
 

 

 

POTWIERDZENIE PRZEZ DRUGĄ STRONĘ / 

ACKNOWLEDGEMENT BY A COUNTERPARTY 

(tj./ i.e. […]) 

Do/To: BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (Cesjonariusza/ the Assignee) 

PreZero Zielona Energia Sp. z o.o. (Cedenta/the Assignor) 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Dear Sirs, 

Umowa cesji z dnia 21 maja 2013 r. 

(Umowa) pomiędzy Cedentem a 

Cesjonariuszem  

Assignment Agreement dated 21 May 

2013 (the Agreement) between the 

Assignor and the Assignee 

1. Niniejszy dokument odnosi się do 

Umowy. Stanowi on potwierdzenie 

przez drugą stronę. 

1. We refer to the Agreement. This is 

an acknowledgement by a 

counterparty. 

2. Druga Strona potwierdza 

otrzymanie od Cedenta 

zawiadomienia z dnia […] r. 

(zawiadomienie) w sprawie cesji 

na rzecz Cesjonariusza, zgodnie z 

postanowieniami Umowy, 

wszystkich jego praw, roszczeń i 

swobód decyzyjnych wynikających 

z umowy ramowej sprzedaży praw 

majątkowych do świadectw 

pochodzenia dla energii 

elektrycznej zawartej pomiędzy 

Cedentem a Drugą Stroną w dniu 

[…] r. (Przedmiotowa Umowa).  

2. The Counterparty confirms receipt 

from the Assignor of a notice dated 

[…]  (the notice) of an assignment 

to the Assignee on the terms of the 

agreement of all its rights, claims 

and discretions under the 

framework agreement on the sale 

of the property rights for power 

production certificates of origin 

entered between the Assignor and 

the Counterparty on […] (the 

Relevant Contract). 

3. Druga Strona potwierdza, że:  3. The Counterparty confirms that it:  

(a) akceptuje polecenia zawarte 

w zawiadomieniu i 

zobowiązuje się do 

postępowania zgodnie z 

treścią zawiadomienia; 

(a) accepts the instructions 

contained in the notice and 

undertakes to comply with 

the notice; 

(b) zapłaci wszystkie należności 

wynikające z Przedmiotowej 

Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami; 

(b) will pay all sums due under 

the Relevant Contract in 

accordance with it; 

(c) nie otrzymała zawiadomienia 

o przysługujących 

jakimkolwiek osobom 

trzecim prawach 

wynikających z 

Przedmiotowej Umowy; oraz 

(c) has not received notice of 

any interest of any third 

party in the Relevant 

Contract; and 

(d) z dniem otrzymania przez 

nas kopii Zawiadomienia o 

Naruszeniu skierowanego 

przez Cesjonariusza do 

Cedenta - nieodwołalnie i 

bezwarunkowo zobowiązuje 

(d) with effect from receipt by 

us of a copy of a Default 

Notice from the Assignee to 

the Assignor irrevocably and 

unconditionally agrees to 

pay all sums due under the 
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się wpłacać wszystkie 

należności wynikające z 

Przedmiotowej Umowy na 

rachunek wskazany w tym 

celu przez Cesjonariusza w 

Zawiadomieniu o Naruszeniu 

do czasu otrzymania od 

Cesjonariusza pisemnego 

zawiadomienia o treści 

przeciwnej. 

Relevant Contract to an 

account designated by the 

Assignee for that purpose in 

the Default Notice until such 

time as it receives written 

notice to the contrary from 

the Assignee. 

4. Terminy zdefiniowane w 

zawiadomieniu zachowują to samo 

znaczenie w niniejszym 

potwierdzeniu, o ile nie zostały w 

nim wyraźnie zdefiniowane. 

4. Terms defined in the notice, unless 

expressly defined in this 

acknowledgement, have the same 

meaning in this acknowledgement. 

5. Niniejsze pismo oraz wszelkie 

zobowiązania pozaumowne 

wynikające z niego lub z nim 

związane podlegają prawu 

polskiemu. 

5. This letter and any non-contractual 

obligations arising out of or in 

connection with it are governed by 

Polish law. 

Z wyrazami szacunku,/Yours faithfully, 

 

 

………………………………… 

[***] 

(osoba upoważniona do składania podpisów/Authorised signatory) 
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