przeglądzie Prawa Rolnego”., Wydawnictwo naukowe UAM nr
2(4) 2009;
„Dobór instrumentów prawnych służących wsparciu rozwoju obszarów wiejskich”,
Studia Iuridica Agraria – tom VII (redakcja), Białystok 2009;

Skuteczność ochrony prawnej uprawnionych do korzystania ze środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w pracy
zbiorowej: „Sądownictwo administracyjne na Podlasiu 1994-2009”, Białystok
2009.

Sędzia WSA dr Wojciech Stachurski
„Akty postępowania kontrolnego – przedmiot działalności kontrolnej sądów
administracyjnych”, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego z 2009 r., nr
1, s. 20
"Pełnomocnicy w postępowaniu przed organami podatkowymi - wybrane
zagadnienia" w: Ordynacja podatkowa. Wokół nowelizacji red. R. Dowgier, Białystok
2009
„Nowe zasady kontrolowania przedsiębiorców”, „Przegląd Ustawodawstwa
Gospodarczego” 2009, nr 11;

Z problematyki dostępności sądów administracyjnych, (w:) Sądownictwo
administracyjne na Podlasiu 1994-2009. Księga jubileuszowa, Białystok 2009.

Sędzia WSA dr Sławomir Presnarowicz
Основы государственного строя и судебной практики (практики правосудия) в
работе административных судов в Польше.
w: Конституционно – правовое общественных отношений в республике
Беларусь и других европейских ґосударствах, Гродно 2009
Гродно 2009
(tłum.)
Podstawowe założenia ustrojowe oraz orzecznicze funkcjonowania sądów
administracyjnych w Polsce.
w: Konstytucyjnoprawne i społeczne relacje w Republice Białoruś i innych krajach
europejskich.
Grodno 2009
"Procedury zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym. Komentarz",
Warszawa 2009
"Ordynacja podatkowa" C. Kosikowski, L. Etel, R. Dowgier, P. Pietrasz, M.
Popławski, S. Presnarowicz
Dział IV Postępowanie podatkowe, rozdziały: 1. Zasady ogólne, 11. Rozprawa, 13.
Decyzje, 14. Postanowienia, 15.Odwołania, 16. Zażalenia, 16a. Wykonanie decyzji,
17. Wznowienie postępowania, 18. Stwierdzenie nieważności decyzji, 19. Uchylenie
lub zmiana decyzji ostatecznej, 20. Wygaśnięcie decyzji, 21. Odpowiedzialność
odszkodowawcza, 22. Kary porządkowe, 23. Koszty postępowania
Sędzia WSA dr Piotr Pietrasz
„Opodatkowanie dochodów nieujawnionych a przedawnienie zobowiązania
podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych”, Monitor Podatkowy z
2009, nr 1
„Skarga gminy do sądu administracyjnego na decyzję wydaną w postępowaniu
podatkowym, w którym w pierwszej instancji orzekał organ podatkowy reprezentujący
daną gminę”, Przegląd podatków lokalnych i finansów samorządowych z 2009, nr 3
(wraz z J. Dembczyńską)
„Sankcyjna stawka podatkowa w podatku od spadków i darowizn a zasada lex retro
non agit" w: J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno – Koguc (red.), Główne wyzwania
i problemy systemu finansów publicznych, Lublin 2009.
"Patologie w prawotwórstwie podatkowym na przykładzie rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie podatku akcyzowego"
w: Patologie w administracji publicznej, red. P.J. Suwaj i D. R. Kijowski, Oficyna
Wolters Kluwer business, Warszawa 2009

„Zasada proporcjonalności a postępowanie administracyjne” w: Kodyfikacja
postępowania administracyjnego na 50-lecie K.p.a., red. J. Niczyporuk, Lublin 2010
"Podstawowe zagadnienia proceduralnego prawa podatkowego zawarte w Ordynacji
podatkowej - stosowane przez gminne organy podatkowe",
"Gmina jako podmiot legitymowany do wniesienia skargi do sądu administracyjnego
na decyzję wydaną w postępowaniu podatkowym" (wraz z J. Dembczyńską)
w: Wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych, red. M. Popławski, Białystok
"Zapłata podatku (zaliczki) przez podatnika a wydanie decyzji w przedmiocie
odpowiedzialności podatkowej płatnika" (wraz z L. Etelem),
Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego z 2009, nr 4, s. 9
"Gmina jako podmiot uprawniony do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na
decyzję wydaną w postępowaniu podatkowym przez samorządowe kolegium
odwoławcze" (wraz z J. Dembczyńską), Samorząd Terytorialny z 2009 nr 7-8
"Postępowanie administracyjne. Ćwiczenia", red. R. Suwaj, Warszawa 2009
Rozdział V Zasady ogólne postępowania administracyjnego, podrozdział 14. Zasada
sądowej kontroli decyzji administracyjnych.
Rozdział VI Czynności organu prowadzącego postępowanie, podrozdziały 4.
Wezwania, 5. Terminy.
Samodzielność finansowo/podatkowo/budżetowa",
"Sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego"
w: Prawo samorządu terytorialnego, Białystok 2009, red. P. Sitniewski
"Ordynacja podatkowa" C. Kosikowski, L. Etel, R. Dowgier, P. Pietrasz, M.
Popławski, S. Presnarowicz
Dział IV Postępowanie podatkowe, rozdziały: 2. Wyłączenie pracownika organu
podatkowego oraz organu podatkowego, 3. Strona, 4. Załatwianie spraw, 5.
Doręczenia, 6. Wezwania, 7. Przywrócenie terminu, 8. Wszczęcie postępowania, 9.
Protokoły i adnotacje, 10. Udostępnianie akt, 11. Dowody, 12. Zawieszenie
postępowania
„Wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawie karnej lub karnej skarbowej
a zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego i terminu
dochodzenia należności celnych” (wraz J. Gref-Drejer), miesięcznik Palestra z 2009
r. nr 11-12, str. 66.
"Postępowanie egzekucyjne w administracji. Vademecum" red. K. Sobieralski,
Wrocław 2009
Dział IV Prawne podstawy wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego
Dział VIII Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym
Rozdziały 1. Uwagi ogólne, 2. Zarzuty na prowadzone postępowanie, 3. Zażalenie na
postanowienie, 4. Skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub
egzekutora oraz skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego, 5. Wniosek o
wyłączenie spod egzekucji, 6. Środki ochrony służące na drodze sądowej

(podrozdziały 6.1. Uwagi ogólne, 6.2. Środki ochrony służące w postępowaniu przed
sądami powszechnymi)
"Sądowa kontrola niektórych aktów i czynności podejmowanych przez organy kontroli
skarbowej" w: Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, red. J.
Boć, A. Chajbowicz, Wrocław 2009
"Kilka uwag na temat art. 165b Ordynacji podatkowej" (wraz z A. Gąsowską)
w: Ordynacja podatkowa. Wokół nowelizacji red. R. Dowgier, Białystok 2009

Sędzia WSA dr Mirosław Wincenciak
"Postępowanie administracyjne. Ćwiczenia", red. R. Suwaj, Warszawa 2009
Rozdział VI Czynności organu prowadzącego postępowanie, podrozdział 3.
Doręczanie pism
Rozdział VIII Przeszkody procesowe rozstrzygnięcia sprawy co do istoty, podrozdział
4. Bezprzedmiotowość i umorzenie postępowania.
O prawie do sądu w sprawach dotyczących udzielania pożyczek przez fundusze
ochrony środowiska i gospodarki wodnej (w:) Sądownictwo administracyjne na
Podlasiu 1994 –2009. Księga Jubileuszowa, Białystok 2009, artykuł;
Stanowienie aktów prawa miejscowego (w:) Prawo samorządu terytorialnego, red.
Piotr Sitniewski, Białystok 2009, rozdział w podręczniku;
Doręczanie pism (w:) Postępowanie administracyjne red. R. Suwaj Warszawa 2009,
podrozdział w podręczniku;
Bezprzedmiotowość i umorzenie postępowania (w:) Postępowanie administracyjne,
red. R. Suwaj, Warszawa 2009, podrozdział w podręczniku;
Wznowienie postępowania administracyjnego (w:) Postępowanie administracyjne,
red. R. Suwaj, Warszawa 2009, rozdział w podręczniku;
Prawo jako determinanta organizacji i funkcjonowania administracji publicznej (w:)
Nauka administracji, red. B. Kudrycka, B. Guy Peters, P.J. Suwaj, Warszawa 2009,
rozdział w podręczniku;
Wpływ polityki i polityków na administrację publiczną, (w:) Nauka administracji, red.
B. Kudrycka, B. Guy Peters, P.J. Suwaj, Warszawa 2009, podrozdział w podręczniku;
O obejściu prawa administracyjnego (w:) Nowe problemy badawcze w teorii prawa
administracyjnego, red. J. Boć, A. Chajbowicz, Kolonia Limited 2009, artykuł;
O tzw. „nieodwracalnych skutkach prawnych” decyzji administracyjnej, (w:)
Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50–lecie k.p.a., red. J. Niczyporuk,
Lublin 2010, (druk 2009), artykuł.

ASYSTENCI
Elżbieta Lemańska
"Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości"
Państwo i Prawo z 2009, z. 10, s. 83
Grzegorz Dudar
"Zasady wyznaczania inkasentów w uchwałach rad gmin. Glosa do wyroku NSA z 11
stycznia 2008 r. (sygn. akt II FSK 1526/06)"
Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych Nr 3 z 2009 r.
"Sprzeciw od orzeczenia referendarza sądowego w postępowaniu
sądowoadministracyjnym - wybrane problemy"
Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego z 2009, nr 4, s. 41

Marcin Kojło
„Czynności biegłego sądowego wykonane na zlecenie sądu a VAT”, Zeszyty
Naukowe Sądownictwa Administracyjnego z 2009 r., nr 2, str. 62.

Marta Joanna Czubkowska
"Postępowanie administracyjne. Ćwiczenia", red. R. Suwaj, Warszawa 2009
Rozdział V Zasady ogólne postępowania administracyjnego, podrozdział 3. Zasada
prawdy obiektywnej, 5. Zasada pogłębiania zaufania do działań organów, 6. Zasada
informowania, 7. Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu.
Rozdział VI Czynności organu prowadzącego postępowanie, podrozdział
7.Udostępnianie akt stronom.
Rozdział VII Postępowanie dowodowe, podrozdział 7.Uprawnienia przysługujące
stronie w trakcie prowadzonego postępowania dowodowego.
Rozdział VIII Przeszkody procesowe rozstrzygnięcia sprawy co do istoty, podrozdział
3.Zawieszenie postępowania.
Rozdział X Ugoda administracyjna i postanowienia, podrozdział 2.Postanowienie.
Pełnomocnik z urzędu w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Administracja
Publiczna z 2009, nr 1, s. 131.
"Metodologia pracy w SPP", Warszawa 2009
Część IV Prawo administracyjne, Rozdział II. Kazusy, sekcja C. Zwrot opłaty za kartę
pojazdu

