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XI

Przedmowa

Monografia, którą oddaję w ręce Czytelnika, została opracowana na podstawie roz-
prawy doktorskiej obronionej w  czerwcu 2019  r. na  Wydziale Prawa i  Administracji 
Uniwersytetu Łódzkiego. Uzupełnienia do rozprawy wynikały przede wszystkim z chę-
ci uwzględnienia nowelizacji KSH, która wprowadziła do polskiego systemu prawne-
go nowy typ spółki kapitałowej – prostą spółkę akcyjną (PSA) – oraz postulatów de  lege 
 ferenda.

Wydanie książki nie byłoby możliwe bez wsparcia i  miłości moich najbliższych: 
Rodziców – stanowiących dla mnie ciągłe źródło inspiracji – i  nade wszystko Żony 
Magdaleny, której dedykuję tę publikację. Służyła wsparciem nie tylko emocjonalnym 
i praktycznym, ale także merytorycznym. To dzięki Jej wnikliwym uwagom rozwikłałem 
szereg skomplikowanych problemów szczegółowych, które zgłębiam w pracy.

Chciałbym podziękować także wszystkim tym, których pomocy zawdzięczam ukoń-
czenie rozprawy doktorskiej, a w szczególności liderom ruchu ekonomicznej analizy pra-
wa w Polsce – mojemu promotorowi, dr hab. Mariuszowi Goleckiemu, prof. UŁ oraz pro-
motorowi pomocniczemu, dr Jarosławowi Bełdowskiemu (SGH). Mało kto dysponuje 
takimi pokładami cierpliwości i intelektu, aby – widząc rozprawę w stanie, w jakim była – 
pomimo wszystko z powodzeniem pokierować mnie ku szczęśliwemu finałowi. Dariusz 
Tokarczuk, Paweł Grześkowiak i Piotr Sadownik przyczynili się walnie do mojego sukce-
su poprzez stworzenie miejsca o wysokiej kulturze pracy, pozwalającego łączyć obowiąz-
ki zawodowe, naukowe i  rodzinne. Nie zapominam także o  Ireneuszu Matusielańskim 
i dr. Adamie Puchalskim, którzy byli wspaniałymi mentorami, Adam – również na polu 
naukowym. Dr hab. Maciej Mataczyński, prof. UAM oraz dr hab. Dominika Wajda (UW) 
zgłosili w swych recenzjach szereg cennych i trafnych uwag, które pozwoliły udoskona-
lić pracę.

Część przedstawionych wyników badań została uzyskana za pomocą sformalizowa-
nego modelu transakcji lewarowanych, który – z uwagi na docelowy krąg adresatów mo-
nografii – nie mógł zostać w niej omówiony. Jestem jednak głęboko przekonany, że wiele 
istotnych konkluzji zawartych w pracy pozostałoby przede mną ukrytych, gdybym po-
służył się wyłącznie tradycyjnymi metodami badawczymi. Czytelników zainteresowa-
nych tym wątkiem metodologicznym zapraszam i zachęcam do kontaktu.

Warszawa, marzec 2020 r.
Dawid Van Kędzierski
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