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Warszawa, 13.12.2021 

Szanowny Panie Prezesie, 
W imieniu Prezesa Międzynarodowej Federacji Geodetów (FIG), Prof. Rudolfa 
Staigera, Prezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich (SGP) - dr hab. inż. Janusza 
Walo oraz Dyrektora Kongresu dr inż. Krzysztofa Bakuły mamy zaszczyt zaprosić 
Pana do Lokalnego Komitetu Honorowego największej konferencji geodezyjnej 
organizowanej razem przez FIG i SGP – Kongresu FIG 2022. SGP zostało wybrane 
przez FIG jako współorganizator Międzynarodowego Kongresu, który odbędzie 
się 11-15 września 2022 roku w Warszawie. 
 
Dla Polski to wyjątkowa okazja do promocji kraju na arenie międzynarodowej. 
Dla środowiska geodezyjnego w Polsce to ogromny zaszczyt i wyróżnienie. 
Kongres FIG jest dobrą okazją dla polskich geodetów i kartografów, 
przedstawicieli stowarzyszeń branż na co dzień z geodezją współpracujących, 
firm i administracji publicznej oraz uczelni kształcących i realizujących badania 
w zakresie geodezji i kartografii do przedstawienia swoich osiągnięć i swoich 
jednostek środowisku międzynarodowemu. Liczymy, że reprezentowana przez 
Pana jednostka będzie chętna włączyć się w tę ważną inicjatywę. Myślą 
przewodnią Kongresu jest bowiem hasło: „Volunteering for the future – 
Geospatial excellence for a better living”. 

 
Liczymy, że zarówno Pan, jak i przedstawiciele Pana instytucji zechcą 
reprezentować Państwa jednostkę oraz podzielić się osiągnięciami z szerokiego 
zakresu tematycznego Kongresu zawartego w ogłoszeniu na stronie 
https://www.fig.net/fig2022/call.htm. Będzie to doskonała okazja do promocji 
Polski i osiągnięć z zakresu inżynierii geoprzestrzennej.  
 
Pragniemy zatem zaprosić Pana do uczestnictwa w Lokalnym Komitecie 
Honorowym. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Komitecie drogą mailową 
do 17 grudnia 2021 r. na adres mailowy congress@sgp.geodezja.org.pl 
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