
 
URZĄD STATYSTYCZNY w BIAŁYMSTOKU 

 

 
15-959 BIAŁYSTOK, ul. Krakowska 13 

 
  

Tel. (085) 749 77 15, fax (085) 749 77 79, e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl 

 

 
http://www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok/index.htm 

 

  

 

        Białystok, dnia 7 października 2010 r. 

 

 

Notatka ze spotkania przedstawicieli regionalnych urzędów statystycznych  

pogranicza polsko-białoruskiego: Brześcia, Grodna, Lublina i Białegostoku 

Białystok, 28-30 września 2010 r. 

 

W dniach 28-30 września br. w Urzędzie Statystycznym w Białymstoku odbyło się spotkanie 

przedstawicieli regionalnych urzędów statystycznych pogranicza polsko-białoruskiego. Celem 

spotkania była wymiana doświadczeń ze współpracy zagranicznej realizowanej przez poszczególne 

urzędy oraz omówienie kierunków dalszego współdziałania w ramach pogranicza polsko-

białoruskiego oraz Euroregionu Puszcza Białowieska. W spotkaniu uczestniczyli : Radca Generalny, 

rzecznik prasowy Prezesa GUS – Władysław Wiesław Łagodziński; Prezes Stowarzyszenia 

Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, starosta hajnowski – Włodzimierz Pietroczuk; 

dyrektorzy urzędów statystycznych: w Brześciu – Georgij Chwalko, w Grodnie - Tamara Gabryjańczyk, 

w Lublinie – Krzysztof Markowski i w Białegostoku – Ewa Kamińska-Gawryluk oraz inni 

przedstawiciele wymienionych urzędów. 

Pierwszy dzień wizyty poświecony był zagadnieniom dotyczącym współpracy w ramach 

Euroregionu Puszcza Białowieska. Kierownik Podlaskiego Ośrodka Badań Regionalnych – Dorota 

Wyszkowska przedstawiła podstawowe dane charakteryzujące Euroregion oraz wstępną koncepcję 

publikacji o Euroregionie, natomiast Włodzimierz Pietroczuk omówił działalność Stowarzyszenia 

Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska. Podsumowując pierwszy dzień obrad wszystkie 

strony wyraziły zainteresowanie współpracą w ramach Euroregionu Puszcza Białowieska oraz 

zaakceptowały wstępną koncepcję publikacji. Planowany termin wydania publikacji ustalono 

na II półrocze 2011 roku. 

Drugiego dnia wizyty Radca Generalny, rzecznik prasowy Prezesa GUS – Władysław Wiesław 

Łagodziński zaprezentował genezę i specyfikę badań transgranicznych w Polsce. Tego dnia 

przedstawiciele urzędów biorących udział w spotkaniu wymienili swoje doświadczenia ze współpracy 

zagranicznej, omówili efekty dotychczasowej współpracy oraz propozycje działań na przyszłość.  

W ostatnim dniu omówiony został zakres danych zbieranych w badaniach prowadzonych 

przez US Białystok oraz zakres informacji zbieranych w spisach, pod kątem wydania wspólnych 

publikacji-opracowań tematycznych. Goście z Białorusi mieli możliwość zapoznania się z metodami 
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przeprowadzania spisu, pracą ankieterów statystycznych i dyspozytorów wojewódzkich przy 

PSR 2010, co wzbudziło ich duże zainteresowanie.  

Na zakończenie spotkania ustalono, że poza wspólnym przygotowywaniem publikacji 

i opracowań o pograniczu polsko-białoruskim należy podjąć kolejne kroki m.in. w kierunku 

uczestnictwa w programach finansowanych ze środków UE. Uczestnicy spotkania otrzymali folder 

„Obwód grodzieński i województwo podlaskie w 2008 r.”, folder „Województwo podlaskie 2010” oraz 

materiały promocyjne US Białystok. 

 


