
UCHWAŁA NR 582/XVIII/2020 
RADY MIASTA LUBLIN 

z dnia 23 kwietnia 2020 r. 

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublin 
Profesorowi Giuseppe Guarnaccia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z § 6 ust. 3 Statutu Miasta Lublin, 
stanowiącego załącznik do uchwały nr 609/XXVIII/2005 Rady Miasta Lublin, z dnia 
24 lutego 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r. poz. 3791) oraz § 1 uchwały 
nr 487/XXV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2008 r. w sprawie 
nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublin (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 
Nr 124, poz. 2938) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1.  
Profesorowi Giuseppe Guarnaccia nadaje się Honorowe Obywatelstwo Miasta 

Lublin. 

§ 2.  
Treść Aktu Nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublin stanowi załącznik 

do niniejszej uchwały. 

§ 3.  
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 4.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
   

  
 Przewodniczący Rady Miasta Lublin 

 
 

Jarosław Pakuła 
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Załącznik
do uchwały nr 582/XVIII/2020
Rady Miasta Lublin
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Akt nadania Honorowego Obywatelstwa

Miasta Lublin

Profesorowi Giuseppe Guarnaccia

Rada  Miasta  Lublin  ma  zaszczyt  nadać  Profesorowi  Giuseppe  Guarnaccia  tytuł
Honorowego  Obywatela  Miasta  Lublina.  Akt  ten  jest  wyrazem  naszej  wdzięczności
i wielkiego uznania dla zasług związanych z budowaniem prestiżu i wzmacnianiem pozycji
międzynarodowej  Lublina,  jako  rozpoznawalnego  ośrodka  medycznego  w  dziedzinie
okulistyki.

Profesor Giuseppe Guarnaccia jest jednym z najwybitniejszych specjalistów okulistyki
na świecie.  W swojej  karierze zawodowej Profesor Giuseppe Guarnaccia przeprowadził
około 12 000 operacji zakończonych sukcesem. Jest członkiem najważniejszych włoskich
i międzynarodowych towarzystw okulistycznych oraz prelegentem na konferencjach oraz
szkoleniach specjalistycznych na całym świecie.  Za swoją działalność na polu okulistyki
został nagrodzony licznymi prestiżowymi nagrodami.

Dziękujemy za  ogromny wysiłek,  który  podjął  Pan  na  rzecz  założenia  w  Lublinie
satelitarnego  centrum  ESASO,  będącego  jedyną  w  Europie,  a  drugą  na  świecie  filią
Europejskiej  Szkoły  Zaawansowanych  Studiów  w  Dziedzinie  Okulistyki  w  Lugano
w Szwajcarii.  To między innymi dzięki  temu Lublin stał  się centrum konferencji,  spotkań
i warsztatów specjalistów z zakresu okulistyki z całego świata, dając tym samym szerokie
możliwości  rozwoju  kompetencji  kadr,  a  przede  wszystkim  promując  Lublin  jako
międzynarodowy  ośrodek  edukacyjny  w  zakresie  nowoczesnych  metod  chirurgii  oka.
Posiadanie  w  mieście  takiego  centrum  daje  pacjentom  z  Lublina  i  regionu  możliwość
korzystania  ze  świadczeń  w  zakresie  okulistyki  realizowanych  przez  światowej  klasy
ekspertów  oraz  z  nowoczesnych,  zaawansowanych  procedur  i  technologii  w  zakresie
diagnostyki.

Wraz  z  tytułem  „Honorowego  Obywatela”  prosimy  o  przyjęcie  wyrazów  naszej
wdzięczności  za  zaangażowanie  w  służbę  na  rzecz  pacjentów,  w  tym  mieszkańców
Lublina, oraz najlepszych życzeń wielu sukcesów w dalszej działalności medycznej.

Id: 3E190B8D-F749-47E0-8EDA-CF494B4EDF19. Podpisany Strona 2 z 2




