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Komisja Rewizyjna RIPH w Częstochowie do dnia 31 sierpnia 2019 r. 
pracowała w składzie 3-osobowym. Od dnia 1 września 2019 r. w związku z 
zakończeniem współpracy Członka Komisji Rewizyjnej Pana Mariusza 
Barskiego z firmą Europejski Fundusz Leasingowy S.A. i złożoną rezygnacją 
zgodnie z 28 § 1 Statutu RIPH w Częstochowie z funkcji Członka Komisji 
Rewizyjnej, skład Komisji Rewizyjnej pozostał dwuosobowy. W związku z 
planowanymi wyborami w 2020 roku do Rady i Komisji Rewizyjnej RIPH w 
Częstochowie, Rada Izby podjęła decyzję o nie uzupełnieniu składu Komisji 
Rewizyjnej. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna do dnia 31 grudnia 
2019 roku działała w składzie 2-osobowym.  
 
Członkowie Komisji Rewizyjnej RIPH w Częstochowie pozytywnie oceniają 
pracę Zarządu RIPH w Częstochowie za rok sprawozdawczy, dziękują władzom 
RIPH za ich pracę oraz przyjmują sprawozdanie finansowe Izby za 2019 rok. 
 
Komisja Rewizyjna docenia wszelką aktywność i oddanie Zarządu RIPH  
w Częstochowie w pracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, współpracy  
z nauką, z samorządem gospodarczym i terytorialnym. W okresie 
sprawozdawczym Zarząd Izby realizował wiele działań budujących prestiż 
RIPH, integrujących Członków Izby oraz całe środowisko gospodarcze, jak 
również podejmował działania na rzecz rozwoju i wspierania przedsiębiorczości 
w naszym Mieście i regionie. Komisja Rewizyjna RIPH w Częstochowie 
pozytywnie ocenia również realizacje prowadzonych przez Zarząd Izby szkoleń 
językowych i komputerowych, które będą zabezpieczeniem finansowym dla 
Izby.  
 
W ocenie Komisji Rewizyjnej na szczególne uznanie zasługuje całokształt pracy 
podjętej przez Prezesa Zarządu RIPH w Częstochowie i cały Zarząd RIPH  
w Częstochowie, która przełożyła się na wysoki zysk w 2019 roku, co pozwoliło 
na całkowite pokrycie straty powstałej w roku 2016.  
 
Na podstawie oceny całokształtu i widocznych działań Zarządu RIPH  
w Częstochowie, potwierdzonych wynikami finansowymi Komisja Rewizyjna 
wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi RIPH w Częstochowie. 
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