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2. WYKAZ INNYCH OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH

2.t Publikacje książkowe

o Prawo administracyjne, praca zbiorowa pod red. M. Wierzbowskiego 13 wyd.

Warszawa ż0l7r., (udziŃ we wszystkich poprzednich wydania - 1 wydanie - $y'arszawa

1 9 97 r .). S amodzielne opracowani e następuj ących podro zdziałow :

ł Prawo geodezyjne i kartograficzne, s. 41 1,114

,/ Prawo górnicze, s, 436-139

,/ Pra,,*o geologiczne, s. 439-44]

Stroną 1 z 5



JAROSŁAW MACKOWIAK

,/ Prąwo normalizacji oraz jakości, s. 453-457

,/ Prawa o miarach i prawo probiercze, s. 457-459

ł Dozór techniczny, s. 459-460

Prawo geodezyjne i kartograficzne. Komęntatz, Warszawa 2013r.; redakcja naukowa

moja, J. Langa i E, Stefańskiej, (treść - zM. Krzymińskim - komentarz do razdztńu

dotyczącego Słuzby Geodeą,jnej i Kartograftcznej, Państwowego Zasobu

Geodezyjnego i Kartograftcznego arazart.1 i 2 wRozdziale 1-przepisy ogólne, s. 19-

30, 55-138,379-4a6;mój udziń szacuję na- 6a Ya);

Węzłowe problemy systemu zarzadzanlametropoliam|(zM, Krzymińskim) (w:) Ustrój

wielkich miast w Polsce i we Francji (La gestion des metropoles en Francę et Pologne),

ptaca zbiorowa pod red. E. Komberger-Sokolowskiej i Patricka Baleynaud,

Warczav,ta.lTours ża12 r., s,49-54;mój udziń szacuję na - 80 %;

Szybki i harmonijny rozwój metropolii warszawskiej w: Problemy planowania w

obszarach metropolitamych, praca zbiorowa pod. Red. T. Sławińskiego, Warszawa

2011 r,, s. ż0-2t;

Organy administracji niezespolonej w świetle nowych regulacji prawnych (w:)

Współczesne zagadnienia prawa i procedury administracyjnej, praca zbior, pod red. M.

Wierzbowskiego, J. Jagielskiego, A. Wiktorowskiej i E. Stefańskiej,'Warszawa 2a09 t.

s.153-159;

Wpływ porozumień na struktury administracji rządowej (na przykładzie administracji

niezespolonej) (w:) Umowy w administracji. praca zbior. pod red. J. Bocia i L.

Dziewięckiej - Bokun, Kolonia Limited 2008 r., s, 105-1i2;

Procesowa ochrona prawa do pomocy społecznej (z A. Miruć), (w:) Jednostka a państwo

na przestrzeni wieków, praca zbior. pod red. J. Radwanowicz-Wanczewskiej, P.

Niczyporuka i K. Kuzmicza, Białystok 2008 r., Wyd. Temida 2, s, 192-2a7; mój udziń

szacuję naLloń;

Biurokracja w ujęciu dysfunkcjonalnym a samorząd terytorialny (w:) Biurokracja,ptaca

zbiar. pod red. J. Łukasiewicza,Rzeszów 2006 r., s. 398*403;

V/pły. prawa wspólnotowego na strukturę terenowej administracji rządowej w Polsce,

(w:) Europeizacja poiskiego prawa administracyjnego, praca zbior, pod red. Z. Janku,

Z. Leońskiego, M. Szewczyka, M. Waligórskiego i K. Wojtczaka, Kolonia Limited 2005

f., s. 182-193;
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o Pomoc publiczna w systemie samorządu terytorialnego w: Samorząd terl,torialny III RP,

praca zbiot, pod red. J. Korczaka, Wrocław 2005 r., s. 85-89;

. T}tuł wykonawczy w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, (z A. Miruć),

(w:) System egzekucji administracyjnej, pod red. J. Niczyporuka ,S. Fundowicza, .I.

Radwanowicz, Warszaważ}}4 r., s.248-255; mój udziń szacuję na 5aoń;

o Realizacjazasady specjalizacji w administracji szczebla centralnego (z A. Miruó). (w:)

Jednostka, państwo, administracja. Nowy Wymiar, pod red. E. Ura, Rzeszów 20a4 r., s.

293-303,mój udziń szacuję na|OYo;

o Policja administracyjna a organy administracji niezespolonej (z A. Miruć), (w:) Jakość

administracji publicznej, pod red. J. Łukasiewicza, Ptzeszów ż004 t., s. 251-259, mój

udztń szacuję na80%o;

o Administracja pomocy społecznej w Polsce, (z A. Miruć), (w:) Jednostka w

demokratycznympaństwie pfawa, pod red. J Filipka Bielsko-Biała2}}3 r., s.425-439;

mój udział szacuję nażOoń;

o kompetencje po reformie administracji publicznej, pod red. z. Niewiadomskiego,

Warszawa 2000 r., s.216-236,321,325-329, 355-356,375-376,394,408-411,413-417,

428-432, 450-45I, 487 -489, 50 l -505 ;

r Gmina ściąga dochody (z Cz. Rudzką- Lorentz), Warszawa 1995 r.,rnój udział szacuję

na 50oń;

2.2. ArĘkuĘ naukowe

o przęjtzystośó stosunków finansowych pomiędzy państwem, jednostkami samorządu

terytorialnego i przedsiębiorcami - nowę regulacje prawne z A. Paczkowską -
Tomaszewską, Kontrola Pństwowa Nr 312008, s. 54-73, mój udział szacuję na 50oń;

o Delegatury ,,właściwych ministrów" juko forma organizacyjna wykonywania

administracji rządowej w terenie, Studia Iuridica w 4212003, s. 119-133;

. v/spółpraca międzynarodowa województw - aspekty prawne, kontrola państwowa nr

612002, s,36-44;

o Delegatury urzędów administracji rządowej, Kontrola Pństwowa nr 5lż00l,s.27-39;

o Regionalne Izby Obrachunkow-e w 1999 roku (z S. Sierańskim). Kontrola Państwowa

nr 3l2aa1, s. 28-39, moj udział szacuję na 50Yo;
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o uregulowania dotyczące Regionalnych lzb obrachunkowych w świetle reformy

ustrojowej państwa (z S. Sieranskim), Kontrola Pństwowa nr 1/2000, s. 45-66, mój

ldział szacuję m5Ooń;

r proponowane kierunki zmianregulacji ustawowych dotycących przepisów gminnych,

Samorząd Terl,torialny nr 12199, s. 38-42;

o proponowane kierunki zmtanregulacji ustawowych dotyczących przepisów gminnych,

Kontrola Państwowa nr 6199, s.ż8-34;

r pozycja wojewody w strukturze terenowej administracji publicznej. kontrola

Państwowa nr 3199, s.22-35;

o ustrój powiatow i wojewodztw (wybrane zagadnienia), kontrola państwowa ff ói98, s.

1-1-7.

ł Dzlńy administracji rządowej, Kontrola Pństwowa nr 5/98, s. 41-50;

o zmiany w organizacji i funkcjonowaniu terenowej administracji rządowej (próba

oceny), Państwo i Prawo w 2198, s.20-37;

o Administracja terenowa w reformie centrum, Kontrola Państwowa nt 2197. s. 83-91;

o przesłanki tworzenia terenowych organów rządorł,ej administracji specjalnej, studia

Iuridica nr 3ż196, s. 179-184;

o Kompetencje Prezesa Urzędu Zamór,vień Publicznych, (razem z A. Dubecem), Kontrola

Państwowa nr 1196, s. 76-83; mój udział szacuję ta 50oń;

e Zasady udzielania zamówieńpublicznych, (tazem z A. Dubecem), Kontrola Państwowa

nr 4195, s,49-57, mój udział szacuję na 50oń;

o Istota i zakres regulacji dotyczących zamówień publicznych (rozważania wstępne),

Kontrola Państwowa nr żl95, s. 52-59;

o koncepcjarządowej administracji specjalnej -niezespolonej, pństwo i prawo nł |2195,

s.35-42;

2.3 Pozostałe publikacje naukowe

o Recenzja ksipki Z. Niewiadomskiego, Zagospodarowanie przestrzenne. Prawo i

praktyka, Samorząd Terytorialny nt 7-aża00, s. 152-153;

o Glosa do wyrokuNSA, IV SA 925193, Państwo i Prawo nt 8-9196, s. i81-186;

r Glosa do wyroku NSA, SA/GD 219191, Państwa i Prawo nr 9193, s. 1 17-120;

o Glosa do uchwały SN III CZP 8żl9I, Samorząd Terltorialny nr 3192, s. 58-60;
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3. PUBLIKACJE NAUKOWO _ POPULARYZATORSKIE

3.1 Opracowania encyklopedyczne

o Nowa Powszechna Encyklopedia PWN; Warszawa 1995 - 1996 r,, hasła z zakresu

prawa administracyjnego i administracji;

o WielkaEncyklopediaPrawa, ptacazbiot.podred. B, Hołystai E. Smoktunowicza, wyd.

prarł,o i praktyka gospodarcza, 'Warszawa 2005 r., hasła z zakłęsu prawa

administracyjnego

3.2 ArtykuĘ naukowo - popularyzatorskie

. Krok wstecz czy pomyłka legislacyjna,Rzeczpospolita nr ż00197

. Kolejna prowizorka (Miejskie strefy usług publicznych), Rzeczpospolita nr 236196

o Wojewoda i konserwatorzy, Rzeczpospolita nr L99l96

. Zarnawienia pubiiczfie - kaprys czy konieczność? (w:) Serwis Administracyjno-

Samorządowyfflzt996r.
. Ograniczona swoboda gmin (w:) Serwis Administracyino-Samorządowy nr 2 z |996 r.

o Gmina akcjonariuszem (w:) Ser.wis Administracyjno-Samorządov,,ry nr 3 z t996 r.

o Miasta o rozszetzonych kompetencjach (w:) serwis Administracyjno-samorządowy nr

4 z 1996 r.

e zasady przejmowania kompetencji przez niektóre gminy i miejskie strefy usług

publicznych (w:) Serwis Administracyjno-Samorządowy nr 5 z 1996 r,

o Wojewoda a inspekcje specjalne, Rzeczpospolita nr 34196

o Istota samorządu gospodarczego i jego organizacji, Rzeczpospolita nr 254194

1*orłu* Maćkowiak
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