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Głównym celem spotkania były ostateczne uzgodnienia dotyczące zakresu oraz sposobu prezentacji 
danych w przygotowywanej przez US Białystok publikacji pt. „Obwód grodzieński i województwo podlaskie 
w 2016 r.”. Przedstawiciele urzędów statystycznych w Grodnie i Białymstoku (przy aktywnym udziale gości 
z Brześcia) w trybie roboczym omówili wątpliwości, jakie pojawiły się podczas prac nad publikacją 
planowaną do wydania przez US Białystok w bieżącym roku. Dotyczyły one przede wszystkim rozbieżności 
w metodologii badań, dostępie do informacji z różnych dziedzin w statystyce polskiej i białoruskiej oraz 
w sposobach prezentacji danych w obydwu krajach. W wyniku dyskusji pomiędzy przedstawicielami strony 
polskiej i białoruskiej, ustalono m. in. zasady zaprezentowania w przygotowywanej edycji publikacji 
danych w zakresie: kierunków wykorzystania powierzchni, pracujących i wynagrodzeń, spożycia warzyw 
w gospodarstwach domowych, wskaźników cen wybranych artykułów żywnościowych, studentów szkół 
wyższych, aptek, ścieżek rowerowych, wypadków drogowych. Poruszono również temat porównywalności 
klasyfikacji rodzajów działalności stosowanych aktualnie na Białorusi i w Polsce. 

Na spotkanie została również przygotowana prezentacja pt. „Metody pozyskiwania danych 
wykorzystywane w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 oraz Powszechnym Spisie 
Rolnym 2010”. Temat ten został przedstawiony na prośbę delegacji zagranicznej, w związku z planowanym 
w 2019 r. spisem powszechnym na Białorusi. Pracownik Urzędu Statystycznego w Białymstoku omówił 
poszczególne metody CAxI oraz podstawowe założenia organizacyjne do spisów. Przedstawiciele strony 
białoruskiej byli żywo zainteresowani tą tematyką ze względu na trwające obecnie w ich urzędach 
przygotowania do spisu powszechnego, podczas którego po raz pierwszy zostaną wykorzystane narzędzia 
elektroniczne. Panie pytały m.in. o przebieg aktualizacji wykazów budynków i mieszkań przed spisem, 
kwestie dotyczące obowiązku udziału w spisie oraz sankcji za odmowę udziału, terminy realizacji spisów 
poszczególnymi metodami, kwestie dotyczące zatrudniania i szkolenia rachmistrzów. 

W trakcie wizyty przedstawicielom strony białoruskiej zostały też zaprezentowane zasoby informacyjne 
systemu monitorowania rozwoju STRATEG. Głównym celem warsztatów było zaznajomienie uczestników 
z zawartością systemu, sposobami prezentowania i wyszukiwania wskaźników oraz funkcjonalnościami 
bazy ułatwiającymi analizę zjawisk w formie tablic, wykresów, map i raportów. 

Podsumowując spotkanie wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że kontynuacja i rozwijanie współpracy 
pomiędzy urzędami jest konieczne ze względu na duże zainteresowanie danymi o pograniczu. 
Potwierdzono, że urzędy będą współdziałać na dotychczasowych zasadach i w wypracowanej już formule 
w celu przygotowywania cyklicznych, tematycznych publikacji. Przedstawiciele strony białoruskiej 
podkreślili też znaczenie kontaktów ze stroną polską w zakresie zdobywania przez nich wiedzy 
i doświadczenia, jakie posiadają przedstawiciele polskiej statystyki publicznej, zwłaszcza w zakresie 
nowoczesnych narzędzi zbierania i prezentacji danych. 


