
* niepotrzebne skreślić 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE W POCZET CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH 

ZWIĄZKU PRODUCENTÓW EUROPALET UIC 

 

Wnoszę o przyjęcie: 

 

…………………………………………………………………………………………………, 

 

z siedzibą w ……………………………………………………………………………………,  

 

NIP: ……....................., REGON: ……………………........., KRS: …………………………, 

 

w poczet Członków Zwyczajnych Związku producentów europalet UIC. 

 

Oświadczam, że spełniam / ……………………………………..……………. spełnia* 

wymogi określone w § 8 Statutu Związku producentów europalet UIC, tj.: 

1. Posiada licencję UIC na produkcję lub naprawę europalet UIC lub produkcję komponentów 

do produkcji europalet numer: …………… / posiada upoważnienie na wytwarzanie urządzeń 

do znakowania i kontroli europalet numer: …………..*. 

2. Działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

Oświadczam, że zobowiązuję się do / w imieniu ………………….…….. zobowiązuję się do* 

przestrzegania Statutu Związku producentów europalet UIC, w szczególności do 

wywiązywania się z obowiązków Członków Zwyczajnych określonych w § 10 ust.2 Statutu 

Związku producentów europalet UIC.  

 

 

 ………………………………….. 

 (data i podpis wnioskodawcy) 

 
Załączniki: 
- potwierdzenie posiadania UIC na produkcję lub naprawę europalet UIC lub produkcję komponentów do produkcji europalet numer: 
…………… / potwierdzenie posiadania upoważnienia na wytwarzanie urządzeń do znakowania i kontroli europalet numer: …………..* 
- Wydruk z KRS/CEIDG* Wnioskodawcy 
- upoważnienie do złożenia oświadczenia w imieniu Wnioskodawcy 
- …………….. 
- …………….. 
  



* niepotrzebne skreślić 

Dodatkowe informacje: 

 

Adnotacje Zarządu o terminie i sposobie załatwienia wniosku: 

Wnioskodawca został przyjęty/nie został przyjęty* w poczet Członków Zwyczajnych 

Związku producentów europalet UIC uchwałą Zarządu Związku numer ………….., podjętą 

w dniu ………………………… . 

 

 

 ………………………………….. 

 (data, podpis Prezesa Zarządu) 

 

 

 

Pouczenie: 

1. Członkami Zwyczajnymi Związku mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne 

działające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, posiadają licencję UIC na produkcję 

lub naprawę europalet UIC lub produkcję komponentów do produkcji europalet, bądź 

upoważnienie na wytwarzanie urządzeń do znakowania i kontroli europalet. 

2. Wniosek w imieniu spółek prawa handlowego powinien zostać złożony zgodnie 

z zasadami reprezentacji obowiązującymi w spółce. 

3. W przypadku wniosku składanego przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć 

pełnomocnictwo. 

4. Od uchwały Zarządu Związku o odmowie przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych 

Związku producentów europalet UIC przysługuje odwołanie do Walnego 

Zgromadzenia w terminie 30 dni od otrzymania odpisu uchwały listem poleconym za 

zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 


