
 

OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO1 

 

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW 
PRAWNYCH2 

 
1.____________________________________ 
(imię i nazwisko) 
 
____________________________________________ 
(adres zamieszkania w Polsce) 
 
____________________________________________ 
(seria i nr paszportu/dowodu osobistego) 
 
____________________________________________ 
(data wydania dokumentu) 
 
____________________________________________ 
(nazwa państwa wydającego) 
 
_____________________________________________ 
(numer telefonu i adres e-mail) 
 

 
2.____________________________________ 
(imię i nazwisko) 
 
____________________________________________ 
(adres zamieszkania w Polsce) 
 
____________________________________________ 
(seria i nr paszportu/dowodu osobistego) 
 
____________________________________________ 
(data wydania dokumentu) 
 
____________________________________________ 
(nazwa państwa wydającego) 
 
_____________________________________________ 
(numer telefonu i adres e-mail) 
 

 

DANE DZIECKA/PODOPIECZNEGO 
 

 
____________________________________ 
(imię i nazwisko) 
 
____________________________________________ 
(adres zamieszkania w Polsce) 
 
_____________________________________ 
(seria i nr paszportu/dowodu osobistego) 
 
____________________________________________ 
(data wydania dokumentu) 
 
____________________________________________ 
 (nazwa państwa wydającego) 
 
_____________________________________________ 
(numer telefonu i adres e-mail) 
 

 
 

Ja, niżej podpisany, działając jako przedstawiciel ustawowy swojego dziecka/podopiecznego 

na podstawie przedłożonego 3: 

 aktu urodzenia dziecka, 

 innego dokumentu: _____________________________________________4 

w związku z ubieganiem się, za moją zgodą ww. dziecka/podopiecznego o przyjęcie na 

studia w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: 

I. wyrażam zgodę na: 

                                                           
1 Postanowienia formularza stanowią minimalną wymaganą treść Oświadczenia przedstawicieli ustawowych.  
2 Osoby umocowane do reprezentowania małoletniego. 
3 Dokumenty w języku innym niż język polski muszą być złożone wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza 
przysięgłego.  
4Jeżeli małoletni nie jest reprezentowany przez rodziców, należy wskazać dokument który stanowi podstawę do 

reprezentowania małoletniego, jeżeli nie jest to akt urodzenia (np. orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki i powołaniu opiekuna) 



1) udział mojego dziecka/podopiecznego w rekrutacji na studia prowadzone na 

Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku _________________ 

a) poziom studiów: 

 jednolite magisterskie 

 pierwszy stopień 

b) forma studiów: 

 stacjonarne 

 niestacjonarne, 

2) podjęcie przez moje dziecko/podopiecznego i odbywanie studiów, o których mowa w 

pkt 1), w tym na złożenie rezygnacji ze studiów, składanie wszelkich innych 

dokumentów lub oświadczeń  związanych z podjęciem, przebiegiem i zakończeniem 

studiów o których mowa w pkt 1), w tym wszelkich próśb i wniosków (także 

skutkujących powstaniem wobec Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zobowiązań 

finansowych), 

II. potwierdzam wszelkie oświadczenia, podania, wnioski, prośby, zgody i inne 

czynności prawne dokonane dotychczas przez moje dziecko/podopiecznego  

w związku z rekrutacją i odbywaniem studiów na Uniwersytecie im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu; 

III. oświadczam, że mam świadomość, że Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu nie zapewnia opieki osobom niepełnoletnim w trakcie odbywania 

studiów i w przypadku przyjęcia dziecka na studia taką opiekę zapewnię mu 

według własnego uznania i we własnym zakresie; 

IV. oświadczam, że jestem umocowany do samodzielnego działania w zakresie 

objętym niniejszym Oświadczeniem, co potwierdza dokument: _____________5; 

V. oświadczam, że zapoznałem się z dokumentami zgromadzonymi na stronie: 

https://rekrutacja.amu.edu.pl/,  

VI. oświadczam, że upoważnienie dla mojego dziecka/podopiecznego do 

samodzielnego działania w ww. zakresie udzielone zostało na czas do 

osiągnięcia przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych w związku 

z ukończeniem _____ lat – wówczas zgodnie z prawem będzie mógł 

samodzielnie dokonywać we własnym imieniu wszelkich czynności 

prawnych.  

. 

 

__________________________ _____________________________________________ 
(miejscowość i data)   (poświadczone notarialnie podpisy rodziców/opiekunów prawnych)6 

 

 

                                                           
5Należy wykreślić, w przypadku gdy oświadczenie składa oboje rodziców/opiekunów prawnych. Jeśli oświadczenie składa jeden 
rodzic/opiekun prawny wówczas trzeba załączyć kopię dokumentu potwierdzającego upoważnienie do jednoosobowego 
złożenia oświadczenia, np. pełnomocnictwo od drugiego rodzica/opiekuna prawnego, akt zgonu drugiego rodzica/opiekuna 
prawnego, orzeczenie sądu, itp. 
6Jeżeli podpis nie będzie poświadczany przez polskiego notariusza, lecz przez funkcjonariusza publicznego obcego państwa – 
wymagana jest apostille. 


