
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 
zawarte 25 listopada 2010 r. w Warszawie pomiędzy: 

Urzędem Statystycznym w Warszawie reprezentowanym przez Panią Zofię 
Kozłowską Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie 

a 

Urzędem m.st. Warszawy reprezentowanym przez Panią Hannę Gronkiewicz-Waltz 
Prezydenta m.st. Warszawy 

o następującej treści: 

§ 1 
Niniejsze porozumienie ma na celu ustalenie zasad współpracy dot. elektronicznego 
przepływu dokumentów, o których mowa w § 2. 

§2 

Strony niniejszego porozumienia ustalają, iż będą współdziałać w zakresie 
elektronicznego przepływu dokumentów związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem 
działalności gospodarczej przez osoby fizyczne podlegające wpisowi do Ewidencji 
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd m. st. Warszawy, dotyczących 
wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej 
(REGON) 

§3 

Realizując obowiązek wynikający z art. 7b ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. -
Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z późno zm.) Urząd m.st. 
Warszawy zobowiązuje się do: 

1. Przygotowania oraz zamieszczenia na swoich stronach internetowych 
formularza EDG-1 umożliwiającego przedsiębiorcom dokonanie wpisu do 
ewidencji działalności gospodarczej, w późniejszym terminie dodatkowo, 
zmianę danych objętych formularzem EDG-1, a także zgłoszenie informacji 
o zawieszeniu działalności gospodarczej, wznowieniu działalności oraz 
zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej; 

2. Przesyłania w trybie UPO (z urzędowym potwierdzeniem odbioru) do systemu 
Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) GUS za pomocą Web service 
stworzonych i podpisanych przez upoważnionego pracownika Urzędu m.st. 
Warszawy dla właściwej dzielnicy bezpiecznym certyfikatem paczek danych 
zawierających: 

1) dane z wniosku EDG-1 w formacie XML, zgodnym z wzorem EDG-1 
opublikowanym w Centralnym Repozytorium Wzorów Pism w Formie 
Dokumentów Elektronicznych MSWiA, w dniu zawarcia porozumienia, 
z zastrzeżeniem § 5; 



2) załącznik dla danej sprawy w formacie XML - zaświadczenie o wpisie , 
zmianie, bądź wykreśleniu; 

3) plik będący metainformacjami dotyczącymi paczki zawierający: 
a) pole CID - będące unikalnym identyfikatorem paczki, 
b) nazwa instytucji, do której kierowana jest paczka (odbiorca), 
c) nazwa instytucji która wysłała paczkę (nadawca) - w podziale 

na dzielnice, 
d) identyfikator TERYT instytucji która wysłała paczkę 

(z podziałem na dzielnice). 

W ten sposób będą przekazywane dane, które Urząd m.st Warszawy posiada 
w postaci elektronicznej formularza Adobe określonego ustawą, a które do Urzędu 
m.st. Warszawy wpłynęły w formie elektronicznej lub na przygotowanym przez Urząd 
m.st. Warszawy formularzu Adobe opatrzonym kodem kreskowym. 

Dane będą przesyłane raz dziennie w postaci pojedynczych wniosków EDG-1 jako 
sposób domyślny, z pozostawieniem możliwości ich natychmiastowego wysłania. 

§4 

1. Przekazane w trybie określonym w § 3 dane stanowią zgłoszenie wpisu do 
krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) 
w myśl art. 7b ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności 
gospodarczej oraz art. 42 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. 
o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późno zm.) . 

2. Urząd Statystyczny w Warszawie za pośrednictwem EOD GUS zobowiązuje 
się do wygenerowania do każdej przesłanej paczki urzędowego potwierdzenia 
odbioru (UPO), które elektronicznie będzie przesyłane do Urzędu m.st. 
Warszawy dla właściwej dzielnicy m.st. Warszawy. 

§5 

1. W przypadku zmiany wzoru wniosku EDG-1 opublikowanego w Centralnym 
Repozytorium Wzorów Pism w Formie Dokumentów Elektronicznych strony 
zobowiązują się do dokonania odpowiednich zmian. 

2. Do czasu wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 strony korzystają 
z wzoru wniosku EDG-1 obowiązującego bezpośrednio przed wprowadzeniem 
ostatniej zmiany. 

§6 

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 

§7 

1.W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających realizację porozumienia, 
za które strony nie ponoszą odpowiedzialności , strony mogą rozwiązać 

porozumienie. 

2. Porozumienie może zostać rozwiązane w każdym czasie za zgodą stron. 

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają zgody obu stron i muszą 
być wprowadzone w formie aneksu pod rygorem nieważności. 



§8 

Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawach związanych z porozumieniem po 
stronie Urzędu Statystycznego w Warszawie jest Pan Krzysztof Kowalski Zastępca 
Dyrektora, nr tel. : 22 464 23 15, e-mail K.Kowalski@stat.gov.pl. natomiast po stronie 
Urzędu m. st. Warszawy Pan Sebastian Magiera Inspektor w Biurze Działalności 
Gospodarczej i Zezwoleń, nr tel.: 224432220, e-mail smagiera@um.warszawa.pl 

§9 

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron. 

DYREKTOR 
Urzędu Statystycznego w Warszawie 

Zofia Kozłowska 

PREZYDENT 
m.st. Warszawy 

Hanna Gronkiewicz-Waltz 

~~ 


