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

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

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
raport z działalności za okres 01.01.2010 r. do 31.12.2010 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 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
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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 Od 01 stycznia 2010 r. kontynuujemy akcję rehabilitacji trzech jeży uratowanych z niewoli w Białymstoku, gdzie były bezprawnie przetrzymywane przez
5 miesięcy. Trzech naszych opiekunów (Grzegorz Pyjor i Małgorzata Jaworska-Szwed z Warszawy oraz Małgorzata Bielawska z Makowa) kierowanych
przez Katarzynę Pudzyńską z Warszawy, przeprowadziło udaną rehabilitację
jeży. W dniu 29.05.2010 r. z pomocą Jana Trammera z Warszawy, po pozytywnej opinii RDOŚ w Białymstoku, trzy jeże zostały wraz z domkami lęgowymi przemieszczone do środowiska naturalnego w lesie k/Białegostoku.
Ø Po zawiadomieniu nas przez Komitet Protestacyjny z Krakowa w sprawie projektu budowy drogi międzyosiedlowej osiedla Kurdwanów (ul. Kordiana i Tuchowskiej), w dniu 02.02.2010 r. składamy zażalenie na decyzję do Prezydenta
m. Krakowa, co spowodowało przekazanie go do rozpatrzenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Rozpatrzenie i decyzję otrzymaliśmy w dniu
13.04.2010 r. Przed rozpoczęciem inwestycji i podczas realizacji nasze uwagi
będą brane pod uwagę (m.in. przejścia dla jeży pod jezdnią).
Ø Po trwających cztery miesiące pertraktacjach, w dniu 27.04.2010 r. zawieramy
umowę o sponsorowaniu przez LUKAS Bank S.A. naszej działalności stosownie do §9 Statutu PSOJ i współpracy w zakresie: 1) Zamieszczenia od 05 maja
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2010 r. logotypu LUKAS Bank SA na naszej stronie internetowej w zakładce
„Nasi Sponsorzy”, 2) Zamieszczenia na naszej stronie internetowej w zakładce
„Najnowsze wieści” informacji o współpracy z LUKAS Bank SA od 5 maja
2010 r. do 31 grudnia 2010 r., 3) Udostępnienia logotypu i nazwy naszego
Stowarzyszenia do celów promocyjnych LUKAS Bank SA od 5 maja 2010 r.
do 30 września 2010 r., 4) Umieszczenia na naszej stronie internetowej baneru
wymiarów 200x200 px autorstwa LUKAS Bank SA zlinkowanego do podstrony LUKAS Bank SA informującej o akcji związanej z e-wyciągami od 5 maja
2010 r. do 31 lipca 2010 r. o treści „Kto rezygnuje z wyciągów na papierze, ten
ratuje Nasze Jeże”, 5) Przekazania do celów promocyjnych LUKAS Bank SA
fotografii jeży z naszej bazy, 6) Nadania LUKAS Bank SA złotej odznaki
"Pomagam Stowarzyszeniu Nasze Jeże" i prawa do jej używania od 5 maja
2010 r. do 31 grudnia 2010 r., 7) Wsparcia merytorycznego przy organizacji
akcji LUKAS Bank SA związanych z ochroną jeży w Polsce - w zamian nasze
Stowarzyszenie otrzymało od LUKAS Bank SA kwotę w wys. 15 tys. zł na
działalność statutową.
W dniu 23.06.2010 r. ogłaszamy ogólnopolską akcję przyjmowania zgłoszeń
od osób mających odpowiednie warunki do rehabilitacji jeży oraz chcących
aktywnie i legalnie uczestniczyć w ochronie czynnej jeży. Jest to wynik naszych uzgodnień z GDOŚ w Warszawie w sprawie utworzenia sieci naszych
Opiekunów Jeży w całej Polsce.
Pozyskaliśmy do współpracy Urząd Gminy w Choroszczy, dzięki czemu doprowadziliśmy do ustawienia 05.05.2010 r. przy szosie gminnej w miejscowości Porosły Kolonia - po obu jej stronach - w strefie zagajnika (gdzie żyją jeże), dwóch znaków drogowych ograniczenia szybkości do 40 km/h. Powodem
tej akcji były stwierdzone kilkukrotne zabicia jeży przez pędzące auta szosą.
Dla zwiększenia oddziaływania znaków drogowych w tej strefie, przekonaliśmy Wydział Ruchu Drogowego w Białymstoku do ustawienia w tej strefie patroli policyjnej kontroli prędkości. Od czasu ustawienia znaków do końca 2010
roku w strefie tej nie zginął ani jeden jeż.
Udanie kończymy akcję rehabilitacji czterech osieroconych jeżyków po zabiciu ich matki przez auto w Białymstoku jesienią 2009 r. Przez okres zimy oraz
wiosny przystosowywaliśmy je do samodzielnego życia na wolności. W
dniach od 24.04.2010 r. do 06.05.2010 r. zostały przemieszczone do środowiska naturalnego pod Białymstokiem.
W czerwcu 2010 r. zamówiliśmy i sprowadziliśmy od jedynego producenta
sproszkowanych pożywek dla noworodków dzikich zwierząt, firmy PetAg z
USA mleko MULTI MILK (MATRIX 30/55) w ilości 4 lb. Mleko to uratowało życie ponad 30 nowonarodzonym jeżykom, których matki zginęły w różnych okolicznościach: zagryzione przez psy, zabite kosiarką oraz potrącone
przez auto. Opracowaliśmy specjalną recepturę mieszania tego mleka z innym
komponentem Royal Canin, dzięki której powstaje skład chemiczny i mineralny mleka najbardziej zbliżony do naturalnego, jakim karmione są jeżyki przez
matkę. Ośrodki rehabilitacji zwierząt z całej Polski opiekujące się jeżami zostały poinformowane, że dysponujemy tym mlekiem. Do kilku ośrodków przesłaliśmy je paczką pocztową - gdy tylko zaszła potrzeba karmienia noworodków jeży.
W związku z planowaną budową ulicy Wiejskiej w Białymstoku oraz konieczną rozbiórką kilkudziesięciu starych domów jednorodzinnych i ich zabudowań gospodarczych, otrzymaliśmy zawiadomienie mieszkańców o hibernujących jeżach i groźbie ich zabicia podczas rozbiórki domów zimą. Uzgodniliśmy z Urzędem Miasta Białegostoku, Zarządem Dróg i Inwestycji Miejskich
oraz Zarządem Mienia Komunalnego, że termin rozbiórek będzie przesunięty
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na koniec miesiąca kwietnia 2010 r. kiedy jeże się wybudzą z zimowego snu.
W dniach 23-24 kwietnia 2010 r. przeprowadziliśmy akcję przemieszczania jeży z terenów zagrożonych robotami.
W dniu 26.06.2010 r. przejęliśmy 5 malutkich osieroconych jeży w Białymstoku przy ul. Pułaskiego w B-stoku, których matka zginęła po spożyciu zatrutego
ślimaka. Po dwumiesięcznej rehabilitacji, w dniu 01.08.2010 r. jeże całe i
zdrowe zostały przemieszczone do środowiska naturalnego pod Białymstokiem.
Od stycznia 2010 r. współuczestniczyliśmy w tworzeniu specjalistycznego
ośrodka ratowania jeży w Kłodzku. Decyzją GDOŚ/DOPobiz-420210/3089/10/jr z dnia 20.08.2010 r. - ku naszej satysfakcji, powstał Ośrodek
Rehabilitacji Jeży w Kłodzku, gdzie jeże mają doskonałe warunki do leczenia i
rehabilitacji oraz przystosowania do życia na wolności. Jeże mają tam oddanego i fachowo przygotowanego opiekuna i obrońcę - Jerzego Garę - członka naszego Stowarzyszenia.
Przez cały rok 2010, w miarę jak wpływają do nas składki członkowskie oraz
darowizny, wspomagamy finansowo na terenie całej Polski Ośrodki Rehabilitacji Zwierząt zajmujące się jeżami oraz Opiekunów Jeży, refundując zakup
leków, karmy i środków utrzymania czystości na łączną kwotę 10829,46 zł, a
także opłacając usługi weterynaryjne niezbędne przy leczeniu rannych, chorych lub osłabionych jeży na kwotę 1558,24 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 jeży.
Nawiązaliśmy osobisty kontakt z 23 Ośrodkami Rehabilitacji Zwierząt na terenie całej Polski, w których są lub mogą być ratowane jeże. Rozpoczęliśmy finansowe wspieranie tych ośrodków (karmy, leki opieka weterynaryjna). Łącznie z naszymi 14 Opiekunami Jeży, wspieramy dość liczną grupę 37 miejsc
opieki nad jeżami na terenie całego kraju, gdzie stale możemy zapewnić schronienie i leczenie ok. 180 jeży.
W ciągu całego roku przywróciliśmy naturze ponad 70 jeży - zdrowych i całych, w tym prawie połowę uzdrowiliśmy z chorób i okaleczeń, zaś 7 jeży zostało wyzwolonych z niewoli od osób bezprawnie je przetrzymujących i udomowiających.
Nawiązaliśmy bliższą współpracę z nowym pismem (dwumiesięcznik) dla
dzieci „Tropami Przyrody”, gdzie został zamieszczony istotny materiał edukacyjny o jeżach i ich ochronie dla dzieci w wieku szkolnym. W roku 2011
współpracę powiększymy i w jednym z numerów przedwakacyjnych będzie
nasza wkładka z informacjami o jeżach i ich ochronie. Ogłosimy wspólny
konkurs z nagrodami dla dzieci na prace graficzne i wiedzę o jeżach. Po wakacjach, będą ogłoszone wyniki konkursu.
Nie czekając na dotacje, rozpoczęliśmy akcję oświatowo-edukacyjną w szkołach podstawowych i przedszkolach starszaków o jeżach i ich ochronie (Szkoła
Podstawowa nr 7 w Nowej Rudzie, Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku,
Szkoła Podstawowa EDUKATOR w Polanicy Zdroju, Przedszkole nr 2 w
Kłodzku, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkowie, Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Bardzie Śląskim, Zespół Szkół Społecznych w Kłodzku,
Przedszkole nr 4 w Kłodzku, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 26 w Warszawie).
Do Ośrodka Rehabilitacji Jeży w Kłodzku prowadzonego przez Jerzego Garę
zakupiliśmy jako najpilniejsze: wagę elektroniczną dla jeży i przygotowywania

Ø

Ø

Ø

Ø
Ø

karmy noworodkom jeżowym, 4 maty grzewcze z termostatami, 4 termometry
cyfrowe do hibernatorów, 2 pojemniki Maxi Duna Multy dla jeży chorych, 20
specjalnych pojemników tekturowych dla jeży hibernujących.
W dniu 15.11.1010 r. z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie otrzymaliśmy pierwsze i jedyne dotąd w Polsce zezwolenie nr DOPozgiz4200/IV-63/3861/10/kp dla naszych 14 Opiekunów Jeży na opiekę i rehabilitację młodych jeży osieroconych, mających zbyt niską wagę przed zimą, przetrzymywanie i opiekę jeży niesprawnych oraz przemieszczanie jeży ze środowiska zagrożenia ich życia.
Dla potrzeb realizowania opieki nad jeżami przez Opiekuna Jeży Nr 1 Katarzynę Pudzyńską w Warszawie zakupiliśmy 8 pojemników Maxi Duna Multy
dla jeży chorych lub młodych oraz 2 pojemniki dla Opiekuna Jeży NR 6 Sławomira Łyczko z Bielska Białej.
Realizowaliśmy całodobowe pogotowie jeżowe z łączami internetowymi i telefonicznymi - do czego zatrudniliśmy na umowę-zlecenie Katarzynę Pudzyńską
z Warszawy, której zadaniem były: porady dla społeczeństwa z terenu całego
kraju - umożliwiające zgłaszanym osobom organizowanie jeżom rannym, potrąconym, osieroconym i innym, natychmiastowej pomocy człowieka (działanie zgodnie z §7 p.13 statutu).
Przyjęliśmy do Stowarzyszenia PSOJ 14 nowych członków zwyczajnych.
W ciągu roku udzieliliśmy 325 porad telefonicznych i e-mailowych osobom z
terenu całej Polski dotyczących postępowania ze znajdowanymi jeżami rannymi, chorymi lub zagubionymi. Organizowaliśmy pomoc jeżom tego potrzebującym.

6. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
7. Źródła finansowania Stowarzyszenia:
Źródłem pozyskiwania finansów na działalność statutową są: składki członkowskie (2.460 zł), darowizny od osób fizycznych (28.684,47 zł) oraz działalność statutowa pozostała (15.000,00 zł).
8. Środki ze źródeł publicznych (w tym z budżetu państwa lub gminy):
Brak było środków ze źródeł publicznych.
9. Poniesione koszty na działalność statutową:
· Na realizację celów statutowych: 23.505,31 zł
· Na administrację: 1.768,79 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, opieka nad Opiekunami Jeży, opracowanie
ulotki o jeżach dla szkół, prowadzenie prelekcji o jeżach w szkołach i przedszkolach 8.692,00 zł netto, konserwacja strony internetowej 671,00 zł brutto, składki
ZUS od umów 1.571,36 zł.
12. Udzielone pożyczki, gwarancje i poręczenia:
Nie udzielano pożyczek, gwarancji ani poręczeń.
13. Lokaty bankowe:

Lokaty bankowe terminowe na kwotę 2 x 10 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: 29.01.2011 r.
Zarząd:
Jerzy Zembrowski - Prezes ...............................
Irena Zembrowska - Wiceprezes ......................
Krystyna Osiennik - Skarbnik ...........................
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