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Zarządzenie nr PWSW-SEK-021/66/21 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu 

z dnia 15 czerwca 2021 r. 

 

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z zabytkowego Parku Zespołu Pałacowo-

Parkowego Lubomirskich w Przemyślu 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, ze zm.) oraz § 11 ust. 3 pkt 18 

Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, zarządza się, co 

następuje: 

§ 1 

Ustala się Regulamin korzystania z zabytkowego Parku Zespołu Pałacowo-Parkowego 

Lubomirskich w Przemyślu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2 

Regulamin podaje się do publicznej wiadomości na tablicach informacyjnych w Parku 

Zespołu Pałacowo-Parkowego Lubomirskich w Przemyślu. 

 

§ 3 

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Kanclerzowi Państwowej 

Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   Rektor 

 

Dr Paweł Trefler 
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr PWSW-SEK-021/66/21 

Rektora PWSW w Przemyślu z dnia 15 czerwca 2021 r. 

 

 

 

Regulamin zabytkowego Parku 

Zespołu Pałacowo-Parkowego Lubomirskich 

pod administracją 

Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu 

 
 

Niniejszy Regulamin określa zasady przebywania na terenie zabytkowego Parku Zespołu 

Pałacowo-Parkowego Lubomirskich znajdującego się pod administracją Państwowej Wyższej 

Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, zwanego dalej Parkiem. 

 

Mając na uwadze bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Parku, prosimy  

o zapoznanie się z Regulaminem i jego przestrzeganie. 

 

Wejście na teren Parku oznacza zapoznanie się z Regulaminem i jego pełną akceptację. 

 

§ 1 

Parkiem administruje Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu.  

 

§ 2 

Teren Parku służy do wypoczynku oraz aktywnej rekreacji. 

 

§ 3 

Zabrania się wchodzenia i poruszania się po Parku w czasie oraz bezpośrednio po silnych  

i porywistych wiatrach, opadach atmosferycznych i burzach. 

 

§ 4 

Niedozwolone jest przebywanie na terenie Parku od zmierzchu do świtu. 

 

§ 5 

1. Zabrania się pozostawiania jakichkolwiek pojazdów na terenie Parku przez osoby 

nieuprawnione lub nieposiadające zezwolenia Kanclerza PWSW. 

2. Pozostawienie samochodu czy jakiegokolwiek pojazdu przez osobę nieupoważnioną 

na terenie Parku skutkować będzie odstawieniem pojazdu przez służby do tego 

uprawnione na parking policyjny na koszt właściciela. 

 

§ 6 

W okresie zimowym należy poruszać się odśnieżonymi ciągami komunikacyjnymi. 
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§ 7 

W celu zachowania walorów wypoczynkowo-rekreacyjnych Parku oraz zapewnienia 

porządku, spokoju i bezpieczeństwa osób korzystających z wypoczynku, wszystkich 

przebywających na terenie Parku zobowiązuje się do: 

1) przestrzegania ogólnych zasad współżycia społecznego; 

2) zachowania szczególnej ostrożności z uwagi na możliwość spadania konarów i gałęzi; 

3) zachowania porządku i czystości; 

4) nieniszczenia zieleni i wyposażenia;  

5) poszanowania dzikich zwierząt; 

6) posprzątania nieczystości pozostawionych przez wprowadzane zwierzę. 

 

§ 8 

Na obszarze Parku obowiązuje zakaz: 

1) zaśmiecania terenu; 

2) niszczenia i uszkadzania roślinności, w tym drzew, krzewów, trawników, bylin 

i kwiatów oraz rozkopywania gruntu; 

3) płoszenia, chwytania i zabijania ptactwa oraz innych zwierząt; 

4) hałasowania,  

5) używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody administratora Parku; 

6) niszczenia oraz przestawiania ławek, koszy i innych urządzeń parkowych; 

7) palenia ognisk, grillowania i pozostawiania niedopałków papierosów; 

8) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych oraz szkodliwych 

substancji chemicznych; 

9) przebywania w stanie nietrzeźwym; 

10) spożywania napojów alkoholowych; 

11) zażywania środków odurzających; 

12) uprawiania gier hazardowych; 

13) zakłócania spokoju, odpoczynku i bezpieczeństwa innych użytkowników Parku; 

14) używania rowerów, hulajnóg, deskorolek i łyżworolek w sposób stwarzający 

zagrożenie dla innych osób korzystających z Parku; 

15) wchodzenia i kąpania się w zbiornikach wodnych; 

16) korzystania z urządzeń i eksponatów niezgodnie z ich przeznaczeniem; 

17) wprowadzania psów bez smyczy, a w przypadku psów rasy uznawanej za agresywną – 

bez smyczy i bez kagańca oraz przez osobę niepełnoletnią; 

18) prowadzenia handlu i usług bez zezwolenia; 

19) umieszczania bez zgody administratora Parku tablic, napisów, reklam oraz ogłoszeń; 

20) organizowania imprez bez wcześniejszego uzgodnienia z administratorem Parku. 

 

 

§ 9 

Administrator Parku nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszczerbki w zdrowiu  

i mieniu wynikające z winy osób korzystających z Parku, a także wynikające z braku 

nadzoru/opieki nad osobami niepełnoletnimi oraz powstałe w wyniku działań zakazanych  

w niniejszym Regulaminie. 



  

 

 

4 
 

 

§ 10 

Wszelkie szkody spowodowane działaniem niepełnoletnich pokrywają w całości osoby, pod 

opieką których pozostają niepełnoletni. 

 

§ 11 

Za wszelkie szkody wyrządzone przez wprowadzane zwierzęta odpowiada osoba je 

wprowadzająca. 

 

§ 12 

Naruszenie zawartych w Regulaminie przepisów porządkowych podlega karom 

przewidzianym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności  

w Kodeksie wykroczeń, Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii i Ustawie o ochronie zdrowia przed 

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. 

 

§ 13 

Skargi i wnioski dotyczące obsługi oraz spraw porządkowych należy zgłaszać do właściciela 

Parku drogą mailową na adres: rektorat@pwsw.pl 

 

Telefony alarmowe:  

Europejski numer alarmowy 112 

Straż miejska 986 

Policja 997 

Straż pożarna 998 

Pogotowie 999 

Właściciel Parku: 

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska 

ul. Książąt Lubomirskich 6 

37-700 Przemyśl 

tel. do dozorcy: 792 621 000 

mailto:rektorat@pwsw.pl

