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Misją Starostwa Powiatowego
w Cieszynie

są potrzeby społeczności
samorządowej oparte na zasadach

partnerstwa i etyki pracy. 

Dążenie do wysokiej jakości działań, 
osiąganych przez budowę wizerunku

nowoczesnej administracji publicznej.



Nadrzędną wartością dla Urzędu
oraz pracowników jest skuteczna

i zgodna z przepisami prawa
realizacja zadań publicznych na

rzecz rozwoju Powiatu, oraz
obsługa Mieszkańców Powiatu w 

sposób profesjonalny, 
nowoczesny i przyjazny przy
jednoczesnym dążeniu do 

zapewnienia najwyższej jakości
obsługi. 



Wizja Starostwa Powiatowego 
w  Cieszynie

Starostwo Powiatowe w 
Cieszynie to innowacyjny 

urząd, który sprawnie 
i skutecznie realizuje swoje 

zadania. 



Najważniejszy jest 
Mieszkaniec 

Powiatu Cieszyńskiego !

• Upraszczanie procedur.

• Skrócenie czasu oczekiwania na 
decyzje.



Ściślejsza 
współpraca z 

gminami 
tworzącymi 

Powiat Cieszyński.

• Brenna

•Cieszyn

•Chybie

•Dębowiec

•Goleszów

•Hażlach

• Istebna 

• Skoczów

• Strumień 

•Ustroń 

•Wisła

• Zebrzydowice



Modernizacja dróg. 
Poprawa infrastruktury drogowej ze 
szczególnym uwzględnieniem polepszenia
jakości nawierzchni dróg. 



Szkolnictwo 
Powiatowe.

Duże zmiany ze względu na 
wchodzącą reformę edukacji w 
struktury powiatowe. 

Zwiększenie efektywności nauczania 
na poziomie ponadpodstawowym.

Kształcenie fachowców potrzebnych 
na rynku pracy. Wspieranie rozwoju 
szkolnictwa zawodowego. 



Nasz Szpital! 

• Wpieranie działań dyrekcji z 
zakresu funkcjonowania 

jednostki. 

• Podejmowanie działań na 
rzecz zwiększenia kontraktów 

na usługi medyczne. 



Pomoc społeczna ze szczególnym uwzględnieniem polityki senioralnej. 



Zacieśnianie współpracy z
przedsiębiorcami, zwłaszcza 
lokalnymi.



Poprawa oferty 
turystycznej 

i kulturalnej Powiatu. 

Ściślejsza współpraca 

z organizacjami 
pozarządowymi 

działającymi na terenie 
Powiatu. 



Lepsza 
komunikacja, 

interakcja oraz 
szybszy kontakt 
z Mieszkańcami 

Powiatu 
Cieszyńskiego 

Wprowadzenie nowych zakładek oraz szybsza 
aktualizacja powiatowej strony internetowej. 

Stworzenie Pressroomu dla dziennikarzy 
zainteresowanych szczególnie bieżącymi 
sprawami Powiatu Cieszyńskiego (Newsletter, 
RSS).  www.powiat.cieszyn.pl.

Media społecznościowe (m.in. Facebook, 
Instagram, Twitter).



Użytkownicy na bieżąco będą 
mogli opiniować nasze usługi 

oraz działania. 

Ustawiczne podnoszenie jakości usług. 

Chcemy poznać potrzeby oraz wymagania w 
stosunku do Starostwa Powiatowego w 

Cieszynie (m.in. ankiety satysfakcji jakości 
usług - ankiety Google’a).



Dzień w Fotelu
Starosty.  

Edukacja samorządowa

8 marca 2019 r. 
Już dzisiaj Wszystkich 

Państwa zapraszam do 
udziału w tym 
wydarzeniu.  



Podziękowanie

Dziękuję wszystkim za uwagę. 

Zapraszam do zadawania 
pytań. 

Mieczysław Szczurek


