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Kalendarium
8 lipca 1980 r. – drastyczny wzrost cen posiłków w zakładowej stołówce stał się powodem strajku pracowników Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku. Wydarzenie to zapoczątkowało szeroką akcję protestacyjną obejmującą 150 zakładów pracy 
na Lubelszczyźnie,  która przeszła do historii jako „Lubelski Lipiec 1980” .

31 sierpnia 1980 r. – Porozumienia sierpniowe kończące falę strajków.

Wrzesień 1980 roku jest okresem burzliwych dyskusji nad przyszłością organizacji związkowej na UMCS, gdzie działa tylko Związek Nauczycielstwa Polskiego. 
W instytutach i na wydziałach odbywają się pracownicze zebrania, na których mówi się o konieczności tworzenia wolnych, niezależnych i samorządnych struktur związkowych, dyskutuje o programach takich związków, formułuje postulaty wobec władz 
Uczelni.

1 października 1980 r. – odbyło się Uczelniane Założycielskie Zebranie Delegatów. Powołany został Uczelniany Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, którego pierwszym przewodniczącym został Stefan 
Symotiuk.

16 grudnia 1980 r. – pierwsze  Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” UMCS.  Wybrano  przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UMCS, którym został Jerzy Bartmiński oraz 25-osobową Komisję Zakładową, Komisję 
Rewizyjną i delegatów na Regionalne Zebranie Delegatów.

18 grudnia 1980 r. – pierwsze posiedzenie Komisji Zakładowej w tymczasowym lokalu (pokój 301 Instytutu Fizyki).

26 maja 1981 r. – sprawozdawczo-wyborcze Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” UMCS.  Związek liczył 2782 członków skupionych w 10 komisjach oraz 18 samodzielnych kołach. Wydawany był biuletyn informacyjny „Solidarność 
Uniwersytecka”. Siedzibą KZ stały się pomieszczenia na XIV piętrze rektoratu przekazane związkowi  przez Rektora UMCS prof. dr. hab. Wiesława Skrzydłę.

13 grudnia 1981 r. – wprowadzenie stanu wojennego i delegalizacja Związku. 

14 grudnia 1981 r. – Senat UMCS podjął uchwałę stanowiącą protest przeciw wprowadzeniu stanu wojennego i represjom. 

25 maja 1982 r. – odwołanie przez Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki Rektora UMCS prof. Tadeusza Baszyńskiego, spowodowane odmową zwalniania pracowników związanych z NSZZ „Solidarność”, m. in. prof. Zofii Sękowskiej i prof. 
Henryka Renigera.

Czerwiec 1987 r. – delegacja NSZZ „S” UMCS wzięła udział w spotkaniu z Ojcem Świętym na Czubach i wręczyła Mu pamiątkową statuetkę jako dar od Związku. 

17 kwietnia 1989 r. – ponowna legalizacja NSZZ „Solidarność”.

16 maja 1989 r. – pierwsze po relegalizacji związku Walne Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „S” UMCS, na którym określono strukturę związku na UMCS i wybrano Ryszarda Setnika na przewodniczącego Komisji Zakładowej.

27 listopada 1990 r. – Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „S” UMCS udziela poparcia Lechowi Wałęsie w drugiej turze wyborów prezydenckich, pomimo zaniepokojenia jego wypowiedziami i decyzjami.

Czerwiec 1991 roku – Ryszard Setnik został wybrany na przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Unii Demokratycznej i zrezygnował z funkcji przewodniczącego KZ. Prezydium KZ  powierzyło funkcję p.o. przewodniczącego KZ Markowi Turczyńskiemu.

12 listopada 1991 r. – Zakładowe Zebranie Delegatów wybrało nowego przewodniczącego  KZ, którym został Józef Kaczor.

10 stycznia 1992 r. – powołanie Koła Emerytów i Rencistów z przewodniczącą Ireną Kuczyńską.

7 kwietnia 1992 r. – pierwsze zebranie reaktywowanej Komisji Porozumiewawczej Lubelskiego Ośrodka Naukowego (KPLON), której przewodniczącym został Józef Kaczor.  Powołanie dyskusyjnego Klubu „Solidarność”.

4 czerwca 1992 r. – wynegocjowanie z Władzami Uczelni zasad zwolnień grupowych. Udało się zmniejszyć liczbę planowanych zwolnień z 260 osób do 164.

11-14 czerwca 1992 – Gdańsk: IV Krajowy Zjazd Delegatów – Wiesław Grzegorczyk  został wybrany w skład Komisji Statutowej KK, której celem było przygotowanie noweli statutu NSZZ „S”.

20 października 1992 r. – uruchomienie przez KZ funduszu na pożyczki krótkoterminowe, tzw. „chwilówki”.

19 maja 1993 r. – na wniosek przewodniczącego KZ Józefa Kaczora Senat UMCS uchwalił stanowisko solidaryzujące się z nauczycielami i pracownikami służby zdrowia protestującymi wobec degradacji nauki, kultury i opieki zdrowotnej i malejącemu 
udziałowi tych dziedzin w budżecie państwa.

28 września 1993 r. – wyrażenie przez KZ woli zachowania apolityczności. Za forum właściwe do prowadzenia dyskusji w środowisku akademickim Komisja uznaje Klub „Solidarność”. 

3-5 marca 1994 r. – Kazimierz Dolny: I Seminarium Komisji Rewizyjnych NSZZ „Solidarność” organizowane przez Wiesława Grzegorczyka. 

22 czerwca 1994 r. – Zebranie założycielskie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK). SKOK UMCS została utworzona przez NSZZ „Solidarność” UMCS i ZNP UMCS na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 
grudnia 1992 r. Prezesem Zarządu został Antoni Dudek, a w skład Rady Nadzorczej weszli: prof. Edward Skrętowicz (przewodniczący), dr Józef Kaczor, prof. Tadeusz Kwiatkowski z ZNP, mgr Anna Piwońska, dr Andrzej Korybski.

Październik 1994 r. – Komisja Zakładowa wysłała do Marszałka Sejmu 1021 indywidualnych listów wyrażających protest wobec tragicznej sytuacji płacowej pracowników nauki. 

8-10 lipca 1995 r. – Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „S” w Gdańsku. Józef Kaczor został członkiem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

11 listopada 1996 r. – audiencja generalna „Solidarności” z udziałem przedstawicieli UMCS u Ojca Świętego w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie.

Lipiec 1997 r. – W związku z klęską powodzi w kraju Komisja Zakładowa zorganizowała kwestę i przeznaczyła własne środki na rzecz pomocy powodzianom. 



24 marca 1998 r. – sprawozdawczo-wyborcze Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „S” UMCS. Przewodniczącą KZ została wybrana Maria Woźniakiewicz-Dziadosz.

Maj 1998 r. – negocjacje płacowe z władzami Uczelni. Wynegocjowano 9% wzrostu płacy zasadniczej dla wszystkich pracowników. Połączenie liczącej 3500 członków SKOK UMCS ze Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo Kredytową MPWiK 
i utworzenie SKOK im. Unii Lubelskiej, której długoletnim prezesem został Ryszard Prus.  

29 października 1998 r. – przedstawiciele „S” UMCS, Janusz Mazurek oraz Wiesław Perdeus zostali powołani na wiceprezydentów Miasta Lublina.

9 kwietnia 2001 r. – Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” zarejestrował,  przekształconą z KPLON, Regionalną Sekcję Nauki, której przewodniczącym został Józef Kaczor.

26 kwietnia 2001 r. – odsłonięcie tablicy upamiętniającej XX-lecie NSZZ „S” UMCS, umieszczonej na ścianie budynku Wydziału Humanistycznego UMCS.

Listopad – grudzień 2001 r. – trudne negocjacje płacowe z Władzami UMCS, w sprawie zgodnej z ustawą realizacji I etapu poprawy wynagrodzeń, których efektem stało się przeznaczenie na podwyżki pełnej kwoty zwiększenia limitu wynagrodzeń.

13 grudnia 2001 r. – XX rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Spotkanie KZ z członkami „S” internowanymi w czasie stanu wojennego.

Luty – kwiecień 2003 r. – władze UMCS poinformowały związki o planowanych redukcjach zatrudnienia. Na posiedzeniu Senatu Józef Kaczor i Maria Nowak wyrazili sprzeciw wobec redukcji zatrudnienia w grupie pracowników technicznych. Komisja 
Zakładowa zgłosiła pisemne sprzeciwy wobec zwolnień poszczególnych pracowników i podjęła uchwałę przyznająca zapomogi losowe członkom Związku zwalnianym z pracy. 

14 września 2003 r. – II etap poprawy wynagrodzeń na UMCS. Za cenę odstąpienia od zwolnień grupowych związki zgodziły się na przeznaczenie 20% ministerialnej dotacji na zmniejszenie przekroczenia limitu płac powstałego w poprzednich latach.

30 maja – 2 czerwca 2004 r. – OZ NSZZ „S” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zorganizowała w Olsztynie spotkanie uniwersyteckich organizacji NSZZ „S” z udziałem trojga przedstawicieli „S” UMCS. Podjęto uchwałę o powołaniu Uniwersyteckiego 
Forum Związkowego NSZZ „S” jako corocznych dyskusyjnych spotkań organizowanych kolejno przez organizacje związkowe polskich uniwersytetów.

14 września 2004 r. – związki podpisały porozumienie płacowe, w którym ze środków dotacji na podwyżki wydzielono kwotę przeznaczoną na długo oczekiwane przez pracowników awanse.

22 kwietnia 2005 r. – na stanowisko Rektora UMCS w kadencji 2005-2008 wybrany został prof. dr hab. Wiesław A. Kamiński, członek NSZZ „S” UMCS.

Rok 2005 upłynął pod znakiem „srebrnego” jubileuszu Związku: KZ ogłasiła konkurs na pracę magisterską na temat NSZZ „S” UMCS; została wydana publikacja „Solidarność” Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2000–2005; Rektor, inaugurując rok 
akademicki, podkreślił doniosłość XXV rocznicy powstania Związku. 

20 grudnia 2005 r. – uroczyste obchody XXV-lecia. Podczas Mszy Św. w kościele akademickim KUL został poświęcony sztandar NSZZ „S” UMCS.  W Chatce Żaka odbyło się uroczyste zebranie z bogatym programem oficjalnym i artystycznym. W kuluarach 
otwarto wystawę „XXV-lecie  NSZZ „S” UMCS”.

14 czerwca 2006 r. – uchwalenie nowego statutu UMCS. Do składu Senackiej Komisji Statutowej weszli członkowie KZ – Maria Nowak i Wiesław Perdeus.

16 kwietnia 2008 r. – podpisanie porozumienia pomiędzy Rektorem UMCS a przewodniczącymi KZ NSZZ „Solidarność” UMCS i ZNP przy UMCS w sprawie tzw. podwyżek przedemerytalnych.

Marzec – maj 2008 – wybory władz Uczelni na kadencję 2008-2012. Rektorem został wybrany prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski. 

27 października 2008 r. – spotkanie prezydium KZ NSZZ „Solidarność” i prezydium ZNP z nowymi władzami Uczelni w sprawie sytuacji finansowej UMCS. Zapowiada się trudny okres dla Uczelni i dla związków.

Listopad 2008 r. – Rektor zlikwidował Zakład Poligrafii. Po interwencji Związku część zwalnianych pracowników została zatrudniona w innych jednostkach UMCS.

23 stycznia 2009 r. – KZ sprzeciwiła się planom Uczelni dotyczącym przeniesienia części pracowników obsługi do firm zewnętrznych.

10 lutego 2009 r. – KZ odmówiła renegocjacji porozumienia w sprawie podwyżek przedemerytalnych.  

24 lutego 2009 r. – sprawozdawcze Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” UMCS. Wybór zastępcy przewodniczącego, którym został Jerzy Jabłoński.

13 marca 2009 r. – założenie na UMCS przez pracowników obsługi związku zawodowego NSZZ „Solidarność ‘80”.

Wrzesień 2009 r. – rozpoczęcie negocjacji płacowych z władzami Uniwersytetu; kanclerz zaproponował wypłatę kwoty przeznaczonej na podwyżki w formie premii lub dodatków. Komisja Zakładowa odrzuciła tę propozycję, domagając się zwiększenia 
wynagrodzeń zasadniczych. Do negocjacji włączył się czwarty już związek zawodowy – Związek Profesorów UMCS. 

25 września 2009 r. – Kanclerz UMCS poinformował o planowanym zwolnieniu 400 pracowników obsługi. Rozpoczęły się trudne dla związków negocjacje w sprawie odstąpienia od zwolnień.

2–4 października 2009 r. – V Uniwersyteckie Forum „Solidarności” w Lublinie współorganizowane przez KZ NSZZ „S” UMCS i OZ NSZZ „S” KUL pod patronatem RSN. Zebrani wystosowali apel do Rektora UMCS o odstąpienie od wszczętej procedury 
zwolnień grupowych. Uchwalono także stanowisko proponujące przekształcenie Krajowej Sekcji Nauki w makroregion „Nauka”.

6 listopada 2009 r. – związki podpisały porozumienie w sprawie szczegółowych zasad rozwiązywania umów z pracownikami UMCS, uzyskując zmniejszenie liczby zwalnianych osób do 150.

27 listopada 2009 r. – podpisanie porozumienia płacowego przez ZNP, „Solidarność ‘80” i ZZ Profesorów UMCS. NSZZ „Solidarność” odmówił podpisania ostatecznej wersji porozumienia, uznając je za sprzeczne z założeniami dotacji celowej.

10 kwietnia 2010 r. – Katastrofa Smoleńska. Delegacje KZ z pocztem sztandarowym brały  udział w uroczystościach żałobnych w Warszawie i w pogrzebie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i Marii Kaczyńskiej w Krakowie.

Maj – czerwiec 2010 r. – po blisko dwumiesięcznych negocjacjach związki zawodowe UMCS podpisały z władzami porozumienie płacowe. Na podwyżki przeznaczone zostało tylko ok. 70% dotacji.

Wrzesień – październik 2010 r. – społeczność akademicka krytycznie oceniła rządowy projekt nowelizacji ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”. Senat UMCS poparł jednogłośnie apel RSN „S” o wykreślenie niekorzystnych zapisów z projektu ustawy. 
KZ zorganizowała akcję  protestacyjną na terenie Miasteczka Uniwersyteckiego.



14 grudnia 2010 r. – uroczyste obchody 30-lecia związku: Msza Św., uroczyste zebranie, występ Jana Pietrzaka, okolicznościowa publikacja „XXX lat NSZZ „Solidarność” UMCS”. 

4 lutego 2011 r. – Sejm przyjął rządowy projekt nowelizacji ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” oraz ustawy o stopniach i tytule naukowym, czego efektem stało się zorganizowanie przez KSN NSZZ „S” pikiety protestacyjnej pod Sejmem.

16 marca 2011 r. – Władze Uczelni zabrały „Solidarności” i ZNP po jednym pokoju i zmusiły związki do zawarcia umowy najmu dotyczącej pozostałych pomieszczeń, odstępując czasowo od pobierania opłat za wynajem. 

11 kwietnia 2011 r. – KZ sprzeciwiła się restrukturyzacji Centrum Kultury Fizycznej i Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych polegającej na przeniesieniu zatrudnionych tam nauczycieli ze stanowisk wykładowców na stanowiska lektorów 
i instruktorów. Senat UMCS zagłosował przeciw restrukturyzacji.

Kwiecień – lipiec 2011 r. – Władze UMCS poinformowały o planowanych zmianach w regulaminie wynagradzania w zakresie przyznawania dodatków specjalnych. Związki zawodowe NSZZ „S”, „Solidarność ‘80” i ZNP sprzeciwiły się likwidacji dodatków. 
W wyniku rozmów z Władzami uzgodniono, że zostanie utrzymana możliwość przyznawania dodatku specjalnego za warunki i charakter wykonywanej pracy. 

16 sierpnia 2011 r. – pomimo protestu związków zawodowych Władze w ramach restrukturyzacji rozwiązały stosunek pracy z 21 pracownikami Ogrodu Botanicznego.

Listopad 2011 r. – rezygnacja przewodniczącego i większości członków Senackiej Komisji Statutowej z pełnienia swoich funkcji. Senat powołał nowy skład tej komisji. Związki zgłosiły kandydatury Józefa Kaczora i Henryka Kowalskiego.

18 listopada 2011 r. – zorganizowanie przez RSN obchodów 30 rocznicy Ogólnopolskiego Strajku Akademickiego; spotkanie Rady RSN z obecnym na uroczystościach Przewodniczącym KSN Edwardem Malcem.

4 stycznia 2012 r. – apel KZ NSZZ „Solidarność” do pracowników UMCS o poparcie wniosku „Solidarności” o poddanie pod ogólnopolskie referendum rządowego projektu w sprawie podniesienia wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

Styczeń – luty 2012 r. – trudne prace Senackiej Komisji Statutowej. Władze rektorskie uczestniczyły w posiedzeniach komisji wraz z Kanclerzem, kwestorem, pracownikami Działu Kadr i Płac, radcami prawnymi, zgłaszając własne uwagi i propozycje.

Marzec 2012 r. – KZ negatywnie zaopiniowała projekt statutu, który nie uwzględniał większości uwag, szczególnie tych, które dotyczyły złagodzenia negatywnych dla pracowników skutków znowelizowanej ustawy.  Senat odrzucił projekt Statutu.
Sprawozdawcze Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” UMCS zajęło negatywne stanowisko w sprawie zmian w podstawie programowej szkół ponadgimnazjalnych.
 
7 marca 2012 r. – na Wydziale Humanistycznym UMCS odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Bielskiej pt. „NSZZ „Solidarność” UMCS 1980-1989”.

15 marca 2012 r. – miała miejsce promocja książki „NSZZ Solidarność UMCS w latach 1980-1981” autorstwa prof. Zbigniewa Zaporowskiego i dr. Mirosława Szumiły.

17 kwietnia 2012 r. – KZ sformułowała stanowisko w sprawie wyborów rektora na kadencję 2012-2016: od przyszłych władz Związek oczekuje odbudowy dobrej atmosfery pracy i przywrócenia uniwersyteckiego charakteru Uczelni, ustalenia czytelnych 
zasad polityki kadrowej, podjęcia starań na rzecz zwiększenia nakładów na szkolnictwo wyższe, przywrócenie właściwych relacji między władzami uczelni a działającymi w niej związkami zawodowymi. 

27 kwietnia 2012 r. – wybór dr. hab. Stanisława Michałowskiego na stanowisko Rektora UMCS. 

Wrzesień 2012 r. – na spotkaniach ze związkami zawodowymi JM Rektor zadeklarował  współpracę ze związkami oraz podjęcie starań by rozwiązać problem zwolnień grożących, według nowo uchwalonego statutu, dużej liczbie adiunktów.

31 stycznia 2013 r. – związki zawodowe podpisały nowe porozumienie w sprawie zasad podwyższania wynagrodzeń zasadniczych pracownikom UMCS przechodzącym na emeryturę od 1 stycznia 2013 r.

20 maja 2013 r. – JM Rektor i związki zawodowe podpisali porozumienie w sprawie zasad zwiększania wynagrodzenia zasadniczego pracowników UMCS. Szczególną uwagę zwrócono na zwiększenie wynagrodzeń pracowników najniżej zarabiających.

Czerwiec 2013 r. – uzgodniono ze związkami nowy regulamin wynagradzania. Premia regulaminowa została włączona do wynagrodzenia zasadniczego, przewidziane zostały również premie uznaniowe.
Senat UMCS wprowadził zmiany w statucie UMCS korzystne dla zagrożonych zwolnieniami adiunktów.

Styczeń 2014 r. – w odpowiedzi na apel Komisji Krajowej NSZZ „S”, Komisja Zakładowa NSZZ „S” UMCS i RSN udzieliły finansowego wsparcia akcji pomocowej dla poszkodowanych na Majdanie Ukraińców i ich rodzin.

11 marca 2014 r. – sprawozdawczo-wyborcze Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” UMCS na kadencję 2014–2018. Wybrano nowe władze związku. Przewodniczącym został Jerzy Jabłoński. Komisja Zakładowa będzie pracowała w nowym, 
20-osobowym składzie. 

25 maja 2014 r. – podpisano porozumienie płacowe będące realizacją kolejnego etapu poprawy wynagrodzeń dla szkół wyższych. Środki finansowe podzielono na 2 części: regulacyjną i motywacyjną, w tej drugiej miały być uwzględnione awanse dla pracowników 
niebędących nauczycielami akademickimi.

16 grudnia 2014 – spotkanie Komisji Zakładowej nowej kadencji z JM Rektorem, który podkreślił rolę wydziałów w podejmowaniu decyzji kadrowych wobec adiunktów, negatywnie odniósł się do wniosku o zmniejszenie liczebności grup ćwiczeniowych i obniżenie 
pensów, z uwagi na zagrożenie finansów Uczelni znacznym wzrostem liczby nadgodzin.

27 maja 2015 r. – porozumienie płacowe: środki z dotacji celowej MNiSW przeznaczone zostały przede wszystkim na wyrównanie dotychczasowych wynagrodzeń do płacy minimalnej określonej przez ministerstwo dla wszystkich grup nauczycieli akademickich.

22 kwietnia 2016 r. – prof. dr hab. Stanisław Michałowski został wybrany na Rektora UMCS na drugą kadencję.

1 sierpnia 2016 r. – na cmentarzu przy ul. Lipowej pożegnano Przewodniczącego Komisji Zakładowej Jerzego Jabłońskiego, który odszedł 26 lipca po długiej chorobie.

25 października 2016 r. – Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „S” UMCS wybrało Józefa Kaczora na przewodniczącego KZ na pozostałą część kadencji i uzupełniło skład Komisji Zakładowej. Komisja na pierwszym zebraniu, 8 listopada, wybrała Jacka Kota 
na wiceprzewodniczącego KZ NSZZ „S” UMCS.

14 marca 2017 r. – KZ gościła  dr. Leona Popka z IPN, który wygłosił odczyt „Sytuacja ludności polskiej na Wołyniu w latach 1939 – 1945” ilustrowany slajdami z ekshumacji szczątków ofiar UPA w Ostrówku i Woli Ostrowieckiej.

28 sierpnia 2017 r. – na mocy porozumienia ze związkami zawodowymi JM Rektor powołał zakładowy zespół związkowy i komisję konkursową w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na ubezpieczenie grupowe pracowników UMCS.  Prace komisji przeciągnęły 
się na 2018 rok. Ze strony KZ wzięli w nich udział Anna Gromada i Jacek Kot.



1 października 2017 r. – weszła w życie „Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach” obniżająca wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn, odpowiednio do 60 i 65 roku życia. Straciła moc ustawa z 1998 roku, określająca docelowo wiek emerytalny na 67 lat dla 
kobiet i mężczyzn mimo sprzeciwu społeczeństwa, m. in. NSZZ „Solidarność”.

Styczeń 2018 r. – weszła w życie „Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni” jako realizacja zgłaszanego od kilku lat postulatu NSZZ „Solidarność”. 

13 marca 2018 r. – sprawozdawczo-wyborcze Zakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UMCS. Przewodniczącym nowej Komisji Zakładowej został Jacek Kot. Na pierwszym zebraniu nowej Komisji wybrano: wiceprzewodniczącego 
– Józefa Kaczora, skarbnika – Wieńczysława Niemirowskiego, sekretarz – Dorotę Litwin-Lewandowską oraz prezydium i nowe zespoły robocze Komisji.

20 lipca 2018 r. – weszła w życie ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, tzw. Ustawa 2.0, wprowadzająca dużo zmian w organizacji szkół wyższych i nauki.

2 października 2018 r. – Komisja Zakładowa postanowiła powołać Zespołu Roboczy „S” ds. Reformy Uczelni.

18 października 2018 r. – spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z JM Rektorem w sprawie wdrażania Ustawy 2.0, restrukturyzacji Uczelni, zatrudnienia adiunktów, statusu pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 

12 listopada 2018 r. – Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” UMCS  uczciła setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę uroczystym zebraniem w Dworku Kościuszków. Swoją obecnością zebranych zaszczycili: JM Rektor UMCS prof. dr 
hab. Stanisław Michałowski, Senator RP Stanisław Gogacz oraz wiceprzewodniczący Regionu Środkowowschodniego Marek Wątorski. Uroczystość rozpoczęła się patriotycznym występem dzieci z przedszkola nr 7 w Lublinie. Pamiątkowym ryngrafem 
„Wiernym Solidarności w 100. rocznicę Niepodległości” przekazanym za pośrednictwem Senatora został uhonorowany Premier Jan Olszewski. Ryngrafy i pisemne podziękowania zasłużonym członkom NSZZ „S” UMCS wręczał JM Rektor i Marek Wątorski. 
Uroczystości dopełniła część artystyczna – występ pianisty Kamila Turczyna i koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Małgorzaty Rudnickiej.

23 listopada 2018 r. – z inicjatywy Krajowej Sekcji Nauki odbyło się w Warszawie seminarium, na którym przedstawiono istotne aspekty wdrażania na uczelniach wyższych Ustawy 2.0. Spotkanie prowadziła Krystyna Andrzejewska z UAM w Poznaniu. 
W seminarium wzięli udział Anna Gromada i Jacek Kot.

11 marca 2019 r. – KZ wysłała do JM Rektora pismo z prośbą o uwzględnienie w przygotowywanym projekcie Statutu UMCS proponowanych przez Związek regulacji związanych z artykułami ustawy odsyłającymi do statutu, a bezpośrednio związanymi 
z warunkami pracy na Uczelni. 

12 marca 2019 r. – członkowie KZ uczestniczyli w organizowanym na Wydziale Politologii spotkaniu z wiceministrem Piotrem Müllerem. Wiceminister odpowiedział na liczne pytania i wątpliwości zgłaszane przez audytorium w związku z wdrażaniem 
nowej ustawy.

4-7 kwietnia 2019 – z inicjatywy Krajowej Sekcji Nauki odbyło się w Kołobrzegu szkolenie prowadzone przez Krystynę Andrzejewską, dotyczące realizacji postanowień Ustawy 2.0 w statutach uczelni wyższych. KZ NSZZ „S” reprezentowała Maria Nowak.

30 kwietnia 2019 r. – pierwsze posiedzenie Senackiej Komisji Statutowej dotyczące rektorskiego projektu Statutu UMCS. W składzie Komisji znaleźli się członkowie KZ Maria Nowak i Wiesław Perdeus. Projekt nie uwzględnił złożonych w  marcu propozycji 
NSZZ „S”.  Równocześnie przekazano projekt do zaopiniowania związkom zawodowym.

10 maja 2019 r. – porozumienie w sprawie zasad dalszego zwiększenia wynagrodzeń dla pracowników Uczelni. Kwoty zwiększenia na poszczególnych stanowiskach wyniosły średnio od 14 do 33% wynagrodzenia zasadniczego.

21 maja 2019 r. – w związku z nieuwzględnieniem obecności przedstawicieli związków zawodowych działających na UMCS w ciałach kolegialnych opiniodawczo-doradczych, oceniających i awansowych, Komisja Zakładowa postanowiła negatywnie 
zaopiniować projekt Statutu UMCS z 30 kwietnia.

27 maja 2019 r. – w uzgodnieniu z pozostałymi związkami zawodowymi zmieniono wydźwięk opinii z negatywnej na niemożliwą do pozytywnego zaopiniowania i w takim brzmieniu 24 maja przekazano ją JM Rektorowi. Rektor uznał zasadność stanowiska. 
Związki wskazały ciała kolegialne, w których obecność swoich przedstawicieli uważają za niezbędną. Z tymi poprawkami statut został przyjęty przez Senat 29 maja 2019 roku.

3 sierpnia 2019 r. – w Sokalu na Ukrainie odbyły się obchody 500-lecia bitwy wojsk Rzeczpospolitej Obojga Narodów z Tatarami. Komisja Zakładowa utrzymująca kontakty ze środowiskami kresowymi, postanowiła uczcić obchody rocznicowe, w nadziei 
przyczynienia się do odbudowy dobrych relacji polsko-ukraińskich. Przedstawiciele Komisji wzięli udział w obchodach i wsparli finansowo odbudowę pomnika poświęconego poległym w tej bitwie.

Sierpień – wrzesień 2019 r. – analiza projektu Regulaminu Pracy przedstawionego prze JM Rektora związkom zawodowym do uzgodnienia. Członkowie KZ zgłosili wiele uwag do projektu. 16 września na spotkaniu z JM Rektorem i prorektorem Arkadiuszem 
Berezą przedstawiciele trzech związków zawodowych przedstawili cały zestaw uwag i poprawek koniecznych do uwzględnienia. Związki uzyskały akceptację większości uwag. Regulamin Pracy UMCS wszedł w życie z dniem 1 października 2019 roku. 

19-22 września 2019 r. – w Krakowie odbyło się I Forum Uczelni Polskich kontynuujące, chociaż na nowych zasadach, kilkunastoletnią tradycję Forum NSZZ „S” Uniwersytetów Polskich. Organizatorami forum, pod patronatem KSN, były organizacje 
zakładowe „S” Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Jagiellońskiego. NSZZ „S” UMCS reprezentowali Maria Nowak i Piotr Dukowski.

10 grudnia 2019 r. – KZ postanowiła uzgadniać z pozostałymi związkami listę wspólnych przedstawicieli trzech związków do ciał kolegialnych zależnie od reprezentatywności związku na wydziałach. Do pełnienia funkcji rzecznika praw akademickich 
zgłoszono kandydaturę Waldemara Kozyry.

14 stycznia 2020 r. – w związku z rozpoczynającym się rokiem wyborczym KZ NSZZ „S” zgłosiła JM Rektorowi kandydaturę Irminy Wawrzyczek jako przedstawiciela Związku w Uczelnianej Komisji Wyborczej. KZ zaakceptowała projekt „Regulaminu 
przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim”. 

Luty 2020 r. – JM Rektor zwraca się do związków o wyrażenie zgody na dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych prac remontowych prowadzonych w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym UMCS. Związki po dokładnej analizie 
preliminarza budżetu funduszu wyrażają zgodę na przeznaczenie ze środków funduszu kwot po 800 tys. zł rocznie w dwóch najbliższych latach na prace remontowe w zakresie poprawy warunków socjalno-bytowych ośrodka.

1 kwietnia 2020 r. – zakończenie negocjacji Władz Uczelni ze związkami zawodowymi w sprawie uzgodnienia treści „Regulaminu wynagradzania”.

W 2020 roku epidemia spowodowała ograniczenie działalności Związku do niezbędnego minimum, nie pozwalając m. in. na zorganizowanie wszystkich przedsięwzięć planowanych dla uczczenia 40-lecia  NSZZ „Solidarność” UMCS.



Strajki na Uczelni

Internowani: Jerzy Bartmiński, Radosław Drwal, Wiesław Kamiński,  
Sławomir Kozłowski, Sabina Magierska, Ewa Karp, Lesław Paga, Jan Wojcieszuk,  
później również: Andrzej Bączkowski, Zbigniew Hołda, Janusz Mazurek. 
Aresztowany: Wacław Wasilewski (skazany na więzienie i przepadek samochodu). 
Odsunięci od funkcji kierowniczych: Rektor prof. dr Tadeusz Baszyński,  
dziekan Wydz. Ekonomii doc. dr hab. Sławomir Kozłowski,  
dziekan Wydz. PiP prof. dr Zofia Sękowska,  
dziekan Wydz. Prawa prof. dr Henryk Reniger,  
dyrektor Instytutu PiP dr Radosław Drwal, dyrektor MINP doc. dr Ziemowit Pietraś, 
kierownik Zakładu Poligrafii mgr Antoni Dudek. Dymisję złożyli prorektorzy:  
doc. dr hab. Wanda Brzyska, prof. dr Bogdan Dziemidok, prof. dr Eugeniusz Gąsior,  
prof. dr Zdzisław Lewandowski.
Odsunięci od pracy ze studentami: Bogusława Kaczyńska, Jadwiga Mizińska,  
Halina Rayss, Stefan Symotiuk, Andrzej Zachariasz, Krzysztof Iwańczuk,  
Marian Jelenkowski, Czesław Maj, Włodzimierz Mich, Bogusław Pawłowski.
Zwolnieni z pracy: Kazimierz Iwaszko, Halina Rayss, Anna Łukowska, Zdzisław 
Stępniewski. Oprócz tego miały miejsce liczne zatrzymania, rewizje i przesłuchania.

Datorium stanu wojennego – Jacek Chobotow

20 marca 1981 r. – KZ NSZZ „Solidarność” UMCS ogłosiła gotowość strajkową. Podczas trwania wiecu studenckiego KZ NZS została przekształcona w Komitet Strajkowy. 

27 marca 1981 r. – Generalny okupacyjny strajk ostrzegawczy 200 zakładów pracy jako odpowiedź na wydarzenia bydgoskie. Na terenie Miasteczka Akademickiego i okolic akcję strajkową koordynował Uniwersytecki Komitet Strajkowy NSZZ „Solidarność” 
UMCS. Terenem strajku zostały objęte: Gmach Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Wydziału BiNoZ, Mała i Duża Chemia, Instytut Fizyki, Biblioteka Główna, Chatka Żaka, Ogród Botaniczny, Rektorat, Humanistyka.

30 marca 1981 r. – NSZZ „Solidarność” i strona rządowa podpisały porozumienie.

28 października 1981 r. – odbył się m.in. na UMCS protest przeciwko manipulacjom przy wyborze rektora Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu.

10 listopada 1981 r. – w ramach solidaryzowania się ze studentami i pracownikami WSI proklamowany został przez Akademicki Komitet Strajkowy strajk czynny.

19 listopada 1981 r. – w Chatce Żaka odbył się zwołany przez NZS UMCS wiec studentów UMCS, podczas którego zapadła decyzja o rozpoczęciu z dniem 24 listopada strajku okupacyjnego w ramach poparcia studentów z WSI.

24 listopada 1981 r. – studenci zebrali się w wyznaczonych budynkach i przystąpili do strajku. Na wielu wydziałach odbyły się wiece studenckie, plan zajęć uległ dezorganizacji. 

Od 29 listopada 1981 r. – strajk obejmował już wszystkie lubelskie uczelnie.

30 listopada 1981 r. – strajkowały już wszystkie wydziały UMCS. Senat uczelni wyraził votum nieufności wobec Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W ramach akcji strajkowych wyrażono również poparcie dla protestujących na Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarnictwa w Warszawie, gdzie wywiązał się konflikt z władzami PRL po siłowej interwencji ZOMO.

11 grudnia 1981 r. – komitet strajkowy (Wiesław Sitkowski, Piotr Woźny) na wniosek Rektora UMCS zawiesił strajk na Wydziale BiNoZ. W kolejnych dniach studenci wraz z częścią pracowników kontynuowali akcję strajkową w innych budynkach Uczelni.

13 grudnia 1981 r. – w dniu wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, działacze Związku ramię w ramię ze studentami rozpoczęli strajk okupacyjny w budynkach Uczelni: w Rektoracie, na Wydziale Chemii, w Chatce Żaka i w DS „Grześ”.

14 grudnia 1981 r. – ZOMO rozpoczęło pacyfikację strajkujących.

15 grudnia 1981 r. – po naradach z przedstawicielami Senatu UMCS akcja strajkowa została zawieszona w ostatnim punkcie oporu, czyli w Małej Chemii.



Strajki na Uczelni





Zdjęcia strajkowe

BiNoZ

Humanistyka



Założyciele i władze NSZZ „Solidarność” UMCS

Uczelniany Komitet Założycielski – 2 października 1980 r.

Przewodniczący: Stefan Symotiuk (Międzyuczelniany Instytut Filozofii i Socjologii)
Z-a przewodniczącego: Lesław Paga (Wydział Ekonomiczny)
Sekretarz: Bogusława Kaczyńska (Międzyuczelniany Instytut FiS)
Członkowie prezydium, społeczni radcy prawni: Teresa Liszcz, Jan Wojcieszczuk, Krzysztof Stefaniuk 
(Wydz. Prawa i Administracji)
Członkowie: Małgorzata Bielecka-Hołda (Instytut Matematyki), Waldemar Buda (Instytut Chemii), 
Marian Chachaj (Wydz. Humanistyczny), Radosław Drwal (Wydział pedagogiki i Psychologii), Renata 
Dubejko (Studium Wojskowe), Józef Duda (Wydz. Ekonomiczny), Leszek Głusiec (Instytut Fizyki), 
Henryk Grocholski (Biblioteka Główna), Wiesław A. Kamiński (Instytut Fizyki), Henryk Kowalczyk 
(Osiedle Akademickie), Bogusław Maciaszczyk (Studium Wychowania Fizycznego), Stanisław Mazurek 
(Administracja i Obsługa), Dobiesław Nazimek (Instytut Chemii), Ryszard Sawicki (Ogród Botaniczny), 
Ryszard Schoenborn (Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi), Zdzisław Stępniewski (Zakład Poligrafii), Andrzej 
Teske (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi) Ryszard Tomkiewicz (Studium Praktycznej Nauki Języków 
Obcych)

Uczelniane 
Założycielskie 

Zebranie 
Delegatów

Pierwsze Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność UMCS

Tymczasowy Zespół Koordynacyjny NSZZ – 24 września 1980 r.

Marian Chachaj – Wydz. Humanistyczny
Paweł Drwal – Wydz. Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny
Radosław Drwal – Wydz. Pedagogiki i Psychologii
Bogusława Kaczyńska – Wydz. Prawa i Administracji
Lesław Paga – Wydz. Ekonomii
Elżbieta Teske – Ogród Botaniczny
Wacław Wasilewski – Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi

I Komisja Zakładowa – 16 grudnia 1980 r. 

Jerzy Bartmiński (przewodniczący), Dobrosław Bagiński, Małgorzata Bielecka-Hołda, Marek Budziński, Barbara Bulicz, Radosław Drwal, Józef Duda, Kazimierz Goebel, Józef Kaczor, Bogusława Kaczyńska, Leon Koj, Teresa Liszcz, Janusz Matusewicz, 
Dobiesław Nazimek, Józef Paszczyk, Alina Pyda, Stanisław Radzki, Henryk Reniger, Zdzisław Stępniewski, Jerzy Święch, Andrzej Teske, Elżbieta Teske, Jan Wojcieszczuk, Marian Zając



Podziemna Komisja Zakładowa

Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r.  legalne funkcjonowanie związku stało się niemożliwe. Członkowie Komisji Zakładowej podjęli trudną decyzję o konieczności dalszego działania. Pomimo stanu stałego zagrożenia podziemna Komisja 
Zakładowa (pKZ) działała nieprzerwanie, początkowo w składzie Komisji sprzed 13 grudnia, potem w stopniowo zmieniającym się na zasadzie dobrowolności. Zebrania odbywały się w prywatnych mieszkaniach.
W pracach pKZ uczestniczyli: Stefan Symotiuk (przewodniczący 1981-1989), Marek Budziński, Sabina Magierska, Janusz Matusiewicz, Elżbieta Teske, Zdzisław Kowalski, Bogusława Kaczyńska, Grzegorz Nowak, Józef Duda, Andrzej Teske, Radosław 
Drwal, Piotr Brzozowski, Anna Nasalska, Jacek Szymona, Maria Głowacka, Maria Świętochowska, a od 1988 Józef Kaczor. Część osób działała nieprzerwanie przez cały okres 1981–1989.
Przez cały okres pKZ zbierane były składki związkowe.
Na szeroką skalę została zorganizowana pomoc więzionym i ukrywającym się, a także ich rodzinom, w formie paczek i kartek żywnościowych, odzieży i leków pochodzących w większości z zagranicznych darów. Prowadzono kartotekę represjonowanych.
Ogromną pomocą dla wielu obywateli stała się „Solidarność Rodzin”, której poświęcili swój czas i starania również pracownicy UMCS, w tym Zofia Sękowska i Jerzy Bartmiński.
Organizowano  druk i kolportaż podziemnych wydawnictw, w tym „Informatora Regionu Środkowowschodniego”. Członkowie pKZ byli  redaktorami pism drugiego obiegu – „Miesięcznika” i „Kontrapunktu”.
pKZ prowadzi działalność oświatową, służy ekspertyzami. W 1984 roku powstał lubelski oddział Społecznego Komitetu Nauki utworzonego na szczeblu krajowym z inicjatywy profesorów UW i PAN. Komitet wspiera stypendiami młodych naukowców 
marginalizowanych w uczelniach z powodów politycznych, promuje objęte polityczną cenzurą tematy badawcze. W jego skład wchodzili profesorowie UMCS, KUL, Akademii Medycznej i Politechniki Lubelskiej. Członkowie pKZ dbali o organizację 
spotkań, łączność z warszawskim oddziałem SKN i kontakty ze stypendystami.
Ciekawą inicjatywą, niezwykle ważną zwłaszcza dla rodzin osób represjonowanych, były tzw. „Wakacje z Bogiem”. Ze współpracy działaczy związkowych, księży, katechetów i nauczycieli zrodził się pomysł zorganizowania wakacji dla dzieci. Pomimo licznych 
utrudnień, wakacyjne turnusy odbywały się regularnie od 1982 r. aż do początku lat 90.
Z pKZ współpracowało wielu ochotników, wspomagając działalność poprzez kolportarz materiałów informacyjnych, organizowanie zbiórek żywności, pozyskiwanie informacji, pomoc osobom represjonowanym i ich rodzinom.
We wrześniu 1988 roku pKZ powołuje Grupę Roboczą na Rzecz Relegalizacji NSZZ „S” jako działające jawnie ciało reprezentujące Związek do czasu prawnego uregulowania jego statusu. Przewodniczącym Grupy zostaje Ryszard Setnik. W chwili ponownej 
rejestracji  w kwietniu 1989 roku „Solidarność” na UMCS liczy 463 członków regularnie płacących składki.

ZZD – II Komisja Zakładowa – 16 maja 1989 r. 

Ryszard Setnik (przewodniczący) Małgorzata Bielecka-Hołda, Jerzy Bartmiński, Krystyna Cempel, Maria Drążkiewicz, Wiesław Grzegorczyk, Jacek Janas-Kaszczyk, Przemysław Jodkowski, Józef Kaczor, Kazimierz Maliszewski, Zofia Mykowska, Zdzisław 
Niedźwiedź, Grzegorz Nowak, Andrzej Sękowski, Dominik Szynal, Maria Świętochowska, Stanisław Tomkowicz, Marek Turczyński, Wanda Wójtowicz, Wiesław Wójcik, Mirosław Załużny

ZZD – III Komisja Zakładowa – 12 listopada 1991 r. 

Józef Kaczor (przewodniczący), Małgorzata Bielecka-Hołda, Krystyna Cempel, Stefan Golec, Leszek Grzechnik, Jerzy Jabłoński, Marek Jędrych, Henryka Kapiszewska, Anna Kutermankiewicz-Zahorska, Bogusław Maciaszczyk, Zbigniew Maciejewski, 
Eliza Nowikowska, Aleksander Padewski, Jan Solecki, Zdzisław Stępniewski, Renata Tomkowicz, Andrzej Wesołowski, Michał Wiśniewski, Maria Woźniakiewicz-Dziadosz, Wojciech Zygmunt

ZZD – IV Komisja Zakładowa – 17 stycznia 1995 r.

Kaczor Józef (przewodniczący), Arkadiusz Bagłajewski, Krzysztof Czyżewski, Urszula Gaszyńska, Anna Grabowiecka, Stanisław Grzegórski, Jerzy Jabłoński, Marek Jędrych, Bożena Jasińska, Zbigniew Maciejewski, Maria Nowak, Aleksander Padewski, 
Wiesław Perdeus, Zdzisław Stępniewski, Marek Sowa, Ewa Skrzetuska, Janusz Szczodrak, Wiesław Wójcik, Maria Woźniakiewicz-Dziadosz, Józef Wawrzyczek

ZZD – V Komisja Zakładowa – 24 marca 1998 r.

Maria Woźniakiewicz-Dziadosz (przewodnicząca), Krzysztof Czyżewski, Ryszard Dumkiewicz, Jerzy Jabłoński, Bożena Jasińska, Ewa Jakson, Józef Kaczor, Maria Nowak, Kazimiera Osik, Aleksander Padewski, Wiesław Perdeus, Krzysztof Paprocki, 
Kazimierz Parfianowicz, Ryszard Schoenborn, Zdzisław Stępniewski, Marek Sowa, Ewa Skrzetuska, Ryszard Taranko, Dariusz Trześniowski, Józef Wawrzyczek, Anna Żuk

ZZD – VI Komisja Zakładowa – 21 marca 2002 r.

Józef Kaczor (przewodniczący), Marek Gawron, Jerzy Jabłoński, Ewa Jakson, Elżbieta Krochmalska, Barbara Marczewska, Wieńczysław Niemirowski, Maria Nowak, Kazimiera Osik, Aleksander Padewski, Krzysztof Paprocki, Kazimierz Parfianowicz, 
Elżbieta Patyra, Hubert Pietras, Anna Piwońska (członek rezerwowy), Bogumiła Przewoźnik, Ryszard Schoenborn (skarbnik), Ewa Skrzetuska, Marek Sowa, Piotr Tosiek, Andrzej Trembaczowski, Maria Woźniakiewicz-Dziadosz

ZZD – VII Komisja Zakładowa – 28 marca 2006 r.
Józef Kaczor (przewodniczący), Marek Gawron, Ewa Jakson, Bożena Jasińska, Jacek Kot, Barbara Marczewska, Aleksander Padewski, Dobiesław Nazimek, Wieńczysław Niemirowski, Maria Nowak, Hubert Pietras, Krzysztof Paprocki, Wiesław Perdeus, 
Maria Sękowska, Ewa Skrzetuska, Marek Sowa, Ryszard Schoenborn, Piotr Tosiek,  Andrzej Trembaczowski, Maria Woźniakiewicz-Dziadosz.
Komisja Rewizyjna: Wiesław Grzegorczyk (przewodniczący), Antoni Gawron, Jan Fiedurek, Andrzej Persona, Anna Wolińska-Welcz.

ZZD – VIII Komisja Zakładowa – 25 marca 2010 r.
Józef Kaczor (przewodniczący), Irena Choma, Anna Gromada, Jerzy Jabłoński, Ewa Jakson, Jacek Kot, Mirosław Kulik, Dorota Litwin-Lewandowska, Wieńczysław Niemirowski, Grzegorz Nowak, Maria Nowak, Aleksander Padewski, Krzysztof Paprocki, 
Wiesław Perdeus, Hubert Pietras, Ewa Skrzetuska, Elżbieta Świder, Piotr Tosiek, Andrzej Trembaczowski, Anna Trębska-Kerntopf. Irmina Wawrzyczek, Anna Welhan.
Komisja Rewizyjna: Wiesław Grzegorczyk (przewodniczący), Jan Fiedurek, Anna Wolińska-Welcz.

ZZD – IX Komisja Zakładowa – 11 marca 2014 r.
Jerzy Jabłoński (przewodniczący), Andrzej Bartnicki, Irena Choma, Dominik Firkowski, Anna Gromada,  Ewa Jakson, Józef Kaczor, Jacek Kot, Wieńczysław Niemirowski, Grzegorz Nowak, Maria Nowak, Aleksander Padewski, Wiesław Perdeus, Hubert 
Pietras, Amadeusz Popek, Elżbieta Świder, Andrzej Trembaczowski, Anna Trębska-Kerntopf, Irmina Wawrzyczek, Anna Welhan, Małgorzata Wiśniewska.
Komisja Rewizyjna: Wiesław Grzegorczyk (przewodniczący), Bogusław Gulski, Adam Siwiec,  Anna Wolińska-Welcz.
25 października 2016 – nadzwyczajne wyborcze ZZD. Józef Kaczor (przewodniczący), Witold Rewera (z listy rezerwowej)

ZZD – X Komisja Zakładowa – 13 marca 2018 r.
Jacek Kot (przewodniczący), Wojciech Brzana, Irena Choma, Dominik Firkowski, Anna Gromada, Józef Kaczor, Waldemar Kozyra, Dorota Litwin-Lewandowska, Wieńczysław Niemirowski, Grzegorz Nowak, Maria Nowak, Aleksander Padewski, Wiesław 
Perdeus, Hubert Pietras, Amadeusz Popek, Elżbieta Świder, Andrzej Trembaczowski, Anna Trębska-Kerntopf, Irmina Wawrzyczek, Anna Welhan, Małgorzata Wiśniewska.
Komisja Rewizyjna: Wiesław Grzegorczyk (przewodniczący), Bogusław Gulski, Adam Siwiec.

Obóz w Małym Cichym, 1987 r.Spotkania terenowe Spotkania w mieszkaniach prywatnych



Działalność Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UMCS, podobnie do większości związków zawodowych, skupia się w dwóch obszarach: relacji z pracodawcą i działań wewnątrzzwiązkowych.

Działalność w obszarze relacji z Pracodawcą, Władzami Uczelni, wynika z roli Związku jako przedstawiciela pracowników wobec Pracodawcy i regulowana jest aktami prawnymi, w tym:
  Ustawą o związkach zawodowych,
  Ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”,
  Statutem UMCS,
  Kodeksem Pracy.
Z kolejnymi nowelizacjami tych aktów prawnych wyznaczany przez nie obszar możliwosci działania związku stopniowo się zawęża, zwłaszcza w zakresie regulacji pozostawionych aktowi niższego rzędu przez akt wyższego rzędu. Przykładem takiej sytuacji 
stało się wejście w życie ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” i uchwalonego na jej podstawie w roku 2020 Statutu UMCS, który spowodował utratę reprezentatywności wszystkich związków zawodowych działających w UMCS w wielu ciałach 
kolegialnych uczelni na rzecz jednego wspólnego reprezentanta, lub w ogóle jego braku.   
W chwili obecnej Komisja Zakładowa NSZZ „S” UMCS uprawniona jest do następujących działań:

– Obrony pracowników – członków NSZZ „S” wobec których Pracodawca podjął zamiar rozwiązania stosunku pracy, a także tych, których dotknęły inne krzywdzące decyzje kadrowe. W historii legalnej działalności Związku ta obrona była  
    szczególnie trudna w latach 1992, 2003 oraz w kadencji Władz Uczelni 2008–2012.
– Uzgadniania (wspólnie z pozostałymi związkami) z JM Rektorem:

treści Regulaminu pracy UMCS;
treści Regulaminu wynagradzania w UMCS;
treści Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UMCS;
zasad regulacji wynagrodzeń z dotacji ministarialnej przenaczonej na  ten cel;
innych regulacji związanych z funduszem płac proponowanych przez Pracodawcę lub związki;
zasad przyznawania nagród z funduszy nagród, o których mowa w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”;
preliminarza budżetu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UMCS;

– Opiniowania:
projektu Statutu UMCS i dokonywanych w Statucie zmian ;
kryteriów oceny okresowej pracowników.

– Delegowania swoich przedstawicieli do ciał kolegialnych, zgodnie z postanowieniami Statutu, w uzgodnieniu z pozostałymi związkami.
– Delegowania przedstawicieli do Komisji Socjalnej Związków Zawodowych UMCS zgodnie z Regulaminem ZFŚS.

Działalność merytoryczna Związku



Działalność wewnątrzzwiązkowa  

Środki finansowe dla tej działaności zapewniają składki członków Związku. Sa trzy poziomy podejmowania decyzji w działaniach Zakładowej Organizacji NSZZ „Solidarność” UMCS:

Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” UMCS: wybiera władze Związku (przewodniczącego Komisji Zakładowej, skład Komisji Zakładowej i Rewizyjnej), delegatów na Regionalne ZD, delegatów do Regionalnej Sekcji Nauki, decyduje 
o procentowym podziale środków organizacji na poszczególne rodzaje działalności, formułuje ewentualne stanowiska i apele w imieniu związku, określa konkretne zadania dla nowo wybranej Komisji Zakładowej.

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” UMCS: jest ciałem uchwałodawczym w  zakresie swoich kompetencji i ciałem wykonawczym OZ.
– Wybiera wiceprzewodniczącego, skarbnika i sekretarza komisji oraz społecznego inspektora pracy.
– Pracuje w zespołach tematycznych uchwalanych na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji.
– Tworzy zespoły do konkretnych zadań, w tym do pierwszych etapów uzgodnień z Pracodawcą, o których mowa powyżej.
– Podejmuje decyzje finansowe związane ze statutową i organizacyjną działalnością Związku.
– Uchwala regulaminy przyznawania świadczeń dla członków związku i udziela tych świadczeń w formie zasiłków, zapomóg losowych, dofinansowania do organizowanych wycieczek, imprez i seansów filmowych, a także w formie pożyczek  
   krótkoterminowych.
– Utrzymuje kontakt z komisjami i kołami NSZZ „S” w jednostkach organizacyjnych UMCS.
– Prowadzi współpracę międzyzwiązkową i dba o kontakty z Krajową Sekcją Nauki, deleguje swoich przedstawicieli na konferencje i szkolenia organizowane przez KSN.

Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UMCS: podejmuje decyzje w zakresie określonych przez Komisję Zakładową kompetencji, przygotowuje materiały na posiedzenia Komisji Zakładowej, rozpatruje wstępnie wszystkie sprawy napływające 
do sekretariatu komisji.

I Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego (25 kwietnia 1981 r., w hali „Avii” w Świdniku)



Działalność wydawnicza, kulturalna i oświatowa
Od 1980 r. do 13 grudnia 1981 r. wydano 47 numerów „Solidarności Uniwersyteckiej – biuletynu informacyjnego NSZZ „Solidarność” UMCS.
Członkowie „Solidarności” UMCS współpracowali przy wydawnictwie „Biuletynu Informacyjnego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego” oraz czasopism: „Miesiące. Przegląd Związkowy” 
i „Miesięcznik – Opinie, Komentarze, Analizy”.
W działalność na rzecz wydawnictw „Solidarności” aktywnie włączyli się pracownicy drukarni UMCS, której kierownikiem do lutego 1982 r. był Antoni Dudek.  W okresie od września 1980 r. do 30 grudnia 1981 r. wydrukowano w drukarni UMCS: 1400 
sztuk „Biuletynu 1/80 NSZZ Solidarność UMCS”, oraz 47 numerów (38 200 sztuk) „Solidarności Uniwersyteckiej”. Wspierano również działalność drukarską innych uczelni i zakładów pracy.

Od lutego 1981 r. działalność rozpoczęła Biblioteka związkowa NSZZ „Solidarność” UMCS.
Od grudnia 1980 r. z inicjatywy członków „S” UMCS rozpoczął działania Ośrodek Badań Społecznych. Oficjalnie powołany został w Regionie 20 lutego 1981 r., kierowany przez Jana Pomorskiego i Lesława Pagę.
Cenną pomocą dla rodzin osób represjonowanych stały się Wakacje z Bogiem. Organizowane były od 1982 r. do początku lat 90., w 1986 r. objęte oficjalnym patronatem przez Kurię Lubelską. W każdym kolejnym turnusie uczestniczyła coraz większa 
liczba dzieci, od ok. dwustu w początkach działalności do ponad tysiąca w ostatnich jej latach. Oprócz rodzin osób należących do Związku pomocą zostały również objęte dzieci pochodzące z ubogich domów, a opiekunowie, głównie nauczyciele, klerycy, 
pielęgniarki i lekarze pracowali społecznie. Lubelskie Wakacje z Bogiem zostały docenione przez Ojca Świętego, Jana Pawła II, który udzielił akcji specjalnego błogosławieństwa. 

Wykład doc. dr. hab. Sergiusza Riabinina dla członków „Solidarności”, UMCS 1981 r.



Wraz ze spadkiem zainteresowania uczestnictwem dzieci i młodzieży w obozach i koloniach organizowanych w ramach akcji Wakacje z Bogiem, Komisja Zakładowa postanowiła wyjść z inicjatywą zorganizowania podobnych atrakcji w okresie zimowym. 
Zimowiska okazały się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę zapewniając opiekę dzieciom zwłaszcza z młodszych klas. Pierwsze zimowisko odbyło się w 1996 r. Jako bazę lokalową wykorzystano, puste w czasie przerwy w zajęciach uniwersyteckich, sale 
wykładowe i pracownie wydziału BiNoZ. Uczestnicy mieli ponadto możliwość korzystania z obiektów AOS. Zimowe obozy organizowane były do roku 2003, kiedy to terminy lubelskich ferii przestały pokrywać się z terminem przerwy międzysemestralnej. 

Ważnym aspektem działalności kulturalnej Związku jest organizowanie wycieczek i pielgrzymek, cieszących się niezmiennie ogromnym zainteresowaniem. Wśród licznych podróży, odbytych przez członków NSZZ „S” UMCS odnaleźć można pielgrzymkę 
do Rzymu z listopada 1996 r., której najważniejszym momentem była audiencja generalna „Solidarności” z udziałem przedstawicieli UMCS u Ojca Świętego Jana Pawła II w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie. Podobne pielgrzymki miały miejsce w roku 
1998 i 2000. Oprócz Rzymu przedstawiciele uczelnianej „Solidarności” zwiedzili liczne perły światowego dziedzictwa, jak Turyn czy Lourdes, a w maju 2006 r. uczestniczyli w spotkaniu z papieżem Benedyktem XVI w Częstochowie. Zorganizowano również 
wycieczki do  Chorwacji, Grecji i na Ukrainę (do miejscowości uzdrowiskowej Truskawiec). W sierpniu 2019 r. członkowie KZ wraz przedstawicielem Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego wzięli udział w obchodach 500-lecia bitwy z Tatarami nad rzeką 
Bug pod Sokalem na Ukrainie. 

Pielgrzymka na Jasną Górę,1983 r. Rzym, 1996 r. Podole, 2003 r. Pielgrzymka NSZZ „Solidarność” UMCS do Częstochowy. Spotkanie z papieżem Benedyktem XVI, 2006 r.

Wycieczka do Lwowa, 2016 r. Obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości, 2018 r. 500-lecie bitwy z Tatarami pod Sokalem, 2019 r.



26 kwietnia 2001 r. – odsłonięcie tablicy upamiętniającej XX-lecie NSZZ „S” UMCS, umieszczonej na ścianie budynku Wydziału Humanistycznego UMCS.

Twórcy tablicy: 

Zbigniew Jóźwik – autor projektu

Andrzej Tym – wykonawca odlewu



Wspomnienia
W 2011 roku obroniona została na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej praca doktorska pt. NSZZ „Solidarność” UMCS w latach 1980–1989. Jej autorka, dr Magdalena Bielska przeprowadziła wśród działaczy i członków Związku anonimową ankietę 
mającą na celu poznanie motywów wstępowania pracowników Uczelni do NZSS „Solidarność”. 

Po latach szarości i marazmu pojawiła się iskierka nadziei na zmiany. Bardzo chciałam doczekać tych zmian aby moje dzieci mogły wykorzystać szansę na „normalność”.

Powstanie związku dawało nadzieję na zmianę systemu, odejście od władzy ludzi skorumpowanych i skompromitowanych. Nastąpił czas aby odkłamać historię i przywrócić należny szacunek ludziom dla Polski zasłużonym, a nie aparatczykom.

Angażowałem się w działalność związkową NSZZ „S” od chwili powstania w UMCS, czyli od września 1980 roku. Wierzyłem, że dzięki „S” możliwa będzie jakaś korekta istniejącego wówczas systemu politycznego.

Była to wielka nadzieja.

W tym czasie byłam jeszcze studentem, miałam nadzieję na zmianę systemu. Byłam w gronie założycieli NSZZ „S” w Lubelskiej Akademii Medycznej, postrzegałam związek jako jedyną siłę będącą w stanie przeprowadzić gruntowne zmiany ustrojowe.

Wiara w poprawę nie tylko warunków bytowych ale przede wszystkim w demontaż znienawidzonego systemu skłaniała mnie do udziału w działaniach podejmowanych przez związek.

Miałem nadzieję, że robotnik i rolnik będzie miał równe prawa w Polsce, a nie tylko elity (PZPR, wojsko, MO itp.).

Działalność związku to „kropla drążąca skałę”. Pomogła przetrwać najtrudniejsze chwile i doprowadziła do zmiany mentalnej „obywateli”, którzy obalili komunizm w Polsce.

Cyt. za: M. Bielska, NSZZ „Solidarność” UMCS w latach 1980-1989, Lublin 2011, s. 113–117, AUMCS, sygn. H 431/155.
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