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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
raport z działalności za okres 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 Przygotowaliśmy dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz
Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska sprawozdania i raporty wraz z
wnioskami dotyczącymi rehabilitacji jeży w oparciu o naszą ochronę czynną w

roku 2017 i dokonań naszych Opiekunów Jeży i współpracujących ośrodków
rehabilitacji zwierząt w całym kraju.
Ø W styczniu 2017 r. Członek PSOJ NASZE JEŻE Beata Woźniacka udzielała
się w programach medialnych: http://plus.pomorska.pl/magazyn/a/ktos-nie-spiaby-spac-mogl-jez-zdjecia-wideo,11533082
oraz
http://www.pomorska.pl/wiadomosci/bydgoszcz/a/jezownia-w-solcu-juzdziala-i-ma-malych-lokatorow,11543752/. Była też audycja radiowa w radio
PiK
http://www.radiopik.pl/2,51276,z-pomoca-chorym-jezom
a
także
https://www.facebook.com/pg/Pomóżmy-Jeżom308036469206688/photos/?tab=album&album_id=1408976112446046
Ø Wsparliśmy finansowo budowę hibernatorni dla jeży u naszego Opiekuna Jeży
Nr 13 Beaty Woźniackiej w Solcu Kujawskim.
Ø W dniu 06.01.2017 r. podjęliśmy interwencję w Nowym Dworze
Mazowieckim na skutek monitu Marzeny Drzazgowskiej (mieszkanki okolicy)
w sprawie ochrony jeży i ich siedliska naturalnego na terenach w pobliży stacji
kolejowej, hali sportowej i boiska.
Ø W dniu 11.01.2017 r. na prośbę Marcina Suchnio i lokalnych aktywistów
dzielnicy Mokotów w Warszawie pomogliśmy opracować wniosek do budżetu
partycypacyjnego obywatelskiego dotyczący zimowych schronień dla jeży na
terenach wzdłuż Wisły, gdzie występuje naturalny korytarz migracyjny oraz
miejsca występowania jeży. Opracowaliśmy projekt domków dla jeży oraz
kosztorys ich wykonania
Ø W styczniu 2017 r. nasz członek Beata Woźniacka wzięła udział w Nocy
Biologów na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
http://nocbiologow.pl/index.php?id=jednostka&nazwa=bydgoszczogrod
Ø Kontynuowaliśmy przez cały rok rozpoczętą w 2010 roku w Kolonii Porosły i
Łyskach k/Białegostoku, wielką Akcję Renaturyzacji Siedlisk Jeży na terenie
przeciętym szosą, na obszarze 5 ha obejmującym zakrzaczone nieużytki oraz
zagajniki i stary sad nie używany od 16 lat. Z właścicielami tych terenów
zawarliśmy porozumienie dla naszej działalności, wnieśliśmy też opłatę za
używanie starego sadu. Od maja 2014 r. do końca 2017 r. po
przygotowaniu 11-tu karmników i 6 domków zasiedliliśmy łącznie 43 jeże
(obojga płci).
Ø Na zgłoszenie Rafała Bartoszewskiego z Płocka w lutym 2017 r. podjęliśmy
akcję ratowania jeży z terenu planowanej przebudowy drogi osiedlowej, gdzie
są tereny występowania jeży i ich siedlisk
Ø Dla Magazynu.Allegro (www.magazyn.allegro.pl) w lutym 2017 r.
opracowaliśmy artykuł dotyczący ochrony zwierząt wolnożyjących poświęcony jeżom, zasadom niesienia pomocy oraz ich ochrony.
Ø Na wniosek Jadwigi Manke i Renaty Manulak-Manka w marcu 2017 r.
podjęliśmy akcję ratowania jeży w Poznaniu na terenach przyległych do
szpitala - ze współpracą Straży Ochrony Zwierząt w Poznaniu.

Ø Członek PSOJ NASZE JEŻE Agnieszka Gołębiowska w marcu 2017 r.
opracowała raport o dziko żyjących jeżach na terenie dwóch parków i starych
ogródków przyblokowych Magiera 11, Perzyńskiego 8 i 8a W Warszawie. W
sąsiadującym parku Herberta z myślą o jeżach planujemy stworzyć teren do
życia dla jeży. Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy przeprowadzić
ekspertyzę przyrodniczą (po zmierzchu, w sezonie aktywności jeży) na całej
długości prac budowlanych przed budową ścieżki rowerowej - mającą na celu
zlokalizowanie siedlisk jeży i ich zabezpieczenie. Przekazaliśmy 300 ulotek o
jeżach dla mieszkańców tych terenów.
Ø W kwietniu 2017 r. Członek PSOJ NASZE JEŻE Beata Woźniacka
przeprowadziła prelekcje o ochronie jeży w Ośrodku w Janowcu
Wielkopolskim, szkole podstawowej w Wierzchucinie Królewskim, Zespole
Szkół nr 6 w Bydgoszczy ul. Staroszkolna 12, Szkole Podstawowej nr 35 w
Bydgoszczy ul. Nakielska 273, Szkole Podstawowej nr3 w Żninie
Ø W maju 2017 r. na wniosek Alicji Wydro pomogliśmy opracować wniosek do
projektu w ramach 4 edycji budżetu partycypacyjnego w Warszawie
obejmujący zakup 80 domków dla jeży łącznie z tablicą informacyjną do
ustawiania na terenach zielonych-parkach na Pradze Południe.
Ø W
maju 2017 r. Członek PSOJ NASZE JEŻE Beata Woźniacka
przeprowadziła prelekcje o ochronie jeży w Bydgoszczy w Zespole Szkół nr
14 oraz spotkanie plenerowe o jeżach w Leśniczówce Miejskiej z
Towarzystwem Wzajemnej Adoracji Turystycznej TWAT z Bydgoszczy.
Ø Na wniosek Moniki Matuszewskiej w maju 2017 r. podjęliśmy interwencję z
pomocą jeżom na terenie osiedla Górce w Warszawie. Sprawę zgłosiliśmy w
Urzędzie Dzielnicy, bowiem są niszczone są tam siedliska jeży.
Ø W czerwcu 2017 r. podjęliśmy interwencję w sprawie znęcania się nad jeżami
w Środzie Śląskiej.
Ø Na wniosek Michała Rudnickiego w lipcu 2017 r. podjęliśmy interwencję w
Warszawie na terenie ogródków działkowych - Rodzinny Ogród Działkowy
im. Perkuna w obrębie ulic Perkuna-Fieldora-Nowaka Jeziorańskiego w
sprawie ratowania jeży.
Ø Decyzją RDOŚ w Gdańsku - dotyczącą translokacji jeży z terenu pod
planowaną budowę w Wejherowie - Opiekun Jeży Nr 13 Beata Woźniacka
przeprowadziła i zorganizowała wielką akcję odławiania i przenosin jeży z
terenu planowanej budowy na teren bezpieczny.
Ø Na wniosek Justyny Juwa i naszej Opiekun Jeży Elżbiety Jurczyk w sierpniu
2017 r. podjęliśmy interwencje w sprawie ochrony jeży na pasie zieleni przy
ul. Kokota, Kulczyńskiego i ul. Bednorza w Opolu, gdzie bytują jeże.
Ø We wrześniu 2017 r. podjęliśmy interwencję w sprawie ratowania jeży na
osiedlach Na Piątkowie blisko rezerwatu Żurawiniec w Poznaniu.
Ø Nasz członek PSOJ NASZE JEŻE Agnieszka Ciszonek-Wojsz w październiku
2017 r. przeprowadziła prelekcję o ochronie jeży w Przedszkolu w Łaziskach

Górnych dla 80 dzieci oraz zasiliła Straż Miejską w nasze informatory o
postępowaniu w razie spotkania jeża.
Ø W listopadzie 2017 r. Członek PSOJ NASZE JEŻE Beata Woźniacka
przeprowadziła prelekcje o ochronie jeży w Rynarzewie - Oddział
Przedszkolny Żabki, Biedronki, Sówki Mądre Główki, w Solcu Kujawskim w
Przedszkolu Publicznym PROMYCZEK
Ø Rozkolportowaliśmy 1200 kolorowych ulotek zawierające podstawowe porady
jak ratować napotkane jeże - na cztery pory roku oraz jak ratować oseski
jeżowe - do 33 szkół podstawowych i gimnazjów na terenie całej Polski.
Ø Na Facebooku prowadzimy naszą stronę jeżową do propagowania idei ochrony
jeży i poprawnych postaw społeczeństwa względem napotykanych jeży.
Ø Wsparliśmy profesor Barbarę Piłacińską z Zakładu Zoologii Systematycznej
Wydział Biologii UAM w Poznaniu w sprawie opracowania dwóch prac
magisterskich: Antropogeniczne przyczyny uszkodzeń ciała i inne powody
przyjmowania jeży (Erinaceus spp) do ośrodków rehabilitacji zwierząt w
Polsce oraz Znaczenie ośrodków rehabilitacji zwierząt dla ochrony
populacji i poznania rozmieszczenia dwóch gatunków jeży z rodzaju
Erinaceus spp.
Ø Naszym Opiekunom Jeży zakupiliśmy 26 specjalnych hibernatorów dla jeży.
Otrzymali: Beata Woźniacka 10 szt., Agnieszka Georgiczuk 4 szt., Renata
Pihan 4 szt., Elżbieta Jurczyk 4 szt., Elżbieta Skrzypczak 4 szt.
Ø Siłami naszych Opiekunów Jeży, w ciągu 12 miesięcy 2017 roku przyjęliśmy
do opieki i rehabilitacji 414 jeży wymagających pomocy - w różnym wieku i
różnym stanie zdrowia (osierocone noworodki, osierocone oseski, chore,
ranne, osłabione, niedożywione, wyziębione i o zbyt małej wadze do przeżycia
zimą). Razem z przetrzymywanymi u nas przez zimę jeżami, łącznie
prowadziliśmy opiekę nad 563 jeżami. Z tego 267 jeży przywróciliśmy do
środowiska naturalnego, zaś 215 jeży pozostało w dalszej naszej opiece na
okres zimy 2017/2018 do wypuszczenia do środowiska naturalnego wiosną
2017 r. Niestety, 49 jeży nie udało się uratować - mimo leczenia przez lekarzy
weterynarii.
Ø Refundujemy wydatki Ośrodków Rehabilitacji Zwierząt w całej Polsce
(zajmujące się rehabilitacją jeży) oraz zalegalizowanych przez GDOŚ
Opiekunów Jeży PSOJ NASZE JEŻE: usługi weterynaryjne niezbędne przy
leczeniu rannych, chorych lub osłabionych jeży, zakupy leków, karm,
odżywek i środków utrzymania czystości na łączną kwotę 23.308,37 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 W ciągu roku 2017 udzieliliśmy w sprawie ochrony jeży odpowiedzi emailowych i telefonicznych na 433 zapytania od urzędów i ludności.

6. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej.
7. Źródła finansowania Stowarzyszenia:
Źródłem pozyskiwania finansów na działalność statutową były: składki
członkowskie (2.040 zł), darowizny od osób fizycznych (12.193,44 zł), darowizny
w ramach 1% od podatku osób fizycznych 25.877,40 zł oraz nadwyżka
przychodów nad kosztami z 2016 r. (11.355,16 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: 23.635,06 zł
· Na administrację: (wymagane prawem prowadzenie księgowości pełnej obsługa rachunkowa zewnętrzna 4.428,00 zł),
· Prowizje za przelewy bankowe: 693,30 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.
12. Udzielone pożyczki, gwarancje i poręczenia:
Nie udzielano pożyczek, gwarancji ani poręczeń.
13. Lokaty bankowe:
Brak.
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: 04.04.2018 r.
Zarząd:
Jerzy Zembrowski - Prezes
Irena Zembrowska - Wiceprezes
Krystyna Osiennik - Skarbnik
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