Fundacja "Fundusz Feministyczny"
ul. Wspólna 61/102, 00-687 Warszawa
KRS 0000714824
NIP 5272834934
REGON 369316852

Informacje ogólne dot. sprawozdania nansowego za rok 2020

1) rma, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym
albo ewidencji,
Fundacja "Fundusz Feministyczny"
ul. Wspólna 61/102, 00-687 Warszawa
KRS 0000714824
NIP 5272834934
REGON 369316852

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,
Czas trwania jednostki jest nieograniczony

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem nansowym,
01.01.2020 do 31.12.2020

4) wskazanie, czy sprawozdanie nansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności,

fi

fi

fi

fi

fi

Sprawozdanie nansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę
w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
przez nią działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji), pomiaru wyniku nansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania nansowego
w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

a) metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),:
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywana jest metodą liniową
przy zastosowaniu zasady, że wszystkie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 10
000 zł będą jednorazowo zaliczone w koszty w miesiącu przekazania do użytkowania. Natomiast powyżej
kwoty 10 000 zł – odpisy amortyzacyjne dokonywane będą według stawek wynikających z załącznika do
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Koszty ujmowane są w momencie ich poniesienia, zgodnie z zasadą memoriału.
Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej. Wartość nominalna obejmuje doliczone przez bank
odsetki. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Na dzień bilansowy aktywa pieniężne
wyrażone w walucie obcej przelicza się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla
danej waluty przez Narodowy Bank Polski. W ciągu roku obrotowego wpływy i wypływy z rachunku
walutowego są wyceniane według następujących zasad:
– w przypadku zrealizowanej sprzedaży lub zakupu waluty kursem faktycznie zastosowanym będzie kurs
kupna lub sprzedaży użyty do tej transakcji,
– w sytuacji gdy nie dochodzi do nabycia lub sprzedaży waluty wycena wpływów na rachunek walutowy
bankowy i wypływów z tego rachunku odbywa się poprzez zastosowanie średniego kursu NBP z dnia
poprzedzającego dzień transakcji,
– kolejność wyceny rozchodu środków pieniężnych w walucie obcej na rachunkach walutowych odbywa się
według metody FIFO.
Do czynnych rozliczeń międzyokresowych zalicza się m. in. koszty czynszów, dzierżawy, ubezpieczeń,
prenumerat, gdy ich koszt jednostkowy przekracza 1200 zł. Są one rozliczane proporcjonalnie do upływu
czasu w kolejnych okresach obrotowych, których dotyczą. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w
aktywach obejmują również przekazane mini granty, które zostaną rozliczone lub zwrócone po dniu
bilansowym.
Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zalicza się: otrzymane dotacje i darowizny, dotyczące działań
realizowanych w przyszłych okresach oraz dotacje lub inne środki pieniężne na s nansowanie nabycia
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych
przychodów kwoty dotacji i darowizn zwiększają przychody działalności statutowej, równolegle do
wydatkowania środków. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty otrzymane na
s nansowanie nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zwiększają równolegle
do odpisów amortyzacyjnych - przychody działalności statutowej. Zasady te stosuje się odpowiednio w
odniesieniu także do przyjętych nieodpłatnie (także w formie darowizny) środków trwałych, środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
Fundusz statutowy i rezerwowy wycenia się w wartości nominalnej.
b) ustalenia wyniku nansowego:
Rachunek zysków i strat fundacji został przygotowany w układzie określonym w załączniku 6 do Ustawy o
rachunkowości (Dz.U. z 2021r. poz. 217 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.
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c) ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania nansowego:

Sprawozdanie nansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku
obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Wykazane w bilansie na
koniec roku obrotowego aktywa i pasywa ustalono z zastosowaniem metod wyceny wynikających z
przyjętych zasad rachunkowości. Bilans i rachunek zysków i strat fundacji został przygotowany w układzie
określonym w załączniku 6 do Ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2021r. poz. 217 z późn. zm.), zwanej dalej
Ustawą.
d) pozostałe:
Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując jednakowego grupowania operacji
gospodarczych. Ustala się wynik nansowy i sporządza sprawozdanie nansowe aby informacje z nich
wynikające były porównywalne w kolejnych latach.

(data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego
organu)

fi

(data i podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych )

fi

…………………………………………………………………………………

fi

………………………………………………..
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FUNDUSZ FEMINISTYCZNY
Wspólna 61/102, 00-687 Warszawa
Tel.: , NIP: 5272834934
nazwa banku,
numer rachunku

Bilans dla organizacji pozarządowych
Sprawozdanie na dzień 31.12.2020
Pozycja
AKTYWA

Wartość na dzień
01/01/2020
744 709,82

Wartość na dzień
31/12/2020
1 211 904,58

0,00

0,00

I. Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe

0,00

0,00

III. Należności długoterminowe

0,00

0,00

IV. Inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

744 709,82

1 211 904,58

A. Aktywa trwałe

B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy

0,00

0,00

II. Należności krótkoterminowe

0,00

1 884,47

III. Inwestycje krótkoterminowe

744 709,82

1 159 640,08

0,00

50 380,03

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

Aktywa razem

744 709,82

1 211 904,58

PASYWA

744 709,82

1 211 904,58

93 332,32

194 410,73

1 000,00

1 000,00

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

A. Fundusz własny
I. Fundusz statutowy
II. Pozostałe fundusze
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych

0,00

0,00

39 270,30

92 332,32

53 062,02

101 078,41

651 377,50

1 017 493,85

I. Rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

II. Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

IV. Zysk (strata) netto
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław

13 225,62

42 875,98

638 151,88

974 617,87

744 709,82

1 211 904,58

wydruk z dnia

26.06.2021
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FUNDUSZ FEMINISTYCZNY
Wspólna 61/102, 00-687 Warszawa
Tel.: , NIP: 5272834934
nazwa banku,
numer rachunku

Rachunek Zysków i Strat dla organizacji pozarządowych
Sprawozdanie za okres 01.01.2020 - 31.12.2020
Pozycja

Wartość na dzień
31/12/2019
970 441,69

Wartość na dzień
31/12/2020
893 583,43

970 441,69

893 583,43

II. Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego

0,00

0,00

III. Przychody pozostałej działalności statutowej

0,00

0,00

903 584,10

771 297,04

A. Przychody działalności statutowej:
I. Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

B. Koszty działalności statutowej

903 584,10

771 297,04

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

0,00

0,00

III. Koszty pozostałej działalności statutowej

0,00

0,00

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

66 857,59

122 286,39

D. Przychody działalności gospodarczej

0,00

0,00

E. Koszty działalności gospodarczej

0,00

0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)

0,00

0,00

G. Koszty ogólnego zarządu

0,00

20 920,25

66 857,59

101 366,14

9,00

1,76

34,98

0,05

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)
I. Pozostałe przychody operacyjne
J. Pozostałe koszty operacyjne

239,22

187,62

L. Koszty finansowe

14 008,81

459,06

M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)

53 062,02

101 096,41

K. Przychody finansowe

N. Podatek dochodowy
O. Zysk (strata) netto (M - N)

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław

0,00

18,00

53 062,02

101 078,41

wydruk z dnia

26.06.2021

Fundacja "Fundusz Feministyczny"
ul. Wspólna 61/102,
00-687 Warszawa
KRS 0000714824
NIP 5272834934
REGON 369316852

Informacje uzupełniające do bilansu:

1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów
finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie,
ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie
zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są
ujawniane odrębnie,
Zobowiązania na dzień bilansowy to 42 875,98 zł
2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących,
zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz
wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w
ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla
każdej kategorii,
0,00 zł
3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach,
a) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – nie dotyczy.
b) Należności krótkoterminowe na dzień bilansowy: 1 884,47 zł,
c) Inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne
- na rachunkach bankowych
PLN
- na rachunkach bankowych
EUR
- na rachunkach bankowych
lokat
SUMA

Na dzień 31.12.2019r. (w
PLN)

Na dzień 31.12.2020r. (w
PLN)

694 650,86 zł

1 159 640,08 zł

0,00 zł

0,00 zł

50 058,96 zł

0,00 zł

744 709,82 zł

1 159 640,08 zł

d) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów: 50 380,03 zł, w tym:

- 48 332,17 zł – rozliczone minigranty,
- 2 047,86 zł – rozliczenie międzyokresowe polisy.
e) Wynik finansowy
W 2020 roku Fundacja osiągnęła zysk w kwocie 101 078,41 zł.

f) Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Kwoty dotacji
pozostające do
Lp.
wykorzystania w
następnych okresach
sprawozdawczych
1.
Mama Cash
2.
Sigrid Rausing Trust
Prospera
–
International
3.
Network of Women’s
Funds
Open Society
4.
Initiative for Europe
5.
New Venture Fund
Filia
die
6.
Frauenstiftung
Open Society
7.
Foundations
8.
Oak Foundation
Global Fund for
9.
C o m m u n i t y
Foundations
Sigrid Rausing Trust
10.
-COVID
SUMA

Na dzień
31.12.2019r. (w PLN)

Na dzień
31.12.2020r. (w PLN)

177 526,91 zł
306 568,38 zł

271 305,27 zł
173 905,59 zł

135 262,80 zł

0,00 zł

18 793,79 zł

38 338,69 zł

0,00 zł

8 020,37 zł

0,00 zł

74 330,80 zł

0,00 zł

26 490,47 zł

0,00 zł

59 406,00 zł

0,00 zł

76 558,18 zł

0,00 zł

246 262,50 zł

638 151,88 zł

974 617,87 zł

4) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym
w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych,
Kwota
Struktura
Kwota
Struktura
Rodzaj
przychodu na
przychodów na
przychodu na
przychodów na
przychodu
dzień
dzień
dzień
dzień
31.12.2019r.
31.12.2019r.
31.12.2020r.
31.12.2020r.
Przychody z
działalności
970 441,69 zł
99,97 %
893 583,43 zł
99,98 %
statutowej
nieodpłatnej
Fundacja im.
S t e f a n a
0,00 zł
0,00 %
16 000,00 zł
1,79 %
Batorego (2020)
Fundacja im.
S t e f a n a
87 353,84 zł
9,00 %
0,00 zł
0,00 %

przychodu

dzień
31.12.2019r.

dzień
31.12.2019r.

Przychody z
działalności
970 441,69 zł
99,97 %
statutowej
nieodpłatnej
Fundacja im.
S t e f a n a
0,00 zł
0,00 %
Batorego (2020)
Fundacja im.
S t e f a n a
87 353,84 zł
9,00 %
Batorego (2019)
Open Society
Initiative for
124 988,02 zł
12,88 %
Europe
Open Society
0,00 zł
0,00 %
Foundations
Oak Foundation
0,00 zł
0,00 %
Prospera –
International
0,00 zł
0,00 %
Network of
Women’s Funds
N e w Ve n t u r e
0,00 zł
0,00 %
Fund
Mama Cash
251 293,09 zł
25,89 %
Sigrid Rausing
291 557,89 zł
30,04 %
Trust
Found Action
71 165,77 zł
7,33 %
Filia
86 230,00 zł
8,89 %
Darowizny
57 853,08 zł
5,96 %
Przychody z
działalności
0,00 zł
0,00 %
statutowej
odpłatnej
Przychody z
działalności
0,00 zł
0,00 %
gospodarczej
Pozostałe
przychody
9,00 zł
0,00 %
operacyjne
Przychody
239,22 zł
0,02 %
finansowe
S U M A
PRZYCHODÓ
970 689,91 zł
100,00 %
W
5) informacje o strukturze poniesionych kosztów

Rodzaj kosztu
K o s z t y
działalności
statutowej
nieodpłatnej
F u n d a c j a
S t e f a n a
Batorego (2020)
F u n d a c j a
S t e f a n a
Batorego (2019)

Kwota kosztu na
dzień
31.12.2019r.

Struktura
kosztów na
dzień
31.12.2019r.

dzień
31.12.2020r.

dzień
31.12.2020r.

893 583,43 zł

99,98 %

16 000,00 zł

1,79 %

0,00 zł

0,00 %

30 913,12 zł

3,46 %

114 462,00 zł

12,81 %

176 776,46 zł

19,78 %

138 750,96 zł

15,53 %

10 862,63 zł

1,22 %

170 593,64 zł

19,09 %

132 662,79 zł

14,85 %

0,00 zł
0,00 zł
102 561,83 zł

0,00 %
0,00 %
11,48 %

0,00 zł

0,00 %

0,00 zł

0,00 %

1,76 zł

0,00 %

187,62 zł

0,02 %

893 772,81 zł

100,00 %

Kwota kosztu na
dzień
31.12.2020r.

Struktura
kosztów na
dzień
31.12.2020r.

903 584,10 zł

98,47 %

771 297,04 zł

97,30 %

0,00 zł

0,00 %

16 000,00 zł

2,07 %

87 353,84 zł

9,67 %

0,00 zł

0,00 %

31.12.2019r.
K o s z t y
działalności
statutowej
nieodpłatnej
F u n d a c j a
S t e f a n a
Batorego (2020)
F u n d a c j a
S t e f a n a
Batorego (2019)
Open Society
Initiative for
Europe
Open Society
Foundations
Oak Foundation
Prospera –
International
Network of
Women’s Funds
N e w Ve n t u r e
Fund
Mama Cash
Sigrid Rausing
Trust
Filia
Found Action
Pacewiczowie
K o s z t y
pozaprojektowe
K o s z t y
działalności
statutowej
odpłatnej
K o s z t y
działalności
gospodarczej
K o s z t y
o g ó l n e g o
z a r z ą d u
(wynagrodzenia
zarządu z
projektów):
Open Society
Initiative for
Europe
Oak Foundation
Prospera –
International
Network of
Women’s Funds
N e w Ve n t u r e
Fund
Mama Cash
Pozostałe
k o s z t y
operacyjne
K o s z t y
fi n a n s o w e ( z

dzień
31.12.2019r.

31.12.2020r.

dzień
31.12.2020r.

903 584,10 zł

98,47 %

771 297,04 zł

97,30 %

0,00 zł

0,00 %

16 000,00 zł

2,07 %

87 353,84 zł

9,67 %

0,00 zł

0,00 %

124 788,70 zł

13,81 %

29 937,24 zł

3,88 %

0,00 zł

0,00 %

114 462,00 zł

14,84 %

0,00 zł

0,00 %

169 398,44 zł

21,96 %

0,00 zł

0,00 %

133 591,68 zł

17,32 %

0,00 zł

0,00 %

7 373,37 zł

0,96 %

239 775,50 zł

26,54 %

166 216,77 zł

21,55 %

291 259,99 zł

32,23 %

132 662,79 zł

17,20 %

84 298,75 zł
71 165,77 zł
4 400 zł

9,33 %
7,88 %
0,49 %

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

0,00 %
0,00 %
0,00 %

541,55 zł

0,06 %

1 654,75 zł

0,21 %

0,00 zł

0,00 %

0,00 zł

0,00 %

0,00 zł

0,00 %

0,00 zł

0,00 %

0,00 zł

0,00 %

20 920,25 zł

2,64 %

0,00 zł

0,00 %

975,88 zł

4,66 %

0,00 zł

0,00 %

7 373,34 zł

35,24 %

0,00 zł

0,00 %

5 159,28 zł

24,66 %

0,00 zł

0,00 %

3 489,26 zł

16,68 %

0,00 zł

0,00 %

3 922,49 zł

18,75 %

34,98 zł

0,00 %

0,05 zł

0,00 %

14 008,81 zł

1,53 %

459,06 zł

0,06 %

Prospera –
International
Network of
Women’s Funds
N e w Ve n t u r e
Fund
Mama Cash
Pozostałe
k o s z t y
operacyjne
K o s z t y
fi n a n s o w e ( z
projektów):
Oak Foundation
Mama Cash
Sigrid Rausing
Trust
Open Society
Initiative for
Europe
Filia
Storno różnic
kursowych z BO
S U M A
KOSZTÓW

0,00 zł

0,00 %

5 159,28 zł

24,66 %

0,00 zł

0,00 %

3 489,26 zł

16,68 %

0,00 zł

0,00 %

3 922,49 zł

18,75 %

34,98 zł

0,00 %

0,05 zł

0,00 %

14 008,81 zł

1,53 %

459,06 zł

0,06 %

0,00 zł
11 517,59 zł

0,00 %
82,22 %

4,68 zł
454,38 zł

1,02 %
98,98 %

297,90 zł

2,13 %

0,00 zł

0,00 %

199,32 zł

1,42 %

0,00 zł

0,00 %

2 084,00 zł

14,88 %

0,00 zł

0,00 %

-90,00 zł

-0,64 %

0,00 zł

0,00 %

917 627,89 zł

100,00 %

792 676,40 zł

100,00 %

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundusz statutowy wynosi 1 000,00 zł, w 2020r. nie nastąpiły zmiany w funduszu statutowym.
7) jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w
informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu
1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;
Nie dotyczy.
8) inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć
na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe
informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do
jednostki.
COVID-19 i towarzyszące mu restrykcje wpływają na sposób działania Funduszu
Feministycznego, jednak nie zagrażają kontynuacji działalności Funduszu. Pandemia nie zagraża
budżetowi Funduszu w roku bieżącym i nadchodzącym i nie uniemożliwia realizację celów
statutowych. W związku z COVID-19 Fundusz Feministyczny wprowadził pracę zdalną oraz
zrezygnował z organizacji większych wydarzeń np. corocznej prywatki dla darczyń i darczyńców
oraz spotkania sieciującego dla tegorocznych grantobiorczyń. Działania te zostały zrealizowane
w innej formule, poprzez spotkania online. Pomimo COVID-19 Fundusz Feministyczny realizuje
swoje najważniejsze plany i działania, w tym zorganizowałyśmy i rozstrzygnęłyśmy IV edycję
konkursu na feministyczne minigranty.
Począwszy od 2020 roku część wynagrodzenia z umów o pracę członkiń zarządu jest

dekretowana w koszty ogólnego zarządu.
Przychody Funduszu pochodzą głównie z dotacji prywatnych. Kwoty otrzymane w 2020 roku od
poszczególnych donatorów przedstawiają się następująco:
Lp.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

Nazwa grantodawcy
On the Right Track
(po pomniejszeniu o
zwróconą w dn.
2020-03-05 dotację w
kwocie 13 190,10zł)
Oak Foundation
Open Society
Initiative for Europe
Prospera
GFCF
Filia
Fundacja im. Stefana
Batorego
New Venture Fund
Mama Cash (po
uwzględnieniu
ujemnych różnic
k u r s o w y c h
wynikających z
przewalutowania z
dn. 2020-12-22)
Open Society
Initiative for Europe
Sigrid Rausing Trust
Razem:

Data wpływu dotacji

Kwota dotacji (w
PLN)

2020-02-27

140 952,47 zł

2020-03-25

236 182,46 zł

2020-05-05

26 272,30 zł

2020-06-18
2020-06-23
2020-07-10

3 488,16 zł
76 558,18 zł
74 330,80 zł

2020-09-02

16 000,00 zł

2020-10-22

18 883,00 zł

2020-10-29

264 372,00 zł

2020-11-06

24 185,72 zł

2020-11-16

246 262,50 zł
1 127 487,59 zł

Warszawa, 29 czerwca 2021 r.

(data i podpis osoby której powierzono (data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką
prowadzenie ksiąg rachunkowych )
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

