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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
raport z działalności za okres 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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).

·
·
·

·
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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 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
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roku 2014 i dokonań Opiekunów Jeży PSOJ oraz trzech Ośrodków Rehabilitacji Jeży PSOJ: NR 1 w Kłodzku, NR 2 w Skierdach k/W-wy oraz NR 3 w
Bielsku Białej.
Ø GDOŚ z dużym uznaniem ocenia dotychczasową naszą działalność i traktuje ją
jako niezwykle ważny element ochrony czynnej jeży w Polsce, co podkreślono
w uzasadnieniu kolejnego Zezwolenia, którego udzielono nam na 5 lat do lipca
2018 r. W ślad za tym, do naszego istniejącego grona Opiekunów Jeży:
OJ-03 Elżbieta Skrzypczak - Poznań
OJ-04 Grzegorz Pyjor - Warszawa
OJ-05 Arkadiusz Wisełka - Ustroń
OJ-07 Jerzy Zembrowski - Białystok
OJ-09 Marila Zaczyńska - Doliwo k/Siedlec
OJ-13 Beata Woźniacka - Solec Kujawski
OJ-14 Elżbieta Jurczyk - Nysa
OJ-15 Lidia Radomska - Białystok,
OJ-16 Jolanta Sokalska-Samolewicz - Warszawa
OJ-17 Tomasz Paliwoda - Wilczeniec Fabiański k/Włocławka
OJ-18 Katarzyna Jurkowska - Lipowo k/Otwocka
OJ-19 Marika Dobrańska - Złocieniec k/Stargardu Szczecińskiego
OJ-20 Anna Trzcińska - Warszawa
OJ-21 Grzegorz Zajączkowski - Stare Kurowo k/Gorzowa Wlkp.
OJ-22 Magdalena Turowska - Izabelin k/Warszawy
OJ-23 Anna Barańska - Poznań
OJ-24 Zofia Rokicka - Wilkołaz k/Lublina
OJ-25 Marek Jary - Niemodlin k/Opola
OJ-26 Marcin Krzyżański - Paszkówka k/Krakowa
OJ-27 Renata Pihan - Szczecin
OJ-28 Anna Sita - Kąty k/Jarocina
OJ-29 Renata Kasica - Daszewicze k/Poznania
oraz Ośrodków Rehabilitacji Jeży:
ORJ-01 Jerzy Gara - Kłodzko
ORJ-02 Małgorzata Jaworska-Szwed - Skierdy k/W-wy
powołaliśmy jako nowych Opiekunów Jeży następujące osoby:
OJ-30 Agnieszka Georgiczuk Droszków k/Zielonej Góry
OJ-31 Katarzyna Cywińska Kaliska k/Starogardu Gd.
OJ-32 Brygida Gawryszewska Poczernin k/Płońska
oraz patronowaliśmy w przekształceniu OJ na Ośrodek Rehabilitacji Jeży:
ORJ (OJ-06) Sławomir Łyczko - Bielsko Biała
Ø Siłami:
- Ośrodka Rehabilitacji Jeży NR 1 w Kłodzku prowadzonego przez Jerzego
Garę,
- Ośrodka Rehabilitacji Jeży NR 2 w Skierdach k/W-wy prowadzonego przez
Małgorzatę Jaworską-Szwed,
- Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt (OJ-06) w Bielsku Białej prowadzonego
przez Sławomira Łyczko,
- Opiekunów Jeży Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Jeży NASZE JEŻE,
w ciągu 12 miesięcy 2014 roku przyjęliśmy do opieki i rehabilitacji 309 jeży
wymagających pomocy - w różnym wieku i różnym stanie zdrowia (osieroco-
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ne noworodki, osierocone oseski, chore, ranne, osłabione, niedożywione, wyziębione i o zbyt małej wadze do przeżycia zimą). Razem z przetrzymywanymi
u nas przez zimę 161 jeżami, łącznie prowadziliśmy opiekę nad 470 jeżami. Z
tego 226 jeży przywróciliśmy do środowiska naturalnego, zaś 184 jeże pozostały w dalszej naszej opiece na okres zimy 2014/2015 do wypuszczenia do
środowiska naturalnego wiosną 2015 r. Niestety, 60 jeży nie udało się uratować - mimo leczenia przez lekarzy weterynarii.
Ø W miarę jak wpływają do nas składki członkowskie oraz darowizny, refundujemy wydatki Ośrodków Rehabilitacji Zwierząt w całej Polsce (zajmujące się
rehabilitacją jeży) oraz zalegalizowanych przez GDOŚ Opiekunów Jeży PSOJ
NASZE JEŻE. Zrefundowaliśmy zakupy leków, karm, odżywek i niezbędnych
środków utrzymania czystości na łączną kwotę 25.458,83 zł, a także opłaciliśmy usługi weterynaryjne niezbędne przy leczeniu rannych, chorych lub osłabionych jeży na kwotę 5.035,02 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. porady 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 czynnej pomocy i ochrony jeży.
Ø Przez cały rok 2014 prowadziliśmy całodobowe Pogotowie Jeżowe - świadczące porady telefoniczne oraz przez e-mail dla społeczeństwa z terenu całego
kraju - realizowane przez członka naszego stowarzyszenia Pana Jerzego Garę z
Kłodzka. W ramach Pogotowia Jeżowego udzielono 587 porad dotyczących
ratowania napotkanych przez społeczeństwo jeży przed śmiercią lub kalectwem. Dodatkowo Zarząd i Opiekunowie Jeży PSOJ NASZE JEŻE konsultowali 126 przypadków jeży wymagających pomocy telefonicznie oraz emailowo (227 e-maili).
Ø Nasz członek stowarzyszenia i Opiekun Jeży OJ-13 Pani Beata Woźniacka z
Solca Kujawskiego współpracuje 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 i Nadleśnictwem w Solcu Kujawskim, gdzie
przygotowała pomieszczenia do hibernacji dorosłych jeży w Leśniczówce Jezierce oraz z Gabinetem Weterynaryjnym pana Markiewicza w Solcu Kujawskim.
Ø Podjęliśmy współpracę z fundacją DZIKA KLINIKA w Krakowie, która finansuje wszystkie koszty związane z utrzymaniem i leczeniem jeży będących
w opiece Opiekuna Jeży OJ-26 Marcina Krzyżańskiego w Bęczynie Wsi
k/Krakowa.
Ø Kontynuowaliśmy podjętą w ub. roku interwencję prawną celem ochrony jeży
do UM Poznania w sprawie terenu przy ul. Hetmańskiej, gdzie były wcześniej
ogródki działkowe, a zostały rozpoczęte prace budowlane (karczowanie drzew
i krzewów, niwelacja terenu ciężkim sprzętem pod zabudowę mieszkaniową, a
gdzie żyją jeże.
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Ø Dla Straży Miejskiej Miasta Poznania opracowaliśmy metodykę postępowania
w przypadku zgłaszania przez mieszkańców jeży rannych i osłabionych a wymagających natychmiastowej pomocy.
Ø Dla radia ZOOCAST udzieliliśmy wywiadu edukacyjnego w sprawie poprawnego postępowania ze spotykanymi jeżami przez społeczeństwo oraz informacji ogólnych o życiu i ochronie ścisłej jeży.
Ø W październiku 2014 zablokowaliśmy aukcję i sprzedaż jeża zachodnioeuropejskiego oferowanego na portalu Allegro, gdzie jeden z obywateli zamierzał
dokonać czynu zabronionego wobec zwierząt objętych ochroną ścisłą.
Ø Dla gdańskiego oddziału Fakt-u opracowaliśmy materiał w związku z znęcaniem się zwyrodnialca nad dwoma jeżami - ujawnionym w miesiącu październiku 2014.
Ø Wzięliśmy udział w ogólnopolskiej naradzie z Panem Ministrem Piotrem
Otawskim - Głównym Konserwatorem Przyrody Ministerstwa Środowiska w
dniu 7 listopada 2014 r. w Warszawie, na którą zostaliśmy zaproszeni razem z
30-toma największymi organizacjami chroniącymi przyrodę. Zreferowaliśmy
najważniejsze problemy realizowania ochrony czynnej jeży w Polsce. Przedstawiliśmy nasze propozycje regulacji odpowiedzialności administracji państwowej w terenie za realizację ustawy o ochronie przyrody.
Ø Poparliśmy działania Stowarzyszenia „Racjonalna Konstytucyjna” z Łodzi na
rzecz ochrony przyrody w Łodzi i zaniechanie prac nad projektem przeprowadzenia Trasy Konstytucyjnej przez teren Parku 3-go Maja w Łodzi.
Ø Przygotowaliśmy i wzięliśmy udział w audycji edukacyjnej Wielkopolskiej
Telewizji Kablowej na temat życia jeży oraz poprawnych reakcji społeczeństwa w przypadkach spotkania jeży w dzień i wieczorem.
Ø Opracowaliśmy dla fundacji DZIKIE PTAKI materiały instruktażowe o zasadach, organizacji i kosztach prowadzenia ośrodka rehabilitacji jeży jako materiał do raportu opracowywanego przez tę fundację na temat potencjalnego
funkcjonowania i rozwoju planowanego dużego ośrodka rehabilitacji dzikich
zwierząt pod Gdańskiem.
Ø Wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Ekorozwoju Agro-Group z Białegostoku przy udziale Stowarzyszenia EKOSKOP z Rzeszowa, Regionalnego
Centrum Edukacji Ekologicznej z Płocka, Fundacji Ekorozwoju z Wrocławia
oraz Fundacji Ekologicznej ARKA z Bielsko-Białej - rozpoczęliśmy realizację
2-letniego projektu „Kampania edukacyjna JEŻ SWÓJ ZWIERZ" finansowanego z Funduszu Norweskiego celem edukacji społeczeństwa w zakresie
czynnej ochrony jeży na terenie całej Polski. Konferencja inaugurująca projektu odbyła się 25.08.2014 r. w Białymstoku z udziałem Dyrektora Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska dr Lecha Magrela, zaś szkolenie w dniu
26.08.2014 r. w Tykocinie.
Ø Zrecenzowaliśmy w zakresie merytorycznym 6 scenariuszy warsztatów szkolnych „Aktywni dla jeży” opracowanych w ramach projektu „Kampania edukacyjna JEŻ SWÓJ ZWIERZ” - obejmujących recenzje: scenariuszy dla etapów
edukacyjnych: 0-III SP, IV-VI SP, Gimnazjum, metodyka i treści adekwatne
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do poszczególnych poziomów edukacyjnych oraz scenariusza do realizacji w
warunkach klasowych (okres zimowy i przy złej pogodzie), a także scenariusza do realizacji w terenie (na okres wczesnej jesieni, wiosny i lata) dla każdego etapu edukacyjnego.
Ø Opracowaliśmy treść oraz układ graficzny i przygotowaliśmy do druki ulotkę
edukacyjną dla dzieci i młodzieży na temat życia jeży oraz poprawnych postaw
i zachowania wobec jeży spotykanych na co dzień o różnych porach roku.
Ø Opracowaliśmy treść oraz układ graficzny i przygotowaliśmy do produkcji 6
rodzajów roll-up’ów edukacyjnych dla społeczeństwa na temat życia jeży oraz
poprawnych postaw i zachowania wobec jeży spotykanych na co dzień latem,
wiosną, jesienią i zimą oraz ogólnej o jeżach, jak też postępowaniu z noworodkami jeżowymi.
Ø Opracowaliśmy treść oraz układ graficzny instruktaży edukacyjnych na temat
życia jeży oraz poprawnych postaw i zachowania wobec jeży spotykanych na
co dzień latem, wiosną, jesienią i zimą oraz ogólnej o jeżach, postępowania z
noworodkami jeżowymi oraz dla służb straży miejskich i służb utrzymania zieleni miejskich. Instruktaże są stale dostępne na naszej stronie internetowej.
Ø Przy znacznej pomocy lekarzy weterynarii: Roberta Ratajskiego z Nysy oraz
Dawida Jańczaka z Warszawy, opracowaliśmy specjalny Poradnik „Jeż u weterynarza” dla lekarzy weterynarii dotyczący postępowania z jeżami, diagnozowani ataków pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych, mikroskopowego
badania odchodów oraz leczenia w przypadku najczęściej spotykanych chorób
jeży.
Ø Przeprowadziliśmy 7 listopada 2014 r. dla Młodzieżowego Domu Kultury w
Białymstoku przy ul. Warszawskiej 79a prelekcję edukacyjną o jeżach i
ochronie czynnej wobec jeży - dla laureatów konkursów (literackiego, recytatorskiego i plastycznego) VI Spotkań Ekologicznych "Z Ziemią krążymy" dla
51 osób.
Ø Przygotowaliśmy materiały informacyjne oraz kolekcję fotografii z jeżami dla
Miejskiego Muzeum Zabawek ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego przy ul.
Kolejowej w Karpaczu na edukacyjną wystawę kolekcjonerską o jeżach w
dniach od 30 września do 30 listopada 2014 r.
Ø Nasz członek stowarzyszenia i Opiekun Jeży Nr 14 Pani Elżbieta Jurczyk z
Nysy przeprowadziła 2-godzinne prelekcje edukacyjne o poprawnych zachowaniach wobec jeży - w ramach realizacji projektu Kampania Edukacyjna „Jeż
- swój zwierz” - w: Zespole Szkół Przedszkolnych w Niwnicy w dniu
11.12.2014 r. dla 36 dzieci oraz w Zespole Szkół Przedszkolnych w Goświnowicach w dniu 15.12.2014 r. dla 35 dzieci.
Ø Nasz członek stowarzyszenia i prowadzący Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt
Pan Sławomir Łyczko z Bielska Białej przeprowadził 2-godzinne prelekcje
edukacyjne o poprawnych zachowaniach wobec jeży - w ramach realizacji projektu Kampania Edukacyjna „Jeż - swój zwierz” - w: Szkole Podstawowej w
Kozach w dniu 05.12.2014 r. dla 36 dzieci oraz w Zespole Szkół Specjalnych
w Czechowicach-Dziedzicach w dniu 10.12.2014 r. dla 51 dzieci.
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Ø Nasz członek stowarzyszenia i Opiekun Jeży Nr 17 Pan Tomasz Paliwoda z
Wilczeńca Fabiańskiego przeprowadził 2-godzinne prelekcje edukacyjne o poprawnych zachowaniach wobec jeży - w ramach realizacji projektu Kampania
Edukacyjna „Jeż - swój zwierz” w: Zespole Szkół Nr 8 we Włocławku w dniu
09.12.2014 r. dla 36 dzieci oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Fabiankach w dniu 11.12.2014 r. dla 94 dzieci szkoły podstawowej.
Ø Przeprowadziliśmy ogólnopolską akcję pozyskania nowych osób do opieki nad
jeżami i pozyskaliśmy 3 nowych Opiekunów Jeży, dla których GDOŚ wydała
zezwolenie na opiekę nad jeżami:
OJ-30 Agnieszka Georgiczuk Droszków k/Zielonej Góry
OJ-31 Katarzyna Cywińska Kaliska k/Starogardu Gd.
OJ-32 Brygida Gawryszewska Poczernin k/Płońska
Ø W ciągu roku udzieliliśmy odpowiedzi e-mailowych i listownych na 143 zapytania od instytucji, szkół, urzędów, organizacji, a także organów ścigania w
sprawie ścisłej ochrony jeży oraz postępowania wobec napotkanych jeży i
przepisów prawnych z tym związanych.
Ø Do Stowarzyszenia PSOJ NASZE JEŻE przyjęliśmy 6 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 (4.680 zł), darowizny od osób fizycznych (8.035,90 zł), darowizny w ramach
1% od podatku osób fizycznych 16.905,38 zł oraz nadwyżka przychodów nad
kosztami z 2013 r. (12.843,83 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: 30.808,42 zł
· Na administrację: 5.177,60 zł (z tego wymagana prawem konieczność prowadzenia księgowości pełnej - obsługa rachunkowa zewnętrzna 4.428,00 zł),
· Prowizje za przelewy bankowe: 749,60 zł.
10. Osoby zatrudnione:
Zatrudnionych osób nie było, a Zarząd i Komisja Rewizyjna pracują społecznie.
11. Wydatki na wynagrodzenia z umów-zleceń i inne:
Zleceń nie było.Utrzymanie domeny internetowej 73,80 zł, usługi transportowe za
zakup materiałów 240,77 zł.
12. Udzielone pożyczki, gwarancje i poręczenia:
Nie udzielano pożyczek, gwarancji ani poręczeń.
13. Lokaty bankowe:
Brak.
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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: 25.03.2015 r.
Zarząd:
Jerzy Zembrowski - Prezes
Irena Zembrowska - Wiceprezes
Krystyna Osiennik - Skarbnik
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