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Dr Jan Brol nale¿a³ do tych wybitnych prawników, którzy potrafili znako-
micie ³¹czyæ œwietne wyczucie i znajomoœæ praktyki prawniczej z g³êbo-
k¹ wiedz¹ teoretyczn¹ i zaciêciem badawczym. By³ wybitnym cywilist¹,
ale jednoczeœnie prezentowa³ wszechstronne przygotowanie prawnicze,
które sprawia³o, ¿e z prawdziw¹ swobod¹ i znawstwem ³¹czy³ ró¿ne w¹t-
ki dyscyplin prawniczych, prowadz¹c badania na styku wielu dyscyplin:
prawa pracy, prawa procesowego, prawa administracyjnego, prawa go-
spodarczego publicznego. Zmys³ praktyczny oraz wyczucie autentycz-
nych potrzeb i celów zwi¹zanych z funkcjonowaniem mechanizmów
prawnych pozwala³y Mu trafnie identyfikowaæ najwa¿niejsze problemy
i pokazywaæ, gdzie le¿y istota rzeczy. To by³ tak¿e powód, dla którego
by³ cenionym i poszukiwanym wyk³adowc¹, zawsze chêtnie s³uchanym
przez praktyków, z którymi potrafi³ prowadziæ pasjonuj¹c¹ dyskusjê,
nie czyni¹c uników i nie ukrywaj¹c zagadnieñ sprawiaj¹cych najwiêksze
komplikacje w praktyce. Nale¿a³ do grona, jak¿e ju¿ nielicznego, prawni-
ków dysponuj¹cych szerok¹ wizj¹ systemu prawa, w którym wszystkie
elementy ³¹czy³y siê w spójn¹ ca³oœæ, a jeœli zdarza³o siê inaczej — to po-
szukiwali m¹drej, racjonalnej wyk³adni, aby tê spójnoœæ mimo wszystko
osi¹gn¹æ. W¹ska specjalizacja, typowa dla wielu prawników m³odsze-
go pokolenia, jak¿e czêsto prowadzi do tego, ¿e dostrzegaj¹c jedynie
szczegó³y i nie widz¹c ca³oœci, traci siê z pola widzenia to, co w prawie
wydaje siê najwa¿niejsze — poczucie common sense, bez którego upra-
wianie prawa staje siê rozwi¹zywaniem rebusów, a nie poszukiwaniem
racjonalnego celu, którego osi¹gniêciu powinno ono s³u¿yæ. Podejœcie
dr. Jana Brola, zaznaczaj¹ce siê we wszystkich Jego pracach, by³o zgo³a
inne: cechowa³o je zawsze mocne i rzetelne przekonanie, ¿e przyjmo-
wana wyk³adnia i praktyczne stosowanie mechanizmów prawnych nie
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jest celem samym w sobie, ale ma zmierzaæ do rozwi¹zywania konkret-
nych i rzeczywistych problemów ludzi, do których s¹ one adresowane.
Taki sposób uprawiania prawa — wpisany w liczne monografie, artyku-
³y i inne opracowania dr. Jana Brola — wart jest dzisiaj przypomnienia,
przede wszystkim po to, by móg³ znaleŸæ On swoich kontynuatorów
wœród m³odszych prawników.

Wspó³praca z dr. Janem Brolem, któr¹ podj¹³em w pocz¹tkach
lat dziewiêædziesi¹tych w ramach Instytutu Wymiaru Sprawiedliwoœci,
sprawia³a mi zawsze przyjemnoœæ i satysfakcjê, zmieni³a znacz¹co moj¹
perspektywê spojrzenia na zjawiska prawne, wczeœniej nieomal wy³¹cz-
nie kszta³towan¹ przez czysto teoretyczne, klasyczne podejœcie uniwer-
syteckie. W badaniach nad prawem prowadzonych w IWS wszyscy ko-
rzystaliœmy obficie z Jego ogromnego doœwiadczenia i wyczucia praktyki.
By³ to czas fascynuj¹cych zmian systemowych, prawdziwego przewrotu
w funkcjonowaniu mechanizmów prawnych rz¹dz¹cych obrotem go-
spodarczym. Bez ¿adnej przesady mo¿na powiedzieæ, ¿e dr Jan Brol
by³ jednym z tych prawników, którzy doskonale wyczuwali ducha cza-
su i koniecznoœæ zastosowania liberalnej aksjologii gospodarczej, która
stanowi³a podstawê mechanizmów tworz¹cej siê gospodarki rynkowej.
By³ zapewne pierwszym z prawników, który podj¹³ próbê ca³oœciowego
opisania praktyki funkcjonowania spó³ek handlowych w nowym oto-
czeniu gospodarczym, znakomicie identyfikuj¹c wszystkie najtrudniej-
sze problemy, jakie pojawia³y siê w tamtym okresie w sferze stosowania
przywracanych do ¿ycia mechanizmów obowi¹zuj¹cego jeszcze wtedy
w znacz¹cej czêœci Kodeksu handlowego (por. opracowanie Spó³ki prawa
handlowego, Warszawa 1993). Podejmowa³ z pasj¹ tematy trudne, wyma-
gaj¹ce wyobraŸni prawniczej i najlepiej odpowiadaj¹ce na wyzwania
tamtego czasu, zwi¹zane z tworzeniem nowej infrastruktury gospodar-
czej, takie jak: prywatyzacja, rejestr handlowy, postêpowanie upad³o-
œciowe, dostosowanie prawa prywatnego do standardów europejskich.
Przy znacz¹cym wk³adzie dr. Jana Brola powsta³a seria opracowañ Insty-
tutu Wymiaru Sprawiedliwoœci poœwiêconych m.in. europejskim stan-
dardom prawnym w sferze prawa handlowego i prawa gospodarcze-
go, by³ On tak¿e wspó³autorem pierwszego, ca³oœciowego opracowania
na temat dyrektyw wspólnotowych odnosz¹cych siê do spó³ek handlo-
wych.

Jako wybitny znawca praktyki funkcjonowania wymiaru sprawied-
liwoœci, dysponuj¹c wieloletnim doœwiadczeniem sêdziowskim, odegra³
znacz¹c¹ rolê przy tworzeniu w ramach IWS raportu na temat sytuacji
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w s¹downictwie i kierunków koniecznych zmian (Quo vadis Iustitia?, War-
szawa 1996), który stanowi³ podstawê szerokiej dyskusji w œrodowisku
prawniczym, przede wszystkim sêdziowskim. Pe³ni¹c funkcje kierowni-
ka sekcji cywilistycznej IWS w latach 1998–2007, umiejêtnie i z wyczu-
ciem kierowa³ pracami zespo³u, zapewniaj¹c wysoki poziom i rzetelnoœæ
prowadzonych badañ.

Dr Jan Brol by³ pasjonatem pracy. Nie ustawa³ nigdy, mimo towa-
rzysz¹cych Mu od wielu lat k³opotów zdrowotnych. Jeszcze w ostat-
nich miesi¹cach przed odejœciem przygotowywa³ opracowanie wyników
niezmiernie wa¿nych i interesuj¹cych badañ na temat postêpowañ s¹-
dowych w sprawach odpowiedzialnoœci odszkodowawczej za szkody
wyrz¹dzone w instytucjach medycznych i przez pracowników s³u¿by
zdrowia.

Last but not least dr Jan Brol by³ tym, który przez ostatnie blisko 20 lat
wspiera³ z oddaniem i rzetelnoœci¹ dzia³ania IWS na wszystkich polach,
wspó³tworz¹c koncepcje jego funkcjonowania, strukturê i organizacjê.
Nigdy siê nie poddawa³, zawsze myœla³ konstruktywnie i podpowia-
da³ najlepsze rozwi¹zania. Wszystkim, którzy wspó³pracowali z dr. Ja-
nem Brolem bêdzie ogromnie brakowa³o Jego pozytywnego nastawienia
do œwiata, dobrej rady, uœmiechu, poczucia humoru i ¿yczliwoœci, któr¹
przejawia³ niezmiennie wobec swojego otoczenia.

¯egnamy Go z wielkim smutkiem, ale i nadziej¹, ¿e pamiêæ, któr¹ po
sobie pozostawi³, bêdzie nam stale towarzyszy³a.

Marek Safjan


