
 

Stowarzyszenie 

Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce 
 

ul. Legnicka 65   PL 54-206 Wrocław  

www.camino.net.pl   info@camino.net.pl   tel. +48 / 785 042 318 

KRS: 0000346849   REGON: 021203250   NIP: 894-299-36-37 

Konto bankowe:    Credit Agricole   48 1940 1076 3085 1674 0000 0000 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
Stowarzyszenia „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce” 

w roku 2015 
 

Przedstawione w czasie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 
we Wrocławiu, 3 kwietnia 2016r. 

 

 

I. NAZWA ORGANIZACJI 

Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce” 
 
II. DATA REJESTRACJI, NUMERY IDENTYFIKACYJNE: 
Stowarzyszenie powstało dnia 25 września 2009 r. we Wrocławiu. Do Krajowego Rejestru Sądowego zostało 
wpisane dnia 28 stycznia 2010 r. 
KRS: 0000346849 
Regon: 021203250 
NIP: 894-299-36-37 
Stowarzyszenie w roku 2015 nie posiadało statusu organizacji pożytku publicznego i nie prowadziło 
działalności gospodarczej. 
 
III. DANE KONTAKTOWE: 
ul. Legnicka 65 (Sektor 3), 54-206 Wrocław 
tel. 785 042 318 

www.camino.net.pl 
 
IV. CELE DZIAŁANIA: 
Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce” jako główny cel stawia przed sobą utrzymanie i 
rozwój sieci Dróg św. Jakuba w Polsce oraz informowanie o Szlaku. Celami szczegółowymi zgodnie ze 
Statutem są: 

a) Propagowania idei pielgrzymowania Drogami Świętego Jakuba; 
b) Rozwijanie turystyki kulturowej; 
c) Propagowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego; 
d) Propagowanie i ochrona walorów przyrodniczych; 
e) Udzielanie pomocy osobom pielgrzymującym; 
f) Wszechstronne informowanie o Drogach Świętego Jakuba. 

 
Stowarzyszenie realizuje te celu głównie dzięki pracy wolontariuszy - członków Stowarzyszenia – oraz 
poprzez odpłatną i nieodpłatną działalność statutową. Ponadto stara się realizować projekty dotyczące Drogi 
św. Jakuba przy wsparciu finansowym samorządów i innych instytucji. W roku 2015 były to dwie dotacje 
Samorządu Województwa Małopolskiego, z których we współpracy z Bractwem św. Jakuba – Oddział w 
Szczyrku dokończono znakowanie Beskidzkiej Drogi św. Jakuba i wydano 1000 egz. przewodnika po tym 
szlaku na odcinku Eliaszówka – Wadowice. Realizację zadania koordynował Paweł Plezia. Ponadto 
sfinalizowana została dotacja z Gminy Pszczew, która znalazła się w budżecie przygotowanego i wydanego 
przewodnika po Lubuskiej Drodze św. Jakuba. 

 

Łącznie Stowarzyszenie otrzymało w roku 2015 dotacje na realizacje celów statutowych w wysokości 
35.000,- zł. Innym źródłem przychodów stowarzyszenia były składki członkowskie. Nadal istnieje duża grupa 
członków, którzy zalegają ze składkami. Z tego powodu dwukrotnie zostały rozesłane przez skarbnika 
Stowarzyszenia przypomnienia o obowiązku uiszczania składek, a osoby zalegające ze składkami 
członkowskimi przez okres dłuższy, niż 2 lata, zostały zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia usunięte z 
szeregów organizacji. Sytuację finansową dokładniej przybliża sprawozdanie finansowe za rok 2015. 
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V. CZŁONKOWIE 

Rok 2015 stowarzyszenie rozpoczęło w składzie liczącym 121 osób. Na koniec roku liczyło 137 członków. W 

roku 2015 nikomu nie nadano tytułu członka honorowego.  

 

VI. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW, WŁADZE STOWARSZYSZENIA  

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, każdego roku odbywa się Walne Zebranie Członków. W roku 2015 
miało ono miejsce 28 marca w Sławkowie. W roku 2015 zarząd Stowarzyszenia spotkał się trzykrotnie: 31 
stycznia w Legnicy, 28 marca w Sławkowie oraz 22 września i 28 listopada we Wrocławiu. 

 
W roku 2015 w skład zarządu Stowarzyszenia wchodzili: 
 Emil Mendyk – prezes zarządu 
 Krzysztof Fekecz – zastępca prezesa zarządu 
 Paweł Plezia – skarbnik stowarzyszenia 
 Zbigniew Ilków – sekretarz zarządu 
 Helmut Starosta – członek zarządu 
 
Komisję Rewizyjną stanowiły następujące osoby: 
 Bogusława Tomczak – członek Komisji Rewizyjnej 
 Jolanta Janczak – członek Komisji Rewizyjnej 
 Edward Czerna – przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

 

VII. PROJEKTY ZREALIZOWANE W ROKU 2015 

 
 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – 33.000,- zł 

W ramach dwóch realizowanych zadań oznakowano od nowa 150 kilometrów Beskidzkiej Drogi św. Jakuba 
oraz wydano przewodnik po tym szlaku na odcinku od Eliaszówki do Wadowic. Ponadto odnowiono 
oznakowanie innych odcinków znajdujących się pod opiekę Stowarzyszenia. zidentyfikowano szereg nowych 
miejsc noclegowych, które służyć mogą korzystającym z Drogi św. Jakuba. 

Z własnych środków Stowarzyszenia wydane zostały drukiem dwa przewodniki: 

 Lubuska Droga św. Jakuba (1000 egz.) 

 Ekumeniczny Szlak Pątniczy (100 egz.) - polskojęzyczna wersja przewodnika po Oekumenischer 
Pilgerweg, którego tłumaczenie na język polski sfinansowało zaprzyjaźnione stowarzyszenie 
„Oekumenischer Pilgerweg eV” z Weimaru. 

 

VIII. ORGANIZOWANE WYDARZENIA 

 Wiodącym tematem działań podejmowanych w roku 2015 była 10-ta rocznica otwarcia Dolnośląskiej 
Drogi św. Jakuba, czyli pierwszego w Polsce odcinka Camino de Santiago. Natomiast w pierwszej połowie 
roku Stowarzyszenie wspierało merytorycznie i informacyjnie wędrówkę-pielgrzymkę „3 Biegun” Marka 
Kamińskiego z Królewca do Santiago de Compostela. 

 W roku 2015 wydano łącznie 626 Paszportów Pielgrzyma. Pozwoliło to na zarysowanie szkieletu 
ruchu pielgrzymów na Drodze św. Jakuba w Polsce, czym zajął się Lukasz Mróz. 

 Kontynuowana jest dystrybucja przewodników po szlakach jakubowych, czym w imieniu 
Stowarzyszenia zajmuje się Anna Zielińska. W czasie spotkania Zarządu dn. 28 listopada 2015 r. 
postanowiono o uruchomieniu nowego sklepu internetowego, za pośrednictwem którego sprzedawane będą 
zarówno przewodniki, jak i paszporty pielgrzyma, a także inne „gadżety” przydatne pielgrzymom. 

 Jak każdego roku podjęto się odnowienia oznakowania różnych odcinków szlaku. Można tu 
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wymienić Drogę św. Jakuba VIA REGIA między Piekarami Śl. a Wrocławiem, Drogę Lubelską i Drogę 
Warszawską do Piotrkowa Trybunalskiego. 

  Wydawany przez Stowarzyszenie biuletyn „Pielgrzymek” prezentujący wydarzenia na Drodze św. 
Jakuba w Polsce niestety nadal pozostaje w zawieszeniu. W roku 2015 nie udało się wydać ani jednego 
numeru, co spowodowane było problemami w skompletowaniu zespołu redakcyjnego.  

  Wolontariat na Monte do Gozo – od roku 2010 Stowarzyszenie prowadzi nabór wolontariuszy do 
pracy w schronisku dla pielgrzymów przy Europejskim Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II na Monte 
do Gozo w Santiago de Compostela. W roku 2015 wolontariusze związani ze Stowarzyszeniem stanowili 
zespół schroniska na przedmieściach Santiago od maja do końca października. Koordynacją wolontariatu 
zajmuje się w imieniu Stowarzyszenia Agnieszka Żelwetro. 

 Z okazji X-lecia Drogi św. Jakuba w Polsce zorganizowane zostały weekendowe przejście Szlakiem 
wzdłuż Via Regia od Piekar Śl. do Zgorzelca. Ich koordynacją zajęli się Piotr Matusek i Helmut Starosta. 
Natomiast z Gniezna do Jakubowa Wielkopolską Drogą św. Jakuba wędrowali pielgrzymi prowadzeni przez 
Jolantę i Zbigniewa Janczaków. 

 Wraz z początkiem grudnia 2015 r. ruszył profil Stowarzyszenia i Drogi św. Jakuba w Polsce na 
portalu społecznościowym Twitter. Profil DrogaswJakuba administrowany jest przez Emila Mendyka. 

 W tym samym czasie, na początku Roku Miłosierdzia, Stowarzyszenie zainicjowało kRok 
Miłosierdzia, czyli propozycję wpłacania przez pielgrzymów symbolicznych 10 groszy za każdy przebyty w 
Drodze kilometr na dowolny cel charytatywny. 

 W lipcu 2015 r. złożony został wniosek do Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna o wprowadzenie 
zmian we wpisie do KRS, które umożliwiłyby nadanie Stowarzyszeniu statusu organizacji pożytku 
publicznego. W listopadzie Sąd odesłał wniosek z prośbą o dokonanie wskazanych poprawek w Statusie 
Stowarzyszenia, których wprowadzenie umożliwi ponowne ubieganie się o nadanie statusu OPP. Zmiany w 
Statusie powinny zostać wprowadzone na Walnym Zebraniu Członków w roku 2016, by ubiegać się o 
nadanie statusu OPP na rok 2017. 

 W połowie października 2015 r. podjęte zostały rozmowy z ks. Piotrem Roszakiem z Pracowni 
Szlaku św. Jakuba UMK w Toruniu, pomysłodawcą Parlamentu Jakubowego, czyli zacieśnionego forum 
współpracy podmiotów zajmujących się Drogą św. Jakuba w Polsce, na temat możliwości organizacji 
inauguracyjnego spotkania Parlamentu wiosną 2016 r. we Wrocławiu. Dnia 18 grudnia oficjalnie 
poinformowano, że Stowarzyszenie wraz z Pracownią Szlaku św. Jakuba UMK w Toruniu i Bractwem sw. 
Jakuba Apostoła zorganizują Parlament Jakubowy dnia 2 kwietnia 2016 r. we Wrocławiu. 

 Od kilku już lat Stowarzyszenie posiada swoje stoisko w czasie Targów Wydawców Katolickich w 
Warszawie. Nie inaczej było w dn. 16-19 kwietnia 2015 r. w czasie XXI. 

 

IX PATRONATY 

  Spotkania poświęcone Szlakowi Jakubowemu w Polsce i w Europie organizowane każdego 
miesiąca przez Księgarnię Hiszpańską w Krakowie oraz we Wrocławiu. W stolicy Dolnego Śląska w każdą 
drugą środę miesiąca realizowane są także audycję pn. „Buen Camino!” w Radio Rodzina. 

 Stowarzyszenie objęło swoim patronatem wędrówkę-pielgrzymkę Marka Kaminskiego z Królewca do 
Santiago de Compostela pod hasłem „3 Biegun”. 

 Patronat Stowarzyszenie przyjęli: dr Agnieszka Jaworska dla swojej książki „Camino de Santiago. 
Tradycja i współczesność” oraz Maciej Samolej dla książki „Buen Camino! Obrazki z pielgrzymek 
do Santiago de Compostela”. 

 

X. WSPÓŁPRACA 

W roku 2015 – podobnie jak w latach poprzednich – stowarzyszenie podejmowało działania zmierzające do 
zacieśnienia współpracy z innymi podmiotami zajmującymi się Drogą św. Jakuba w Polsce i za granicą. 
Wyrazem tego ostatniego był udział w I Międzynarodowym Spotkaniu Organizacji Jakubowych w Santiago 
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de Compostela dn. 4-6 czerwca 2015 r. Stowarzyszenie reprezentowała tam Beata Skwierczyńska-Mizerska. 

We współpracy ze stowarzyszeniem „Oekumenischer Pilgerweg eV” z Weimaru wydana została polska 
wersja przewodnika po Ekumenicznym Szlaku Pątniczym. Podobnie, jak w latach minionych, przedstawiciele 
Stowarzyszenia (Edward Czerna i Emil Mendyk) brali udział w dorocznym zebraniu członków stowarzyszenia 
„Ultreia” w Pradze. Natomiast we współpracy ze słowackimi Przyjaciółmi Drogi św. Jakuba z/s w Koszycach 
ustawiono tablicę informacyjna na szczycie Eliaszówki w Beskidzie Sądeckim, gdzie łączy się słowacka i 
polska Droga św. Jakuba prowadząca z Koszyc w stronę Krakowa. Na tym szlaku realizowane było także 
zadanie, w którym partnerem był szczyrkowski oddział Bractwa św. Jakuba Apostoła, a o którym mowa była 
w punkcie VII niniejszego Sprawozdania. 

Na płaszczyźnie współpracy z polskimi organizacjami jakubowymi, 28 czerwca 2015 r. przy okazji obchodów 
X-lecia Dolnośląskiej Drogi św. Jakuba podpisana została w Jakubowie Deklaracja Współpracy między 
Stowarzyszeniem, Bractwem św. Jakuba Apostoła z/s w Jakubowie oraz Kongregacją „Camino Polonia”. 

Przy okazji organizowanej przez tę ostatnią, 25 kwietnia 2015 r. otwarta została Jasnogórska Droga św. 
Jakuba, która została opracowana, przygotowana i wytyczona we współpracy Stowarzyszenia oraz Forum 
dla Zagłębia Dąbrowskiego. Na potrzeby szlaku wydany został także folder zawierający mapę oraz listę 
miejsc noclegowych. 

 

 

 

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia 
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