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Bogusław Jagusiak, OPZZ  i NSZZ  „Solidarność"  w systemie politycznym Polski 
w latach 1989-2001, Toruń 2004, Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 287, su-
plement 

„Związek  zawodowy jest to dobrowolny, demokratyczny ruch pracowników, który łączy 
swoje siły w celach przedstawiania wspólnych żądań  oraz obrony przysługujących  im praw. Mu-
si być to organizacja stała, przedstawiająca  swoje żądania  długoterminowo. Istota ruchu związ-
kowego tkwi w jego demokratycznym charakterze, a sposób i cele działania określone przez 
pracowników odnoszą  się zarówno do stosunków zewnętrznych, jak i wewnętrznych"1. Zapre-
zentowane przez Autora dość rzeczowe wyjaśnienie terminu jest zabiegiem celowym. Wskazu-
je ono bowiem na to, co będzie stanowić filar  pracy, a także co będzie w niej stałym punktem 
odniesienia. Wprowadzenie własnej definicji  na początku  książki  (s. 13) wydaje się więc bardzo 
pożądane  i zrozumiale. 

Książka  pt. OPZZ  i NSZZ  „ Solidarność"  w systemie politycznym Polski  w latach 1989-2001 
autorstwa Bogusława Jagusiaka2 jest pierwszą  monografią  omawiającą  działalność dwóch naj-
większych polskich central związkowych  w latach 1989-2001. Jak dotąd,  powstawało wiele pu-
blikacji na temat „Solidarności" i proporcjonalnie niewiele o Ogólnopolskim Porozumieniu 
Związków  Zawodowych. Dotyczą  one głównie lat 1980-1989 i są  wśród nich prace prof.  Jerze-
go Holzera: Solidarność"  1980-1981. Geneza i historia (Warszawa 1981), Solidarność  w podzie-
miu (Łódź 1990); Zdzisława Czajki: Związki  zawodowe  a polityka  społeczna  (Warszawa 1987), 
Związki  zawodowe  wobec polityki  płac w okresie  transformacji  (Warszawa 1998); Dariusza Za-
lewskiego Partnerstwo  polityczne NSZZ  „ Solidarność"  i OPZZ  jako reprezentacje  zbiorowych in-
teresów (Warszawa 1998); prof.  Ireneusza Krzemińskiego Proces formowania  się NSZZ  „Soli-
darność"  1980 (Warszawa 1989). 

Miękka obwoluta publikacji przedstawia kontury mapy Polski, które wypełnia zdjęcie z po-
siedzeń Okrągłego  Stołu. Powyżej znajdują  się dwa sztandary: biało-czerwony „Solidarności" 
i biało-niebieski Ogólnopolskiego Porozumienia Związków  Zawodowych. Okładka książki 
jest ciekawą  kompilacją  jej treści i sprawia, że można łatwo odnaleźć ją  wśród innych pozycji na 
półkach w księgarni. Plastyczne przedstawienie treści jest nieprzypadkowe. Posługując  się je-
dynie trzema zdjęciami, Autor doskonale uchwycił największe symbole III Rzeczypospolitej: 
Okrągły  Stół jako symbol pojednania władzy z narodem i związki  zawodowe jako symbol walki 
o wolność. 

1 B. Jagusiak, OPZZ  i NSZZ  „ Solidarność"  w systemie politycznym Polski  w latach 1989-2001, Toruń 2004, 
s. 13. 
2 Bogusław Jagusiak jest doktorem nauk humanistycznym w zakresie nauki o polityce i pracuje w Instytu-
cie Organizacji i Zarządzania  Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego  oraz w Wyż-
szej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Jego prace dotyczą  systemów politycznych i ruchu 
związkowego.  Wśród nich są:  OPZZ  i NSZZ  „Solidarność"  wobec procesu integracji  europejskiej  (2002), 
Bezpieczeństwo socjalne na przykładzie  działalności  związków  zawodowych  (2002), Związki  zawodowe  a ad-
ministracja publiczna (2003). Publikacja OPZZ  i NSZZ  „Solidarność"  w systemie politycznym Polski  w la-
tach 1989-2001 była rozprawą  doktorską  napisaną  pod kierunkiem prof.  dr. hab. Konstantego Adama 
Wojtaszczyka. Została zrecenzowana przez prof.  zw. dr. hab. Eugeniusz Zielińskiego (pracownika Insty-
tutu Nauk Politycznych UW) i dr. hab. Joachima Stefana  Osińskiego (pracownika Katedry Administracji 
Publicznej SGH). Obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 29 IX 2003 r. na Wydziale Dziennikarstwa 
i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. 
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Konstrukcja książki  jest klarowna, podzielona problemowo na pięć rozdziałów, liczących 
od kilkunastu do kilkudziesięciu stron. Najkrótszy (18 s.) jest rozdział I będący  wprowadze-
niem w tematykę związków  zawodowych, a najdłuższy (69 s.) ostatni, traktujący  o miejscu cen-
tral związkowych  w transformacji  systemowej. Zastosowane ramy czasowe znajdują  swoje uza-
sadnienie zarówno w odniesieniu do 1989 r. (obrady Okrągłego  Stołu), jak i 2001 r. (wybory 
samorządowe  i porażka AWS). Potraktowanie tematu szerzej mogłoby spowodować pominię-
cie istotnych problemów dotyczących  zagadnień związkowych. 

Rozdział I, Związki  zawodowe  w systemie politycznym współczesnego  państwa, jest próbą 
zdefiniowania  terminu i istoty związków  zawodowych. Autor w celu wyjaśnienia pojęcia sięga 
nie tylko do opracowań polskich, ale też angielskich i niemieckich (s.11-12). Jest to niewątpli-
wie mocna strona rozdziału, która pozwala wniknąć  głębiej do korzeni ruchu związkowego, 
mającego  swe początki  właśnie w Europie Zachodniej (Wielka Brytania, Francja, Niemcy). Po-
nadto Autor słusznie ustala własną  definicję  na potrzeby swojego opracowania i dokonuje ty-
pologii związków  pod względem orientacji programowo-politycznych i struktury wewnętrznej 
(s. 14-22). Dokonana z dużą  skrupulatnością  analiza pozwala przybliżyć ruch związkowy  w in-
nych krajach europejskich, a równocześnie pokazać podobieństwa i różnice między związkami 
polskimi a zachodnimi. Na końcu tej części B. Jagusiak określa funkcje  związków  zawodowych 
we współczesnym systemie politycznym (s. 22-28), co być może miałoby lepsze zastosowanie 
w rozdziale IV, w którym Autor opisuje założenia programowe związków  zawodowych lub V, 
który traktuje o miejscu związków  zawodowych. Niemniej jednak właściwie określa i opisuje 
ich zadania, podkreślając  jednocześnie stagnację, a nawet wręcz spadek skuteczności działania 
w minionym i obecnym stuleciu. 

Rozdział II, zatytułowany Geneza i rozwój związków  zawodowych  w Polsce, jest krótką  hi-
storią  polskiego ruchu związkowego.  Autor dzieli jego rozwój na cztery etapy: 1) pod zabora-
mi, 2) II Rzeczypospolitej, 3) Polski Ludowej, 4) III Rzeczypospolitej i przedstawia rejestr or-
ganizacji związkowych  po 1980 r. Ponadto podaje ich podstawy prawne, odwołując  się do pra-
wa międzynarodowego (Deklaracji Praw Człowieka i konwencji Międzynarodowej Organiza-
cji Pracy), Konstytucji z 2IV 1997 r., Ustawy o związkach  zawodowych z 23 V 1991 r. i innych 
form  prawnych, tj. Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania cywilnego. Ta część pracy jest nie-
zmiernie ważna, choć zdziwienie może budzić fakt,  iż polski ruch związkowy  o tradycjach prze-
szło dwustuletnich przedstawiony został jedynie na kilku stronicach (s. 29-39). Autor potrak-
tował go więc dość pobieżnie i niezbyt adekwatnie do tytułu całego rozdziału. Ponadto zdumie-
nie wywołuje kompletny brak odniesienia do 1795 r., który Autor uznał za początek  działalno-
ści związkowej  pod zaborami, przechodząc  natychmiast do 1802 r., a następnie do 1809 i dalej 
(s. 29). Z tak przedstawionej historii ruchu związkowego  można niewiele wywnioskować, a na-
wet zgubić główne założenia lektury. Natomiast dużą  zaletą  tego rozdziału jest analiza do-
kumentów międzynarodowych, państwowych i usytuowanie w nich związków  zawodowych 
(s. 47-63). Do przestudiowanych dokumentów dodałabym tylko jeszcze Międzynarodowy Pakt 
Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r., Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Spo-
łecznych i Kulturalnych z 1976 r., jak i dokumenty Międzynarodowej Helsińskiej Federacji 
Związków  Zawodowych (MFZZ), utworzonej w 1982 r. 

W rozdziale III Struktury  wewnętrzne NSZZ  „ Solidarność"  i OPZZ  czytelnik zapoznaje się 
z zasadami członkostwa w związkach,  z ich strukturą  organizacyjną,  procedurami decyzyjnymi 
i kwestią  ekspertów związkowych.  Co więcej, Autor porównuje polskie struktury związkowe 
z francuskimi,  brytyjskimi i niemieckimi. W sposób szczegółowy przedstawia różnice organiza-
cyjne pomiędzy NSZZ „S" i OPZZ. Tak samo precyzyjnie zaprezentował dość skomplikowaną 
strukturę funkcjonowania  NSZZ „Solidarność" — pionową  i poziomą  (s. 72, 75-77), OPZZ 
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(s. 82-83), jak również struktury takich związków  zawodowych, jak: Powszechna Konfederacja 
Pracy (s. 79), Kongres Związków  Zawodowych Wielkiej Brytanii (s. 81), Federacja Niemiec-
kich Związków  Zawodowych (s. 87). Rysunkowe wersje podziałów organizacyjnych są  niewąt-
pliwie bardzo czytelne i zrozumiale dla czytelnika. 

Założenia  programowe NSZZ  „Solidarność"  i OPZZ  to tytuł kolejnego rozdziału (s. 96-
-124). B. Jagusiak zaczyna go od podania wzorca ruchu związkowego,  czyli określa, czym powi-
nien zajmować się związek,  jakie mieć kompetencje. Zasadnie wartościuje i różnicuje polskie 
centrale NSZZ „S" i OPZZ pod względem ideologicznym, biorąc  pod uwagę kwestie człowie-
ka, społeczeństwa, ustroju gospodarczego i politycznego. Na kolejnych stronach przedstawia 
ewolucję programową  obu związków  (s. 102-113), omawiając  skrupulatnie zjazdy „Solidarno-
ści" i OPZZ. Zastrzeżenie jednak budzi wąskie  i pobieżne zaprezentowanie rozwoju progra-
mowego OPZZ (niespełna 4 s.), a nader rozbudowane NSZZ „S" (6 s.). Istotną  kwestią  jest 
analiza ruchu związkowego  w świetle kluczowych problemów spoleczno-ekonomicznych pol-
skiej transformacji,  czyli bezrobocia, polityki plac, restrukturyzacji, prywatyzacji przemysłu 
i polityki społecznej. Rozwiązania  ówczesnych problemów społeczno-gospodarczych przez 
polskie centrale związkowe  zostały zaprezentowane w postaci odrębnych tabel (s. 118-119). 
W odniesieniu do tego ukazuje skalę zależności od partii politycznych i rządu.  Ponadto w pod-
rozdziale Związkowe  wizje integracji  europejskiej  porusza nie mniej ważne sprawy negocjacyj-
ne, związane  z przystąpieniem  Polski do Unii Europejskiej (s. 121-124). 

Ostatni rozdział Miejsce  NSZZ,,  Solidarność"  i OPZZ  w transformacji  systemowej jest synte-
zą  roli związków  zawodowych w okresie przemian po 1990 r. i wydaje się być bardzo ciekawym 
fragmentem  pracy. B. Jagusiak charakteryzuje kolejne etapy aktywności związkowej  w latach 
1989-1993, 1994-1997, 1997-2001. Poza tym słusznie wskazuje na trwałe powiązania  związ-
kowców z politykami, partiami politycznymi i organizacjami biznesu, tj. Konfederacją  Praco-
dawców Polskich (KPP), Business Center Club (BCC), Polską  Radą  Biznesu (PRB), Krajową 
Izbą  Gospodarczą  (KIG). Nie myli się w swych wnioskach i spostrzeżeniach, które dobitnie 
uzmysławiają  zainteresowanym ogromną  skalę powiązań  związkowców  z innymi podmiotami, 
czego mógł nie być do końca świadomy czytelnik. Nawet objętość przeznaczona do prezentacji 
tego zagadnienia (s. 144-178) świadczy o powadze wzajemnych relacji. Autor dokonuje anali-
zy wyników wyborów do sejmu Rzeczypospolitej z udziałem związkowców  NSZZ „S" i OPZZ 
w latach 1989, 1991, 1993 i 1997, podając  pozytywne i negatywne cechy ich upolitycznienia. 
Szczególną  uwagę — i słusznie — zwraca na Komisję Trójstronną,  poświęcając  jej osobny pod-
rozdział. W dalszej części rozdziału prezentowane są  związkowe  formy  protestu, które Autor 
wyeksponował w oddzielnej tabeli zbiorczej (s. 185-189). Usytuowanie tego zagadnienia było 
potrzebne w pracy, szkoda tylko, że Autor w żaden sposób się do nich nie ustosunkowuje. 

Książkę  prócz zakończenia i bibliografii  zamyka suplement (s. 212-287), będący  niewątpli-
wym walorem publikacji, w którym znaleźć można Statut Ogólnopolskiego Porozumienia 
Związków  Zawodowych OPZZ z 25 V 2002 r., Statut NSZZ „S" i wywiady z takimi osobami, 
jak: Maciej Manicki (przewodniczący  OPZZ), Sławomir Broniarz (przewodniczący  ZNP), Ja-
nina Owczarek (prezes Krajowego Związku  Zawodowego Pracowników Polskiej Akademii 
Nauk), Marian Krzaklewski (przewodniczący  NSZZ „S"), Jacek Gąsiorowski  (przewodni-
czący  NSZZ „S" Zarządu  Regionu Mazowsze), Bogdan Kubiak (przewodniczący  Sekretariatu 
Transportowców NSZZ „S"). Dołączony  suplement pozwala łatwo wejrzeć w dokumenty re-
gulujące  istnienie obu central, w ich prawa, obowiązki,  organy, majątek,  tryby powoływania 
i odwoływania członków itd. 

Metodami zastosowanymi w pracy były najczęściej: porównanie, opis przemian społecz-
no-politycznych po 1989 r., jego wnikliwa analiza, a także poszukiwanie analogii i syntez. Za 
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bardzo przydatne należy uznać zastosowanie przez Autora podejścia instytucjonalnego, które 
dzięki wykorzystaniu różnorodnych aktów prawnych umiejscawia związki  zawodowe w syste-
mie państwa i prawa. 

Przyjęta przez Autora książki  główna hipoteza, że „tradycyjna rola związków  zawodowych 
w warunkach polskiej transformacji  systemowej uległa dekompozycji" (s. 6-7), jest trafna, 
choć nienowatorska. Wystarczy bowiem przeanalizować pełną  nazwę „Solidarności". Zwróci-
łabym tu szczególną  uwagę na pojęcie „samorządny",  który znaczy tyle, co „rządzący  się sam", 
„samodzielnie kierujący  swoją  działalnością".  A zatem oznacza to, że już z samej nazwy 
związek  inspirował do rządzenia.  Nie powinien budzić więc zaskoczenia fakt,  iż związki  chciały 
i chcą  być u władzy. Dekompozycja lat 1989-2001 polegała na przyjmowaniu przez centrale 
związków  zawodowych funkcji  partii politycznych, co potwierdziły wnikliwe analizy dokumen-
tów z tego okresu. Jednym z dowodów tej tezy jest chociażby obecność wielu przywódców 
związkowych,  czy to w byłym, teraźniejszym parlamencie, czy strukturach rządowych  (Bogdan 
Borusewicz, Władysław Frasyniuk, Andrzej Celiński, Lech i Jarosław Kaczyńscy, Lech Wałęsa, 
Donald Tusk, Bronisław Geremek, Tadeusz Mazowiecki i wielu innych). Ma rację Autor, 
sądząc,  że „Solidarność" przekształciła się ze związku  zawodowego w ruch społeczno-politycz-
ny, partię lub grupę partii politycznych. 

Z kolei Ogólnopolskie Porozumienie Związków  Zawodowych było silnie powiązane  z So-
juszem Lewicy Demokartycznej. W1991 r. OPZZ tworzyło trzon SLD, choć jego rola była zde-
cydowanie mniejsza niż „Solidarności". OPZZ występowało w podwójnej roli w trakcie wybo-
rów parlamentarnych — jako związkowcy  i ci, którzy podejmują  decyzję, w rezultacie rządząc 
partią  i krajem. 

B. Jagusiak jest przekonany, że granice działania związków  zatarły się z tymi obowiązujący-
mi w ruchach politycznych. Dowodemnato są  ujemne konsekwencje, tj. brak współpracy i dia-
logu między partnerami społecznymi, jednoznaczne ukierunkowanie prawej strony sceny poli-
tycznej, zanik tradycyjnych funkcji  związkowych,  upolitycznienie w odniesieniu do NSZZ „S", 
jak i OPZZ. Obok ich ujemnych stron dostrzec można te dodatnie, a mianowicie udział związ-
kowców w sprawowaniu władzy w państwie, zapobieganie procesowi unifikacji  i utrwalanie re-
form  wolnorynkowych, demokratycznych i w końcu stworzenie fundamentów  wolności, soli-
darności i demokracji. Autor potwierdza konstatacje Joachima Osińskiego3 i Juliusza Gardaw-
skiego4, zgodnie z którymi centrale związkowe  znalazły się na rozdrożu, łącząc  elementarne za-
dania partii i związków  zawodowych. Podzielam zdanie Autora w kwestii związków,  które po 
1989 r. dotknął  głęboki kryzys tożsamości spowodowany rozwojem konkurencji gospodarczej, 
najnowszej technologii, procesem globalizacji. Przewaga funkcji  politycznej obu central nad 
funkcją  partycypacyjną  spowodowała osłabienie związków  zawodowych, a nawet ich rozbicie, 
np. przez Sojusz Lewicy Demokratycznej. 

Moim zdaniem książka  OPZZ  i NSZZ,,  Solidarność"  jest nieocenionym źródłem do pozna-
nia historii rozwoju polskiego ruchu związkowego.  Dobrą  jej stroną  są  klarowne tabele (20), 
zestawiające  dane, wyniki, klasyfikacje,  różnice, proponowane rozwiązania  i wykresy przedsta-
wiające  struktury organizacyjne. Autor, wyróżniając  się znakomitą  orientacją  w tematyce 

3 J. Osiński (red.), Globalna gospodarka  — lokalne  społeczeństwo:  świat na progu XXI  wieku,  Warszawa 
2001; Polska  w przededniu  członkostwa  w Unii  Europejskiej:  nadzieje  i obawy, Warszawa 2002. 
4 J. Gardawski, Związki  zawodowe  na rozdrożu,  Warszawa 2001; J. Gardawski, B. Gąciarz,  A. Mokrzew-
ski, W. Pańków, Rozpad  bastionu? Związki  zawodowe  w gospodarce  prywatyzowanej,  Warszawa 1999; 
J. Gardawski, L. Gilejko, T. Żukowski, Związki  zawodowe  w przedsiębiorstwach  przemysłowych,  Warszawa 
1994. 
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związkowej,  bazuje na rozbudowanej bibliografii,  opartej na monografiach,  artykułach, do-
kumentach, tj. aktach prawnych, sprawozdaniach z kongresów NSZZ „S" i OPZZ, biulety-
nach związkowych  i wywiadach z liderami związków.  Są  wśród nich Biuletyn Informacyjny 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność", wydawany od 1989 r., „Przegląd  Wydarzeń Związ-
kowych" OPZZ, „Trybuna Związkowa"  OPZZ, „Nowy Tygodnik Popularny", czy „Parla-
mentarny Przegląd  Wydarzeń Związkowych"  OPZZ. Pracę oparto również na dorobku In-
stytutu Pracy i Spraw Socjalnych oraz badaniach sondażowych. Bogate źródło stanowią  też 
bieżące  materiały z posiedzeń, zjazdów, kongresów. Publikacja porusza istotne problemy 
ubiegłego stulecia i przynosi nowe spojrzenie na ruch związkowy  w Polsce, rozszerza i uzu-
pełnia wiedzę badaczom ruchu związkowego.  Jest napisana językiem starannym i zrozumia-
łym, w sposób szczegółowy, ale zwięzły i treściwy. Jedynymi mankamentami książki  są:  brak 
odniesienia się do wiadomości o formach  protestów, a także do innych ważnych dokumen-
tów regulujących  kwestię związków  zawodowych, brak wyjaśnienia nazewnictwa central 
związkowych,  powierzchowne potraktowanie niektórych tematów pracy, przewaga treści o 
„Solidarności" nad tymi o OPZZ, co wynika z trudności uzyskania materiałów traktujących 
równocześnie o obu centralach. Poza tym częsty charakter panegiryczny prac na temat „So-
lidarności" mógł również wpłynąć  na jej jednostronne potraktowanie. 

Reasumując,  trzeba stwierdzić, że książka  Bogusława Jagusiaka jest pozycją  niezwykle po-
mocną  i potrzebną  zwłaszcza w dobie IV Rzeczypospolitej, w której ta tematyka jest wciąż  ży-
wa i budzi szereg kontrowersji. To interesująca  monografia,  prezentująca  narodziny państwa 
postkomunistycznego na czele z ruchem związkowym,  który zwłaszcza w latach 90. przestał 
być „związkowy",  a stal się bardziej „polityczny". Rozbudowana bibliografia,  wnikliwa analiza 
dokumentów i źródeł, jak również erudycja Autora czynią  pozycję godną  rekomendacji. 
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Bezpośrednio po zjednoczeniu Niemiec Bundestag, za pośrednictwem specjalnej komisji 
parlamentarnej, podjął  próbę przeanalizowania historii NRD. Wychodzono z założenia, że 
znajomość jak największej liczby faktów  i wnioski z nich wyciągnięte  ułatwią  integrację świeżo 
przyłączonych  obywateli. Komisja zamówiła setki analiz i ekspertyz, a jej bogaty, choć bardzo 
pobieżnie opracowany, dorobek został opublikowany w formie  potężnej, osiemnastotomowej 
edycji1. Choć materiał byl obfity,  po kilku latach powołano kolejną  komisję, mającą  zajmować 
się tym samym problemem. W1998 r. komisja ta zaproponowała, a Bundestag uchwalił, ustawę 
o powołaniu Stiftung  zur Aufarbeitung  der SED-Diktatur. Fundacja pośród swych statuto-
wych celów ma dokumentowanie przejawów społecznego oporu przeciw enerdowskiej władzy, 
wspieranie podobnych projektów prowadzonych przez inne instytucje i osoby prywatne, 

1 Materialien  der  Enquete-Kommission  „Aufarbeitung  von Geschichte und  Folgen  der  SED-Diktatur 
un Deutschland"  (12.  Wahlperiode  des  Deutschen Bundestages),  Hg. vom Deutschen Bundestag, t. I-VIII, 
Baden-Baden i Frankfurt  am Main 1995. 


