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IX

Przedmowa

Niniejsza monografia poświęcona została problematyce składek wpłacanych
na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Jest zwieńczeniem prowadzonych
przeze mnie kilkuletnich badań naukowych i stanowi wyraz naukowego zaintereso-
wania prawnymi aspektami funkcjonowania rynku finansowego (głównie bankowego)
oraz dążeniem do utrzymania jego bezpieczeństwa i stabilności.

Niniejsza monografia nie powstałaby, gdyby nie życzliwość i wsparcie wielu osób,
bez których prowadzenie badań naukowych na Wydziale Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Szczecińskiego nie byłoby możliwe.

Szczególne podziękowania kieruję do Pana prof. dr. hab. Zbigniewa Ofiarskiego,
który swojej opieki i wsparcia udzielił mi od pierwszego dnia mojej pracy na Wydziale.
Dziękuję Panu Profesorowi za poświęcony czas i za to, że swoją postawą nauczył mnie
pokory, cierpliwości i odpowiedzialności za prowadzone badania. Dziś wiem, że te naj-
ważniejsze cechy umożliwiły mi i będą umożliwiały w przyszłości rozwój naukowy.

Pragnę skierować swoje podziękowania także do recenzentów mojej książki – Pana
dr. hab. Andrzeja Gorgola, prof. UZG oraz Pana dr. hab. Marka Zdebla. Dziękuję Pa-
nom Recenzentom za uwagi i sugestie, dzięki którym mogłam poprawić i uzupełnić
prezentowane rozważania, co bez wątpienia wzbogaciło monografię.

Za życzliwość i wyrozumiałość, które otrzymywałam na każdym etapie prac, pra-
gnę podziękować Pani dr hab. Ewelinie Cała-Wacinkiewicz, prof. US – Dziekanowi Wy-
działu Prawa i Administracji US. Dziękuję Pani Dziekan za wsparcie, na które zawsze
mogłam liczyć i które odczuwałam podczas każdej rozmowy.

Dziękuję także moim wydziałowym przyjaciołom, a w szczególności Pani dr hab.
Annie Barczak, prof. US, dr Adriannie Ogonowskiej i dr. Wojciechowi Bożkowi za każde
dobre słowo, za serdeczność i oferowaną pomoc.

Na koniec, chciałabym wyrazić wdzięczność moim najbliższym – za niegasnącą
wiarę we mnie, za siłę, którą mi przekazywaliście i za opiekę, którą mnie otoczyliście.
Dziękuję Mężowi, moim Córkom i Rodzicom. Wierzę też, że moja ukochana Babcia
czuwała nade mną.

Ewa Kowalewska

Szczecin, listopad 2021 r.
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