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Sprawozdanie z działalności  

Zarządu  Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego  

w  2020 r. 
 

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 

Dzierzgoń działa na rynku od dnia 03.11.1994 r. w oparciu o akt notarialny rep. nr 853804 

zawarty w Kancelarii Notarialnej w Kwidzynie oraz postanowienie Sądu Rejonowego            

w Elblągu V Wydział Gospodarczy, wpis do rejestru handlowego w dziale B pod nr RHB 

1049 z dnia 30.06.1995 r., postanowienie Sądu Rejonowego w Gdańsku, XVI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygn. Akt GD XVI Ns-Rej. KRS 55370163, Nr 

KRS 0000057222 z dnia 26.10.2001 r. 

Formą prawną prowadzenia działalności jest spółka akcyjna. Spółka prowadzi działalność nie 

nastawioną na zysk (non profit). Zysk spółki nie podlega podziałowi z wyjątkiem celów 

statutowych. 

Celem działalności Spółki jest tworzenie warunków rozwoju społeczno-gospodarczego 

regionu, w szczególności w zakresie wspierania rozwoju mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw, podniesienie ich konkurencyjności na rynku krajowym i UE oraz 

wspomaganie inicjatyw na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy i redukcji bezrobocia. 

RTI S.A. realizuje zadania poprzez świadczenie usług finansowych, doradczych, 

informacyjnych i szkoleniowych. 

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 360 000,00 zł i składa się z 680 akcji po 2 000,00 zł 

każda. Kapitał własny na dzień 31.12.2020 r. wynosił 10 672 922,61 – z tego:  

1. Kapitał podstawowy 1 360 000,00 zł 

2. Kapitał rezerwowy  9 043 752,70 zł 

3. Kapitał zapasowy  269 169,91 zł 

4. Wynik finansowy 50 528,85 zł 

oraz  

Fundusze specjalne 111.185,87 zł 

Do reprezentacji w imieniu Spółki uprawniony był  Zarządu  RTI S.A. w osobach: prezesa – 

Pana Sławomira Erbera i wiceprezesa – Pana Sebastiana Drobczyńskiego. 



 

 
 

RTI S.A. zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  
w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS 0000057222,  

kapitał zakładowy spółki 1.360.000,00 zł, kapitał wpłacony 1.360.000,00 zł 

Zarząd swoje zadania realizował zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, 

Statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej i Komisji 

Kwalifikacyjnej. Działania Zarządu w roku 2020 skupiały się na realizacji programów 

pomocowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. 

Główne zadania ukierunkowane były na rozwój społeczno – gospodarczy w obszarze 

działania Spółki. 

I. Działalność finansowa spółki. 

 
Rok 2020 spółka zakończyła zyskiem netto w wysokości 50 528,85 zł (plan 80 000,00 zł). 

Zysk jest na niższym poziomie niż planowany ze względu na niezależne od Spółki 

okoliczności związane m.in. z sytuacją pandemiczną. 

 

II. Fundusz Poręczeniowy. 

Funduszu Poręczeń Wzajemnych w roku 2020 w ramach Sektorowego 

Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 
 

1. liczba udzielonych poręczeń – 8 

2. liczba złożonych wniosków – 12 

3. wartość udzielonych poręczeń – 1 176 000 zł 

4. wartość udzielonych kredytów – 2 655 000 zł 

5. liczba odbytych posiedzeń Komisji Kwalifikacyjnych  - 12 

 

W tym Gmina Dzierzgoń: 

 

1. liczba uruchomionych poręczeń – 3 

2. wartość uruchomionych poręczeń – 474 500 zł 

3. wartość uruchomionych kredytów – 965 000 zł 

 

Ogólne podsumowanie działalności Funduszu od początku funkcjonowania  
 

1. łączna liczba uruchomionych poręczeń – 788 

2. łączna wartość uruchomionych poręczeń – 79 960 732,72 zł 

3. łączna wartość uruchomionych kredytów – 180 804 376,48zł 

 
W tym Gmina Dzierzgoń: 

1. liczba uruchomionych poręczeń – 291 

2. wartość uruchomionych poręczeń – 32 954 213 zł 

3. wartość uruchomionych kredytów – 74 468 000 zł  
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Poręczenia wadium i należytego wykonania umowy. 

1. Z funduszu poręczeń wadialnych w 2020 roku skorzystało 17 przedsiębiorców, 

głównie z gminy Dzierzgoń i powiatu sztumskiego. Wartość poręczenia wyniosła – 

300 900 zł. Przychody z tytułu opłat dla RTI S.A. wyniosły – 2775,00 zł 

2. Z poręczenia należytego wykonania umowy skorzystało 5 przedsiębiorców, na łączną 

kwotę 108 165,28 zł. Przychody RTI S.A. to kwota 1995,36 zł 

3. Łączna kwota przychodów z poręczeń wadium i należytego wykonania umowy – 

4770,36  zł. 

III.  Fundusz Pożyczkowy. 

 
W ramach rozstrzygnięć konkursowych RTI S.A. Spółka pozyskała łącznie 29 000 000,00 

zł na preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców, w ramach czterech Umów Operacyjnych: 

Mała Pożyczka, Pożyczka Turystyczna, Pożyczka – Nieruchomość dla Biznesu i Pożyczka 

Eksportowa. 

W przypadku Małej Pożyczki i Pożyczki Turystycznej okres budowy portfela został już 

zamknięty. Spółka aktualnie monitoruje warunki inwestycyjne i proces spłat.  

     W ramach zawartej Umowy Operacyjnej Pożyczka - Nieruchomość dla Biznesu             

nr PFR/2/2018/II/12 z dnia 31.12.2018 r. przez „Powiślańsko – Kaszubskie Konsorcjum” 

Spółka dysponuje środkami finansowymi na udzielanie pożyczek w wysokości 11 100 000,00 

zł (10.000.000,00 zł z Pomorskiego Funduszu Rozwoju i 1.100.000,00 zł wkładu własnego  

RTI). W roku 2020 udzielono 13 pożyczek na kwotę 5 000 000, 00 zł. Przedsiębiorcom          

z gminy Dzierzgoń udzielono 2 pożyczek na kwotę 650 000,00 zł.  

     W ramach zawartej Umowy Operacyjnej Pożyczka Eksportowa nr PFR/2/2018/I/11          

z dnia 31.12.2018 r. przez „Powiślańsko – Kaszubskie Konsorcjum” Spółka dysponuje  

środkami finansowymi na udzielanie pożyczek w wysokości 3 180 000,00 zł. W roku 2020 

udzielono 9 pożyczek na kwotę 999 000 zł. Przedsiębiorcom  z gminy Dzierzgoń udzielono 5 

pożyczek na kwotę 650 000,00 zł. 

Ogółem w 2020 roku udzielono 22 pożyczki na łączną kwotę 5 999 000 zł. 

IV.  Windykacja. 
 
W ramach Funduszu Pożyczkowego i Poręczeniowego prowadzonych było 107 działań 

windykacyjnych wobec 101 dłużników, w tym: 45 egzekucyjne, 4 sądowe, 7 postepowań 



 

 
 

RTI S.A. zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  
w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS 0000057222,  

kapitał zakładowy spółki 1.360.000,00 zł, kapitał wpłacony 1.360.000,00 zł 

upadłościowych. Zawarto 27 ugód i porozumień w zakresie spłaty pożyczek i poręczeń, 24 

postepowania umorzono , 3 zostały całkowicie spłacone.  

 

V. Projekty w trakcie realizacji. 
 

1. RPO WP 2014-2020 Działania 6.3 Ekonomia społecznej, Poddziałanie 6.3.2 Podmioty 

ekonomii społecznej. Tytuł projektu „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej”. Całkowita wartość projektu – 12.340.666,65 zł, dofinansowanie 10.999.866,65 

zł; wkład własny niefinansowy – 1.340.800,00 zł. Projekt realizowany           w okresie 

01.11.2018 – 30.06.2023 przez Partnerstwo w składzie: Regionalne Towarzystwo 

Inwestycyjne S.A. w Dzierzgoniu (Partner Wiodący), Stowarzyszenie na rzecz Oparcia 

Społecznego i Rozwoju PERSPEKTYWA oraz Stowarzyszenie Wspierania 

Przedsiębiorczości w Malborku na podstawie akredytacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej z dn. 01.03.2019 r. nr DES.III.7421.4.2019.KG. Celem projektu jest zwiększenie 

zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej, w tym rozwój sektora ekonomii społecznej, 

wzmocnienie jego potencjału oraz zwiększenie współpracy i partnerstwa na rzecz ekonomii 

społecznej w subregionie nadwiślańskim (powiaty: sztumski, malborski, kwidzyński, 

starogardzki). Wsparciem objęte zostaną następujące grupy docelowe: 

- osoby fizyczne w szczególności osoby zagrożone wykluczeniem społecznym mieszkające 

na obszarach objętych wsparciem zainteresowane założeniem, prowadzeniem 

przedsiębiorstwa społecznego, np. spółdzielni socjalnej i/lub pracą w sektorze ES, 

- podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych 

- podmioty ekonomii społecznej działające na obszarach objętych projektem, 

- pracownicy i wolontariusze podmiotów ekonomii społecznej, 

- jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne. 

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie obejmujące łącznie zastosowanie następujących 

typów usług: 

- usługi animacji lokalnej, w szczególności usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego 

na rzecz ekonomii społecznej, tworzenie grup inicjatywnych w zakresie przedsiębiorczości 

społecznej, wyszukiwanie i wspieranie lokalnych liderów, 

- doradztwo kluczowe dla podmiotów ekonomii społecznej i grup inicjatywnych, w tym w 

szczególności usługi służące nabyciu wiedzy i umiejętności, kompetencji i kwalifikacji 

zawodowych (szkolenia, doradztwo kluczowe i specjalistyczne, szkolenia/ kursy zawodowe, 

mentoring itp.), 

- fora biznesowe i sieciowanie  przedsiębiorstw społecznych z biznesem, 

- wsparcie dotacyjne na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, 

oraz wsparcie pomostowe w formie finansowej i w formie zindywidualizowanego doradztwa 

służące uzyskaniu stabilności do samodzielnego funkcjonowania, 

- usługi wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej, służące ich profesjonalizacji, 

m.in.: doradztwo specjalistyczne i biznesowe, zwiększenie konkurencyjności produktów 

przedsiębiorczości społecznej, 
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- działania edukacyjne w szkołach nt. ekonomii społecznej i tworzenia spółdzielni 

uczniowskich skierowane do uczniów.  

W 2020 r. w ramach projektu  wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy 

otrzymało 11 podmiotów, na łączną kwotę 1.222.000 zł. (6 podmiotów istniejących, 5 

powstało dzięki wsparciu OWES). Ponadto w grudniu 2020 r. powstały 3 podmioty, które 

wsparcie finansowe otrzymały w styczniu 2021 r. Łącznie powstało 14 podmiotów przy 

ogólnym wskaźniku 34.  

W gminie Dzierzgoń w ramach projektu utworzono następujące podmioty: 

 Wzgórza Verde Sp. z o.o.  - 235.000 (10 miejsc pracy), 

 Kosz Sp. z o.o. – 94.000 (4 miejsca pracy), 

 Nadwiślańska Fundacja Rozwoju – Klub dziecięcy „Promyczek” – 117.500 (5 miejsc 

pracy), 

 Sercem do ludzi – 117.500 (5 miejsc pracy), 

 Spółdzielnia Socjalna Dzierzgoński Smaczek (5 miejsc pracy), 

 Spółdzielnia Socjalna Dzierzgoń na Start (5 miejsc pracy), 

 Dzierzgońska Spółdzielnia Animacji (5 miejsc pracy). 

Łącznie – 7 podmiotów, w których zatrudnienie znalazło 39 osób. 

 

2. ,,Aktywni bez barier II” (jesteśmy partnerem – lider Przedsiębiorstwo Rarytas                  

z Malborka, Fundacja ,,Ja tu jestem” z Kwidzyna) – celem – zwiększenie zatrudnienia 120 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; termin realizacji – do 

02.10.2020 r.; budżet 1.799.953,20 zł, nasz – 356.237,28 zł. W trakcie realizacji w 2020 

roku zorganizowano 7 staży (4 powiat kwidzyński, 3 malborski). 

 

3. ,,Kierunek – praca” – projekt z poddziałania 5.2.2. dotyczący aktywizacji zawodowej 

osób pozostających bez pracy oraz ukierunkowany na poprawę sytuacji zawodowej osób 

pracujących znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (osoby powyżej 30 

r. życia). Projekt realizowany jest w formule partnerskiej (Stowarzyszenie Wspierania 

Przedsiębiorczości w Malborku, Gmina Dzierzgoń (MOPS w Dzierzgoniu), Powiat 

Sztumski (PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu). Ogólna wartość projektu - 1 875 457,01 zł. 

Termin realizacji grantu: do 31.12.2022 r.  

W 2020 roku zrekrutowano 112 uczestników. 26 uczestników projektu rozpoczęło staże.   

11 uczestników projektu odbyło szkolenie w zakresie branżowym (pracownik 

gospodarczy, palacz kotłów C.O.) Pozostali odbyli szkolenia z zakresu opiekuna 

dziecięcego i osoby starszej. Grant realizowany jest zgodnie z wytycznymi i wskaźnikami. 

 



 

 
 

RTI S.A. zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  
w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS 0000057222,  

kapitał zakładowy spółki 1.360.000,00 zł, kapitał wpłacony 1.360.000,00 zł 

4. ,,Integracja – aktywizacja – praca” – projekt z poddziałania 6.1.2 obszaru aktywizacja 

społeczno – zawodowa. Celem projektu jest wzrost zatrudnienia wśród 100 mieszkańców      i 

mieszkanek powiatu sztumskiego, malborskiego i kwidzyńskiego, zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami. Całkowita wartość 

projektu - 1 362 338,45 zł. Termin realizacji grantu: 30.06.2023  

W 2020 r. zorganizowano 41 staży z pełnym wsparciem szkoleniowo – edukacyjnym. 

 

5.  ,, Kierunek – Biznes”  - projekt z poddziałania 5.7 . Celem projektu jest wzrost r. liczby   

nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw poprzez utworzenie  i zapewnienie trwałości 110 

miejsc pracy i kompleksowe wsparcie związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej 

100 mieszkańców powiatu sztumskiego pozostających bez pracy lub pracujących , lecz 

będących w trudnej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób poniżej 30 roku życia) w 

oparciu o analizę ich problemów, predyspozycji i umiejętności. Projekt realizowany jest w 

okresie 29.06.2020 r. – 30.06.2023 r.  Budżet projektu – 4 978 281; dofinansowanie projektu 

– 4 710 952,90.  

W 2020 r. odbyła się I edycja, w której zrekrutowano 30 uczestników projektu. Do 

finansowania wybrano 24 projekty biznesowe. Utworzono 24 mikroprzedsiębiorstwa               

z siedzibą na obszarze pow. sztumskiego. 

VI. Działalność Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct. 

 
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Dzierzgoń rozpoczął swoją działalność           

w styczniu 2013 roku obejmując swoim działaniem obszar trzech powiatów: sztumskiego, 

malborskiego i kwidzyńskiego. Celem i misją PIEED - Dzierzgoń było zapewnienie 

mieszkańcom naszego regionu łatwiejszego dostępu do rzetelnych informacji o Unii 

Europejskiej oraz promowanie świadomego i aktywnego obywatelstwa Unii. Punkt dawał 

obywatelom również możliwość wymiany poglądów oraz udzielał wsparcia                            

w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów dotyczących obywatelstwa Polski w Unii.  

Główne działania założone w projekcie przewidywały organizację lekcji europejskich oraz 

zajęć warsztatowych dla uczniów na wszystkich etapach kształcenia, organizację seminariów 

informacyjnych dla różnych grup odbiorców, organizację Dialogu Obywatelskiego, 

organizację jednej dużej imprezy, tj. Dnia Europy oraz udział konsultantów w wydarzeniach 

organizowanych przez podmioty trzecie. Wszystkie te działania sprzyjały integracji 

społecznej mieszkańców regionu objętego działaniem Punktu oraz pobudzały zarówno ich 

aktywność społeczną, świadomość obywatelską jak również wzmacniały świadomość bycia 

pełnoprawnym obywatelem Unii Europejskiej.  

Niestety z dniem 30 kwietnia 2021 roku Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-

Dzierzgoń zakończył swoją działalność. 

 

W 2020 roku działalność ED ze względu na sytuację pandemiczną została bardzo 

ograniczona. Z planowanego kalendarza (15 imprez) odbyły się tylko 2: 

 19. 07. 2020 r. Żwirowy Bieg i marsz Nordic Walking w Miniętach, oraz 

 piknik dla dzieci w dniu 06.08.2020 r. 
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W oby wymienionych imprezach plenerowych Spółka, reprezentowana przez Punkt ED, była  

współorganizatorem i fundatorem nagród. 

 

Istotnym elementem działalności Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Dzierzgoń 

była edukacja – lekcje, warsztaty dydaktyczne, spotkania informacyjne. W zaistniałych 

okolicznościach znaczna ich część odbywała się w formie online lub hybrydowo. Poniższa 

tabela obrazuje działania ED w obszarze edukacji europejskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach działań informacyjnych o miesiąc przygotowywany był elektroniczny biuletyn 

informacyjny (łącznie 16 wydań), rozsyłany droga mailową do szkół, instytucji oraz klientów 

punktu. Biuletyn zamieszczany był również na stronie internetowej punktu 

http://europedirect-dzierzgon.com/.  Aktualizowana była strona punktu ED -Dzierzgoń jak 

również media społecznościowe, na których informowaliśmy odbiorców nie tylko o 

bieżących działaniach punktu ale również o priorytetach Unii Europejskiej oraz o istotnych 

wydarzeniach. Regularnie rozdysponowywane były publikacje oraz materiały informacyjne 

wśród szkół współpracujących z punktem.  

 

 

Lp. Data Wydarzenie i miejsce wydarzenia
Czas trwania 

(minuty)

Ilość 

uczestników

1. 09.05.2020 Dzień Europy - wydarzenie online

2. 30.09.2020 Europejski Dzień Języków w SP w Mikołajkach Pomorskich 90 53

3. 06.10.2020 Europejski Dzień Języków w SP w Starym Polu 90 32

4. 16.10.2020 Warsztaty ekologiczne "Zaczynam od siebie" 90 27

5. 19.10.2020 Europejski Dzień Języków Obcych w SP w Dzierzgoniu 220 66

6. 11.02.2021 Impreza edukacyjna "Dzień Europejskiego Alarmowego Numeru 112" w SP w Starym Polu 135 44

7. 01.03.2021 Seminarium informacyjne z elementami warsztatów "Zero waste - podstawowe zasady jak śmiecić mniej" 120 17

8. 16.04.2021 Seminarium informacyjne "Europejski Zielony Ład. O co tak naprawdę chodzi?" 90 45

9. 20.04.2021 Spotkanie informacyjno -warsztatowe dot. przeciwdziałania uzależnieniom 135 53

10. 21.04.2021 Spotkanie informacyjno -warsztatowe dot. przeciwdziałania uzależnieniom 90 40

11. 26.04.2021 Spokanie informacyjno-warsztatowe w ramach Świaowego Tygodnia Przedsiębiorczości 90 55

12. 28.04.2021 Spokanie informacyjno-warsztatowe w ramach Świaowego Tygodnia Przedsiębiorczości 90 55

13. 29.04.2021 Spotkanie informacyjno-warsztatowe z młodzieżą szkół branżowych w ramach ETUZ 90 29

14. marzec 2021 Wielkanocny konkurs plastyczny "Przesyłam wielkanocne życzenia" 68

15. Lekcje europejskie 630 240

16.

1960 824

http://europedirect-dzierzgon.com/


 

 
 

RTI S.A. zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  
w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS 0000057222,  

kapitał zakładowy spółki 1.360.000,00 zł, kapitał wpłacony 1.360.000,00 zł 

VII. Działania społeczne i promocyjne. 

 
1. Wspieranie ważnych przedsięwzięć społecznych, kulturalnych i sportowych w powiecie 

sztumskim. 

2. Promocja działań RTI S.A. przy okazji organizacji imprez sportowych, kulturalnych          

i gospodarczych organizowanych w powiecie sztumskim, malborskim, kwidzyńskim           

i nowodworskim (stoiska wystawiennicze z ofertą RTI) 

3. Prezes RTI uczestniczył aktywnie w pracach poświęconych opracowaniu strategii 

województwa pomorskiego, a także w regionalnym seminarium informacyjnym 

poświęconym Europejskim Instrumentom Finansowym w Urzędzie Marszałkowskim       

w Gdańsku. 

4. Prezes RTI prezentował propozycje finansowe dla przedsiębiorców na spotkaniu                       

z pracodawcami w siedzibie Spółki. 

5. RTI S.A. uczestniczyło aktywnie w Targach Edukacji i Pracy w Sztumie oraz Tygodniu 

Przedsiębiorczości w Kwidzynie., a także Forum Przedsiębiorczości w Gdańsku. 

6. Współpraca z instytucjami powiatu sztumskiego zajmującymi się aktywizacją społeczną 

(PUP, PCPR ). 

7. Pomieszczenia spółki udostępniane są nieodpłatnie organizacjom pozarządowym 

(Aktywne Kobiety i Seniorzy) na działania aktywizujące. 

8. Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. do promocji spółki oraz realizowanych 

działań wykorzystywało kanały komunikacji i narzędzia wykorzystywane w działaniach 

marketingowych. Rozpoczęto wydawanie: ,,Gazety Dzierzgońskiej” – informatora o 

wydarzeniach politycznych i społeczno – kulturalnych na obszarze gminy Dzierzgoń, jak 

również gazetę ,,NOWES”, będącej źródłem informacji na temat działań Nadwislańskiego 

Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu, którego Spółka jest liderem. 

Działania RTI są również tematem materiałów dziennikarskich dodatku lokalnego 

„Dziennika Bałtyckiego”. 

9. Informacje o działalności Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. ukazywały 

się na bieżąco na stronie firmowej www.rti.dzierzgon.com.pl oraz na stronach 

dedykowanych realizowanym projektom tj. www.funduszerti.pl; www.europedirect-

dzierzgon.com; www.inkubatordzierzgon.pl. 

 

VIII. Współpraca z samorządem lokalnym i regionalnym. 

1. Promowanie produktów finansowych RTI S.A. w gminach powiatu sztumskiego               

i powiatach ościennych województwa pomorskiego – spotkania z przedsiębiorcami. 

2. Wspieranie samorządu w działaniach na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy.              

W ramach tych działań prezes RTI S.A. uczestniczył w kilku spotkaniach z samorządem 

wojewódzki, powiatowym i gminnym. 

3. Prezes RTI S.A. uczestniczył w pracach Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości. 

 

http://www.rti.dzierzgon.com.pl/
http://www.funduszerti.pl/


 

 

 

 
                                                                                                                                                         

 
REGIONALNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. 
Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń, tel./ fax (+48 55) 276 25 70 / 79   
e-mail: rti@dzierzgon.com.pl,  www.rti.dzierzgon.com.pl, 
NIP: 579-10-04-734    REGON: 170266750 
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IX. Sytuacja kadrowa spółki. 
 

W 2020 roku Spółka zatrudniała 19 osób ( 2 członków Zarządu, 10 osób pracowników stałych 

RTI i 7 projektu NOWES). Wynagrodzenie tych osób finansowane było w zdecydowanej 

większości z realizowanych projektów, w ramach tzw. kosztów zarządzania.  

Kadra systematycznie się szkoli w merytorycznych obszarach działalności Spółki, m.in.          

z doradztwa biznesowego, z zakresu ekonomii społecznej. Ponadto pracownicy wzięli udział                       

w konferencjach i spotkaniach branżowych, jak również informacyjnych dotyczących 

dokumentów aplikacyjnych do projektów. 

X. Podsumowanie. 

 
Działania podejmowane przez Zarząd były w miarę możliwości realizowane zgodnie               

z planem na 2020 rok, choć niewątpliwie sytuacja epidemiologiczna zobligowała RTI do jego 

modyfikacji. Realizowano je w ścisłej współpracy z Radą Nadzorczą, Komisją 

Kwalifikacyjną Funduszu Poręczeniowego i Pożyczkowego, Pomorskim Funduszem 

Rozwoju i samorządem lokalnym.  

Na dzień 31.12.2020 r. Spółka osiągnęła  zysk netto w wysokości  50 528,85 zł. W obliczu 

sytuacji, z którą RTI się zmierzyło wynik wydaje się całkowicie zadawalający, tym bardziej, 

że mamy również do czynienia z końcem okresu programowania, momentem wyczerpania 

unijnych środków finansowych.  

Określone w programach operacyjnych oraz podjęte działania w zakresie współpracy                     

z instytucjami inicjującymi działania na rzecz przedsiębiorczości oraz zgromadzone zasoby     

i zaplanowane działania Spółki na 2021 rok pozwalają na dalszy jej rozwój w kierunkach 

prowadzonej działalności. 
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