
z dnia 15 listopada 2022 r.
(M.P. poz.   )

ANEKS NR 5 

DO KONTRAKTU TERYTORIALNEGO DLA WOJEWÓDZTWA 

MAŁOPOLSKIEGO 

zawarty w dniu ………………...…………. 2022 r. w …………………….., między 

Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej, zwanym dalej „Ministrem”, w imieniu którego 

działa Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki 

Regionalnej, na podstawie pełnomocnictwa nr MFiPR/62-PM/22 z dnia 21 kwietnia 2022 r. 

oraz 

Województwem Małopolskim, zwanym dalej „Stroną samorządową”, reprezentowanym 

przez Zarząd Województwa, wykonujący zadania Instytucji Zarządzającej RPO, w imieniu 

którego działają: 

………………………………………………., Marszałek/Wicemarszałek/Członek Zarządu 

Województwa Małopolskiego,  

oraz 

……………………………………………..., Wicemarszałek/Członek Zarządu Województwa 

Małopolskiego, 

zwani łącznie dalej „Stronami”. 



Art. 1. 

Działając na podstawie art. 14o ust. 4 w związku z ust. 2 i art. 14p ust. 3 ustawy z dnia 

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 oraz 

z 2022 r. poz. 1079 i 1846), Strony postanawiają, co następuje: 

W  Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Małopolskiego, zatwierdzonym 

uchwałą nr 224 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia 

Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego (M.P. poz. 1066), zmienionym 

uchwałą nr 96 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany 

Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego oraz określenia zakresu 

i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Małopolskiego na lata 2014–2020 (M.P. poz. 717), uchwałą nr 59 Rady Ministrów z dnia 

26 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa 

Małopolskiego (M.P. poz. 612), aneksem  nr  3  z  dnia  21  sierpnia  2020  r.  do  Kontraktu 

Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego oraz uchwałą nr 125 Rady Ministrów z dnia 

7 czerwca  2022  r.  w  sprawie  zatwierdzenia  zmiany  Kontraktu  Terytorialnego  dla 

Województwa Małopolskiego (M.P. poz. 620), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 6 w ust. 1 w pkt 1 w tabeli dodaje się wiersz nr 31 w brzmieniu: 

31. Przeciwdziałanie 
skutkom 
społecznym 
pandemii 
COVID-19 oraz 
poprawa 
bezpieczeństwa 
epidemiologicznego 
Szpitala  
im. Św. Jana Pawła II 
w Wadowicach 
poprzez nadbudowę 
pawilonu „E” 
o dwie kondygnacje 
wraz z niezbędnym 
wyposażeniem 

Strona 
samorządowa 

RPO / środki 
budżetu 
państwa 

Projekt przewidziany do realizacji 
na poziomie regionalnym.  
Realizacja projektu zgodna 
z Umową Partnerstwa. 

2) w art. 9a w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

zwanego dalej „EFRR”, do wysokości 2 112 376 900 EUR; przedmiotowa kwota uwzględnia 

środki na ZIT w wysokości nie mniejszej niż 201 545 392 EUR oraz środki przekazane 



w ramach REACT-EU w wysokości 40 794 390 EUR na warunkach określonych w decyzji 

Komisji Europejskiej nr C(2022) 6123 z dnia 30 sierpnia 2022 r.; 

2) środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanego dalej 

„EFS”, do wysokości 812 104 249 EUR; przedmiotowa kwota uwzględnia środki na ZIT 

w wysokości nie mniejszej niż 28 380 551 EUR, środki przekazane w ramach REACT-EU 

w wysokości 5 470 787 EUR na warunkach określonych w decyzji Komisji  Europejskiej 

nr C(2022)  6123  z  dnia  30  sierpnia  2022  r. oraz środki na pomoc techniczną w wysokości 

zatwierdzonej przez Komisję Europejską, określonej w załączniku nr 6 do niniejszego 

Kontraktu;”. 

Art. 2. 

Integralną część aneksu nr 5 stanowi załącznik – pełnomocnictwo nr MFiPR/62-PM/22 

z dnia 21 kwietnia 2022 r.  

Art. 3. 

Pozostałe postanowienia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego nie 

ulegają zmianie. 

Art. 4. 

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez drugą Stronę. 

 

 

 

Minister Marszałek/Wicemarszałek/ 
Członek Zarządu Województwa 

 

____________________ __________________________ 

 

Wicemarszałek/Członek Zarządu 
Województwa 

 

___________________________ 



MINISTER 
FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

GRZEGORZ PUDA

Warszawa,   21 

kwietnia 2022 r. 

MFiPR/62-PM/22

PEŁNOMOCNICTWO

Udzielam pełnomocnictwa:

Pani Małgorzacie Jarosińskiej-Jedynak ‒ Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki 

Regionalnej do:

1) uzgadniania, w moim imieniu, z zarządami województw – we współpracy z ministrami właściwymi ze 

względu na zakres objęty kontraktami terytorialnymi – przedsięwzięć priorytetowych, projektów 

przewidzianych do realizacji w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a w ramach Regionalnych Programów 

Operacyjnych, projektów umożliwiających realizację danego przedsięwzięcia priorytetowego, a także do 

podpisywania aneksów do kontraktów terytorialnych oraz wprowadzania innych zmian;

2) negocjowania, w moim imieniu, z zarządami województw – projektów kontraktów programowych, a także 

do podpisywania kontraktów programowych, aneksów do kontraktów programowych oraz wprowadzania 

innych zmian.

Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia do udzielania dalszych pełnomocnictw pracownikom Ministerstwa 

Funduszy i Polityki Regionalnej realizującym zadania w zakresie w nim określonym.

Pełnomocnictwo niniejsze wygasa z chwilą odwołania Pani Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak ze stanowiska 

Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Grzegorz Puda

/podpisano elektronicznie/

Załącznik do aneksu




