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Przedmowa

Podstawę niniejszej monografii stanowi rozprawa doktorska napisana pod opieką
naukową Pana prof. zw. dra hab. Macieja Gutowskiego w Katedrze Prawa Cywilnego
Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pragnę w tym miejscu wyrazić szczególne podziękowania dla mojego Promotora
– Pana prof. zw. dra hab. Macieja Gutowskiego, który zawsze znajdował dla mnie czas
i którego cenne wskazówki co do istoty kluczowych problemów kierowały moją pracę
na właściwe tory.

Podziękowania kieruję również do Recenzentów rozprawy doktorskiej – Pana
prof. UJ dra hab. Krzysztofa Oplustila i Pana prof. zw. dra hab. Wojciecha Popiołka.
Chciałabym bardzo podziękować Panom Profesorom Recenzentom za przyjęcie pracy
do recenzji oraz za wszelkie zawarte w recenzjach uwagi i wskazówki, które starałam się
wykorzystać poprawiając pierwotną wersję opracowania, a przede wszystkim dziękuję
za postawienie kolejnych problemów i zagadnień związanych z tematyką opracowania,
które będą dla mnie inspiracją do dalszych badań.

Składam wyrazy wdzięczności Panu prof. zw. dr hab. Andrzejowi Kochowi, Pro-
motorowi mojej pracy magisterskiej, dzięki któremu rozwinęłam zainteresowania na-
ukowe w obszarze prawa spółek handlowych i któremu zawdzięczam możliwość ich
kontynuacji zwieńczoną w formie niniejszego opracowania.

Dziękuję również wszystkim Pracownikom i Doktorantom Katedry Prawa Cywil-
nego, Handlowego i Ubezpieczeniowego UAM w Poznaniu oraz Kierownikowi Kate-
dry Panu Prof. zw. dr hab. Adamowi Olejniczakowi za stworzenie przyjaznej atmosfery
do dyskusji. Jędrzej, Karol, Oskar – dziękuję.

Za konsultacje dotyczące prawa austriackiego chciałabym podziękować Panu
Univ.-Prof. Mag. Dr. Ulrichowi Torggler, LL.M. z Institut für Unternehmens- und Wirt-
schaftsrecht, Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Wien, a za konsultacje
dotyczące prawa szwajcarskiego Panu Prof. Dr. iur. Lukasowi Handschin z Juristische
Fakultät Universität Basel.

Praca ta nie powstałaby również bez zaufania jakim obdarzyło mnie DAAD
(Deutscher Akademischer Austauschdienst) fundując mój pobyt na Christian-Al-
brechts-Universität zu Kiel w ramach programu LL.M., co umożliwiło mi spojrzenie
na problematykę poruszaną w pracy z innej perspektywy.

Powstanie tej monografii nie byłoby możliwe bez wsparcia wielu jeszcze innych
osób i instytucji – dziękuję za okazane wsparcie i pomoc.
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Pracę tę dedykuję pamięci moich Dziadków Szczepańskich oraz mojemu tacie
i bratu.

Monografia została przygotowana w ramach realizacji projektu badawczego
2014/13/N/HS5/01442 (Preludium 7) finansowanego ze środków Narodowego Cen-
trum Nauki, co umożliwiło przeprowadzenie kwerend w University of Cambridge –
Squire Law Library oraz w Universität Passau – Universitätsbibliothek (Lesesaal Juridi-
cum).
W pracy uwzględniono stan prawny na dzień 1.3.2019 r.

Katarzyna Szczepańska
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