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___________________ 

miejscowość i data 

place and date 

 

 

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. 

(„IRGiT”) 

      ul. Książęca 4, wejście D    

                                  ul. Książęca 4 (entrance D) 

      00-498 Warszawa 

      00-498 Warsaw   

      

 

DYSPOZYCJA PRZEKSIĘGOWANIA I BLOKADY  

PRAW MAJĄTKOWYCH NA  RACHUNKU DODATKOWYM W REJESTRZE 

ŚWIADECTW POCHODZENIA 

 

INSTRUCTION TO REPOST AND BLOCK PROPERTY RIGHTS ON AN ADDITIONAL 

ACCOUNT IN THE CERTIFICATE OF ORIGIN REGISTER 

      

W celu prawidłowej realizacji obowiązków Uczestnika Izby wynikających 

z Regulaminu Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej („Regulamin”), 

w szczególności celem zapewnienia terminowego i pełnego rozliczenia 

i rozrachunku transakcji zawartych na Rynku Terminowym Praw Majątkowych („RTPM”), 

w tym również w celu zabezpieczenia depozytu dostawy, o którym mowa  

w Szczegółowych zasadach rozliczeń i rozrachunku Izby Rozliczeniowej 

i Rozrachunkowej („Szczegółowe zasady rozliczeń”),  

In order to ensure the correct performance of duties of a House Member under the Regulations of the Clearing 

and Settlement House (“Regulations”) in particular to ensure timely and full clearing and settlement of the 

transactions concluded on the Commodity Forward Instruments Market for Property Rights (“CFIMPR”), also in 

order to secure the delivery margin referred to in the Detailed Clearing and Settlement Rules of the Clearing 

and Settlement House (“Detailed Clearing and Settlement Rules”), 

działając w imieniu [nazwa Uczestnika Izby] z siedzibą w ________________ul. 

_______________ zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym _______________, ____ 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ____________ , 

Regon: ___________ , NIP: ___________, kapitał zakładowy w wysokości 

___________________, składam niniejszym dyspozycję przeksięgowania określonego 

poniżej wolumenu Praw Majątkowych, z rachunków prowadzonych przez Towarową 



Załącznik nr 3 do Szczegółowych Zasad Rozliczeń i Rozrachunku Izby Rozliczeniowej 

i Rozrachunkowej /Appendix 3 to the Detailed Clearing and Settlement Rules of the Clearing and 

Settlement House 

 

 

Giełdę Energii S.A. w Rejestrze Świadectw Pochodzenia („RŚP”) dla niżej wskazanych 

podmiotów, na ich Rachunki Dodatkowe w RŚP oraz ustanowienia blokady na tych 

Rachunkach Dodatkowych: 

acting on behalf of [name of the House Member] with its registered office in ________________ul. 

_______________ registered in the Court of Register _______________, ____ Commercial Division of the 

National Court Register under file number KRS: ____________ , Regon: ___________ , NIP: ___________, 

with the share capital of ___________________, I hereby issue the instruction to repost the following volume 

of Property Rights from accounts kept by TGE S.A.in the Certificates of Origin Register (“COR”) for the following 

entities, to their Additional Accountsin the COR and to establish a block of such Additional Accounts: 

1.[Nazwa podmiotu] – kod: [kod RŚP podmiotu], ilość Praw Majątkowych PMOZE_A 

podlegających zablokowaniu: [ilość Praw Majątkowych], 

1.[Entity name] – code: [entity’s COR code], quantity of PMOZE_A Property Rights to be blocked: [quantity of 

Property Rights], 

2. [Nazwa podmiotu] – kod: [kod RŚP podmiotu], ilość Praw Majątkowych PMOZE_A 

podlegających zablokowaniu: [ilość Praw Majątkowych], 

2. [Entity name] – code: [entity’s COR code], quantity of PMOZE_A Property Rights to be blocked: [quantity of 

Property Rights], 

3. [Nazwa podmiotu] – kod: [kod RŚP podmiotu], ilość Praw Majątkowych PMOZE_A 

podlegających zablokowaniu: [ilość Praw Majątkowych] 

3. [Entity name] – code: [entity’s COR code], quantity of PMOZE_A Property Rights to be blocked: [quantity of 

Property Rights], 

Jednocześnie niniejszym upoważniam IRGiT do złożenia w RŚP w dniu dostawy 

określonym zgodnie z Regulaminem i Szczegółowymi zasadami rozliczeń dla transakcji 

zawartych na RTPM, dyspozycji przeksięgowania Praw Majątkowych, w ilości niezbędnej 

do prawidłowego wykonania przez Uczestnika Izby transakcji zawartej na RTPM, 

na rachunek prowadzony w RŚP wskazany przez Izbę. 

I also authorize IRGiT to submit to COR, on the delivery date determined in accordance with the Regulations 

and the Detailed Clearing and Settlement Rules for transactions concluded on CFIMPR, an instruction to repost 

the Property Rights, in the number required for the Clearing House Member to correctly execute the transaction 

concluded on CFIMPR, to the account kept in COR specified by the Clearing House. 

 

…………………………………………… 

Podpis osoby upoważnionej 

Authorized signature 


