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Katalog dobrych praktyk przedstawia rozwiązania, które powstały w ramach realizowanego 

projektu pn. „Koronawirus i co dalej? Spotkania on-line Powiatów Myśliborskiego i 

Märkisch Oderland”, dofinansowanego z Funduszu Małych Projektów  w ramach Programu 

Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Branderburgia/Polska. Projekt 

wspólnie realizował Powiat Myśliborski (Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Myśliborskiego) i Powiat  Märkisch Oderland. Zbiór dobrych praktyk przedstawia  przykłady 

rozwiązań dostosowanych do dynamicznie zmieniającej się sytuacji w jednostkach 

organizacyjnych  obu powiatów  

w okresie pandemii COVID-19. Chcąc powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa Covid-19, 

rządy na całym świecie wprowadziły szereg ograniczeń związanych z działalnością 

gospodarczą i aktywnością społeczną.  Część spośród nich przedsięwzięła szeroko zakrojone 

środki służące bezpieczeństwu obywateli, inne  natomiast zrobiły to z opóźnieniem, lub  nie 

podjęły żadnych  działań, za wyjątkiem informacyjnych. Różnie kształtowała się również 

komunikacja pomiędzy przywódcami państw, ich rządami, a także pomiędzy władzami  

a obywatelami odnośnie podejścia do pandemii. Celem opracowania katalogu jest 

przybliżenie dobrych praktyk z zakresu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, 

placówkami oświatowymi oraz najważniejszą w dobie pandemii służbą zdrowia i jednostkami 

jej podległymi. Opracowany katalog ma  także na celu  zachęcenie innych urzędów, instytucji 

do stosowania podobnych rozwiązań. Prezentowany katalog przedstawia rozwiązania przyjęte 

przez partnerskie powiaty realizujące ww projekt na trzech płaszczyznach: administracji 

publicznej, oświacie i edukacji oraz służbie zdrowia. 

 

I. Administracja samorządowa 

Rok 2020 na zawsze pozostanie wyjątkowy dla Polski i całego świata. Epidemia 

COVID-19 wymusiła na wszystkich grupach społecznych i podmiotach zmiany w podejściu 

do codziennego funkcjonowania.  Administracja samorządowa stanowiąca zespół organów 

publicznych powołanych do zaspakajania potrzeb indywidulanych i społecznych obywateli 

odegrała w tym procesie  istotną rolę. Sytuacja spowodowana pandemią wirusa SARS-CoV-2 

wymagała od   starostów, dyrektorów, kierowników i pozostałych przedstawicieli 

samorządów, podejmowania szczególnych i przemyślanych działań. Zapewnienia 

bezpieczeństwa pracownikom oraz petentom urzędów, ograniczania prawdopodobieństwa 



zakażenia się wirusem wymagało podejmowania szybkich i dostosowanych do dynamicznie 

zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej działań.  

Stan zagrożenia oraz czynności zapobiegawcze oddziałują na psychikę pracowników 

urzędu, dlatego też pracodawca powinien uwzględnić w swoich działaniach jeszcze jedno 

zadanie – ograniczania obciążenia psychicznego i wprowadzić lub rozszerzyć istniejącą 

komunikację w organizacji. Podczas tworzenia planu działania  

i określania zagrożeń, osoby kierujące Urzędem Powiatowym oraz Jednostkami 

Organizacyjnymi Powiatu powinny uwzględnić  aspekty zwiększające obciążenie psychiczne 

pracowników. Możliwość zaistnienia  sytuacji konfliktowych z innymi pracownikami lub 

klientami wynikającymi z lęku przed bezpośrednim kontaktem z innymi ludźmi, zwiększonej 

intensywności pracy w sektorach tego wymagających oraz wymogami utrzymywania 

dystansu społecznego.  

Mając na uwadze te zagrożenia, określone zostały konkretne działania zapobiegawcze 

takie jak: 

 

Powiat Myśliborski Powiat Märkisch Oderland 

Wprowadzenie pracy zdalnej, hybrydowej 

uzależnione od aktualnych danych 

statystycznych 

Wprowadzenie możliwości pracy zdalnej 

bądź hybrydowej dla pracowników z grupy 

priorytetowej (podwyższonego ryzyka, 

posiadających dzieci) 

Ustalenie indywidualnych godzin pracy 

pracownikom, 

 

Rozszerzenie dziennego zakresu czasowego 

elastycznego czasu pracy  

Organizowanie spotkań za pomocą narzędzi 

do videokonferencji, 

 

Przejście na organiyowanie spotkań w 

formie videokonferencji 

Wprowadzenie zasady dystansu społecznego 

i niekorzystania ze wspólnych części 

biurowych 

Wprowadzenie obowiązku noszenia 

maseczek ochronnych dla pracowników 

starostwa i zaostrzenie dystansu 

społecznego  

Wdrożenie odpowiednich procedur i 

usprawnień w urzędzie w zakresie obsługi 

Wdrożenie odpowiednich procedur i 

usprawnień w urzędzie w zakresie obsługi 



interesanta tj: obsługa interesantów po 

wcześniejszym telefonicznym  umówieniu 

wizyty w specjalnie wyznaczonym miejscu 

interesanta tj: obsługa interesantów po 

wcześniejszym telefonicznym  umówieniu 

wizyty w szczególnych wypadkach 

Zachowanie ciągłości funkcjonowania 

poprzez wystawienie urn do przekazywania 

korespondencji 

Przejście na szkolenia on-line pracowników 

starostwa  

Rozwijanie zdolności pracowników do 

wykonywania powierzonych im zadań, 

 

Czasowe przejście na wyłączną 

komunikację telefoniczną i internetową   

Organizowanie spotkań on-line zespołu 

zarządzania kryzysowego z włodarzami 

Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz 

Dyrektorami jednostek organizacyjnych, 

 

Powołanie sztabu kryzysowego 

analizującego i raportującego o sytuacji 

epidemiologicznej w powiecie  

Nawiązanie, rozwijanie i utrzymanie 

współpracy z instytucjami wykonującymi 

zadania  z zakresu  zdrowia publicznego 

(Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna, Zakłady Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej) 

 

Czasowa integracja żołnierzy Bundeswehry 

w wydziały starostwa w celu wsparcia 

pracowników przy wykonywaniu 

obowiązków związanych z pandemią 

Informowanie mieszkańców za pomocą 

nowoczesnych  kanałów komunikacji 

(strony internetowe, e-urząd) 

 

Informowanie mieszkańców z zachowaniem 

tradycyjnych metod informowania (lokalne 

gazety, radio) 

Zapewnienie wsparcia kierownikom 

średniego szczebla zarządzania, np. przez 

organizowanie szkoleń online; 

 

Ustawienie punktów do dezynfekcji rąk w 

budynku starostwa 

Wprowadzenie obowiązku częstej 

dezynfekcja powierzchni biurowych, 

 

Aktywacja aplikacji BIWAPP zawierającej 

niezbędne informacje dla obywateli danego 

powiatu jak i alerty 

Opracowanie szczegółowego modelu Opracowanie szczegółowego modelu 



komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej  

w Urzędach, 

 

komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej  

w Urzędach, 

 

Wprowadzenie stałego dyżuru 

informacyjno-konsultacyjnego, 

 

Wprowadzenie stałego dyżuru 

telefonicznego dla obywateli 

 

 

Niezwykle ważnym aspektem jest odpowiednia komunikacja z pracownikami. Te 

działania nie dotyczą wyłącznie okresu pandemii, warto je wdrożyć na stałe, ponieważ 

znacząco oddziałują na morale pracowników. Zrozumiałe i czytelne informowanie 

pracowników  

o wprowadzanych zmianach np. o środkach ograniczających prawdopodobieństwo zarażenia 

SARS-CoV-2, szkolenia on-line,  na temat wprowadzonych środków prewencji i sposobów 

ich stosowania oraz możliwość zgłaszania przez pracowników sugestii, obaw, a także 

postulatów dotyczących usprawnienia organizacji ich pracy. 

Przytoczone przykłady dobrych praktyk obejmują różne obszary funkcjonowania urzędu. 

Usprawniania procesu dostarczania usług dla mieszkańców, poprawy zarządzania zasobami 

oraz doskonalenia partnerskich relacji ze wspólnotą samorządową, europejską i innymi 

ważnymi dla jednostki samorządu terytorialnego podmiotami. Wdrożone rozwiązania mogą 

być zastosowane przez każdą gminę lub powiat, poszukujący nowych kanałów komunikacji  

z klientami/obywatelami. 

II. Edukacja 

Sytuacja, w jakiej znalazł się świat i dziedzina społeczna, jaką jest edukacja, wygenerowała 

nowe potrzeby, inne metody kształcenia oraz pomysły na przekazywanie wiedzy uczniom. 

Nowa sytuacja to poligon doświadczalny dla nauczycieli oraz uczniów, inny model działania, 

głównie ze względu na zmianę sposobu funkcjonowania. Placówki oświatowe i  szkoły 

stanęły przed ogromnym wyzwaniem, kiedy to z dnia na dzień tradycyjne kształcenie 

zastąpione zostało nauczaniem zdalnym, hybrydowym - edukacją na odległość. Realizując 

zajęcia szkolne w systemie zdalnym, nauczyciele wykorzystywali platformy internetowe, 

aplikacje  

i komunikatory online. Komunikacja bezpośrednia została zastąpiona komunikacją na 

odległość. Niektóre rozwiązania przyniosły sukces a nad pewnymi należy jeszcze 



popracować. Współczesne realia pozwoliły dostrzec i sprawdzić poziom opanowania 

kompetencji informacyjnych nauczycieli i uczniów. Wpłynęły  na rozwijanie  umiejętności 

oraz generowanie nowych form przekazu informacji, nowych technologii.  

Katalogowanie dobrych praktyk edukacyjnych to ważny proces promowania szkół i placówek 

oświatowych jako organizacji  i miejsc wytwarzania pomysłów nowych rozwiązań 

edukacyjnych i ich wdrażania do praktyki.  

 

Powiat Myśliborski Powiat Märkisch Oderland 

Zamknięcie placówek oświatowych i 

wprowadzenie nauczania zdalnego 

Częściowe zamknięcie placówek 

oświatowych i wprowadzenie nauczania 

zdalnego bądź hybrydowego 

Komunikacja z uczniami i rodzicami 

wyłącznie za pomocą narzędzi do 

videokonferencji 

Komunikacja z uczniami i rodzicami za 

pomocą narzędzi do videokonferencji oraz 

materiałów podręcznych  

Zawieszenie dodatkowych zajęć 

dydaktycznych 

Zawieszenie dodatkowych zajęć 

dydaktycznych 

Prowadzenie zajęć on-line za pomocą 

specjalistycznych platform edukacyjnych, 

dziennika elektronicznego, poczty 

elektronicznej, umożliwiających 

monitorowanie oraz planowanie nauki 

Prowadzenie zajęć on-line za pomocą 

programu Schul-Cloud Brandenburg 

Organizacja wyłącznie egzaminów 

zawodowych oraz egzaminów dojrzałości z 

zachowaniem reżimu sanitarnego 

Organizacja wyłącznie egzaminów 

zawodowych oraz egzaminów dojrzałości z 

zachowaniem reżimu sanitarnego 

Wyposażenie placówek oświatowych w 

środki ochrony osobistej  ( rękawice, 

maseczki, płyny do dezynfekcji) oraz 

specjalistyczny sprzęt do dezynfekcji tj. 

ozonatory oraz mierniki 

Wyposażenie placówek oświatowych w 

środki ochrony osobistej  ( rękawice, 

maseczki, płyny do dezynfekcji) 

Pomoc w pozyskaniu sprzętu 

komputerowego dla uczniów oraz kadry 

nauczycielskiej 

Obowiązkowe testowanie uczniów dwa razy 

w tygodniu na SARS-CoV-2 



Przeszkolenie kadry z zakresu bezpiecznych 

i higienicznych warunków pracy 

Przeszkolenie kadry z zakresu bezpiecznych 

i higienicznych warunków pracy 

Pełnienie nadzoru pedagogicznego przez 

Dyrektora szkoły 

Pełnienie nadzoru pedagogicznego przez 

Dyrektora szkoły 

Wprowadzenie rekrutacji dla nowych 

uczniów za pomocą narzędzi internetowych 

 

  

 

III. Służba zdrowia 

Pandemia COVID -19 okazała się  bezprecedensowym wyzwaniem dla sektora 

ochrony zdrowia. Rok 2020 r. pokazał, że skuteczne przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się 

wirusa SARS-CoV-2 i zwalczanie jego skutków przerasta możliwości wielu krajów, także 

tych zamożniejszych niż Polska i ze sprawniej zorganizowanymi systemami ochrony zdrowia. 

Sytuacja, w której znaleźliśmy się wymagała doraźnych działań z zakresu zarządzania 

kryzysowego, które obserwujemy i będziemy nadal obserwować w  kolejnych miesiącach i 

latach. Kryzys jedynie wyostrzył problemy sektora zdrowia publicznego i pozwolił wskazać 

te obszary, które wymagają priorytetowej interwencji. Mimo uwidocznionych przez pandemię 

problemów wprowadzono szereg działań i rozwiązań, które pozwoliły ograniczyć 

rozprzestrzenianie się wirusa.  

Powiat Myśliborski Powiat Märkisch Oderland 

Wprowadzenie nowych obowiązków dla 

Powiatowych Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznych 

Wprowadzenie nowych obowiązków dla 

wydziału ds. zdrowia starostwa 

Utworzenie całodobowej infolinii dla osób 

przebywających na kwarantannie lub 

izolacji 

Utworzenie infolinii dla osób przebywających 

na kwarantannie lub izolacji 

Utworzenie dodatkowych miejsc  

w szpitalach oraz utworzenie oddziałów  

i miejsc przeznaczonych dla pacjentów 

zakażonych COVID-19 

Utworzenie dodatkowych miejsc  

w szpitalach oraz utworzenie oddziałów  

i miejsc przeznaczonych dla pacjentów 

zakażonych COVID-19 

Wprowadzenie obowiązku kwarantanny  

i izolacji 

Wprowadzenie obowiązku kwarantanny  

i izolacji 



Wprowadzenie zasady DDM (dystans-

dezynfekcja-maseczka) 

Wprowadzenie zasady DDM (dystans-

dezynfekcja-maseczka) 

Utworzenie specjalnych miejsc kwarantanny Utworzenie specjalnych miejsc kwarantanny 

Wprowadzenie systemu SEPIS( System 

Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej) 

służącego do raportowania i prowadzenia 

statystyk , 

Prowadzenie statystyk i raportowania za 

pomocą aplikacji BIWAPP 

Utworzenie punktów pobierania wymazów 

przeciwko COVID-19 

Utworzenie punktów pobierania wymazów 

przeciwko COVID-19 

Ograniczenie kontaktu z lekarzem  POZ 

(kontakt możliwy jedynie telefonicznie) 

Wprowadzenie obowiązku przedkonsultacji z 

lekarzami rodzinnymi 

Wprowadzenie szczepień przeciw SARS-

CoV-2 

Wprowadzenie szczepień przeciw SARS-

CoV-2 

Utworzenie powszechnych i masowych 

punktów szczepień 

Utworzenie Centralnych Punktów Szczepień 

w poszczególnych landach 

Doposażenie szpitali w środki ochrony 

osobistej oraz specjalistyczny sprzęt 

Doposażenie szpitali w środki ochrony 

osobistej oraz specjalistyczny sprzęt 

Ciągłe raportowanie i prowadzenie statystyk  

Oddelegowanie żołnierzy Wojska Polskiego 

oraz strażaków do pomocy personelowi 

medycznemu 

 

 

 

W momencie wzmożonych działań przeciwko epidemii SARS-CoV-2 praca 

wszystkich pracowników skupiała się na realizacji zadań przeciwepidemicznych.  

W chwilach spadków zachorowań poszczególne jednostki wracały do swoich 

bieżących zadań. Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych innych niż COVID 

jest trudna do rzetelnej analizy, z uwagi na to, iż działania służby zdrowia 

skoncentrowane były na zwalczaniu epidemii COVID-19. Wprowadzenie zakazów, 

nakazów  

i ograniczeń zmniejszyło możliwość kontaktów społecznych co w efekcie przełożyło 

się na zmniejszenie się rozprzestrzeniania się innych chorób zakaźnych w populacji.  



Podsumowując skuteczna walka z koronawirusem SARS-CoV-2 możliwa jest 

jedynie dzięki  przestrzeganiu podstawowych zasad postępowania związanych  

z bezpieczeństwem zdrowotnym, obywateli, stosowaniu środków ochrony 

indywidualnej, dystansu społecznego oraz przystąpienia do powszechnych szczepień.  

Niezależnie od tego czy patrzymy z perspektywy ekonomii, polityki, czy 

społeczeństwa, pojawienie się pandemii Covid-19 było bez wątpienia najważniejszym 

wydarzeniem ubiegłego roku. Podstawą walki z epidemią jest profesjonalna 

organizacja, konsekwencja w realizacji poczynionych ustaleń, dobra i zrozumiała dla 

społeczeństwa informacja oraz odpowiednie szkolenie ludzi. 

Należy pamiętać, że nawet jeśli wyeliminujemy problem pandemii COVID-19, 

bardzo prawdopodobnym a nawet pewnym jest pojawienie się kolejnych nowych 

patogenów wpływających na naszą przyszłość. Dlatego tak ważnym jest wyciągnięcie 

wniosków ze zdobytych doświadczeń, które należy wykorzystać w przygotowaniach 

do kolejnych, nieuchronnych epidemii.  

 

 

 

 

 


