
Zarządzenie nr 187/2011
Prezydenta Miasta Lublin 
z dnia 22 marca 2011 r.
w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Miasta Lublin do spraw współpracy 
z uczelniami wyższymi oraz Partnerstwa Wschodniego 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i § 10 ust. 4 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędu Miasta Lublin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 100/2011 Prezydenta 
Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędu Miasta Lublin zarządzam, co następuje:

§1 
Powołuję Pana prof. dra hab. Jana Pomorskiego na pełnomocnika Prezydenta Miasta 
Lublin do spraw współpracy z uczelniami wyższymi oraz Partnerstwa Wschodniego, 
zwanego dalej „Pełnomocnikiem".

§2 
Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności: 
1) podejmowanie działań na rzecz integracji środowiska akademickiego z samorządem 
Miasta Lublin;
2) opracowanie koncepcji strategii współpracy z samorządem Miasta Lublin z lubelskimi 
uczelniami wyższymi;
3) inspirowanie, tworzenie i wdrażanie projektów realizowanych wspólnie przez uczelnie 
wyższe, przedsiębiorców i samorząd Miasta Lublin;
4) koordynowanie współpracy uczelni wyższych Lublina z uczelniami wyższymi miast 
partnerskich;
5) inspirowanie i tworzenie programów wsparcia dla najlepszych studentów lubelskich 
uczelni;
6) opracowanie koncepcji współpracy i integracji Lublina z państwami Europy Wschodniej I
południowego Kaukazu w ramach Partnerstwa Wschodniego;
7) inspirowanie i tworzenie zasad współpracy samorządu Lublina z samorządami państw 
w ramach Partnerstwa Wschodniego;
8) analiza i przygotowanie koncepcji udziału Lublina w polskiej prezydencji Unii 
Europejskiej w 2011 r.;
9) inicjowanie i wspieranie współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi państw Europy 
Środkowo-Wschodniej, w szczególności w ramach Partnerstwa Wschodniego;
10) przygotowanie informacji, analiz, i raportów dla prezydenta Miasta Lublin z zakresu 
udzielonego Pełnomocnictwa.

§3
Pełnomocnik w realizacji swoich zadań podlega bezpośrednio Prezydentowi Miasta Lublin.

§4 
Obsługę kancelaryjną Pełnomocnika zapewnia Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów 
Urzędu Miasta Lublin. 

§5
Traci moc zarządzenie nr 68/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 9 lutego 2011 roku w 
sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Miasta Lublin do spraw współpracy z 
uczelniami wyższymi oraz Partnerstwa Wschodniego.



§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Prezydent Miasta Lublin

                   (-) Krzysztof Żuk
                             

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu, intranet.

http://www.bip.lublin.eu/

