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Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

na ekspertyzę polegającą na „Wykonaniu analizy porównawczej prezentacji kartograficznej, 
treści map oraz rozwiązań graficznych stosowanych na mapach topograficznych i 
ogólnogeograficznych, wydawanych przez europejskie agencje kartograficzne”. 

 

 

1. Zakres prac obejmuje: 
Etap 1:  
a) Wybór krajów i agencji kartograficznych, których produkty kartograficzne poddane 

będą analizie, ze szczególnym uwzględnieniem tych agencji, które posiadają bazy 
danych obiektów topograficznych typu MRDB oraz prowadzona jest w nich 
automatyzacja procesu generalizacji modelu i generalizacji kartograficznej. 

b) Analizę porównawczą treści i legend map topograficznych w zakresie skalowym 1:10 
000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000. 

c) Analizę porównawczą treści i legend map topograficznych w ujęciu ilościowym. 
Prezentacja wyników analizy musi być wykonana co najmniej w formie zestawienia 
tabelarycznego oraz wykresów. 

d) Analizę porównawczą treści i legend map topograficznych w aspekcie jakościowym. 
W ramach prac musi być wykonana porównawcza analiza pojęciowa wydzieleń 
stosowanych na mapach topograficznych. 

e) Analizę rozwiązań graficznych stosowanych na mapach topograficznych w 
rozważanych agencjach kartograficznych. 

f) Wskazanie rozwiązań zarówno w zakresie organizacji treści map, jak i grafiki 
mogących stanowić bazę do przyszłego uproszczenia zasad redakcji i generalizacji 
map stosowanych w Polsce. 

g) Identyfikację rozwiązań charakterystycznych dla wybranych krajów i agencji 
kartograficznych. 

h) Wstępną propozycję uproszczenia zakresu treści oraz grafiki map topograficznych w 
odniesieniu do rozwiązań zaproponowanych w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 17 
listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych 
obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych 
(Dz. U. Nr 279 poz. 1642); 

Etap 2:  
a) Analizę porównawczą treści i legend map ogólnogeograficznych w zakresie 

skalowym 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000. 
b) Analizę porównawczą treści i legend map ogólnogeograficznych w ujęciu ilościowym. 

Prezentacja wyników analizy musi być wykonana co najmniej w formie zestawienia 
tabelarycznego oraz wykresów. 

c) Analizę porównawczą treści i legend map ogólnogeograficznych w aspekcie 
jakościowym. W ramach prac musi być wykonana porównawcza analiza pojęciowa 
wydzieleń stosowanych na mapach ogólnogeograficzych. 

d) Analizę rozwiązań graficznych stosowanych na mapach ogólnogeograficznych w 
rozważanych agencjach kartograficznych. 
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e) Wskazanie rozwiązań zarówno w zakresie organizacji treści map, jak i grafiki 
mogących stanowić bazę do przyszłego uproszczenia zasad redakcji i generalizacji 
map stosowanych w Polsce. 

f) Identyfikację rozwiązań charakterystycznych dla wybranych krajów i agencji 
kartograficznych. 

g) Wstępną propozycję uproszczenia zakresu treści oraz grafiki map 
ogólnogeograficznych w odniesieniu do rozwiązań zaproponowanych w 
Rozporządzeniu MSWiA z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów 
topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także 
standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. Nr 279 poz. 1642); 
 
 

2. Przekazanie opracowania dla każdego Etapu:  
Opracowana ekspertyza powinna zostać przekazana w postaci: 

a) wydruku (1 egz.), 
b) zapisu w dokumencie tekstowym programu MS Word, 
c) zapisu w dokumencie w formacie PDF. 

 


