Notatka ze spotkania roboczego przedstawicieli Urzędu Statystycznego
w Białymstoku, Głównego Urzędu Statystycznego Obwodu Brzeskiego
oraz Głównego Urzędu Statystycznego Obwodu Grodzieńskiego
Brześć (Białoruś), 5-6 czerwca 2017 r.
Głównym celem spotkania przedstawicieli regionalnych urzędów statystycznych
w Białymstoku, Brześciu i Grodnie było uzgodnienie projektu opracowywanego
wspólnie folderu pt. „Euroregion Puszcza Białowieska w 2015 r.”, którego wydanie
zaplanowano na październik 2017 r. Szczególną uwagę zwrócono na proponowane
przez stronę polską zmiany w porównaniu z poprzednią edycją publikacji. Dotyczyły
one przede wszystkim prezentowania większej liczby danych w przekroju: miastowieś oraz rozszerzenia treści publikacji m.in. o dodatkowe dane z zakresu
infrastruktury komunalnej, na temat terenów zieleni ogólnodostępnej i osiedlowej,
mediany wieku, zgonów niemowląt, długości ścieżek rowerowych. Ponownie
poruszono także problem przeliczeń danych dotyczących zasobów mieszkaniowych
na liczbę ludności. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami, strona polska zobowiązała się do
opracowania i przekazania partnerom z Białorusi nowej propozycji zaprezentowania
danych na temat zasobów mieszkaniowych. Przedstawiciele strony białoruskiej
zobowiązali się natomiast do uzupełnienia przekazanych przez US Białystok makiet
tablic danymi dotyczącymi części białoruskiej Euroregionu oraz do wprowadzenia
korekt w tłumaczeniach na język rosyjski.
Na prośbę organizatorów spotkania, w związku z planowaną, nową organizacją
Narodowego Spisu Ludności w 2019 r. na Białorusi, Dyrektor Urzędu Statystycznego
w Białymstoku przedstawiła doświadczenia Urzędu związane z organizacją
i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Przedstawiciele strony białoruskiej zaprezentowali:
 informację o nowych badaniach prowadzonych przez statystykę publiczną
na Białorusi (m.in. w zakresie aktywności ekonomicznej ludności, działalności
mikroprzedsiębiorstw),
 ostatnie zmiany w statystyce białoruskiej pozwalające na uspójnienie
sposobów prezentacji danych w Polsce i na Białorusi (np. wprowadzenie

w 2016 r. klasyfikacji rodzajów działalności gospodarczej spójnej z NACE Rev.
2),
 informację dotyczącą wskaźników statystycznych z zakresu ochrony
środowiska opracowywanych na Białorusi.
W trakcie spotkania podpisano również trójstronne porozumienie pomiędzy
regionalnymi urzędami statystycznymi w Białymstoku, Brześciu i Grodnie, które ułatwi
współpracę w zakresie wymiany informacji, przygotowywania wspólnych publikacji
i opracowań statystycznych, a także podejmowania wspólnych projektów badawczych,
w tym dotyczących euroregionów Puszcza Białowieska i Niemen.

