
ZARZĄDZENIE NR 26/2020 
z dnia 14 maja 2020 r. 

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 
„Dom Kombatanta” im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 

w Szczecinie, ul. Krucza 17 
 

w sprawie szczególnych rozwiązań dotyczących wykonywania postanowień „Regulaminu rekrutacji 

i uczestnictwa w projekcie „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego 

rodzin” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPZP.07.06.00-32-K051/19-00” w Szczecinie  

Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego oraz § 9 ust. 1 Statutu Domu Pomocy Społecznej 

„Dom Kombatanta” w Szczecinie nadanego uchwałą Rady Miasta Szczecin nr LIV/1019/06 z dnia 

10.04.2006 r. zmienioną uchwałą Rady Miasta Szczecin nr LXIII/1176/06 z dnia 16.10.2016 r., uchwałą 

Rady Miasta Szczecin nr IX/279/07 z dnia 14.05.2007 r., uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XXXII/798/09 

z dnia 23.02.2009 r., uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XI/242/15 z dnia 08.09.2015 r. oraz uchwałą 

Rady Miasta nr XIV/485/20 z dnia 28 stycznia 2020 r.  

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju tj. epidemią koronawirusa SARS-CoV2 

powodującego chorobę COVID- 19 ilekroć w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” realizowanym w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 

(RPZP.07.06.00-32-K051/19-00 jest mowa o „rekrutacji uczestników” i „składaniu wniosków wraz z 

załącznikami w ramach zadania nr 6 i zadania nr 11” oznaczać to będzie:  

• składanie wniosków i załączników przez kandydatów/ kandydatki  do zadania nr 6 (usługi 

konsultacyjno-doradczo szkoleniowe dla opiekunów osób niesamodzielnych z powodu chorób 

otępiennych) za pośrednictwem: 

 poczty elektronicznej e-mail (wypełnione wnioski bez podpisów lub skany 

wypełnionych wniosków z podpisem) 

 przesyłek listowych 

 telefonicznie  

W sytuacji, gdy wnioski wraz z załącznikami zostały przekazane bez podpisów  przez 

kandydata/kandydatkę do projektu, kandydat/kandydatka nie później niż w ciągu 3 tygodni od 

przekazania dokumentów zobowiązani są przesłać wypełnione i podpisane dokumenty na adres: 

 



Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” 

im. gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza 

ul. Krucza 17 

71-747 Szczecin 

z adnotacją : RPO 

 

Zgodnie z § 8 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zaopiekowani – systemowe 

wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” realizator projektu zastrzega sobie prawo do skreślenia 

Uczestnika projektu z listy uczestników w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, co za tym 

idzie również postanowień wprowadzanych niniejszym zarządzeniem. 

 

§ 2 

Postanowienia § 1 obowiązują od daty podpisania niniejszego zarządzania do czasu zniesienia na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

nadzwyczajnego wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV2 powodującego 

chorobę COVID- 19. 

 

§ 3 

Zobowiązuję Zastępcę Dyrektora, Zastępcę Dyrektora ds. Ekonomicznych – Głównego Księgowego; 

Kierowników: Działu Wsparcia Dziennego i Działu Obsługi; pracowników Zespołu ds. projektu oraz 

pracowników zatrudnionych na czas trwania projektu do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ,,Dom Kombatanta’’ 

Adam Ciemniak  
 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

 


