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Zamiast wstępu

Oddajemy do państwa rąk monografię, która dla pracowników Kate-
dry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Łódzkiego ma szczególne znaczenie. Decyzja o jej powstaniu podyk-
towana została kilkoma względami, nie tylko o charakterze naukowym. 
Jednym z czynników, który był impulsem do podjęcia inicjatywy, był 
upływ czasu. Mianowicie, w bieżącym roku Pan Profesor Michał Doma-
gała postanowił zakończyć pracę naukowo-dydaktyczną na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i odejść na wyczekiwaną 
już emeryturę. Podjęliśmy w związku z tym decyzję o napisaniu przez 
pracowników Katedry Prawa Konstytucyjnego monografii, którą dedy-
kujemy Panu Profesorowi. Niniejsza publikacja jest wyrazem naszej przy-
jaźni i szacunku dla Niego. Chcemy w ten sposób podziękować Panu Pro-
fesorowi, który całe życie związany był z naszą Katedrą, za pracę, trud 
i życzliwość. 

Pan Profesor urodził się 29 września 1949 r. Studia prawnicze na 
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ukończył 
w 1971 r. i w tym samym roku został zatrudniony na stanowisku asysten-
ta w Katedrze Prawa Państwowego tegoż wydziału. 3 czerwca 1977 r. 
nadany mu został stopień doktora nauk prawnych na podstawie roz-
prawy pt. Kontrola zgodności ustaw z konstytucją w europejskich państwach 
socjalistycznych. Promotorem dysertacji był nasz Mistrz – prof. Tadeusz 
Szymczak. 1 stycznia 1992 r. Profesor M. Domagała otrzymał stopień 
doktora habilitowanego nauk prawnych. 

Od 1992 r. zatrudniony jest na stanowisku profesora nadzwyczajne-
go w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPiA UŁ. W 1993 r. objął funkcję 
kierownika Katedry, którą z przerwą pełnił do 2002 r. Następnie został 
kierownikiem Zakładu Nauki o Państwie.
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Jego zainteresowania badawcze od początku oscylowały wokół 
dwóch nurtów. Pierwszy to kontrola konstytucyjności prawa, czego wy-
razem, poza rozprawą doktorską, były inne publikacje poświęcone tej te-
matyce. Drugi dotyczył zasady federalizmu. Wynikiem badań nad tym 
elementem prawa konstytucyjnego była m.in. monografia Jego autorstwa 
pt. Pozycja konstytucyjno-prawna kraju w systemie federalnym RFN na przykła-
dzie Hesji czy artykuł pt. Powstanie krajów niemieckich w zachodnich strefach 
okupacyjnych po II wojnie światowej (zamieszczony w „Gdańskich  Studiach 
Prawniczych” 2014, t. XXXI) oraz Rozwój strefowych i ponadstrefowych orga-
nów niemieckich w zachodnich strefach okupacyjnych („Studia Iuridica Lubli-
nensia” 2014, t. XXII). 

Przez wszystkie lata pracy Pan Profesor prowadził zajęcia dydaktycz-
ne – początkowo ćwiczenia, potem także wykłady dla studentów kierun-
ków prawo i administracja, a także dla słuchaczy studiów doktoranckich 
oraz seminaria magisterskie. Dużym zainteresowaniem studentów cie-
szyły się prowadzone przez niego wykłady monograficzne poświęcone 
sądownictwu konstytucyjnemu.

Zaangażowanie w pracę dydaktyczną i naukową kilkakrotnie docenił 
Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, przyznając Panu Profesorowi nagrodę 
indywidualną stopnia III za cykl artykułów w roku 1981, dwukrotnie na-
grodę indywidualną stopnia III za osiągnięcia dydaktyczno-wychowaw-
cze i organizacyjne w roku 1986 oraz 1990, a następnie indywidualną 
stopnia I za publikację pt. Pozycja konstytucyjno-prawna kraju w systemie 
federalnym RFN na przykładzie Hestii w roku 1992. W 1993 r.  przyznana mu 
została Złota Odznaka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Złoty Krzyż Zasługi.

Jest promotorem licznych prac magisterskich, kilku doktorskich. 
Uczestniczył także jako recenzent w kilku przewodach doktorskich i ha-
bilitacyjnych.

Niniejszą publikacją chcemy podziękować Panu Profesorowi Micha-
łowi Domagale za lata pracy i za bycie życzliwym człowiekiem w każdej, 
nawet trudnej sytuacji.
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