Polskie Stowarzyszenie Ochrony Jeży
NASZE JEŻE
15-124 Białystok, ul. Gen. Andersa 5
data wpisu w KRS: 03.09.2009 r.
data przyznania statusu OPP: 31.10.2011 r.

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

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
raport z działalności za okres 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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.
Stowarzyszenie z dniem 31.10.2011 r. uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego i od 01.03.2012 r. jest uprawnione do otrzymywania 1 % należnego podatku od osób fizycznych.
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 Stowarzyszenia:
· 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.
· Renaturyzacja i odtwarzanie uszkodzonych siedlisk jeży.
· Budowa sztucznych miejsc lęgowych dla jeży.
· Inicjowanie, organizowanie i wspomaganie finansowe odpowiednich badań
naukowych w zakresie leczenia i rehabilitacji jeży.
· Współpraca 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.
· Współpraca 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.
· Edukacja 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 Pomagamy w otwarciu drugiego już ośrodka rehabilitacji jeży patronowanego
przez nasze Stowarzyszenie. Decyzją GDOŚ/DOPobiz.6510.9.2011.jr z dnia
01.03.2011 r. powstał Ośrodek Rehabilitacji Jeży NR 2 w Skierdach k/W-wy
(gm. Jabłonna) - prowadzony przez członka naszego stowarzyszenia Panią
Małgorzatę Jaworską-Szwed - dotychczasowego Opiekuna Jeży NR 2 PSOJ
NASZE JEŻE.
Ø Patronując i wspomagając finansowo: Ośrodek Rehabilitacji Jeży NR 1 w
Kłodzku prowadzony przez Jerzego Garę, Ośrodek Rehabilitacji Jeży NR 2 w
Skierdach k/W-wy prowadzony przez Małgorzatę Jaworską-Szwed oraz 14
Opiekunów Jeży Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Jeży NASZE JEŻE łącznie w ciągu 12 miesięcy 2011 roku przyjęliśmy do opieki i leczenia 207 jeży w różnym wieku i stanie. Z tego do środowiska naturalnego przywróciliśmy
117 jeży, zaś w dalszej opiece w okresie zimy 2011/2012 przebywa u nas 71
jeży. Niestety, mimo leczenia i rehabilitacji, nie udało się uratować 19 jeży.

Ø Z miejsc zagrożonych (tereny robót drogowych obwodnicy Białegostoku oraz
robót rozbiórkowo-budowlanych ulic Wiejska i Kopernika w Białymstoku,
przemieściliśmy 11 jeży do środowiska naturalnego bezpiecznego dla ich życia
(na tereny wokół wsi Żółtki gm. Choroszcz).
Ø Przez cały rok 2011, w miarę jak wpływają do nas składki członkowskie oraz
darowizny, wspomagamy finansowo na terenie całej Polski Ośrodki Rehabilitacji Zwierząt zajmujące się jeżami oraz zalegalizowanych przez GDOŚ Opiekunów Jeży - refundując im zakupy leków, karmy i środków utrzymania czystości na łączną kwotę 8 320,87 zł, a także opłacając usługi weterynaryjne niezbędne przy leczeniu rannych, chorych lub osłabionych jeży na kwotę 1 100,93
zł.
Ø Realizując jeden z naszych celów statutowych, tj. edukację społeczeństwa w
zakresie rozpoznawania, reagowania i sposobów ochrony jeży, utrzymujemy
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 opisem poprawnych zachowań wobec jeży oraz udzielamy porad społeczeństwu na temat pomocy i ratowania jeży.
Ø Utrzymujemy i prowadzimy całodobowe pogotowie jeżowe świadczące porady
telefoniczne i e-mailowe dla społeczeństwa z całego kraju - prowadzone na nasze zlecenie przez Jerzego Garę z Kłodzka. W ramach pogotowia udzielono
porad dotyczących ratowania 351 jeży przed śmiercią lub kalectwem.
Ø Nawiązaliśmy bliższą współpracę z portalem edukacji ekologicznej ZIELONA
LEKCJA www.zielonalekcja.pl adresowanym do małych i dużych miłośników
przyrody, gdzie został zamieszczony nasz apel o poszukiwaniu nowych Opiekunów Jeży.
Ø Przeprowadziliśmy na nasze zlecenie akcję oświatowo-edukacyjną dla młodzieży szkolnej o jeżach i ich ochronie (03.03.2011 r. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza, Osiedle Piastowskie 17, 57-400 Nowa Ruda,
woj. dolnośląskie; 16.03.2011 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, ul.
Stara Droga 4, 57-401 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie; 15.04.2011 r. w Szkole
Podstawowej w Dzikowcu, gm. Nowa Ruda, woj. dolnośląskie; 27.09.2011 r.
Szkoła Podstawowa nr 2, 57-400 Nowa Ruda, ul. Sportowa 1a; 03.10.2011 r.
w Samorządowej Szkole Podstawowej, 57-530 Goworów, gm. Międzylesie,
woj. dolnośląskie; 12.10.2011 r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Sikorskiego 34, 57-410 Ścinawka Średnia, woj. dolnośląskie;
10.11.2011 r. w Szkole Podstawowej NR 3 im. M. Kopernika, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Mireckiego 1, woj. śląskie).
Ø W lipcu 2011 r. dla Departamentu Urbanistyki Urzędu Miasta w Białymstoku
opracowaliśmy raport i mapę administracyjna występowania siedlisk jeży na
terenie miasta Białegostoku i okolic a także opracowaliśmy instrukcje postępowania w przypadku napotkania jeży wymagających pomocy. Przygotowaliśmy zalecenia sporządzania raportów oddziaływania na środowisko przed każdorazowym rozpoczęciem wszelkich inwestycji na terenach oznaczonych
przez nas na planie miasta, gdzie występują jeże.
Ø Przeprowadziliśmy akcję przejęcia trzech dorosłych jeży od osoby nieprawnie
je przetrzymującej przez 11 miesięcy w Warszawie. Po dwóch miesiącach rehabilitacji u naszych Opiekunów Jeży, wszystkie trzy jeże w dobrej kondycji i
przystosowane do życia na wolności, zostały przemieszczone do środowiska
naturalnego.
Ø Przygotowaliśmy projekt robót budowlano-remontowych i rozpoczęliśmy
przygotowania do adaptacji pomieszczenia gospodarczo-garażowego na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Jeży NR 1 w Kłodzku prowadzonego przez Jerzego Gara. Prace realizowane będą od wiosny 2012 r.

Ø Podjęliśmy akcję protestacyjną w sprawie planowanej inwestycji wytwórni betonu przez Urząd Miasta Warszawy na zielonych terenach Grabowo-Ursynów,
gdzie masowo występują siedliska jeży. W dniu 02.12.2011 r. przesłaliśmy
odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Urzędu Miasta Warszawy.
Ø W dniu 11.12.2011 r. ponowiliśmy nasz protest do Urzędu Miasta Kielce w
sprawie zmian w projekcie zagospodarowania przestrzennego dzielnicy „Kielce Śródmieście - Psie Górki” i wnieśliśmy o rezygnację z zabudowy terenów
zielonych gdzie występują siedliska jeży.
Ø Do Stowarzyszenia PSOJ przyjęliśmy 8 nowych członków zwyczajnych.
6. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej.
7. Źródła finansowania Stowarzyszenia:
Źródłem pozyskiwania finansów na działalność statutową były: składki członkowskie (2.820 zł), darowizny od osób fizycznych (7.342,107 zł) oraz nadwyżka przychodów nad kosztami z 2010 r. (21290,47 zł).
8. Środki ze źródeł publicznych (w tym z budżetu państwa lub gminy):
Nie było środków ze źródeł publicznych.
9. Poniesione koszty na działalność statutową:
· Na realizację celów statutowych: 20.989,92 zł
· Na administrację: 5.444,80 zł ( z tego obsługa rachunkowa 4.674,00 zł).
10. Osoby zatrudnione:
Zatrudnionych osób nie było, a Zarząd i Komisja Rewizyjna pracują społecznie.
11. Wydatki na wynagrodzenia z umów-zleceń:
Prowadzenie pogotowia jeżowego i konsultacje dla Opiekunów Jeży, prowadzenie
prelekcji o jeżach w szkołach 9.882,00 zł, konserwacja strony internetowej 61,50
zł, składki ZUS od umów 1.582,82 zł.
12. Udzielone pożyczki, gwarancje i poręczenia:
Nie udzielano pożyczek, gwarancji ani poręczeń.
13. Lokaty bankowe:
Lokata bankowa krótkoterminowa na kwotę 5 tys. zł w banku PMBank.
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: 11.03.2012 r.
Zarząd:

Jerzy Zembrowski - Prezes ...............................
Irena Zembrowska - Wiceprezes ......................
Krystyna Osiennik - Skarbnik ...........................
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