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         Białystok, dnia 16 czerwca 2009 r. 

 

Notatka z wizyty Dyrektor Głównego Urzędu Statystycznego Obwodu Grodzieńskiego 

w Urzędzie Statystycznym w Białymstoku, Białystok 8-10 czerwca 2009 r. 

 

W dniach 8-10 czerwca 2009 r. w Urzędzie Statystycznym w Białymstoku przebywała z wizytą 

Dyrektor Głównego Urzędu Statystycznego Obwodu Grodzieńskiego – Tamara L. Gabryjańczyk.  

Pierwszy dzień wizyty poświęcony był porównaniu organizacji i struktury statystyki 

publicznej w Polsce i na Białorusi oraz działalności urzędów statystycznych w obu krajach 

ze szczególnym uwzględnieniem działalności Ośrodka Statystyki Leśnictwa i Ochrony Przyrody. W tej 

części omówione zostały zagadnienia takie jak: podstawy prawne regulujące działalność statystyki 

publicznej w obu krajach oraz działalności US w Białymstoku i US w Grodnie, struktura organizacyjna 

oraz zadania obu urzędów, porównano także systemy zbierania, przetwarzania danych oraz 

publikowania i rozpowszechniania wyników. W kolejnej części pierwszego dnia obrad Pan Grzegorz 

Błachowski – kierownik Ośrodka Statystyki Leśnictwa i Ochrony Przyrody zaprezentował działalność 

Ośrodka, w tym w szczególności: badania prowadzonych przez Ośrodek, zakres pozyskiwanych 

danych, współpracę Ośrodka z krajowymi instytucjami związanymi z leśnictwem i ochroną przyrody 

oraz publikacje wydawane w tym zakresie przez US Białystok i GUS.  

W dniu 9 czerwca, w spotkaniu uczestniczył Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie – 

dr Marek Cierpiał-Wolan, który zaprezentował doświadczenia US Rzeszów w zakresie współpracy 

z urzędami statystycznymi na Ukrainie i Słowacji oraz przedstawił charakterystykę pilotażowego 

badania obrotów towarów i usług prowadzonego na granicy polsko-ukraińskiej. Pan Dyrektor 

podkreślił, iż w projekcie PBSSP na rok 2010 badanie to zostało wprowadzone jako obligatoryjne 

i rozszerzone na pozostałe granice zewnętrzne UE, tj. z Białorusią i Rosją. W tej części spotkania 

wywiązała się również dyskusja na temat spisu ludności, który ma się odbyć w dniach 14-24 

października 2009 r. na Białorusi. Pani Tamara Gabryjańczyk przekazała druk formularza spisowego 

oraz omówiła podstawowy zakres danych zbieranych podczas spisu. Pracownicy US w Białymstoku 

przedstawili swoje doświadczenia związane z wykorzystaniem technologii OCR podczas spisów w 

2002 r., a także przedstawili nowoczesne techniki i metody pozyskiwania danych planowane 

do wykorzystania w najbliższych spisach w Polsce.  

W dalszej części spotkania porównano zakres podstawowych danych zbieranych przez 

statystykę publiczną w obu krajach oraz omówiono możliwości wymiany informacji w celu wydania 

publikacji i opracowań statystycznych zawierających dane dotyczące obu województw. Ustalono, 
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że województwo podlaskie oraz obwód grodzieński są porównywalne w zakresie podstawowych 

wielkości takich jak powierzchnia, ludność, położenie geograficzne oraz walory przyrodnicze. Obie 

strony zadeklarowały gotowość wzajemnego przekazywania danych zawartych w publikacjach.  

Ostatniego dnia wizyty, przedstawione zostały podstawowe dane o Euroregionach położonych 

na granicy polsko-białoruskiej: Niemen i Puszcza Białowieska, takie jak: zasięg terytorialny, siedziby, 

działalność statutowa. W tym miejscu Pan Grzegorz Błachowski podkreślił konieczność 

przeprowadzenia monitoringu zapotrzebowania na informacje statystyczne oraz rozpoznania 

możliwości włączenia przedstawicieli Euroregionów do dalszych prac w celu stworzenia publikacji 

poświęconej Euroregionom. 

Na zakończenie spotkania panie Dyrektor Ewa Kamińska-Gawryluk oraz Tamara Gabryjańczyk 

wyraziły chęć rozwijania podjętej współpracy oraz rozpoczęcia prac zmierzających do wydania 

wspólnych publikacji. 

 


