
 Dzierzgoń, 4 października 2018 r.  

Oświadczenie 

W związku z licznymi komentarzami na temat tego czy Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne 

S.A. w Dzierzgoniu wystąpiło do Jolanty Szewczun z wezwaniem o zwrot nienależnie 

pobranego wynagrodzenia, wyjaśniam, że takie wezwanie zostało skierowane do Jolanty 

Szewczun w dniu 2 października bieżącego roku. 

Decyzja taka wynika z wyroku Sądu Rejonowego w Malborku (I instancja), potwierdzonego 

przez Sąd Okręgowy w Gdańsku (II instancja), w sprawie sporu między Regionalnym 

Towarzystwem Inwestycyjnym  S.A. w Dzierzgoniu, a Jolantą Szewczun. Obie instancje 

sądowe w prawomocnym wyroku orzekły, że powołanie Jolanty Szewczun na funkcję prezesa 

RTI S.A. było niezgodne z prawem i zawarta z nią umowa o pracę także z mocy prawa jest 

nieważna. 

Zarząd RTI S.A. w Dzierzgoniu od dawna informował, że w związku z przegranym procesem 

sądowym przez Jolantę Szewczun, będzie domagał się zwrotu środków finansowych, które 

zostały Jej wypłacone w trakcie niezgodnego z prawem pełnienia funkcji prezesa RTI (dwa 

prawomocne wyroki sądu). Takie wezwanie do zwrotu środków przygotowywane było od 

dłuższego czasu przez prawnika reprezentującego spółkę, gdyż wymagało to wnikliwej analizy 

wszystkich umów, które podpisywane były z Jolantą Szewczun w czasie zajmowania przez Nią 

funkcji prezesa, a były to nie tylko umowy o pracę, ale także umowy-zlecenia i inne koszty, 

które generowane były przez Nią w czasie Jej obecności w RTI S.A. (szkolenia, wyjazdy, 

delegacje, studia MBA, etc). Poniżej zamieszczamy skan wezwania do zapłaty.  

Z wygranego przez RTI S.A. procesu sądowego wynikają także inne działania podjęte przez 

władze spółki. W dniu 22 sierpnia Zarząd RTI S.A. wystąpił do Prokuratury Rejonowej w 

Kwidzynie z zawiadomieniem,  że „zachodzi  uzasadnione podejrzenie popełnienia  

przez  Jolantę Szewczun,  przestępstwa z  art .  286 § 1 k.k . ,  polegającego na  

tym,  że Jolanta Szewczun,  działając z góry powziętym zamiarem, w celu 

osiągnięcia korzyści  ma jątkowej ,  wprowadzi ła w błąd R TI S.A.  co do tego,  

że w okresie od 10 l is topada 2006 r .  do dnia 16 l is topada 2015 r .  

pozostawała  członkiem,  a następnie Prezesem  Zarządu spółki  i  że miała w 

związku z  tym ważne podstawy prawne,  aby otrzymywać od  spółki  

świadczenia pieniężne,  w sytuacj i ,  w której  jej  wybór do skład u zarządu był  

nieważny z  mocy prawa i  w związku z  tym nieważne były wszystkie tytuły 

prawne,  na podstawie,  których otrzymywała świadczenia pieniężne ze Spółki ,  

w wyniku czego doprowadzi ła RTI S.A.  do  niekorzystnego rozporządzenia w 

latach 2011-2015 mieniem w łącznej  kwocie wynoszącej  co najmniej  

767.465,55 z ł ,  czym wypełni ła  znamiona przestępstwa z  art .  286 § 1 k .k .” 

Z poważaniem 

Leszek Sarnowski 

Prezes Zarządu RTI S.A. w Dzierzgoniu 

 


