
PEŁNOMOCNICTWO 

 

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW 
PRAWNYCH1 

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

 
2.____________________________________ 
(imię i nazwisko) 
 
____________________________________________ 
(adres zamieszkania) 
 
____________________________________________ 
(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, umocowany do samodzielnego udzielenia pełnomocnictwa2, 

udzielam Panu (-i) pełnomocnictwa3: 

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

(imię, nazwisko, adres zamieszkania, seria i numer dowodu tożsamości/paszportu, numer telefonu, 

adres e-mail) 

do działania w moim imieniu w zakresie dokonania wymaganych czynności związanych z 

procesem rekrutacji mojego dziecka/podopiecznego na studia na Uniwersytecie im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim _______________, w szczególności do: 

                                                           
1 Osoby umocowane do reprezentowania małoletniego. 
2Należy wykreślić, w przypadku gdy pełnomocnictwa udziela oboje rodziców/opiekunów prawnych. Jeśli oświadczenie składa 

jeden rodzic/opiekun prawny wówczas należy 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. 
3Pełnomocnikiem może być tylko osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych  



 doręczenia Oświadczenia przedstawiciela ustawowego sporządzonego według wzoru 

przekazanego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zawierającego 

mój podpis poświadczony notarialnie oraz pozostałych dokumentów niezbędnych do 

przyjęcia mojego dziecka/podopiecznego na studia, 

 podpisania innych dokumentów, dokonania czynności prawnych i złożenia 

oświadczeń wskazanych w Oświadczeniu przedstawiciela ustawowego, w 

szczególności niezbędnych do przyjęcia mojego dziecka/podopiecznego na studia na 

Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz zapewnienia mojemu 

dziecku/podopiecznemu zakwaterowania w domu studenckim/akademickim, w tym: 

_____________________ . 

Niniejsze pełnomocnictwo udzielone zostało na czas do osiągnięcia przez moje 

dziecko/podopiecznego pełnej zdolności do czynności prawnych w związku z 

ukończeniem przez niego _____ lat – wówczas zgodnie z prawem moje 

dziecko/podopieczny będzie mógł samodzielnie dokonywać we własnym 

imieniu wszelkich czynności prawnych.  

 

 

 

 

__________________________ _____________________________________________ 
(miejscowość i data)   (poświadczone notarialnie podpisy rodziców/opiekunów prawnych)4 

 

 

 

 

                                                           
4Jeżeli podpis nie będzie poświadczany przez polskiego notariusza, lecz przez funkcjonariusza publicznego obcego państwa – 
wymagana jest apostille. 


