Nominowany do Nagrody im. Marka Cara 2017

Krzysztof Mączewski – Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego woj.
Mazowieckiego.
Za:
 kierowanie projektami „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa
mazowieckiego, wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”
oraz „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez
budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”;
 wieloletnią działalność popularyzującą wiedzę i rozwiązania teleinformatyczne, zwłaszcza
z dziedziny geodezji i kartografii, w tym między innymi na Forum Teleinformatyki oraz
na konferencjach i wykładach na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego.
Krótkie uzasadnienie kandydatury:
K. Mączewski był organizatorem i kierownikiem bardzo trudnych, wieloszczeblowych,
rozproszonych rozwiązań informatycznych. Realizując te przedsięwzięcia, potrafił skutecznie
zintegrować działania na rzecz realizowanych projektów kilkuset zgodnie współpracujących
partnerów, reprezentujących wszystkie szczeble samorządu województwa mazowieckiego. Dzięki
realizacji projektów: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego
poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, w którym udział wzięło 283 gminy i 39
powiatów oraz „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego
wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (278 gmin i 36 powiatów),
powstał portal www.wrotamazowsza.pl. Publikowane są na nim dane przestrzenne oraz
udostępniane elektronicznie usługi. Dokonano cyfryzacji danych niezbędnych do udostępnienia usług,
wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej takich, jak: ewidencja gruntów
i budynków dla 4392 obrębów ewidencyjnych (1 601 030 ha), cyfryzacja mapy zasadniczej dla 58 022
ark. (w różnych skalach) dla obszaru 618 000 ha województwa, utworzenie bazy danych obiektów
topograficznych, aktualizacja i uzupełnienie bazy danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów dla
180 gmin, cyfryzacja 4 500 uchwał dotyczących gminnego planowania przestrzennego oraz 11 000
towarzyszących im map, w tym studiów uwarunkowań i kierunków przestrzennego
zagospodarowania gmin. Dodatkowo, do 257 gmin i powiatów dostarczono system elektronicznego
zarządzania dokumentacją oraz siedem wspomagających systemów. Obecnie na stronie
wrotamazowsza.pl dostępnych jest 930 e-usług z zakresu elektronicznej administracji, a na portalu
mapowym, będącym częścią www.wrotamazowsza.pl, można odnaleźć scyfryzowane dane
przestrzenne z gmin, powiatów i województwa, udostępniane w modelu usługowym.

