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1. BIOGRAMY 
 

Dr Dorota Wyszkowska 

doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, 

zatrudniona jako adiunkt w Zakładzie Ekonomiki  

i Finansów Samorządu Terytorialnego na Wydziale 

Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Od 

blisko 9 lat pracownik statystyki publicznej – w latach 

2010—2012 kierownik Podlaskiego Ośrodka Badań 

Regionalnych, a od 2012 r. zastępca dyrektora Urzędu 

Statystycznego w Białymstoku. Członek PTS Oddział 

w Białymstoku, pełniący obecnie funkcję zastępcy 

Przewodniczącego Oddziału.  

Autorka ponad 80 publikacji naukowych poświęconych 

zagadnieniom odnoszącym się do finansów sektora samorządowego, rozwoju lokalnego  

i regionalnego oraz gospodarki senioralnej. Dotychczas uczestniczyła w ponad 50 

konferencjach naukowych, w tym ponad 20 międzynarodowych. Współpracowała z różnymi 

podmiotami (m.in. Bankiem Światowym, Krajową Radą RIO, Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Podlaskiego), prowadząc badania dotyczące finansów lokalnych i rozwoju 

regionalnego oraz przygotowując opracowania i raporty z tego zakresu. Zaangażowana w 

działania na rzecz rozwoju regionalnego poprzez udział w różnego rodzaju gremiach, m.in. 

Podlaskim Forum Terytorialnym, Komitecie Sterującym Strategią Rozwoju Województwa 

Podlaskiego, czy też Grupie Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014—2020.  
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Dr hab. Dorota Perło 

doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych 

w dyscyplinie ekonomia, zatrudniona jako adiunkt w 

Zakładzie Ekonometrii i Statystyki na Wydziale 

Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. 

Od 2014 r. Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia 

Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Specjalistka 

w zakresie modelowania i prognozowania 

regionalnego i lokalnego (m.in. modele miękkie, model 

HERMIN). Autorka kilkudziesięciu publikacji 

naukowych oraz ekspertyz, w tym dotyczących: oceny 

efektywności wpływu funduszy unijnych na rozwój 

regionalny, modelowania zrównoważonego rozwoju, monitorowania sytuacji osób młodych 

na rynku pracy, efektywnego zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego. Jest 

współautorką strategii rozwoju społeczno-gospodarczego opracowanych na poziomie 

regionalnym, subregionalnym i lokalnym, współpracuje z wieloma jednostkami samorządu 

terytorialnego, a także z administracją rządową. Od 2015 r. Członek PTS Odział w Białymstoku, 

w latach 2010—2014 Członek Rady Ekspertów ds. Gospodarczych przy Prezydencie Miasta 

Białegostoku, Członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Podlaskiego na lata 2014—2020 i Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014—2020. 
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2. URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU 
 

Urząd Statystyczny w Białymstoku należy do służb statystyki publicznej podległych 

Głównemu Urzędowi Statystycznemu i działa na podstawie: ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. 

o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 z późniejszymi zmianami); statutu Urzędu 

wprowadzonego zarządzeniem nr 12 Prezesa GUS z dnia 21 sierpnia 2012 r. (Dz. Urz. GUS  

poz. 39 z późniejszymi zmianami); regulaminu organizacyjnego Urzędu wprowadzonego 

zarządzeniem nr 7 Dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku z dnia 4 maja 2017 r.; 

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. nr 227, poz. 1505  

z późniejszymi zmianami). 

 

Dyrektor - Ewa Kamińska-Gawryluk 

Zastępca Dyrektora - Dorota Wyszkowska 

 

Urząd Statystyczny w Białymstoku od 1 stycznia 1999 r. obejmuje swoim zasięgiem 

działania obszar województwa podlaskiego. Swoje zadania wykonuje zarówno w siedzibie 

Urzędu w Białymstoku, jak i w dwóch oddziałach: w Łomży i Suwałkach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Urząd Statystyczny w Białymstoku 
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Od 1 stycznia 2009 r. w statystyce publicznej obowiązuje nowa organizacja prac 

wynikająca z wprowadzenia specjalizacji urzędów statystycznych. Polega ona na przypisaniu 

poszczególnym urzędom realizacji wskazanych badań z terenu całego kraju. Przestała zatem 

obowiązywać dotychczasowa zasada zbierania przez urzędy wszystkich rodzajów sprawozdań 

tylko z obszaru danego województwa. 

W ramach specjalizacji Urząd Statystyczny w Białymstoku realizuje zadania z zakresu: 

 statystyki leśnictwa (sprawozdania roczne: L-01, L-02, L-03), 

 statystyki ochrony przyrody i krajobrazu (sprawozdanie roczne OS-7). 

 

Zgodnie z powyższymi dokumentami, do zadań Urzędu należy: 

 organizowanie i prowadzenie badań statystycznych, 

 zbieranie, gromadzenie, przechowywanie, analiza i opracowywanie danych 

statystycznych, 

 obsługa informacyjna społeczeństwa, organów administracji publicznej wszystkich 

stopni działających na terenie województwa podlaskiego oraz podmiotów gospodarki 

narodowej, 

 prowadzenie rejestrów urzędowych: REGON - krajowego rejestru urzędowego 

podmiotów gospodarki narodowej, TERYT - krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju, 

 popularyzacja wiedzy o statystyce. 

 

W ramach prac prowadzonych na rzecz statystyki publicznej jako całości Urząd wykonuje 

specjalistyczne zadania ogólnokrajowe. Obejmują one: 

    w zakresie statystyki leśnictwa i ochrony przyrody: 

 prowadzenie prac wynikających z programu badań statystycznych statystyki 

publicznej, 

 inicjowanie i przygotowywanie rozwiązań metodologicznych, 

 przygotowywanie propozycji do projektu programu badań statystycznych statystyki 

publicznej, 

 zbieranie, gromadzenie, analizowanie danych statystycznych, 

 opracowywanie publikacji zgodnie z planem opracowań statystycznych oraz planem 

wydawniczym, 

 prowadzenie prac metodologicznych oraz opracowywanie i publikowanie wyników 

badań  

 w zakresie rachunku satelitarnego leśnictwa, 
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 przygotowywanie metodologii, prowadzenie badań i analiz oraz opracowywanie  

i wydawanie publikacji dotyczących ekoregionu "Zielone Płuca Polski", 

 uczestnictwo we współpracy międzynarodowej, w tym w dziedzinie statystyki 

euroregionów, a w szczególności organizowanie wspólnych badań statystycznych oraz 

opracowywanie i wydawanie publikacji o euroregionach "Niemen" i "Puszcza 

Białowieska", 

 współdziałanie w zakresie prowadzenia badań transgranicznych z Ośrodkiem Badań 

Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej Urzędu Statystycznego  

w Rzeszowie i urzędami statystycznymi biorącymi udział w realizacji tych zadań, 

 opracowywanie zbiorów ogólnopolskich i przygotowywanie tablic ogólnopolskich  

i regionalnych, a także prowadzenie prac projektowo-programistycznych dotyczących 

statystyki leśnictwa i ochrony przyrody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ź r ó d ł o:  Urząd Statystyczny w Białymstoku [online]. Białystok 1995—2018 [dostęp: 26 listopada 2018 r.].  

Dostępny w Internecie: http://bialystok.stat.gov.pl/ 

http://bialystok.stat.gov.pl/
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3. UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU 
 

Uniwersytet w Białymstoku jest największą i najprężniej rozwijającą się uczelnią publiczną  

w północno-wschodniej Polsce. Studenci kierunków matematyczno-przyrodniczych uczą się  

w nowym kampusie, uznawanym za jeden z najnowocześniejszych obiektów akademickich  

w kraju, wyróżnionym tytułem Podlaskiej Marki Roku 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecnie uczelnia kształci prawie 12 tysięcy studentów na ponad 30 kierunkach. 

Potwierdzeniem jakości zajęć dydaktycznych na UwB jest fakt, że większość kierunków 

uzyskało pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a kierunek prawo - wyróżniającą. 

W 2012 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało mu tytuł „Najlepszy kierunek 

studiów”. Wydział Prawa od lat jest w czołówce rankingów szkół, kształcących w tej 

dyscyplinie. Z kolei Wydział Ekonomii i Zarządzania, jako jedna z pierwszych jednostek 

akademickich, wdrożył System Zarządzania Jakością w zakresie kształcenia studentów, badań 

naukowych oraz działalności ekspercko-badawczej. 

Uniwersytet w Białymstoku przygotował ofertę studiów w językach obcych skierowaną do 

kandydatów z zagranicy, ale mogą z niej też korzystać obywatele RP.  Studia w języku rosyjskim 

oferowane są na kierunkach: pedagogika, europeistyka, informatyka i filologia rosyjska.  

W języku angielskim można studiować: ochronę środowiska, międzynarodowe stosunki 

gospodarcze, fizykę medyczną, informatykę, pedagogikę, europeistykę i filologię angielską. 

Pięć wydziałów UwB: Prawa, Ekonomii i Zarządzania, Filologiczny, Historyczno-

Socjologiczny oraz Biologiczno-Chemiczny prowadzi studia doktoranckie. Od roku 2016/2017 

takie studia oferuje także Wydział Fizyki. Uniwersytet proponuje też bogatą ofertę specjalizacji 

na poszczególnych kierunkach i ponad 100 rodzajów studiów podyplomowych 
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Strukturę uniwersytetu tworzy 9 wydziałów, w tym zagraniczny w Wilnie. Zajęcia i wykłady 

prowadzi około 800 nauczycieli akademickich. UwB posiada 11 uprawnień do nadawania 

stopnia doktora i 6 uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinach: 

chemia, biologia, ekonomia, historia, prawo i fizyka. 

UwB ma wiele osiągnięć naukowych, m.in. udział w 5., 6. i 7. Programie Ramowym,  

Horyzoncie 2020, programach Comenius i Aspera oraz w programie DAPHNE III. Dzięki 

uczestnictwu w nich realizował projekty badawcze i dydaktyczne z zakresu fizyki, chemii, 

pedagogiki, informatyki i matematyki, ekonomii, historii, socjologii oraz filologii. UwB 

prowadzi też badania w ramach Programu Działań Zintegrowanych POLONIUM. Dwóch 

studentów UwB zdobyło tzw. „Diamentowy Grant” przyznawany przez MNiSW wyróżniającym 

się młodym badaczom. Ponad to na Uniwersytecie realizowany jest też program „Mobilność 

Plus”, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki,  program TEAM. 

Wielu pracowników naukowych i studentów może poszczycić się indywidualnymi 

nagrodami i sukcesami. Dwóch studentów UwB zdobyło Diamentowy Grant w konkursie 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wspierającym wybitnych polskich studentów. 

Uniwersytet w Białymstoku podpisał ponad 60 umów o współpracy naukowej  

z partnerskimi uczelniami zagranicznymi. Uczestniczy też w europejskim programie 

edukacyjnym Erasmus, w ramach którego współpracuje z blisko 130 uczelniami partnerskimi 

z państw Unii Europejskiej, a także ze szkołami wyższymi w Turcji i Szwajcarii. 

UwB zainicjował stworzenie międzynarodowego konsorcjum uczelni z Polski. Litwy, 

Białorusi, Ukrainy oraz Rosji pod nazwą Sieć Uniwersytetów Pogranicza. Współpraca obejmuje 

m.in. wspólne aplikowanie o międzynarodowe granty i realizację projektów naukowych, 

wymianę usług badawczych i wdrożeniowych oraz korzystanie z infrastruktury i aparatury  

w ramach wspólnych przedsięwzięć. 

Uniwersytet prowadzi wiele projektów, których celem jest wspieranie regionu. Realizuje 

to głównie przez eksperckie opracowania, prowadzenie badań na rzecz rozwoju gospodarki, 

współpracę w przedsiębiorcami. Od 2014 r. działa Centrum Eksperckie UwB, którego zadaniem 

jest komercjalizowanie wiedzy, w tym wyników badań naukowych, prowadzonych na 

uniwersytecie. Spółka oferuje sporządzanie ekspertyz, opinii i tłumaczeń oraz wszelkiego 

rodzaju szkoleń jak też wykonywanie zleceń, zgłaszanych przez podmioty reprezentujące 

przedsiębiorców i instytucje administracji publicznej, wykraczające poza katalog uczelni. 

 

 

 

 
Ź r ó d ł o:  Uniwersytet w Białymstoku [online]. Białystok 2015 [dostęp: 26 listopada 2018 r.]. Dostępny  

w Internecie: http://uwb.edu.pl/uniwersytet  

http://uwb.edu.pl/uniwersytet
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4. STOWARZYSZENIE BIAŁOSTOCKIEGO OBSZARU 

FUNKCJONALNEGO 
 

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego zostało powołane na zebraniu 

założycielskim 6 grudnia 2013 r., a 13 stycznia 2014 r. zostało zarejestrowane w Krajowym 

Rejestrze Sądowym. 

W skład Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego wchodzą: stolica 

województwa podlaskiego – miasto Białystok oraz 9 gmin należących do powiatu 

białostockiego, w tym gminy miejsko-wiejskie: Choroszcz, Czarna Białostocka, Łapy, Supraśl, 

Wasilków, Zabłudów oraz gminy wiejskie: Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Turośń 

Kościelna. 

Białostocki Obszar Funkcjonalny zlokalizowany jest w centralnej części województwa 

podlaskiego i zajmuje obszar 1 728,15 km², co stanowi 8,6% powierzchni województwa. 

Białostocki Obszar Funkcjonalny  zamieszkuje ponad 413 tys. ludności, co stanowi ok. 34% 

potencjału ludnościowego województwa podlaskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele: 

1. Przyjęcie i realizacja wspólnej dla obszaru funkcjonalnego Strategii Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych, dalej zwaną Strategią ZIT; 

2. Pozyskiwanie środków zewnętrznych, tj. funduszy krajowych i zagranicznych, w tym 

funduszy Unii Europejskiej, na realizację wspólnych zadań; 
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3. Współdziałanie w celu efektywnego wykorzystania środków finansowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, 

a w szczególności w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych; 

4. Inicjowanie i wspomaganie współpracy między członkami Stowarzyszenia w zakresie 

przygotowania oraz realizacji projektów i przedsięwzięć finansowanych w ramach 

środków, o których mowa w pkt 2 i 3; 

5. Koordynacja działań związanych z realizacją wspólnych przedsięwzięć rozwojowych 

finansowanych ze środków, o których mowa w pkt 2 i 3; 

6. Upowszechnianie idei samorządności lokalnej i regionalnej oraz wspieranie jej 

rozwoju; 

7. Ochrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia; 

8. Wspomaganie członków w realizacji zadań własnych i zleconych; 

9. Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w związku z realizacją Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020 (RPOWP 2014–2020) oraz wdrażania 

Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru 

Funkcjonalnego na lata 2014–2020; 

10. Integrowanie członków Stowarzyszenia, w sprawach z zakresu turystyki; 

11. Promocja turystyczna Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego; 

12. Rozwój informacji turystycznej dotyczącej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego; 

13. Koordynacja działalności turystycznej, w tym informacji turystycznej oraz działań 

proturystycznych członków Stowarzyszenia; 

14. Inicjowanie, opiniowanie i wspieranie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury 

turystycznej na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego; 

15. Współpraca z regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi organizacjami mającymi 

na celu wspieranie rozwoju i promocję turystyki; 

16. Prowadzenie badań oraz analiz w zakresie turystyki związanej z Białostockim Obszarem 

Funkcjonalnym. 

 

Zadania: 

1. Wykonywanie zadań dotyczących wdrażania projektów dofinansowanych z funduszy 

krajowych i europejskich, w tym pochodzących z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020, w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, 
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2. Zapewnienie członkom Stowarzyszenia dostępu do informacji na temat aktualnego 

stanu wdrażania ZIT; 

3. Wyrażanie opinii i wspólnych stanowisk członków Stowarzyszenia wobec administracji 

rządowej (centralnej i wojewódzkiej) oraz samorządowej szczebla wojewódzkiego, jak 

również innych organizacji samorządowych, gospodarczych i społecznych, 

w szczególności dotyczących spraw związanych z Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020; 

4. Współpracę i wymianę informacji pomiędzy gminami, powiatami i samorządem 

województwa; 

5. Wnioskowanie o dofinansowanie z funduszy krajowych i europejskich oraz 

organizowanie i prowadzenie prac związanych z realizacją projektów z udziałem 

funduszy zewnętrznych; 

6. Podejmowanie wszystkich innych zadań zmierzających do osiągnięcia celów 

Stowarzyszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ź r ó d ł o:  Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego [online]. Strona współfinansowana ze 

środków Funduszu Spójności w ramach programu Pomoc Techniczna 2014–2020 [dostęp: 26 listopada 2018 r.].  

Dostępny w Internecie: http://bof.org.pl/pl/  

http://bof.org.pl/pl/
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5. RADY EKSPERTÓW DS. GOSPODARCZYCH PRZY 

PREZYDENCIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU 
 

Współpraca samorządu lokalnego z organizacjami środowiska gospodarczego i naukowego 

jest w obecnych, złożonych warunkach funkcjonowania gminy jednym z podstawowych 

elementów kształtowania postaw społeczeństwa obywatelskiego i przejawem rozwiniętej 

świadomości władz lokalnych. 

Współdziałanie obu środowisk prowadzi do lepszego, bardziej świadomego  

i odpowiadającego potrzebom społecznym planowania i podejmowania działań pro-

społecznych i pro-rozwojowych, co z punktu widzenia stron jest niezbędne.  

Mając na względzie zapewnienie udziału przedstawicieli wyższych uczelni oraz środowiska 

gospodarczego w kształtowaniu polityki gospodarczej Miasta Białegostoku, jak i rozwoju 

przedsiębiorczości, w dniu 17 listopada 2011 r. na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta 

Białegostoku Nr 1530/11 została powołana Rada Ekspertów ds. Gospodarczych przy 

Prezydencie Miasta Białegostoku na lata 2011—2014. 

Celem Rady Ekspertów była współpraca środowiska gospodarczego i naukowego  

w zakresie konsultowania spraw dotyczących sfery gospodarczej Miasta. Rada uprawniona 

była do wyrażania opinii oraz do podejmowania inicjatyw oraz rozwiązań odnoszących się do 

funkcjonowania gospodarki Miasta Białegostoku. 

Do zadań Rady należało przedstawienie stanowisk w sprawach dotyczących:  

1. projektów dokumentów programowych Miasta Białystok, w tym związanych   

z realizacją Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011–2020 plus; 

2. inicjatyw podejmowanych przez organy Miasta Białystok, przedsiębiorców  

oraz środowiska naukowe; 

3.  warunków i możliwości rozwoju gospodarczego miasta. 

 

 

 

 

 

 

Ź r ó d ł o:  Rada Ekspertów ds. Gospodarczych przy Prezydencie Miasta Białegostoku. W: Białystok.pl 

Oficjalny portal miejski [online]. Urząd Miejski w Białymstoku [dostęp: 26 listopada 2018 r.].  Dostępny w 

Internecie: https://arch.um.bialystok.pl/275-rada-ekspertow-ds-gospodarczych-przy-prezydencie-miasta-

bialegostoku/default.aspx  

https://arch.um.bialystok.pl/275-rada-ekspertow-ds-gospodarczych-przy-prezydencie-miasta-bialegostoku/default.aspx
https://arch.um.bialystok.pl/275-rada-ekspertow-ds-gospodarczych-przy-prezydencie-miasta-bialegostoku/default.aspx
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6. SEMINARIA RADY ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO POLSKIEGO 
TOWARZYSTWA STATYSTYCZNEOG W 2017 R. 
25 stycznia 2017 r.  
Seminarium naukowym pt. „Polskie Badania Statystyczne w Okresie II Wojny Światowej” - dr Bożena 
Łazowska — Dyrektor Centralnej Biblioteki Statystycznej im. Stefana Szulca. 
06 kwietnia 2017 r. 
Seminarium naukowym pt. „Wyznaczanie obszarów metropolitalnych” 

 Dr Mirosław Grochowski, „Wyznaczaniu obszarów metropolitalnych w ujęciu teoretycznym”, 

 Dr hab. Przemysław Śleszyński, „Wyznaczaniu obszarów metropolitalnych w ujęciu 
statystycznym”,  

 Dr Tomasz Sławiński,  „Wyznaczaniu obszarów metropolitalnych w ujęciu praktycznym”. 
25 maja 2017 r. 
Seminarium naukowym pt. „Hybrydowy model statystyki wyznań w Polsce” - ks. dr Wojciech Sadłoń 
- Dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. 
21 września 2017 r. 
Seminarium naukowym pt.  "Strategia rozwoju e-państwa w perspektywie 2030 roku – studium 
foresight” - prof. dr hab. Józef OLEŃSKI (b. Prezes GUS; Profesor Uczelni Łazarskiego; emerytowany 
profesor UW; ekspert ONZ i EUROSTATU ). 
27 października 2017 r. 
Seminarium naukowym pt. „Stan współczesnego społeczeństwa informacyjnego w Polsce” -  
dr Dominik Batorski z Uniwersytetu Warszawskiego. 
14 grudnia 2017 r. 
Seminarium naukowym pt. „„Zmiany rodziny w Polsce w świetle wyników badań projektu „Generacje 
i Rodziny (GGS-PL)” będącego częścią międzynarodowego programu badawczego” - zespołu prof. dr 
hab. Ireny E. Kotowskiej (Instytut Statystyki i Demografii SGH) 

7. SEMINARIA RADY ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO POLSKIEGO 
TOWARZYSTWA STATYSTYCZNEOG W 2018 R. 
26 stycznia 2018 r. 
Seminarium naukowym pt. „Związek Banków Polskich” - dr Przemysław Barbrich Dyrektorem 
Zespołu Public Relations Związku Banków Polskich 
22 lutego 2018 r. 
Seminarium naukowym pt. „Wybory jako badanie statystyczne” – prof. zw. dr hab. Józef Oleński 
13 kwietnia 2018 r.  
Seminarium naukowym pt. „Rozwój gospodarczy Polski”  - dr hab. Cecylia Leszczyńska 
26 kwietnia 2018 r. 
Seminarium naukowym pt. „Jakie zabezpieczenie emerytalne?” – prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz - 

Kierownik Katedry Ubezpieczenia Społecznego Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej 

Handlowej w Warszawie od 1995 r. 

20 września 2018 r. 
Seminarium naukowym pt. „Społeczne środowisko informacyjne w gospodarce opartej na wiedzy” –  
prof. zw. dr hab. Józef Oleński 
18 października 2018 r. 
Seminarium naukowym pt. „Przedsiębiorczość XXI w. – wyzwania dla nauki, polityki i statystyki”– 

prof. dr hab. Jerzy Cieślik - Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości w Akademii Leona Koźmińskiego  

w Warszawie. 
29 listopada 2018 r. Seminarium naukowym pt. „Znaczenie podejścia terytorialnego w kształtowaniu 

jakości życia mieszkańców miejskich obszarów funkcjonalnych” dr Doroty Wyszkowskiej (Zastępcy 

Dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku) i dr hab. Doroty Perło (Dyrektora Biura Zarządu 

Stowarzyszenia BOF). Wprowadzenia do seminarium — Ewa Kamińska-Gawryluk (Dyrektor Urzędu 

Statystycznego w Białymstoku). 
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