Notatka ze spotkania z przedstawicielami Głównego Urzędu Statystycznego Obwodu
Grodzieńskiego oraz Instytucji Edukacji „Grodzieński College Handlowy”
Biełkoopsojuza
Grodno, 5-6.10.2015 r.
Celem wyjazdu był udział w spotkaniu roboczym z przedstawicielami Głównego
Urzędu

Statystycznego

Obwodu

Grodzieńskiego

oraz

przeprowadzenie

zajęć

edukacyjnych dla uczniów Grodzieńskiego College’u Handlowego.
Skład delegacji Urzędu Statystycznego w Białymstoku:


Edyta Kalwajtys - Specjalista, Informatorium Statystyczne w Podlaskim
Ośrodku Badań Regionalnych,



Ina Łapińska - Statystyk, Dział Opracowań Statystycznych w Podlaskim
Ośrodku Badań Regionalnych,



Joanna Mojsa - Kierownik Działu, Informatorium Statystyczne w Podlaskim
Ośrodku Badań Regionalnych,



Anna Szeszko - Kierownik Wydziału, Podlaski Ośrodek Badań Regionalnych,



Krzysztof Urban - Starszy inspektor, Wydział Administracyjny.

Wykaz osób wraz z ich stanowiskami, które uczestniczyły w spotkaniach  ze strony
gospodarzy:
Instytucja Edukacji „Grodzieński College Handlowy” Biełkoopsojuza:


Maria Żuk – Dyrektor,



Olga Kozłowskaja – Zastępca Dyrektora,



uczniowie i nauczyciele statystyki (w liczbie 60 osób), jako słuchacze wykładu.

Główny Urząd Statystyczny Obwodu Grodzieńskiego:


Swietłana Szczyraja – Dyrektor,



Ludmiła Chaustowicz – Zastępca Dyrektora,



Dmitrij Czeszczewik – Zastępca Dyrektora,



Żanna Melniczenko – Kierownik Wydziału Informacji Zbiorczej.

W

dniu

5

października

2015

r.

przedstawiciele

Urzędu

Statystycznego

w Białymstoku przebywali w Instytucji Edukacji „Grodzieński College Handlowy”
Biełkoopsojuza, gdzie przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla uczniów tej szkoły na
temat

„Zasoby

informacyjne

polskiej

statystyki
1

publicznej”.

Przedstawiono

zagadnienia takie jak: podstawy prawne polskiej statystyki publicznej, program
badań

statystycznych

statystyki

publicznej,

zasady

udostępniania

danych

statystycznych, tajemnica statystyczna, formy udostępniania informacji, źródła
danych

statystycznych

(publikacje,

komunikaty

i

obwieszczenia,

Portal

Informacyjny GUS, bazy danych i rejestry). Osobom obecnym na wykładzie
przekazano materiały promocyjno-informacyjne GUS i US Białystok.
Pracownicy Urzędu Statystycznego w Białymstoku spotkali się także z Dyrekcją
College’u. Podczas rozmowy został poruszony temat dalszej współpracy w zakresie
edukacji statystycznej uczniów. Dyrekcja szkoły była zainteresowana podobnymi
zajęciami

w

następnym

roku

zasugerowali

natomiast,

że

szkolnym.

istnieje

Przedstawiciele

możliwość

strony

zorganizowania

polskiej

warsztatów

dotyczących Portalu Geostatystycznego i Banku Danych Lokalnych dla słuchaczy
College’u

w

siedzibie

Urzędu

Statystycznego

w

Białymstoku.

Byłyby

one

praktycznym uzupełnieniem przeprowadzonego wykładu. Dyrekcja College’u uznała
złożoną propozycję za interesującą i możliwą do zrealizowania być może już na
początku przyszłego roku. Będzie to jednak wymagało dalszych uzgodnień pomiędzy
obydwiema stronami.
W dniu 6 października 2015 r. pracownicy Urzędu Statystycznego w Białymstoku
przebywali

z wizytą roboczą w

Głównym Urzędzie

Statystycznym Obwodu

Grodzieńskiego, z którym US Białystok od kilku lat prowadzi aktywną współpracę.
Rozmowy

dotyczyły

przede

wszystkim

opracowywanej

wspólnie

publikacji

pt. „Białystok i Grodno w 2013 r.”, której wydanie zaplanowano na koniec
października br. Spotkanie umożliwiło wyjaśnienie problemów, jakie pojawiły się
podczas zestawiania danych dotyczących obydwu miast, zwłaszcza związanych
z różnicami w metodologii prowadzonych badań i sposobie prezentacji danych
statystycznych w Polsce i na Białorusi. Najwięcej czasu poświęcono zagadnieniom
związanym z zasobami mieszkaniowymi i przestępstwami stwierdzonymi.
W trakcie spotkania podjęto także temat publikacji pt. „Pogranicze polsko-białoruskie w 2014 r.”, przewidzianej do wydania w następnym roku. Rozmowa
dotyczyła

ewentualnego

włączenia

się

pracowników

Głównego

Urzędu

Statystycznego Obwodu Grodzieńskiego w prace nad uwagami metodologicznymi do
tego

opracowania,

a

także

klasyfikacji

rodzajów

działalności

gospodarczej

stosowanej na Białorusi przy opracowywaniu wyników badań za 2014 r. Zauważono
także

potrzebę

zorganizowania

w

przyszłym roku

spotkania przedstawicieli

regionalnych urzędów statystycznych w Białymstoku, Brześciu i Grodnie w związku
z pracami nad tą publikacją.
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