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Warszawa, xx/xx/202x 
PZE/xx/xx/20xx/xxx 

ZAWIADOMIENIE DLA DRUGIEJ STRONY /  

NOTICE TO A COUNTERPARTY 

 

Od/From: PREZERO ZIELONA ENERGIA SP. Z O.O. (Cedent/the Assignor) 

Do/To:  […] (Druga Strona/the Counterparty) 

Kopia/Copy: BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (Cesjonariusz/the Assignee) 

 

Szanowni Państwo, Dear Sirs, 

Umowa Przelewu na Zabezpieczenie 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  

Składamy niniejsze pismo w związku z 

Umową. Niniejsze pismo stanowi 

zawiadomienie dla Drugiej Strony dotyczące 

Przedmiotowej Umowy. 

We refer to the Agreement. This is a notice 

to a counterparty in respect of a Relevant 

Contract.  

1. Zawiadomienie 1. Notice 

Cedent zawiadamia Drugą Stronę, że na 

mocy Umowy dokonał przelewu na 

Cesjonariusza wszelkich 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). 

The Assignor gives the Counterparty notice 

that under the Agreement it has assigned to 

the Assignee 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).  

2. Wykonanie 2. Performance 

Cedent potwierdza, że: The Assignor confirms that: 

(a) na mocy Przedmiotowej 

Umowy będzie nadal 

zobowiązany do wykonywania 

obowiązków ciążących na nim 

z tytułu Przedmiotowej 

Umowy; oraz 

(a) it will remain liable under the 

Relevant Contract to perform 

all obligations assumed by it 

under the Relevant Contract; 

and  

(b) na Cesjonariuszu, żadnym z 

jego agentów, zarządców ani 

żadnej innej osobie nie będzie 

ciążyć żadna 

odpowiedzialność ani 

zobowiązania wobec Drugiej 

(b) none of the Assignee, its 

agents, any receiver or any 

other person will at any time 

be under any obligation or 
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Strony na mocy lub z tytułu 

Przedmiotowej Umowy. 

liability to the Counterparty 

under the Relevant Contract. 

3. Warunki prowadzenia 

działalności 

3. Conditions of operation 

Zgodnie z Umową, do czasu 

otrzymania przez Drugą Stronę od 

Cesjonariusza kopii zawiadomienia o 

zamiarze dochodzenia zaspokojenia z 

przedmiotu zabezpieczenia oraz 

stwierdzającego, że wystąpił 

Przypadek Naruszenia Umowy 

(Zawiadomienie o Naruszeniu), 

Cedent będzie uprawniony do 

wykonywania wszelkich praw, 

uprawnień i swobód decyzyjnych z 

tytułu Przedmiotowej Umowy w 

imieniu własnym i na własny 

rachunek, w tym do pobierania i 

używania przychodów otrzymanych z 

tytułu Przedmiotowej Umowy, zaś 

Druga Strona będzie nadal składała 

Cedentowi zawiadomienia wymagane 

na mocy Przedmiotowej Umowy. Ze 

skutkiem od otrzymania 

Zawiadomienia o Naruszeniu przez 

Cedenta, wszelkie prawa, 

uprawnienia i swobody decyzyjne 

będą wykonywane przez 

Cesjonariusza lub zgodnie z jego 

instrukcjami, a wszelkie 

zawiadomienia będą składane 

Cesjonariuszowi lub zgodnie z jego 

instrukcjami. 

Under the Agreement, until the 

Counterparty receives a copy of a notice 

from the Assignee stating that an Event of 

Default has occurred and its intention to 

enforce this security (a Default Notice), 

the Assignor may exercise all its rights, 

powers and discretions under the Relevant 

Contract in its own name and on its own 

account, including collecting and using the 

proceeds received under the Relevant 

Contract and the Counterparty must 

continue to give notices under the Relevant 

Contract to the Assignor. With effect from 

receipt by the Assignor of a Default Notice, 

all the rights, powers and discretions will be 

exercisable by, and notices must be given 

to, the Assignee or as it directs. 

4. Zmiany 4. Amendments 

(a) Przedmiotowa Umowa nie może 

zostać zmieniona, być przedmiotem 

zrzeczenia ani nie może zostać 

rozwiązana bez uprzedniej zgody 

Cesjonariusza. 

(a) No Relevant Contract may be 

amended, waived or terminated 

without the prior consent of the 

Assignee. 

(b) Instrukcje zawarte w niniejszym 

piśmie nie mogą być odwołane ani 

zmienione bez uprzedniej zgody 

Cesjonariusza wyrażonej na piśmie. 

(b) The instructions in this letter may not 

be revoked or amended without the 

prior written consent of the Assignee. 

5. Potwierdzenie 5. Acknowledgement 

Cedent zwraca się do Drugiej Strony 

z prośbą o potwierdzenie jego zgody 

na warunki niniejszego 

zawiadomienia oraz dodatkowe 

The Assignor requests the 

Counterparty to indicate its 

agreement to the terms of this notice 

and the additional conditions set out 
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warunki określone we wzorze 

potwierdzenia załączonym do 

niniejszego zawiadomienia poprzez 

podpisanie i odesłanie potwierdzenia 

Cesjonariuszowi i Cedentowi. 

in the form of the acknowledgement 

attached to this notice by signing and 

returning the acknowledgement to 

the Assignee and the Assignor. 

6. Prawo właściwe 6. Governing law 

Niniejsze pismo i wszelkie 

zobowiązania pozaumowne z niego 

wynikające lub z nim związane 

podlegają prawu polskiemu. 

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, 
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