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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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.
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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 Przygotowaliśmy dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska sprawozdania i raporty wraz z wnioskami wspomagającymi rehabilitację jeży w oparciu o naszą ochronę czynną w
roku 2011 i dokonań dziesięciu Opiekunów Jeży PSOJ (OJ-03 Elżbietę
Skrzypczak w Poznaniu, OJ-04 Grzegorza Pyjora w Warszawie, OJ-05 Arkadiusza Wisełkę w Ustroniu, OJ-06 Sławomira Łyczko w Bielsku Białej, OJ-07
Jerzego Zembrowskiego w Białymstoku, OJ-08 Marcina Koszembara w Luboniu, OJ-09 Mariolę Zaczyńską w Doliwie, OJ-12 Annę Dziewulską w Gostyninie, OJ-13 Beatę Woźniacką w Solcu Kujawskim, OJ-14 Elżbietę Jurczyk w
Nysie) oraz dwóch Ośrodków Rehabilitacji Jeży PSOJ: NR 1 w Kłodzku (prowadzonym przez Jerzego Garę) oraz NR 2 w Skierdach k/W-wy (prowadzonym przez Małgorzatę Jaworską-Szwed).
Ø W dniu 17.11.2012 r. wzięliśmy udział w naradzie w GDOŚ poświęconej podsumowaniu działalności PSOJ NASZE JEŻE w zakresie czynnej ochrony jeży
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oraz planom i współpracy z GDOŚ na lata najbliższe. GDOŚ bardzo pozytywnie oceniła całą naszą działalność. Wynegocjowaliśmy, że dla skrócenia oczekiwania na wydawanie kolejnych zezwoleń na powoływanie Opiekunów Jeży
przez PSOJ, nowe będą wydawane przez GDOŚ w trybie przyśpieszonym.
Patronując i wspomagając finansowo i organizacyjnie: Ośrodek Rehabilitacji
Jeży NR 1 w Kłodzku prowadzony przez Jerzego Garę, Ośrodek Rehabilitacji
Jeży NR 2 w Skierdach k/W-wy prowadzony przez Małgorzatę JaworskąSzwed oraz 10 Opiekunów Jeży Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Jeży
NASZE JEŻE - łącznie w ciągu 12 miesięcy 2012 roku przyjęliśmy do opieki i
leczenia 178 jeży wymagających pomocy - w różnym wieku i stanie zdrowia.
Razem z 71 jeżami przetrzymywanymi przez zimę 2011/2012 pod naszą opieką było łącznie 249 jeży. Z tego do środowiska naturalnego przywróciliśmy
138 jeży, zaś w dalszej opiece w okresie zimy 2012/2013 przebywa jeszcze 86
jeży, które będą wypuszczone do środowiska naturalnego wiosną 2013 r. Niestety, mimo podjętego leczenia z wykorzystaniem służb weterynaryjnych, nie
udało się uratować 25 jeży, które zostały ciężko ranne w wyniku potrącenia
przez auta, pogryzione przez psy, zatrute toksynami oraz poranione kosiarkami
traw.
Przez cały rok 2012, w miarę jak wpływają do nas składki członkowskie oraz
darowizny, wspomagamy finansowo na terenie całej Polski Ośrodki Rehabilitacji Zwierząt zajmujące się rehabilitacją jeży oraz zalegalizowanych przez
GDOŚ Opiekunów Jeży PSOJ. Zrefundowaliśmy im zakupy leków, karmy i
środków utrzymania czystości na łączną kwotę 10.143,61 zł, a także opłaciliśmy usługi weterynaryjne niezbędne przy leczeniu rannych, chorych lub osłabionych jeży na kwotę 615,63 zł.
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 napotkanych jeży oraz udzielamy
porad społeczeństwu na temat pomocy i ochrony jeży.
Przez cały rok 2012 utrzymujemy i prowadzimy całodobowe pogotowie jeżowe świadczące porady telefoniczne i przez e-mail dla społeczeństwa z terenu
całego kraju - prowadzone na nasze zlecenie przez Jerzego Garę z Kłodzka. W
ramach pogotowia udzielono porad dotyczących ratowania 494 jeży przed ich
śmiercią lub kalectwem. Dodatkowo Zarząd PSOJ konsultował 42 przypadki
jeży wymagających pomocy.
Pozyskaliśmy do akcji charytatywnej firmę drukarską DRUKARZ sp.j. z Ciechanowa i dzięki temu wydrukowano nieodpłatnie nam 1200 kolorowych ulotek oświatowych o życiu jeży i koniecznym wobec nich postawom dzieci i dorosłych. Ulotki są rozprowadzane do szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Współdziałamy przez cały rok z TVP2 i dziennikarką Joanną Jaworską przy
tworzeniu filmu dokumentalnego o życiu jeży i codziennych zmaganiach
Opiekunów Jeży w zakresie rehabilitacji jeży podczas czterech pór roku.
Nawiązaliśmy bliższą współpracę z portalem edukacji ekologicznej ZIELONA
LEKCJA, gdzie będą zamieszczane materiały edukacyjne o jeżach oraz nasz
apel o zgłaszanie się chętnych na funkcję Opiekun Jeży z całego kraju.
Nawiązaliśmy bliższą współpracę z Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Białystok oraz współpracę ze Starostwem Powiatowym w Białymstoku - w zakresie upowszechnienia w społeczeństwie regionalnym wiedzy o jeżach i potrzebie ich ochrony.
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Ø Nawiązaliśmy bliższą współpracę Kaliskim Stowarzyszeniem Pomocy dla
Zwierząt „Help Animals” oraz współpracę z Pomorskim Ośrodkiem Rehabilitacji Dzikich Ptaków i Drobnych Ssaków "Ostoja".
Ø Pomogliśmy studentce Łódzkiej Szkoły Filmowej Pani Dominice Ożarowskiej
w przygotowaniach do realizacji filmu dokumentalnego o życiu jeży i ich
ochronie gatunkowej w Polsce.
Ø Współdziałaliśmy z Redakcją pisma Mały Gość Niedzielny w opracowaniu artykułu prasowego „Czy jeże potrzebują pomocy?”, który ukazał się jesienią
2012 r.
Ø Patronujemy Szkole Podstawowej Nr 94 w Warszawie w całorocznej akcji
oświatowej „Ogrody nauki i sztuki - prawie wszystko o jeżach”, której
przewodzi nauczycielka Pani Agnieszka Cichocka.
Ø Nasz członek stowarzyszenia Jerzy Gara w dniu 26.03.2012 r. przeprowadził
prelekcję edukacyjną o życiu i ochronie ścisłej jeży dla Noworudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowej Rudzie.
Ø Poprzez naszego członka stowarzyszenia i Opiekuna Jeży OJ-13 Panią Beatę
Woźniacką nawiązaliśmy współpracę z: Centrum Zarządzania Kryzysowego w
Bydgoszczy, Kliniką Weterynaryjną CENTRUM w Bydgoszczy, Wydziałem
Ochrony Środowiska UMiG w Solcu Kujawskim, OTOZ ANIMALS w Bydgoszczy, Schroniskiem dla Zwierząt w Bydgoszczy, Stowarzyszeniem
ANIMALI-LEX z Bydgoszczy, Nadleśnictwem w Solcu Kujawskim, gdzie
pozyskaliśmy pomieszczenia do zimowania dorosłych jeży w Leśniczówce Jezierce, Gabinetem Weterynaryjnym M. Szalbierz w Bydgoszczy, Gabinetem
Weterynaryjnym p. Markiewicz w Solcu Kujawskim.
Ø Podjęliśmy interwencję w sprawie zniszczenia siedlisk jeży w związku z inwestycją Urzędu Dzielnicy Ursynów w Warszawie dotyczącą zamiany terenu
ogródków działkowych na terenie parku Kopa Cwila na park alejkowy. Złożyliśmy trzy propozycje uchronienia siedlisk jeży na tym terenie. W rezultacie w
dniu 15.11.2012 r. wzięliśmy udział w specjalnej naradzie w UD Ursynów,
gdzie doszliśmy do porozumienia i na nasz wniosek na terenie jeszcze nie objętym robotami budowlanymi, powstanie pierwszy w Polsce AZYL JEŻOWY,
gdzie będzie teren chroniony dla siedlisk jeży oraz specjalne tablice edukacyjne o jeżach i zachowaniu się wobec jeży.
Ø Podjęliśmy interwencję prawną w dniu 27.11.1012 r. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, w związku z zagrożeniem siedlisk jeży na posesji przy ul.
Tarnobrzeskiej 3 w Warszawie - w związku z planowaną tam rozbiórką domu
jednorodzinnego z przeznaczeniem dla developera.
Ø Podjęliśmy interwencję prawną w Szkole Podstawowej Nr 118 we Wrocławiu,
w związku z dewastacją tam siedlisk jeży podczas budowy parkingu przyszkolnego.
Ø Podjęliśmy we wrześniu 2012 r. interwencję prawną w sprawie planowanego
zniszczenia siedlisk jeży w obrębie inwestycji przy zabytkowym Szlaku Młynówki Królewskiej w Krakowie, gdzie żyją jeże. Współdziałamy z Towarzystwem na Rzecz Ochrony Przyrody w Krakowie oraz Stowarzyszeniem Krakowska Liga Ochrony Natury.
Ø Ponowiliśmy w styczniu 2012 r. nasz protest do Urzędu Miasta Kielc w sprawie zmian w projekcie zagospodarowania przestrzennego dzielnicy „Kielce
Śródmieście - Psie Górki”, gdzie dojdzie do zniszczenia terenów zielonych i
występujących tam siedlisk jeży.
Ø Podjęliśmy w marcu 2012 r. interwencję prawną w sprawie wycinania drzew i
krzewów z terenu Parku Hallera oraz przy ul. Kościuszki w Dąbrowie Górniczej, gdzie są zagrożone siedliska jeży - w związku z planowaną tam inwestycją developerską.
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Ø Podjęliśmy w kwietniu 2012 r. interwencję prawną w RDOŚ w Białymstoku w
sprawie planowanej przez UM Choroszcz wycinki drzew i krzewów z terenu
zalesionego, gdzie są udokumentowane siedliska jeży w miejscowości Żółtki
k/Białegostoku - pod planowaną tam zabudowę developerską.
Ø Podjęliśmy w lipcu 2012 r. interwencję prawną w sprawie wycinki drzew i
krzewów z terenu gdzie są siedliska jeży przy ul. Połabskiej w Poznaniu.
Ø Podjęliśmy w październiku 2012 r. interwencję prawną w sprawie nakazu wobec Andrzeja Kaganka wycięcia krzewów i traw z terenu niezabudowanej
działki w Polance Hallera, gmina Skawina, powiat krakowski, gdzie występują
liczne siedliska jeży.
Ø W ciągu roku udzieliliśmy odpowiedzi e-mailowych i listownych na 668 zapytań od instytucji, szkół, urzędów, osób prywatnych, a także organów ścigania
w sprawie ścisłej ochrony jeży oraz postępowania wobec napotkanych jeży i
przepisów prawnych z tym związanych.
Ø Przy pomocy społeczeństwa w Warszawie przejęliśmy dwa jeże od osób podszywających się pod PSOJ NASZE JEŻE i bezprawnie zbierających po domach datki i darowizny finansowe niby dla naszego stowarzyszenia na ratowanie jeży.
Ø Skutecznie udaremniliśmy przy pomocy właścicieli portalu allegro, próbę handlowania jeżami zachodnimi - objętymi ochroną ścisłą i zakazem handlu.
Ø Do Stowarzyszenia PSOJ NASZE JEŻE przyjęliśmy 9 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 (3.630 zł), darowizny od osób fizycznych (6.529,00 zł), darowizny w ramach
1% od podatku osób fizycznych 11.963,70 zł oraz nadwyżka przychodów nad
kosztami z 2011 r. (5.489,03 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: 12.735,42 zł
· Na administrację: 5.095,20 zł (z tego wymagana prawem konieczność księgowości pełnej - obsługa rachunkowa 4.428,00 zł).
10. Osoby zatrudnione:
Zatrudnionych osób nie było, a Zarząd i Komisja Rewizyjna pracują społecznie.
11. Wydatki na wynagrodzenia z umów-zleceń:
Zwrot kosztu za rachunki telefoniczne do prowadzenia pogotowia jeżowego i konsultacji dla Opiekunów Jeży przez Jerzego Garę 1.620 zł zł, utrzymanie domeny
internetowej 61,50 zł, składki ZUS od umów 294,68 zł zł.
12. Udzielone pożyczki, gwarancje i poręczenia:
Nie udzielano pożyczek, gwarancji ani poręczeń.
13. Lokaty bankowe:
Brak.

strona 6
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: 08.03.2013 r.
Zarząd:
Jerzy Zembrowski - Prezes ...............................
Irena Zembrowska - Wiceprezes ......................
Krystyna Osiennik - Skarbnik ...........................
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