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V

Przedmowa

Oddaję w Państwa ręce zupełnie nowy tom 16B Systemu Prawa Prywatnego po-
święcony spółkom osobowym. 

Jestem bardzo wdzięczny Panu Profesorowi Andrzejowi Szajkowskiemu za zaufa-
nie, którym obdarzył mnie, rekomendując mnie Instytutowi Nauk Prawnych Polskiej 
Akademii Nauk i Wydawnictwu C.H. Beck  jako Jego sukcesora  w roli redaktora 
naukowego tomu Systemu Prawa Prywatnego o prawie spółek osobowych. To wielka 
odpowiedzialność. 

Nie mam pewności, czy sprostałem słusznym oczekiwaniom Pana Profesora 
Andrzeja Szajkowskiego,  który wraz z Panem Profesorem Stanisławem Sołtysińskim 
stworzył podwaliny polskiego prawa spółek po 1989 roku. 

Czas, w którym przyszło zmierzyć mi się z wielkim wyzwaniem, jakim jest bycie 
redaktorem naczelnym Systemu Prawa Prywatnego w części dotyczącej prawa handlo-
wego jest bowiem szczególny. Jestem bowiem nie tylko profesorem prawa cywilnego 
i handlowego, ale i, a może przede wszystkim, adwokatem. 

Czas pracy nad nowym tomem Systemu Prawa Prywatnego, zbiegł się z moim 
bardzo dużym zaangażowaniem w walkę o sprawy fundamentalne dla każdego z nas, 
o wolność, o praworządność, o wolne sądy. 

Słowa podziękowań kieruję do Pana Profesora Andrzeja Szajkowskiego za Jego 
cierpliwość wobec mnie, że tematyka tego tomu musiała konkurować i przegrywała 
z moją walką jako adwokata o praworządność. Ale przecież w DNA prawa handlowego 
jest wpisana walka o wolność. Prawo handlowe bez wolności, której bezpiecznikiem 
są wolne sądy, wolne media, wolne uniwersytety, nie istnieje. Mając poczucie winy, że 
niniejszy tom nie ukazał się wcześniej, nie mam zarazem poczucia winy, bo chciałem, 
aby ten tom oddychał wolnością, która jest tak fundamentalna dla biznesu.

Wolność jest fundamentem dla wspólników spółek osobowych. Prawo spółek oso-
bowych jest prawem o wolności. Prawo spółek kapitałowych czerpie i wywodzi się od 
spółek osobowych. Prawo spółek osobowych wyznacza standardy dla prawa spółek 
kapitałowych. 

Ten tom nie jest kontynuacją poprzedniego wydania. Autorzy są – co do zasady – 
nowi. Ten tom jest nowym wydaniem Prawa spółek osobowych.  Prawo spółek osobo-
wych jest prawem o … wspólniku jako osobie. Współcześnie zapomina się, że spółka 
to … wspólnik, a spółka jest tylko skorupą organizacyjno-prawną. Dąży się w imię 
doktryny CSR, a obecnie ESG, do uspołecznienia spółki, ale uspołecznienie spółki 
to uspołecznienie obrotu gospodarczego, a tego już doświadczyliśmy. Jeżeli stracimy 
z pola widzenia osobę wspólnika na rzecz najbardziej szczytnych idei, to zniszczymy 
ideę spółki jako wspólnoty osób, które chcą razem robić biznes, ryzykując własnym 
majątkiem, biznes, który ma uczynić nasz świat lepszym. Uspołecznianie prawa spółek 
w imię tak czy inaczej rozumianej idei ESG zabija spółkę jako wspólnotę osób, które 
łączą się, aby tworzyć wartość dla siebie i społeczeństwa.  

Ten tom jest początkiem nowego otwarcia. Prawdopodobnie ten tom nie jest ideal-
ny, ale chciałbym, aby System Prawa Prywatnego stał się systemem wartości i zasad, 



a nie kolejnym, technicznym komentarzem do przepisów  Kodeksu spółek handlowych 
i bibliografią każdego, także niemądrego, poglądu wymagającego skomentowania. Sta-
rałem się ukazać to na przykładzie spółki cywilnej, spółki-matki każdej spółki, o której 
napisałem w tym tomie. 

Proces przemiany myślenia, czym powinien być System Prawa Prywatnego z natury 
rzeczy, musi być rozłożony w czasie. Głęboko wierzę, że współautorzy tekstów niniej-
szego tomu, w których treści nie ingerowałem w ogóle, dadzą się porwać mojemu my-
śleniu o tym, czym powinien być System Prawa Prywatnego, a każde kolejne wydanie 
będzie jeszcze lepsze niż obecne. 

Mówią mi, że profesorowi prawa handlowego nie przystoi powoływać się na lite-
raturę nienaukową. Ja jednak jestem uparty i odporny na myślenie wedle przyjętych 
standardów. 

Chciałbym więc zakończyć moją przedmowę cytatem z Kubusia Puchatka: 

„Myślenie nie jest łatwe, ale można się do niego przyzwyczaić”.      

Warszawa, 29.9.2022 r.    Prof. dr hab. Michał Romanowski
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