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Zakres tematyczny

Patronat honorowy

Partnerzy

I. Polityka spójności w latach 2014–2020 – nowe
podejście do rozwoju

Rektor Uniwersytetu w Białymstoku

Wydział Ekonomii i Zarządzania,
Uniwersytet w Białymstoku

 Cele i zasady polityki spójności w latach 2014–2020
 Instrumenty polityki spójności i ich zaangażowanie
na rzecz zrównoważonego rozwoju

II. Ujęcie zrównoważonego rozwoju w polityce
spójności w latach 2014–2020
III. Teoretyczne aspekty ekonomii i polityki
zrównoważonego rozwoju
 Istota ekonomii i polityki zrównoważonego rozwoju
 Ekonomia zrównoważonego rozwoju a ekonomia
rozwoju

IV. Pomiar zrównoważonego rozwoju
– doświadczenia międzynarodowe i krajowe
 Ilościowe i jakościowe ujęcie zrównoważonego
rozwoju
 Mierniki dobrobytu. Poziom a jakość życia
 Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska
w rachunkach narodowych i statystykach publicznych
 Doświadczenia krajów w zakresie mierników i ujęć
statystycznych zrównoważonego rozwoju

V. Rola statystyki publicznej w procesie
monitorowania zrównoważanego rozwoju
 Potrzeby informacyjne w zakresie monitorowania
polityki spójności – zakres, cele, odbiorcy
 Potrzeby informacyjne w zakresie monitorowania
zrównoważonego rozwoju – zakres, cele, odbiorcy
 Inicjatywy polskiej statystyki na rzecz
monitorowania polityki spójności oraz
zrównoważonego rozwoju
 Narzędzia prezentacji danych statystycznych

Marszałek Województwa Podlaskiego

Komitet naukowy
Przewodniczący: prof. dr hab. Janusz Witkowski, Prezes

Fundacja Ekonomistów Środowiska
i Zasobów Naturalnych
Polskie Towarzystwo Statystyczne,
Oddział w Białymstoku

Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie

Sekretarz: Ewa Kamińska-Gawryluk, Dyrektor Urzędu
Statystycznego w Białymstoku

Członkowie:
prof. dr hab. Tadeusz Borys
prof. dr hab. Stanisław Czaja
prof. dr hab. Czesław Domański, Prezes Polskiego

Patronat medialny
Polskie Radio Białystok

Ramowy program konferencji

Towarzystwa Statystycznego

prof. dr hab. Bogusław Fiedor
prof. dr hab. Kazimierz Górka
prof. dr hab. Andrzej Graczyk
dr hab. Piotr Jeżowski, prof. SGH
dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB
dr hab. Eugeniusz Kośmicki, prof. UP
prof. dr hab. Elżbieta Lorek
prof. dr hab. Walenty Ostasiewicz
prof. dr hab. Inż. Bazyli Poskrobko
dr hab. Marek Rocki, prof. SGH
dr hab. Ewa Roszkowska, prof. UwB
dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW
prof. dr hab. Henryk J. Wnorowski

Dzień 1 – 3.09.2015
9.00–10.00
10.00–10.30
10.30–12.30
12.30–12.45
12.45–14.45
14.45–15.45
15.45–17.45
18.30

– rejestracja uczestników
– powitanie uczestników
– I sesja plenarna
– przerwa kawowa
– II sesja plenarna
– lunch
– III sesja plenarna
– uroczysta kolacja

Dzień 2 – 4.09.2015
9.00–11.00
11.00–11.15
11.15–13.15
13.15–13.45
13.45

– równoległe sesje panelowe
– przerwa kawowa
– równoległe sesje panelowe
– IV sesja plenarna
– lunch
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