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W imieniu Academos spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 
(Spółka) – ZałoŜyciela Pedagogium – WyŜszej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej w 
Warszawie (Uczelnia), działając jako Prezes Zarządu Spółki, uprawniony do jednoosobowej 
reprezentacji oraz w związku z brakiem sprzeciwu drugiego członka Zarządu Spółki, co 
potwierdza treść oświadczenia Wiceprezesa Zarządu Spółki prof. nadzw. dr hab. Marka 
Konopczyńskiego z dnia 3 lutego 2008 roku, oświadczam, iŜ niniejszym uchylam (cofam) 
decyzję Academos sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie doręczoną mi w dniu 3 lutego 2009 roku 
w sprawie odwołania Jacka Budnera z funkcji Kanclerza ww. Uczelni, jako decyzję 
naruszającą przepisy prawa obowiązujące w stosunku spółki (tj. art. 208 § 4 ksh – brak 
uprzedniej uchwały Zarządu Spółki).  
 
Skutkiem niniejszego oświadczenia jest równieŜ jednoczesne uchylenie (cofnięcie) decyzji 
Wiceprezesa Zarządu Academos sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na mocy której prof. 
nadzw. dr hab. Maciej Rudnicki powołany został na stanowisko Kanclerza ww. Uczelni. 
Decyzja ta jest równieŜ dotknięta wadą, o której mowa powyŜej. Ponadto informuję, Ŝe 
decyzja ta do dnia dzisiejszego nie została mi doręczona. 
 
Niniejsze oświadczenie spełnia wymogi formalne,  o których mowa w § 8, ust. 3, pkt. 2 
Statutu Uczelni – stosowne opinie Senatu Uczelni zostały wyraŜone w formie uchwał 
podjętych w trakcie posiedzenia Senatu w dniu 3 lutego 2009 roku. Wnoszę o niezwłoczne 
doręczenie obu Członkom Zarządu Spółki protokołu z ww. posiedzenia. 
 
Wobec powyŜszego Kanclerzem Uczelni pozostaje nadal Jacek Budner. Bardzo proszę o 
niezwłoczne rozwiązanie jakichkolwiek umów zawartych z prof. nadzw. dr hab. Maciejem 
Rudnickim oraz niezwłoczne cofnięcie oświadczenia z dnia 3 lutego 2009 roku o rozwiązaniu 
umowy o pracę z Jackiem Budnerem, pod rygorem odpowiedzialności za wszelkie powstałe 
szkody. 
 



Ponadto w świetle ostatnio podejmowanych przez Pana działań proszę o niezwłoczne 
zwołanie posiedzenia Senatu Uczelni z następującym porządkiem obrad: 

1. wyraŜenie opinii  w sprawie wyboru jednej z następujących firm: Deloitte Advisory 
Sp. z o.o. , KPMG Audyt Sp. z o.o., PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. jako 
biegłego rewidenta oraz kancelarii prawniczej Domański Zakrzewski Palinka sp. k., 
które to podmioty dokonałyby analizy prawidłowości funkcjonowania Uczelni; 

2. wyraŜenie opinii w sprawie odwołania  prof. nadzw. dr hab. Marka Konopczyńskiego 
z funkcji Rektora Uczelni; 

3. zobowiązanie Rektora Uczelni do zwołania, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia 
przez Academos sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kandydata na stanowisko Rektora, 
posiedzenia Senatu Uczelni z porządkiem obrad obejmującym wyraŜenie opinii w 
sprawie powołania przedstawionego kandydata na stanowisko Rektora Uczelni. 

 
Jednocześnie oświadczam, Ŝe nie wyraŜałem i nadal nie wyraŜam zgody na jakiekolwiek 
zmiany brzmienia Statutu Uczelni – wersja jednolita z dnia 20 marca 2006 roku lub 
jakiekolwiek inne decyzje Academos sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dotyczące Uczelni 
bez podjęcia zgodnej z przepisami prawa handlowego stosownej Uchwały. 
 
Ponadto proszę o doręczanie mi wszelkich pism skierowanych do Academos sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie lub członków jej organów, niezaleŜnie od doręczeń w siedzibie Spółki, 
na następujący adres: ………………, pod rygorem uznania doręczenia za bezskuteczne 
wobec Spółki lub członków jej organów. 
 
 
Jacek Budner 

Prezes Zarządu  
Academos sp. z o.o. 
 
 
Załączniki: 
Pismo z dnia 3 lutego 2009 roku skierowane do Rektora i członków Senatu wraz z załącznikami (w tym 
sprzeciw wobec jednoosobowych decyzji Wiceprezesa Zarządu Academos sp. z o.o. w sprawach personalnych 
Uczelni), doręczone w dniu 3 lutego 2009 roku 
Decyzja o odwołaniu Jacka Budnera z funkcji Kanclerza doręczona w dniu 3 lutego 2009 roku 
Oświadczenie Wiceprezesa Zarządu Academos sp. z o.o. z dnia 3 lutego 2009 roku 
Oświadczenie Rektora Uczelni o rozwiązaniu umowy o pracę z Jackiem Budnerem z dnia 3 lutego 2009 roku 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości:  
Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego 
Zarząd Academos sp. z o.o. 
Członkowie Senatu Pedagogium – WyŜszej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej 
 


