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Szanowni Państwo!
We wrześniu 2022 roku odbędzie się w Warszawie 27 Kongres Międzynarodowej Federacji
Geodetów (FIG - fr. Fédération Internationale des Géomètres). Decyzję o organizacji Kongresu
w Polsce podjęto podczas Zgromadzenia Ogólnego FIG w czerwcu 2021 roku i jednocześnie
powierzono obowiązki lokalnego gospodarza Stowarzyszeniu Geodetów Polskich (SGP). Obie
organizacje, FIG i SGP, odpowiadające za organizację Kongresu to organizacje pozarządowe
reprezentujące specjalistów z zakresu geodezji, katastru, szacowania nieruchomości i szeroko pojętej
inżynierii geoprzestrzennej. FIG to wiodąca organizacja międzynarodowa założona w Paryżu
w 1878 roku reprezentująca interesy geodetów z ponad 120 krajów na całym świecie. To uznana
przez ONZ i Bank Światowy organizacja stanowiąca międzynarodowe forum dyskusji i rozwoju,
mające na celu promowanie dobrych praktyk i standardów zawodowych. Stowarzyszenie Geodetów
Polskich jest największą geodezyjną organizacją pozarządowa w Polsce o ponad wiekowej tradycji.
SGP zrzesza ponad 3000 członków pracujących w firmach geodezyjnych, administracji publicznej i na
uczelniach. Do FIG przystąpiliśmy w 1926 roku.
Kongres FIG to prestiżowe wydarzenie organizowane raz na cztery lata i po raz pierwszy
w historii odbędzie się w Polsce. Mamy nadzieję, że pomimo pandemii Covid-19, Kongres odbędzie
się stacjonarnie i przyjedzie do nas 1000-1500 uczestników z całego świata. Przewidujemy również
formę hybrydową wydarzenia dla tych, którzy z uwagi na ograniczenia w podróżowaniu nie będą
mogli przyjechać do Warszawy. Jesteśmy przekonani, że w Kongresie weźmie udział w sumie ponad
2000 profesjonalistów zajmujących się na co dzień pomiarami geodezyjnymi, skanowaniem,
kartowaniem, szacowaniem wartości nieruchomości, planowaniem i zarządzaniem przestrzenią,
nawigacją, hydrografią czy geoinformacją. Spotkanie w tak szerokim gronie specjalistów będzie
wyjątkową okazją nie tylko do wymiany doświadczeń, ale również do przedstawienia swoich dokonań
i zaprezentowania oferty. Szczególnie, że przez trzy dni obradom Kongresu będzie towarzyszyć
wystawa sprzętu, oprogramowania i nowoczesnych rozwiązań technologicznych dostępna zarówno
dla uczestników stacjonarnych jak i zdalnych.
Czuję się zaszczycony mogąc zaprosić Państwa do Warszawy na Kongres FIG w 2022 roku.
Zachęcam do aktywnego uczestniczenia w Kongresie i towarzyszącej wystawie nie tylko geodetów,
ale również wszystkich specjalistów z branż pokrewnych (np. inżynierów budownictwa, środowiska,
górniczych, etc.). Mam nadzieję, że wesprzecie Państwo organizację tego prestiżowego wydarzenia.
Do zobaczenia na Kongresie we wrześniu 2022 roku!
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