Polskie Stowarzyszenie Ochrony Jeży
NASZE JEŻE
15-113 Białystok, ul. Gen. Andersa 36
data wpisu w KRS: 03.09.2009 r.

REGON 200296780
NIP 966-200-56-91
KRS 0000336271

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
raport z działalności za okres 03.09.2009 r. do 31.12.2009 r.
1. Władze:
Zarząd:
Jerzy Zembrowski - Prezes
Irena Zembrowska - Wiceprezes
Krystyna Osiennik - Skarbnik
Komisja Rewizyjna:
Joanna Lewkowicz - Przewodnicząca
Hanna Naczas-Kusiak - Członek
Mieczysław Lewkowicz - Członek
2. Podstawa prawna:
Polskie Stowarzyszenie Ochrony Jeży „NASZE JEŻE” zostało zarejestrowane w
Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 03.09.2009 r. pod nr 0000336271 i posiada
osobowość prawną. Działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz statut.
Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową i prowadzi działalność społecznie
użyteczną w sferze zadań publicznych obejmujących ochronę przyrody - stosownie do art. 3 ust.1 oraz art.4 ust.1 p.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z
późn. zm.) - także we współpracy z organami administracji publicznej. Stowarzyszenie nie jest jednostką sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o
finansach publicznych i nie działa w celu osiągnięcia zysku. Stowarzyszenie nie
prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa działalności
gospodarczej, a jeśli prowadzi, to w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
3. Cele działalności stowarzyszenia:
· Ochrona przyrody, a szczególnie czynna ochrona jeżowatych wszystkich gatunków (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 28.09.2004 r.
w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną).
· Zapewnienie ciągłości istnienia jeżowatych wraz z ich siedliskami przez ich
utrzymywanie i przywracanie do właściwego stanu ochrony.
· Informowanie społeczeństwa przez publikacje i szeroką promocję w mediach
w zakresie ochrony jeżowatych.
· Edukacja dzieci i młodzieży szkolnej przez prelekcje, pokazy, seminaria i inne
działania zmierzające do kształtowania właściwych postaw wobec zwierząt objętych ochroną, a szczególnie jeżowatych.
· Edukacja służb weterynaryjnych przez szkolenia, seminaria, wykłady i inne
formy, mające na celu podniesienie wiedzy zawodowej w dziedzinie leczenia i
rehabilitacji jeżowatych.
4. Formy działalności statutowej:
· Wspomaganie finansowe, organizacyjne i administracyjne ośrodków rehabilitacji zwierząt, w których odbywa się leczenie, opieka weterynaryjna i rehabilitacyjna jeży wymagających okresowej opieki człowieka w celu przywrócenia
ich do środowiska przyrodniczego - jeżeli ośrodki te prowadzą ewidencję

przyjmowanych jeży, ich przemieszczania do środowiska przyrodniczego oraz
dokumentację dotyczącą leczenia i rehabilitacji.
· Przenoszenie zagrożonych jeży na nowe stanowiska bytowania w środowisku
naturalnym.
· Zabezpieczanie ostoi i siedlisk jeży przed zagrożeniami zewnętrznymi.
· Renaturyzację i odtwarzanie uszkodzonych siedlisk jeży.
· Budowę sztucznych miejsc lęgowych jeży.
· Inicjowanie, organizowanie i wspomaganie finansowe odpowiednich badań
naukowych w zakresie leczenia i rehabilitacji jeży.
· Współpracę i monitowanie do organów budowlanych i rolniczych o dostosowanie terminów i sposobów wykonania prac agrotechnicznych, leśnych, budowlanych, remontowych i innych do okresów lęgu, rozrodu i hibernacji jeży.
· Współpracę i monitowanie do organów władzy centralnej i terenowej o wprowadzenie przepisów nakazujących instalowanie przejść dla jeży pod i nad drogami publicznymi oraz liniami kolejowymi i ich infrastrukturą, a także o instalowanie stosownych znaków drogowych wskazujących strefy bytowania jeży i
nakazujących ostrożną i zwolnioną w nich jazdę.
· Edukację społeczeństwa oraz właściwych służb państwowych w zakresie rozpoznawania, reagowania i sposobów ochrony jeży.
· Promowanie technologii prac związanych z prowadzeniem gospodarki rolnej i
leśnej umożliwiających zachowanie ostoi i stanowisk jeży.
· Organizowanie seminariów, szkoleń i konferencji krajowych i międzynarodowych dla służb weterynaryjnych w zakresie leczenia i rekonwalescencji jeży.
· Prowadzenie szkoleń, prelekcji i seminariów dla dzieci i młodzieży szkolnej
oraz informowanie w mediach w zakresie poprawnego zachowania wobec spotykanych na co dzień jeży.
· Prowadzenie całodobowego pogotowia dla jeży z łączami telefonicznymi i internetowymi - umożliwiającego społeczeństwu zorganizowanie jeżom rannym,
potrąconym i innym natychmiastowej pomocy człowieka i ew. pokrycie związanych z tym kosztów pomocy (leczenie, transport itd.).
· Wydawanie folderów informacyjnych, broszur i magazynów prasowych popularyzujących jeże, ich środowisko i bytowanie z człowiekiem.
5. Działalność statutowa stowarzyszenia:
Ø 04.09.2009 r. Spotkanie z Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie o powołaniu pierwszego w Polsce stowarzyszenia chroniącego jeże.
Uzyskujemy przychylność od z-cy Dyrektora Generalnego Piotra Otawskiego i
zapewnienie o wspieraniu naszej ambitnej działalności.
Ø 05.09.2009 r. Występujemy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w
Białymstoku z inicjatywą stworzenia Centralnego Ośrodka Rehabilitacji Jeży.
Dyrektor Lech Magrel oraz z-ca Beata Bezubik popierają inicjatywę i włączają
w to przedsięwzięcie także Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku. Wizytujemy szczegółowo cztery wytypowane przez RDLP ośrodki
na terenie Puszczy Knyszyńskiej, z których po długich rozważaniach decydujemy się na lokalizację w przepięknie położonym ARBORETUM w Kopnej
Górze (Nadleśnictwo Supraśl).
Ø 09.09.2009 r. Uroczyście podpisujemy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku - porozumienie w sprawie podjęcia wspólnych działań mających na
celu uruchomienie Centralnego Ośrodka Rehabilitacji Jeży. Na mocy porozumienia, Nadleśnictwo Supraśl udostępni nam teren o powierzchni 1000 m2
pod lokalizację ośrodka, gdzie będzie prowadzona szeroka edukacja społe-
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czeństwa o ochronie jeży oraz rehabilitacji i leczenie jeży. Będzie to pierwsze
w Polsce centrum leczenia i rehabilitacji jeży. Rannymi i chorymi jeżami opiekować się będą specjaliści. Oprócz całodobowego pogotowia dla jeży, ośrodek
będzie spełniał rolę edukacyjną. Będzie udostępniany dla zwiedzających - w
szczególności dzieciom i młodzieży szkolnej. Będzie tu można zapoznać się z
życiem jeży oraz ich ochroną. W ośrodku znajdą się: boksy dla jeży w trakcie
leczenia, boksy dla jeży w trakcie rehabilitacji, laboratorium, gabinet lekarski,
salka konferencyjna, gabinet kierownika, pomieszczenia techniczne oraz socjalno-mieszkalne. Koszt przedsięwzięcia ok. 400 tys. zł.
25.092009 r. Spotkanie z kierownictwem Zespołu Współpracy z Organizacjami Ekologicznymi Departament Edukacji i Ochrony Przyrody
NFOŚiGW w Warszawie, w sprawie możliwości pozyskania środków na budowę CORJ oraz bieżącą działalność stowarzyszenia.
10.09.2009 r. - 31.12.2009 r. organizujemy spotkania i pertraktacje z szefostwem wszystkich banków w Polsce w sprawie pozyskania środków finansowych na budowę CORJ w Kopnej Górze.
10.09.2009 r. - 31.12.2009 r. W miarę jak wpływają do nas składki członkowskie oraz darowizny, wspomagamy finansowo refundując zakup na faktury leków, karmy i środków utrzymania czystości, a także opłacając usługi weterynaryjne niezbędne przy leczeniu rannych, chorych lub osłabionych jeży na terenie woj. małopolskiego, śląskiego oraz dolnośląskiego na łączną kwotę
3258,56 zł.
11.09.2009 r. Na mocy jednorazowego upoważnienia wydanego przez RDOŚ
w Białymstoku, wyzwalamy z niewoli dorosłego jeża przetrzymywanego bezprawnie przez kilka miesięcy przez mieszkankę miasta i z powodzeniem przemieszczamy go do środowiska naturalnego pod Białymstokiem.
12.10.2009 r. Realizując jeden z celów statutowych, tj. edukację społeczeństwa
w zakresie rozpoznawania, reagowania i sposobów ochrony jeży, tworzymy internetową stronę www.naszejeze.org, gdzie zamieszczamy m.in. informacje o
życiu, ochronie i żywieniu jeży a także przepisy prawne w tym zakresie - wraz
z komentarzami. Koszt opracowania i uruchomienia strony 1000 zł netto.
14.09.2009 r. Stajemy w obronie jeży w Kielcach. W dniu 13.09.2009 r. Zostaliśmy zawiadomieni przez mieszkańców osiedla „Psie Górki” w Kielcach o
rozpoczynającej się budowie na terenie gdzie żyją od lat jeże i śmiertelnym
zagrożeniu ich życia. W dniu 14.09.2009 r. w oparciu o przepisy, wnieśliśmy
stosowne uwagi i zastrzeżenia co do tej inwestycji a szczególnie o braku planu
ochrony lub przenosin jeży - czym staliśmy się stroną w tej inwestycji. Po długich wymianach pism, inwestycję wstrzymano a inwestorowi Urząd Miasta w
Kielcach zaproponował teren zamienny na realizowanie inwestycji. Jeże uratowane!
14.09.2009 r. Po zawiadomieniu nas przez mieszkankę Białegostoku, późnym
wieczorem ratujemy cztery malutkie jeże, których matkę oraz jednego jeżyka
zabiło auto osobowe na ulicy. Jeżyki przez zimę zostały odchowane i wiosną
2010 r. zdrowe i w doskonałym stanie po przystosowaniu do samodzielnego
życia na wolności (kwarantannie w ogrodzie) zostały przemieszczone do środowiska naturalnego pod Białymstokiem (samica już ma swoje potomstwo).
15.10.2009 r. Zawieramy porozumienie o bliskiej współpracy z Fundacją Zielone Płuca Polski w Białymstoku. Bierzemy udział w dorocznym spotkaniu
grupy współpracującej z BOŚ w Warszawie, gdzie referujemy zakres działań
naszego stowarzyszenia i formy współpracy z nami.

Ø 16.10.2009 r. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz. U. Nr
220 poz. 2237) Polskie Stowarzyszenie Ochrony Jeży NASZE JEŻE otrzymało
od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Upoważnienie
nr RDOŚ-20-WPN-I-663114/220//09/bb do chwytania na terenach zabudowanych zabłąkanych jeży i przemieszczania ich do miejsc regularnego przebywania.
Ø 23.10.2009 r. Zawiadamiamy Prokuraturę Rejonową w Zgierzu o popełnieniu
przestępstwa na terenie Zgierza w postaci okaleczenia jeża, w związku z zawiadomieniem nas przez Schronisku MEDOR w Zgierzu, że przebywa tam
straszliwie okaleczony jeż - ma zniszczone oczy i jest niewidomy. Ktoś się nad
nim znęcał.
Ø 30.10.2009 r. Ratujemy trzy jeże z niewoli w Białymstoku, gdzie były bezprawnie przetrzymywane przez 5 miesięcy w pewnym mieszkaniu w kamienicy. Organizujemy trzech opiekunów (dwóch na przedmieściach W-wy, jeden
koło Makowa) celem wyleczenia jeży z ran i otyłości oraz przystosowania ich
do życia w naturze. Wszystkie trzy jeże po leczeniu i rehabilitacji w okresie
zimy za pozwoleniem RDOŚ w B-stoku, zostały wiosną 2010 r. całe i zdrowe
oraz zdolne do życia w naturze, przemieszczone do lasu w miejscowości Nowosiółki k/Białegostoku.
Ø 31.10.2009 r. Wysłaliśmy do wszystkich RDOŚ w Polsce pismo o przedstawienie nam adresów ośrodków rehabilitacji zwierząt na ich terenie, abyśmy
mogli nawiązać z nimi współpracę w zakresie leczenia i rehabilitacji jeży oraz
wspomóc finansowo i organizacyjnie ich działania na rzecz ratowania jeży.
Kontaktujemy się ze wskazanymi ośrodkami.
Ø 21.11.2009 r. Wysłaliśmy do ośrodków rehabilitacji zwierząt na terenie całej
Polski ofertę współpracy i naszej pomocy finansowej na rzecz leczenia i rehabilitacji jeży w nich przebywających.
Ø 03.12.2009 r. Nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Pomocy Królikom w Warszawie.
Ø 12.12.2009 r. Przyjęliśmy do stowarzyszenia 52 członków zwyczajnych.
Ø 03.09.2009 r. - 31.12.2009 r. udzieliliśmy 126 porad telefonicznych osobom z
terenu całego kraju w przypadkach znajdywania jeży rannych, chorych lub zagubionych i pomogliśmy w ich ratowaniu (Mińsk Maz. Pabianice, Otwock,
Warszawa, Świdnik, Oława, Kraków, Piotrków Trybunalski, Ełk, Mońki,
Przywidz, Mława, Kluczbork, Góra, Tykocin, Łomża, Łęczyca, Brudzew, Krośniewice, Buków, Popielawy, Trzebina, Modrzew, Janików, Zaborowiec, Zwoleń i inne).
Ø 03.09.2009 r. - 31.12.2009 r. udzieliliśmy 49 porad poprzez e-maile osobom
znajdującym ranne jeże lub mające zbyt małą wagę, by przeżyć zimę i wskazaliśmy sposoby ich ratowania (Gdynia, Władysławowo, Mirosławiec, Rzeszów,
Kraków, Gliwice, Oława, Oleśnica, Świdnica, Małogoszcz, Nałęczów, Warszawa, Płock, Łomianki, Stalowa Wola, Łęczna, Bielsko Biała i inne).
6. Działalność gospodarcza stowarzyszenia:
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
7. Źródła finansowania:
Źródłem pozyskiwania finansów na działalność statutową są: składki członkowskie (3.120 zł) oraz darowizny od osób fizycznych (23.115,88 zł).
8. Środki ze źródeł publicznych (w tym z budżetu państwa lub gminy):
Brak środków ze źródeł publicznych.
9. Poniesione koszty:

Na realizację celów statutowych: 4.478,56 zł
Na administrację: 199,45 zł
Pozostałe koszty (KRS): 60 zł.
10. Osoby zatrudnione:
Zatrudnionych osób brak. Zarząd i Komisja Rewizyjna pracują społecznie.
11. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia:
Jedno zlecenie dla informatyka 1000 zł netto na zbudowanie i konserwację strony
internetowej stowarzyszenia www.naszejeze.org.
12. Udzielone pożyczki, gwarancje i poręczenia:
Nie udzielano.
13. Lokaty bankowe:
Lokata bankowa terminowa na kwotę 18 tys. zł w banku PKO BP.
14. Nabyte obligacje. nieruchomości lub akcje:
Brak.
15. Nabyte środki trwałe:
Brak.
16. Działalność zlecona przez podmioty państwowe i samorządowe:
Brak.
17. Ciążące zobowiązania podatkowe i ZUS:
Nie ma zobowiązań.
data sporządzenia: 30.03.2010 r.
Zarząd:
Jerzy Zembrowski - Prezes
Irena Zembrowska - Wiceprezes
Krystyna Osiennik - Skarbnik
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