
 

ZARZĄDZENIE Nr 99 

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 

z dnia 25 lutego 2011 r. 

w sprawie ustalenia warunków wydawania, rozpowszechniania i prenumeraty 

Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego. 

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektó-

rych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz. 95) oraz art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. 

o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206 oraz z 2010r. Nr 40, poz. 

230) zarządza się, co następuje: 

§ 1.1. Zarządzenie określa warunki wydawania, rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędo-

wego Województwa Mazowieckiego, zwanego dalej „Dziennikiem”. 

2. Dziennik jest redagowany przez Wydział Prawny Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w War-

szawie, zwanego dalej „Urzędem”. 

3. Wydawcą Dziennika jest Wojewoda Mazowiecki. 

§ 2. Druk i rozpowszechnianie Dziennika organizuje Biuro Administracyjno-Budżetowe Urzędu. 

§ 3.1. Dziennik jest wydawany zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 

2008r. w sprawie określenia wzoru graficznego pierwszej i ostatniej strony dzienników urzędowych oraz 

wzoru okładek i strony tytułowej załączników do dzienników urzędowych (Dz.U. Nr 66, poz. 405). 

2. Dziennik jest wydawany w formie elektronicznej zgodnie z wymogami określonymi w rozporządze-

niu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie wymagań tech-

nicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicz-

nej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników 

danych (Dz.U. Nr 75, poz. 451, Nr 113, poz. 722 i Nr 232, poz. 1568). 

§ 4.1. Zbiory Dzienników wraz ze skorowidzami do nich wyłożone są codziennie w godzinach pracy 

Urzędu do nieodpłatnego, powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu w Warszawie, Plac Bankowy 3/5, w 

pomieszczeniu powielarni, w pokoju numer 419. 

2. Zbiory Dzienników wraz ze skorowidzami prowadzone są w formie elektronicznej. 

3. Treść elektronicznych zbiorów Dzienników udostępniona jest nieodpłatnie, do wglądu i pobrania w 

formie dokumentu elektronicznego, na stronie internetowej Urzędu - www.mazowieckie.pl. 

§ 5.1. Koszty wydania i rozpowszechniania Dziennika są uwzględniane przy ustalaniu ceny jednej 

strony Dziennika. 

2. Wojewoda ustala corocznie cenę jednej strony Dziennika. 

3. W przypadku braku ustalenia ceny jednej strony Dziennika w danym roku, obowiązuje dotychcza-

sowa cena. 

§ 6.1. Dziennik jest rozpowszechniany w prenumeracie oraz w punkcie sprzedaży mieszczącym się w 

siedzibie Urzędu, określonej w § 4 ust 1. 

2. Prenumeratę Dziennika dokonuje się według następujących zasad: 

1) zamówienie na prenumeratę Dziennika przyjmowane jest wyłącznie na okres roku; 

2) przez prenumeratę roczną rozumie się Dzienniki wydane w okresie wydawniczym od dnia 1 stycznia 

do dnia 31 grudnia danego roku wraz ze skorowidzem, który wydawany jest w terminie do dnia 31 

marca roku następnego; 

3) zamówienie na prenumeratę należy składać pod adresem: Powielarnia Mazowieckiego Urzędu Wo-

jewódzkiego, Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa, telefon 22 695 60 00, e-mail powielar-

nia@mazowieckie.pl w terminie do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego okres wydawniczy; 

4) zamówienie powinno zawierać następujące informacje: 

a) dane zamawiającego: imię i nazwisko lub nazwę, 

b) adres: ulicę, nr domu/nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, 
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c) adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamawiającego, 

d) numer NIP, REGON - w przypadku konieczności wystawienia faktury VAT; 

5) każdą zmianę informacji, o których mowa w pkt 4, należy niezwłocznie zgłaszać do Biura Administra-

cyjno-Budżetowego Urzędu. 

3. Reklamacje z powodu nie doręczenia poszczególnych numerów Dziennika należy zgłaszać na pi-

śmie w terminie do 14 dni od dnia otrzymania następnego numeru. 

§ 7. Dziennik przekazywany jest bezpłatnie następującym jednostkom: 

1) Bibliotece Narodowej - 2 egzemplarze; 

2) Bibliotece Jagiellońskiej - 2 egzemplarze; 

3) Bibliotece Uniwersytetu im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie - 1 egzemplarz; 

4) Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi -1 egzemplarz; 

5) Bibliotece Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu - 1 egzemplarz; 

6) Bibliotece Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu - 1 egzemplarz; 

7) Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie - 1 egzemplarz; 

8) Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu - 1 egzemplarz; 

9) Bibliotece Śląskiej w Katowicach - 1 egzemplarz; 

10) Książnicy Pomorskiej w Szczecinie -1 egzemplarz; 

11) Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego - 1 egzemplarz; 

12) Bibliotece Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - 1 egzemplarz; 

13) Bibliotece Uniwersytetu Opolskiego - 1 egzemplarz; 

14) Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Białymstoku - 1 egzemplarz; 

15) Bibliotece Sejmowej w Warszawie - 1 egzemplarz; 

16) Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu - 3 egzemplarze. 

§ 8.1. W 2011 roku cena jednej strony Dziennika jest ustalana w terminie do dnia 1 marca 2011r. 

2. Zamówienia na prenumeratę Dziennika na 2011 rok składane są w terminie do dnia 31 marca 

2011r. 

§ 9. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Generalnemu Urzędu. 

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2011r. 

 

Wojewoda Mazowiecki: 

Jacek Kozłowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


