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Przedmowa

Niniejsza monografia, poświęcona problematyce publicznoprawnych kar pienięż-
nych o charakterze prewencyjnym, stanowi efekt kilkuletniej pracy badawczej.

Mając możliwość wyrażenia wdzięczności osobom, które służyły mi życzliwym
wsparciem w trakcie prowadzenia badań naukowych, w pierwszej kolejności składam
serdeczne podziękowania Panu prof. dr. hab. Zbigniewowi Ofiarskiemu, mojemu Men-
torowi i Mistrzowi, dzięki któremu rodziły się moje inspiracje naukowe i który swoją
postawą kształtował nie tylko moje poglądy, ale i całą drogę naukową. Na wartościach,
zaszczepionych i pielęgnowanych przez Pana Profesora opierać będę dalszy rozwój,
za co Panu Profesorowi jestem bardzo wdzięczny.

Równie serdeczne podziękowania pragnę złożyć Pani Dziekan Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, dr hab. Ewelinie Cała-Wacinkiewicz,
prof. US. Dzięki tworzonemu na Wydziale naukowemu klimatowi, sprzyjającemu roz-
wojowi, jak i prowadzonym z Panią Dziekan dyskusjom, dostrzec mogłem nowe me-
rytoryczne ujęcie badanych zagadnień i wyjść poza spojrzenie właściwe jedynie prawu
finansowemu. Dziękuję zwłaszcza za oparte na przyjaźni budowanie świadomości na-
ukowej.

Dziękuję recenzentom niniejszej monografii – Panu prof. dr. hab. Mariuszowi Po-
pławskiemu oraz Panu dr. hab. Jackowi Wantochowi-Rekowskiemu, prof. UMK, za cenne
uwagi i sugestie. Stanowiły one nieocenioną pomoc w nadaniu ostatecznego kształtu
monografii, wzbogacając ją naukowo.

Dziękuję Koleżankom i Kolegom z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Szczecińskiego za współpracę w podejmowanych inicjatywach naukowych, dydaktycz-
nych i organizacyjnych, zwłaszcza dr Ewie Kowalewskiej, z którą dane mi jest dążyć do
pokonywania kolejnych etapów rozwoju naukowego.

Szczególne podziękowania kieruję w stronę moich najbliższych: mojej ukochanej
Żony Justyny, Syna Antka, moich wspaniałych Rodziców, Braci i ich Rodzin oraz moich
Przyjaciół. Z całego serca dziękuję Wam za cierpliwą obecność przy mnie, za wiarę
w moje umiejętności oraz za wsparcie na drodze do osiągnięcia wymarzonego celu. Bez
Was nie byłoby tej książki, dlatego Wam ją dedykuję!
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