
Aneks nr………………… 

do Umowy o przyznaniu pomocy nr………… z dnia…………… 

 

zawarty w dniu……………. w………………………………………………….. 

pomiędzy 

Województwem ..........................................................................................................................,  

z siedzibą w ................................................................................................................................., 

reprezentowanym przez Zarząd Województwa………………………………………………..., 

zwanym dalej „Zarządem Województwa”, w imieniu którego działają: 

1. ……………………………………………. 

2. …………………………………………….  

a 

[………………..……..………………...………………………………………..………………

……………………………………………………………..…………………………………… 

zamieszkałym (-ą)1)/z siedzibą1)/oddział1) w ………………………........................................., 

NIP1) ……………………………….  

REGON1) …………………………..  

KRS1) ………………………………  

PESEL1) ……………………………. 

legitymującym się1)…………………..…………………………………………………. 

(seria i nr dokumentu tożsamości) 

zwanym dalej „Beneficjentem” 

reprezentowanym przez:1) 

1.……………………………………………. 

2.……………………………………………. 

na podstawie przedłożonego dokumentu upoważniającego do zawarcia umowy, którego kopię 

załączono do aneksu.2)]3) 

 

W związku z wejściem w życie z dniem 4 stycznia 2022 r. zmian do rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków 

i  trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664, 2023, 

z 2020 r. poz. 1555 oraz z 2021 r. poz. 2358) wprowadzonych rozporządzeniem Ministra 

                                                           

1 Niepotrzebne skreślić. 

2 Kopię dokumentu załącza się w przypadku, jeśli sposób reprezentacji jest inny niż wskazano w umowie o przyznaniu pomocy. 

3 W przypadku oznaczenia danego fragmentu nawiasem kwadratowym należy go powielić w liczbie odpowiadającej liczbie 

podmiotów, z którymi jest zawierany aneks do umowy o przyznaniu pomocy. 



Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 

"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 

poz. 2358), a także w związku z wejściem w życie w dniu 5 października 2021 r. ustawy z dnia 

18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 72, 

802, 1135, 1163 i 1598) oraz w oparciu o powyższe regulacje, Strony zgodnie zawierają 

niniejszy aneks: 

 

§ 1 

W umowie o przyznaniu pomocy, o której mowa w komparycji, wprowadza się następujące 

zmiany:  

1. W § 1 „Określenia i skróty” przypis 9a otrzymuje brzmienie: „9a Wnioski o przyznanie 

pomocy, wnioski o płatność oraz inne dokumenty, składane mogą być w postaci 

elektronicznej do podmiotu wdrażającego na adres do doręczeń elektronicznych, o którym 

mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, wpisany do bazy adresów 

elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy, jeżeli w ogłoszeniu o naborze 

wniosków o przyznanie pomocy albo w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym, albo 

w  komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej podmiotu wdrażającego została 

przewidziana taka możliwość. Jednakże doręczenie korespondencji na elektroniczną 

skrzynkę podawczą w ePUAP jest równoważne w skutkach prawnych z doręczeniem przy 

wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, do czasu 

zaistnienia obowiązku stosowania ustawy o doręczeniach elektronicznych przez ten podmiot 

publiczny w przypadku korespondencji nadanej przez osobę fizyczną lub podmiot niebędący 

podmiotem publicznym, będące użytkownikami konta w ePUAP bądź do dnia 30 września 

2029 r. korespondencji nadanej przez podmiot publiczny posiadający elektroniczną 

skrzynkę podawczą w ePUAP do innego podmiotu publicznego posiadającego elektroniczną 

skrzynkę podawczą w ePUAP, natomiast doręczenie korespondencji nadanej przez podmiot 

publiczny posiadający elektroniczną skrzynkę podawczą w ePUAP do osoby fizycznej lub 

podmiotu niebędącego podmiotem publicznym, stanowiącej odpowiedź na podanie albo 

wniosek złożone w ramach usługi udostępnionej w ePUAP jest równoważne w skutkach 

prawnych z doręczeniem przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia 

elektronicznego (art. 147 ust. 1 - 3 ustawy o doręczeniach elektronicznych).”, 

2. W § 3 „Postanowienia ogólne” w ust. 6 wyrazy „31 grudnia 2022 r.” zastępuje się wyrazami 

„30 czerwca 2024 r., 

3. W § 5 „Zobowiązania Beneficjenta” w ust. 3 wyrazy „31 grudnia 2022 r.” zastępuje się 

wyrazami „30 czerwca 2024 r.”,  

4. W § 7 „Wniosek o płatność - termin złożenia”: 

a) w ust. 1 tiret pierwsze lit. b przypis nr 27 otrzymuje brzmienie: „27 Dokument złożony 

w postaci elektronicznej albo w formie dokumentu elektronicznego powinien być 

opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 

podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu 

administracyjnego ze wskazaniem w treści dokumentu osoby opatrującej dokument 

pieczęcią.”, 

b) w ust. 1 tiret drugie w części wspólnej wyrazy „31 grudnia 2022 r.” zastępuje się 

wyrazami „30 czerwca 2024 r.”, 



c) w ust. 6 wyrazy „31 grudnia 2022 r.” zastępuje się wyrazami „30 czerwca 2024 r.”,  

5. W § 9 „Warunki wypłaty pomocy” w ust. 1 pkt 4 wyrazy „31 grudnia 2022 r.” zastępuje się 

wyrazami „30 czerwca 2024 r.”, 

6. W § 17 „Postanowienia w zakresie korespondencji”: 

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

„5. Korespondencja w formie dokumentu elektronicznego do dnia zaistnienia 

obowiązku stosowania ustawy o doręczeniach elektronicznych w zakresie doręczenia 

korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia 

elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej prowadzona jest za pośrednictwem 

elektronicznej skrzynki podawczej, o której mowa w § 1 pkt 369a). Korespondencja 

składana w postaci elektronicznej albo w formie dokumentu elektronicznego powinna 

być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 

podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu 

administracyjnego ze wskazaniem w treści dokumentu osoby opatrującej dokument 

pieczęcią”, 

b) skreśla się ust. 6. 

 

§2 

Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie.  

 

§3 

Aneks został sporządzony w ………………… jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa 

otrzymuje Zarząd Województwa, a ……………… Beneficjent(-ci). 

 

§4 

Aneks obowiązuje od dnia zawarcia. 

 

…………………………….. 

data podpisania 

…………………………….. 

data podpisania 

…………………………….. 

Województwo 

…………………………….. 

Beneficjent/[Beneficjenci]3) 

 


