
ZARZĄDZENIE NR 15/2021 

z dnia 21 maja 2021 r. 

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

„Dom Kombatanta” 

im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 

w Szczecinie, ul. Krucza 17 

 

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. zmienionej 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 

 

Wprowadza się zmiany do Regulaminu Centrum wsparcia opiekunów faktycznych osób 

niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych „Niezapominajka” w Szczecinie 

obowiązującego w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. Mieczysława 

Boruty-Spiechowicza w Szczecinie, w ten sposób, że: 

 

1. w Rozdziale II § 1 pn. Opieka wytchnieniowa: 

1.  pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

Osoba niesamodzielna z powodu choroby otępiennej może korzystać z usług oferowanych 

przez świetlicę wytchnieniową nie dłużej niż przez okres 18 miesięcy, nie więcej niż 9 godzin 

dziennie. 

2. skreśla się treść pkt 4 i pkt 5 

3. pkt 8 otrzymuje następujące brzmienie: 



Świetlica wytchnieniowa obejmuje opieką maksymalnie 14 osób w ciągu dnia, przy założeniu, 

że jednocześnie w świetlicy wytchnieniowej nie będzie przebywać więcej niż 10 osób. 

4. pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

W sytuacji, gdy osoba niesamodzielna z powodu choroby otępiennej nie może skorzystać  

z usług świetlicy zgodnie z ustalonym harmonogramem na dany dzień, może niewykorzystane 

godziny wykorzystać w innym wskazanym przez siebie terminie, o ile liczba osób, 

zadeklarowanych do udziału w zajęciach świetlicy, we wskazanym dniu będzie niższa niż 14 

osób, przy założeniu, że jednocześnie w świetlicy wytchnieniowej nie będzie przebywać więcej 

niż 10 osób. 

        

§ 2 

Zobowiązuję Zastępcę Dyrektora, Zastępcę Dyrektora ds. Ekonomicznych – Głównego 

Księgowego oraz Kierowników: Działu Wsparcia Dziennego i Działu Obsługi oraz pracowników 

Zespołu ds. projektu oraz pracowników zatrudnionych na czas trwania projektu do zapoznania 

się z wprowadzonymi zmianami.   

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

§ 4 

Jednocześnie uwzględniając niniejsze zmiany wprowadzone do Regulaminu Centrum wsparcia 

opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych 

„Niezapominajka” w Szczecinie obowiązującego w Domu Pomocy Społecznej „Dom 

Kombatanta” im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza w Szczecinie oraz zmiany 

wprowadzone zarządzeniami: 

1. zarządzeniem nr 28/2020 z dnia 14 maja 2020 r.  Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

„Dom Kombatanta” w Szczecinie, 

2. zarządzeniem nr 36/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

„Dom Kombatanta” w Szczecinie 

wprowadza się tekst ujednolicony Regulaminu Centrum wsparcia opiekunów faktycznych 

osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych „Niezapominajka” w Szczecinie.  



§ 5 

Z dniem podpisania niniejszego zarządzenia tracą moc: 

1. zarządzenie nr 25/2020 z dnia 13 maja 2020 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

„Dom Kombatanta” w Szczecinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Centrum 

wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób 

otępiennych „Niezapominajka” w Szczecinie, 

2. zarządzenie nr 28/2020 z dnia 14 maja 2020 r.  Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

„Dom Kombatanta” w Szczecinie w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu 

Centrum wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób 

otępiennych „Niezapominajka” w Szczecinie, 

3. zarządzenie nr 36/2020 z dnia 28 lipca 2020 r.  Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

„Dom Kombatanta” w Szczecinie w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu 

Centrum wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób 

otępiennych „Niezapominajka” w Szczecinie, 

 

 
 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” 

Adam Ciemniak 

 


