Notatka z uczestnictwa w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej
pt. „Innowacyjne sposoby rozwoju współczesnej gospodarki”
Grodno, 27-28.03.2014 r.

W dniach 27-28 marca br. w Grodzieoskim College’u Handlowym odbyła się I Międzynarodowa
Konferencja Naukowa pt. „Innowacyjne sposoby rozwoju współczesnej gospodarki” zorganizowana
z okazji Jubileuszu 55-lecia Uczelni.
Skład delegacji Urzędu Statystycznego w Białymstoku:
Dorota Wyszkowska – Zastępca Dyrektora, US w Białymstoku
Ina Łapioska – Statystyk, Dział Opracowao Statystycznych, Podlaski Ośrodek Badao Regionalnych
Joanna Mojsa – Kierownik Działu, Informatorium, Podlaski Ośrodek Badao Regionalnych
Anna Szeszko – Kierownik Wydziału, Podlaski Ośrodek Badao Regionalnych
Krzysztof Urban – Starszy inspektor, Wydział Administracyjny (jako kierowca)
W

konferencji,

poza

kierownictwem

Grodzieoskiego

College’u

Handlowego

(w składzie: Maria Żuk – dyrektor, Olga Kozłowskaja i Jurij Budrewicz – zastępcy dyrektora) oraz jego
nauczycielami i słuchaczami, uczestniczyli przedstawiciele środowisk naukowych na Białorusi
reprezentujący m.in.: Białoruski Handlowo-Ekonomiczny Uniwersytet Spółdzielczości Spożywczej,
Białoruski Paostwowy Uniwersytet Ekonomiczny oraz Grodzieoski Uniwersytet Paostwowy
im. Janki Kupały.
Celem

konferencji

było

przedstawienie

innowacyjnych

kierunków

rozwoju

w różnych dziedzinach gospodarki Białorusi na tle innych krajów, zwłaszcza europejskich.
Konferencja została przeprowadzona w formie sesji plenarnej, gdzie poszczególne zagadnienia
były prezentowane przez przedstawicieli nauki, oraz sesji roboczych, w których uczestniczyli
słuchacze Grodzieoskiego College’u Handlowego, a także młodzież z innych szkół (w tym wyższych)
biorąca udział w konferencji.
Podczas sesji plenarnej pracownicy naukowi białoruskich szkół wyższych zaprezentowali
następujące tematy:


„Wybrane

problemy

rozwoju

sieci

handlowej

spółdzielczości

spożywczej

w Republice Białorusi”,


„Innowacje

w

zarządzaniu

uniwersytetem:

szczególna

odpowiedzialnośd

społeczna

we współczesnych warunkach”,


„Tendencje w handlu zagranicznym i perspektywy innowacyjnego rozwoju”,



„Konkurencyjnośd firm ubezpieczeniowych w Republice Białorusi w warunkach globalizacji”.
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Zarówno w wystąpieniach, jak i w trakcie dyskusji poruszano problemy białoruskiej gospodarki
(szczególnie w sferze handlu) związane z niedostatecznym wykorzystaniem nowoczesnych
technologii informatycznych.
W sesji plenarnej, zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku – Dorota
Wyszkowska wygłosiła referat zatytułowany „Innowacyjnośd i metody jej pomiaru w Polsce”.
W wystąpieniu przedstawiono pojęcia i definicje dotyczące innowacji oraz ich rodzajów, ewolucję
badao innowacyjności w krajach europejskich oraz obecnie obowiązującą metodologię
„Oslo Manual”. W prezentacji omówiono także zakres badao realizowanych w Polsce na temat
innowacyjności. Zaprezentowano również wybrane dane statystyczne dotyczące innowacji
w sektorze przedsiębiorstw przemysłowych i usług.
Podczas
Grodzieoskiego

wizyty

na

College’u

Białorusi
Handlowego

przeprowadzono
dotyczące

także

współpracy

rozmowy
pomiędzy

z

dyrekcją
tą

Szkołą

i Urzędem Statystycznym w Białymstoku, przede wszystkim w zakresie edukacji statystycznej
słuchaczy College’u. Dyrektor College’u, Pani Maria Żuk przedstawiła tematy, które mogłyby zostad
zaprezentowane przez pracowników US Białystok podczas specjalnych wykładów przeznaczonych dla
słuchaczy College’u. Wśród proponowanych zagadnieo znalazły się m.in.:


statystyka publiczna (realizowana przez GUS, ministerstwa i inne instytucje) w Rzeczypospolitej
Polskiej,



zasady i metody prowadzenia badao statystycznych w RP,



wykorzystanie technologii informatycznych w statystyce RP,



formy upowszechniania i prezentowania danych statystycznych w RP.

Zastępca dyrektora US Białystok, Pani Dorota Wyszkowska wyraziła wolę podjęcia współpracy
w tym zakresie ze strony Urzędu, przy czym podkreśliła,

że dalsze działania będą wymagały

szczegółowych uzgodnieo.
Wyjazd na Białoruś stworzył też okazję do spotkania z przedstawicielami Głównego Urzędu
Statystycznego Obwodu Grodzieoskiego, z którym Urząd Statystyczny w Białymstoku od kilku lat
prowadzi aktywną współpracę. Rozmowa odbyła się w siedzibie Urzędu Statystycznego w Grodnie.
Ze strony białoruskiej uczestniczyli w niej: Swietłana Szczyraja – dyrektor Głównego Urzędu
Statystycznego Obwodu Grodzieoskiego oraz Ludmiła Chaustowicz i Dmitrij Czesczewik – zastępcy
dyrektora tego Urzędu. Podczas spotkania poruszono temat ostatnio wydanych publikacji
opracowanych w ramach współpracy pomiędzy obydwoma urzędami. Dyrektorzy Głównego Urzędu
Statystycznego Obwodu Grodzieoskiego stwierdzili, że opracowania te spotkały się z dużym
zainteresowaniem na Białorusi i w celu dalszego rozpowszechniania przekazano je na potrzeby
regionalnej biblioteki oraz Grodzieoskiego Uniwersytetu Paostwowego im. Janki Kupały.
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W dalszej części spotkania omówiono plany dotyczące współpracy pomiędzy Urzędami
w najbliższej przyszłości. Są one związane przede wszystkim z przygotowaniem kolejnej wspólnej
publikacji zatytułowanej „Obwód grodzieoski i województwo podlaskie w 2012 r.”, przewidzianej
do wydania w październiku br.
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