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Z okazji pięknego jubileuszu Profesora Jacka Jagielskiego grono uczniów i przyjaciół Profesora składa Mu tradycyjną liber amicorum, gdzie
każdy z 82 autorów dedykuje Mu własny utwór.
Choć przygotowanie księgi przypadło na trudny czas pandemii, odzew na zaproszenie do udziału w jej tworzeniu był olbrzymi ze strony
wszystkich znaczących ośrodków naukowych – jest to niewątpliwie wyraz szacunku i uznania, jakimi cieszy się Profesor.
Profesor Jacek Jagielski należy do bardzo wąskiego kręgu najwybitniejszych polskich specjalistów zajmujących się prawem administracyjnym. Jest to bardzo obszerna i trudna dziedzina, którą zaczął się zajmować
od chwili zatrudnienia Go na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1975 r., co kontynuuje do dzisiaj. Jest autorem lub
współautorem i redaktorem naukowym licznych publikacji z tej dziedziny,
w tym mających wiele wydań: książki Kontrola państwowa i podręcznika
Prawo administracyjne. Ponadto w Jego dorobku naukowym jest sto kilkadziesiąt innych publikacji naukowych, w tym kilka monografii i komentarzy. W działalności naukowej uwaga Profesora skupia się na problematyce ustrojowej oraz sytuacji osób fizycznych – w szczególności sytuacji
cudzoziemców oraz kwestii obywatelstwa. W tych dziedzinach, podobnie
jak w zakresie kontroli administracji, Jego prace mają charakter pionierski
i są szeroko cytowane.
Profesor Jacek Jagielski jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu
Warszawskiego, kieruje Katedrą Prawa i Postępowania Administracyjnego UW, największą katedrą na Wydziale Prawa i Administracji UW –
jest ona też pewnie największą w Polsce katedrą prawa i postępowania
administracyjnego. Przed reformą, która zniosła instytuty na Uniwersytecie Warszawskim, przez wiele lat kierował Instytutem Nauk Prawno
‑Administracyjnych UW. Wykształcił liczne grono uczniów, z których kilkunastu otrzymało z jego rąk dyplomy doktorskie.
Profesor cieszy się wyjątkowym uznaniem w środowisku prawników
administratywistów. Wyrazem tego jest częste powierzanie Mu funkcji recenzenta w licznych przewodach habilitacyjnych i profesorskich, a także
postępowaniach prowadzących do nadania stopnia profesora.
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Księga jubileuszowa jest też miejscem na pewne osobiste refleksje.
Przyjaźnię się z Profesorem od kilkudziesięciu lat.
Nigdy nie konkurowaliśmy ze sobą, co zresztą nie jest trudne, jeżeli
zajmujemy się tak obszerną dziedziną jak prawo administracyjne. Każdy
miał swoje ulubione pole działalności naukowej. Rzadko spotyka się tak
bezkonfliktowe osoby jak Profesor. Ma On liczne grono przyjaciół zarówno w kręgu profesorów wydziału, jak i poza nim. Zanim pandemia
drastycznie ograniczyła kontakty towarzyskie, spotykaliśmy się, szczególnie latem, w Jego przepięknej rezydencji pod Ciechanowem. Jest tam zachwycający duży ogród, którego nie powstydziłoby się żadne arboretum,
tyle tam egzotycznych drzew i innych nasadzeń. Takie otoczenie – mnie
przynajmniej – trudno opuszczać i jechać do Warszawy, ale ewidentnie
nie stanowi to problemu dla Profesora, obarczonego licznymi obowiązkami natury nie tylko akademickiej.
Składając tę księgę, życzę Profesorowi Jackowi Jagielskiemu w imieniu
zespołu redakcyjnego oraz wszystkich autorów wielu lat dalszej aktywności naukowej i kolejnych sukcesów.
Marek Wierzbowski
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Prace naukowe
prof. zw. dr. hab. Jacka Jagielskiego
(oprac. P. Gołaszewski)

1. Opracowania książkowe (monograficzne)
Pozycja prawna centralnych urzędów administracji państwowej (monografia),
Warszawa 1991, ss. 328
Status prawny cudzoziemca w Polsce (problematyka administracyjnoprawna)
(monografia), Warszawa 1997, ss. 209
Obywatelstwo polskie. Zagadnienia podstawowe (monografia), Warszawa 1998, ss. 181
Kontrola administracji publicznej (monografia), Warszawa 1999, ss. 273
Status obywatela i cudzoziemca w orzecznictwie (opracowanie monograficzno-komentarzowe), Warszawa 2001, ss. 366
Kontrola administracji publicznej (opracowanie monograficzno-podręcznikowe), wydanie pierwsze – Warszawa 2006, ss. 232, wydanie drugie
– Warszawa 2007, ss. 247, wydanie trzecie – Warszawa 2012, ss. 280,
wydanie czwarte – Warszawa 2018, ss. 375
Obywatelstwo polskie. Komentarz do ustawy (opracowanie monograficzno-komentarzowe), Warszawa 2016, ss. 392
Prawo administracyjne. Konspekt do wykładu. Podyplomowe Studium Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (podręcznik akademicki), wydanie pierwsze – Warszawa 1995, wydanie
aktualne – Warszawa 2019, ss. 140

2. Redakcje opracowań zbiorowych
Korpus pracowników administracji publicznej w okresie przemian ustrojowych
w Polsce – współredaktor naukowy (zbiór studiów i artykułów),
red. Z. Cieślak, J. Jagielski, Warszawa 1995, ss. 249
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Współczesne zagadnienia prawa i procedury administracyjnej. Księga jubileuszowa dedykowana prof. zw. dr. hab. Jackowi M. Langowi – współredaktor naukowy (zbiór studiów i artykułów w formie księgi jubileuszowej), red. M. Wierzbowski, J. Jagielski, A. Wiktorowska, E. Stefańska,
Warszawa 2009, ss. 394
Prawo administracyjne dziś i jutro – współredaktor naukowy (zbiór studiów i artykułów w formie księgi konferencyjnej na XXV Zjazd
Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego), red. J. Jagielski,
M. Wierzbowski, Warszawa 2018, ss. 716
Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Wierzbowskiemu – współredaktor naukowy (zbiór studiów i artykułów w formie księgi jubileuszowej),
red. J. Jagielski, D. Kijowski, M. Grzywacz, Warszawa 2018, ss. XLIII
+ 781
30 lat reaktywowanego samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej – redaktor naukowy (zbiór studiów i artykułów), red. J. Jagielski, „Studia
Iuridica” 2020/85, ss. 299
Prawo administracyjne – współredaktor naukowy (podręcznik akademicki), red. J. Jagielski, M. Wierzbowski, wydanie pierwsze –Warszawa 2019, ss. 654, wydanie drugie – Warszawa 2020, ss. 684

3. Opracowania zbiorowe
Model władzy lokalnej w systemie reformy gospodarczej – współautor (praca
zbiorowa), red. M. Kulesza, t. 3, Warszawa 1984, ss. 216, t. 4, Warszawa 1985, ss. 334
Z orzecznictwa sądowego. Materiały do nauki prawa administracyjnego –
współautor (zbiór orzecznictwa z omówieniem i komentarzami),
red. M. Kulesza, Warszawa 1985, ss. 441
Bujkowa O., Jagielski J., Lang J., Kontrola administracji – współautor (praca zbiorowa), Warszawa 1986, ss. 155
Prawo administracyjne – współautor (podręcznik akademicki),
red. M. Wierzbowski, wydanie pierwsze – Warszawa 1996, ss. 441,
wydanie trzynaste – Warszawa 2017, ss. 704
Cieślak Z., Jagielski J., Rączka K., Komentarz do ustawy o służbie cywilnej
– współautor (komentarz), Warszawa 1998, ss. 251
Gersdorf M., Iżycka‑Rączka M., Jagielski J., Rączka K., Komentarz do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
lub macierzyństwa – współautor (komentarz), Warszawa 2000, ss. 111
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Jagielski J., Rączka K., Komentarz do ustawy o służbie cywilnej – współautor (komentarz), Warszawa 2001, ss. 201
Introduction to Polish law – współautor (praca zbiorowa), red. S. Frankowski, Kluwer Law International 2005, ss. 421
Gersdorf M., Jagielski J., Rączka K., Komentarz do ustawy o Państwowej
Inspekcji Pracy – współautor (komentarz), Warszawa 2008, ss. 254
Jagielski J., Pudzianowska D., Ustawa o Karcie Polaka. Komentarz – współautor (komentarz), Warszawa 2008, ss. 220
Jagielski J., Rączka K., Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz – współautor
(komentarz), Warszawa 2010, ss. 640
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz – współautor (komentarz), red. R. Hauser, M. Wierzbowski, wydanie pierwsze – Warszawa 2011, s. XVIII + 991, wydanie siódme – Warszawa 2021, s. XVII + 1488
System Prawa Administracyjnego, t. 7, Prawo administracyjne materialne
– współautor (system prawa), red. R. Hauser, Z. Niewiadomski,
A. Wróbel, wydanie pierwsze – Warszawa 2012, ss. XIII + 694, wydanie drugie – Warszawa 2017, ss. XIII + 756
Wybrane aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego z perspektywy
działalności organów nadzoru – współautor (praca zbiorowa), red. K. Tetłak, Warszawa 2013, ss. 184
Prawo administracyjne – współautor (podręcznik akademicki), red. J. Jagielski, M. Wierzbowski, wydanie pierwsze – Warszawa 2019, ss. 654,
wydanie drugie – Warszawa 2020, ss. 684

4. Studia i artykuły
Rola i zadania sołtysa, „Wieś Współczesna” 1976/10, s. 114–121
Stanowienie przepisów prawnych przez rady narodowe i terenowe organy administracji państwowej, „Rada Narodowa, Gospodarka, Administracja”
1977/6, s. 20–24
Powierzanie spraw należących do terenowych organów administracji państwowej, „Rada Narodowa, Gospodarka, Administracja” 1977/22, s. 37–39
Rola zebrań wiejskich, „Wieś Współczesna” 1977/3, s. 119–124
Komitety kontroli społecznej, „Organizacja, Metody, Technika” 1978/10,
s. 12–16
Wpływ organów stopnia wojewódzkiego na sprawne wykonywanie zadań przez
organy stopnia podstawowego, „Rada Narodowa, Gospodarka, Administracja” 1978/17, s. 37–40
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