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Zatrudnienie (stan w dniu 23.11.2018 r.)
Zatrudnieni ogółem – 171 osób

Zatrudnieni według grup wiekowych

Zatrudnieni według płci

lata

Zatrudnieni według poziomu wykształcenia

Zatrudnieni
według statusu zatrudnienia

bialystok.stat.gov.pl
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Specjalizacja

Ośrodek Statystyki Leśnictwa i Ochrony Przyrody

Leśnictwo i ochrona przyrody

•

Badania statystyczne:

• leśnictwo:
• lasy: powierzchnia, prace hodowlane, pozyskiwanie drewna,
• zadrzewienia,

• ochrona przyrody i krajobrazu:
• parki narodowe i krajobrazowe,
• rezerwaty przyrody,
• obszary chronionego krajobrazu.

bialystok.stat.gov.pl
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Specjalizacja
Leśnictwo i ochrona przyrody (dok.)

•

Źródła administracyjne, tj. System Informatyczny Lasów Państwowych (SILP),
system informacyjny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

•

Systemy informatyczne badań (SIB) – w br. opracowano nowe systemy na
potrzeby systemu przetwarzania danych statystycznych (SPDS) wszystkich badań
z zakresu specjalizacji.

•

Dziedzinowe Bazy Wiedzy – opracowanie struktur i założeń oraz zasilanie
i aktualizacja:
DBW Leśnictwo

DBW Ochrona przyrody

bialystok.stat.gov.pl
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Specjalizacja
Rachunki leśne w Polsce

•

Praca metodologiczna „Rachunki satelitarne leśnictwa”:

• odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez różne organizacje, w tym Eurostat,
• cel: opracowanie metodologii wyceny gruntów leśnych i drzewostanów
w Polsce oraz obliczania wartości przyrostu drewna na pniu,

• realizowana w oparciu o wyniki badań naukowych przy współudziale
ekspertów zewnętrznych z Instytutu Badawczego Leśnictwa,

• regularny (od 2011 r.) udział przedstawiciela Urzędu w pracach Eurostatu nad
doskonaleniem metodologii rachunków leśnych. Pracownik US Białystok jest
członkiem Grupy roboczej ds. statystyki leśnictwa oraz uczestniczył w pracach
Grupy zadaniowej ds. zintegrowanych rachunków środowiskowych
i ekonomicznych leśnictwa (IEEFA),

• zaakceptowana przez Komisję Metodologiczną GUS w 2014 r.

bialystok.stat.gov.pl
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Specjalizacja
Rachunki leśne w Polsce (dok.)

•

Badanie „Rachunki środowiskowe i ekonomiczne dla lasów”:

• realizowane od 2016 r., na podstawie PBBSP,
• roczne, o charakterze wtórnym,
• wyniki badania:
• coroczne wypełnianie i przekazywanie do Eurostatu tablic
kwestionariusza EFA (European Forest Accounts Questionnaire),
• przygotowywanie i przekazywanie do Departamentu Rachunków
Narodowych GUS danych dotyczących:
wartości przyrostu drewna na pniu w celu wyznaczenia wartości
globalnej leśnictwa zgodnie z ESA 2010,
• wartości gruntów leśnych w przekrojach własnościowych, jako
uzupełnienie dotychczas szacowanej wartości globalnej leśnictwa,
• informacja sygnalna pt. Rachunki leśne w Polsce (opracowanie
ogólnopolskie, coroczne od 2018 r.).
•

bialystok.stat.gov.pl
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Zielona gospodarka w Polsce

•

Praca metodologiczna „Badanie stanu zielonej gospodarki
w Polsce – zdefiniowanie oraz opracowanie zestawu
wskaźników pomiaru”:

• realizowana w latach 2013–2016,
• źródła danych: zasoby statystyki publicznej, krajowe źródła
administracyjne, bazy danych instytucji międzynarodowych,
w tym Eurostatu, OECD,

• zaakceptowana przez Komisję Metodologiczną GUS w 2016 r.,
• raport pt. Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce
(wersja polska i angielska) wydany w 2016 r. oraz publikacja
przygotowana w następnym roku zawierająca
zaktualizowane dane.

bialystok.stat.gov.pl
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Zielona gospodarka w Polsce

•

Badanie „Zielona gospodarka w Polsce”:

• realizowane od 2018 r. na podstawie PBSSP,
• cykliczne – co 2 lata, o charakterze wtórnym,
• wyniki badania: informacja sygnalna (wersja polska) i publikacja analityczna
(wersja polska i angielska) pt. Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce –
pierwsze edycje z wynikami badania w 2019 r.

•

Udział w spotkaniach, seminariach i konferencjach (krajowych oraz
międzynarodowych), wystąpienia i artykuły.

bialystok.stat.gov.pl
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Gospodarka senioralna w Polsce

•
•
•

Projekt badawczy realizowany w latach 2017-2018 w ramach programu
operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Cel – opracowanie metodyki pomiaru gospodarki senioralnej w Polsce oraz
określenie jej wielkości i struktury.
Zrealizowane zadania:

• przygotowanie i przeprowadzenie badania reprezentacyjnego podmiotów
•

gospodarki narodowej,
rozpoznanie pozastatystycznych źródeł danych
i pozyskanie z nich danych,

• opracowanie zestawu miar służących do opisu
gospodarki senioralnej,

• przygotowanie metodologii badania osób w wieku
senioralnym,

• raport metodologiczny pt. Gospodarka senioralna
w Polsce – stan i metody pomiaru.

bialystok.stat.gov.pl
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Gospodarka senioralna w Polsce

•

Plany:

• przygotowanie i przedłożenie Komisji Metodologicznej GUS zeszytu
metodologicznego,

• włączenie badania do PBSSP,
• przeprowadzenie badania osób starszych zgodnie z już opracowaną
metodologią.

bialystok.stat.gov.pl
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Współpraca ze Stowarzyszeniem Białostockiego Obszaru
Funkcjonalnego (BOF)

•

Publikacja pt. Białostocki Obszar Funkcjonalny
w latach 2014–2016:

• wydana w 2018 r.,
• druk sfinansowany ze środków Stowarzyszenia BOF,
• planowana częstotliwość kolejnych edycji – co 2 lata.

•

Projekt dotyczący pomiaru jakości życia mieszkańców
w miejskich obszarach funkcjonalnych w Polsce. Wstępne
wyniki badania zaprezentowano na konferencji naukowej
w Zamościu w październiku br.

bialystok.stat.gov.pl
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Współpraca ze Stowarzyszeniem Białostockiego Obszaru
Funkcjonalnego (BOF)

•

Konferencja naukowa na temat „Jakość życia w miejskich obszarach
funkcjonalnych” w Białymstoku w czerwcu br.

•

Cykl szkoleń dla przedstawicieli Stowarzyszenia BOF z zakresu zasobów
informacyjnych polskiej statystyki publicznej, Banku Danych Lokalnych, Portalu
Geostatystycznego.

bialystok.stat.gov.pl
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Współpraca transgraniczna

•

Główny Urząd Statystyczny Obwodu Grodzieńskiego (od 2008 r.) i Główny Urząd
Statystyczny Obwodu Brzeskiego (od 2010 r.):

• regularne spotkania i rozmowy robocze dotyczące metodologii badań oraz
sposobu prezentacji danych w statystyce polskiej i białoruskiej, wymiana
doświadczeń,

• wspólne opracowywanie publikacji i folderów dotyczących regionów/miast
położonych po obu stronach granicy polsko-białoruskiej oraz prezentujących
obszary transgraniczne.

bialystok.stat.gov.pl
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Współpraca transgraniczna

•

Instytucja Edukacji „Grodzieński College Handlowy” Biełkoopsojuza (od 2014 r.):

• regularne szkolenia dla uczniów College’u (2 razy w roku) na temat zasobów
informacyjnych polskiej statystyki publicznej, Banku Danych Lokalnych,
Portalu Geostatystycznego,

• uczestnictwo w konferencjach naukowych organizowanych przez obie strony.

•

Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Wydział Ekonomii
i Zarządzania (nieformalna współpraca od 2015 r.):

• szkolenie dla studentów i pracowników Wydziału z zakresu zasobów
informacyjnych polskiej statystyki publicznej, Banku Danych Lokalnych,
Portalu Geostatystycznego,

• uczestnictwo w konferencjach naukowych organizowanych przez obie strony.

bialystok.stat.gov.pl
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Wybrane publikacje

•

Zielone Płuca Polski:

• publikacja ogólnopolska wydawana w cyklu 3-letnim od 1994 r.,
• efekt współpracy z Fundacją Zielone Płuca Polski (do 2005 r.
– Porozumienie Zielone Płuca Polski).

bialystok.stat.gov.pl
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Wybrane publikacje

•

Publikacje okolicznościowe:

• Województwo podlaskie w świetle spisów powszechnych – wydana w 2013 r.
z okazji jubileuszu 500-lecia województwa podlaskiego; druk sfinansowany ze
środków Stowarzyszenia Euroregion Niemen,

• Województwo podlaskie w niepodległej Polsce w świetle danych
statystycznych – wydana w 2018 r. z okazji 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości oraz 100-lecia GUS.

bialystok.stat.gov.pl
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Wybrane publikacje

•

Współudział pracowników US Białystok (w ramach prac Zespołu ds.
zrównoważonego rozwoju) w przygotowaniu folderów wydanych przez GUS:

• Na ścieżce zrównoważonego rozwoju,
• A picture of Poland. Statistics for SDGs.

bialystok.stat.gov.pl
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Edukacja statystyczna

•

Cykliczne konferencje naukowe poświęcone tematyce
zrównoważonego rozwoju:

• „Ekonomia i polityka zrównoważonego rozwoju. Teoria i ujęcie
statystyczne” (Białowieża, grudzień 2013 r.) – zorganizowana
we współpracy z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania oraz
Wydziałem Biologiczno-Chemicznym Uniwersytetu
w Białymstoku,

• „Zrównoważony rozwój w polityce spójności w latach
2014–2020. Istota, znaczenie oraz zakres monitorowania”
(Augustów, wrzesień 2015 r.) – zorganizowana we współpracy
z Głównym Urzędem Statystycznym,

• „Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna
a zrównoważony rozwój. Istota, znaczenie oraz zakres
monitorowania” (Białowieża, wrzesień 2017 r.)
– zorganizowana we współpracy z Głównym Urzędem
Statystycznym.

bialystok.stat.gov.pl
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Edukacja statystyczna

•

Międzynarodowy Konkurs Umiejętności Statystycznych (The International
Statistical Literacy Project) – w 2018 r. IV edycja eliminacji krajowych:

• współorganizowany przez różne instytucje, w tym Urząd Statystyczny
w Białymstoku,

• przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich
i studentów studiów I stopnia,

• zadaniem uczestników jest przeprowadzenie badań na dowolny temat oraz
zaprezentowanie ich wyników na plakacie naukowym,

• sukces polskich uczniów w roku szkolnym 2014/15 – III miejsce na świecie
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

bialystok.stat.gov.pl
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Odpowiedzialność społeczna

•
•

Program Równowaga-Praca-Życie: telepraca, indywidualny czas pracy.

•

Akcje okolicznościowe, np.: bieg z okazji 100-lecia niepodległości, sadzenie
drzew z okazji Dnia Ziemi.

Spotkania dla pracowników, np.: z przedstawicielami BCO nt. profilaktyki raka
piersi, dietetykami nt. zdrowego odżywiania.

bialystok.stat.gov.pl
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Odpowiedzialność społeczna

•

Działalność charytatywna:
• kiermasze ciast (upominki dla Dzieci z Domu Dziecka z okazji Dnia Dziecka,
pluszaki dla dzieci przebywających na Oddziale Onkologicznym DUSK
w Białymstoku w ramach akcji Dzień Pluszowego Misia prowadzonej przez
Fundację „Mam marzenie”),
• kiermasze kartek i ozdób świątecznych (wsparcie wychowanków Zespołu
Szkół Specjalnych),
• akcja „Nakrętki dla Milenki”,
• Szlachetna Paczka.

•

Zajęcia edukacyjne prowadzone dla dzieci ze szkół specjalnych, domów dziecka
oraz dzieci przebywających na oddziałach DUSK w Białymstoku.

bialystok.stat.gov.pl

22

Dorota Wyszkowska
Zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku

d.wyszkowska@stat.gov.pl

29.11.2018 Warszawa

23

