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

w roku 2016

Przedstawione w czasie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
w Gostyniu, dnia 11 marca 2016 r.

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 2016 były to trzy 
dotacje  dotacje:  Samorządu  Województwa  Lubelskiego  (3.000,-  zł  na  odnowienie  oznakowania 
Lubelskiej Drogi św. Jakuba), Narodowego Centrum Kultury (12.000,- zł na realizację weekendowych 
przejść  Drogą  św.  Jakuba  z  Gniezna  do  Pragi  oraz  wykonanie  mobilnej  wersji  strony 
www.camino.net.pl)  oraz  Samorządu  Województwa  Mazowieckiego  (23.700,-  zł  na  odnowienie  i 
uzupełnienie  oznakowania  Drogi  Mazowieckiej  i  Warszawskiej  oraz  wydanie  przewodnika  po 
Mazowieckiej Drodze św. Jakuba). Ponadto we współpracy ze Stowarzyszeniem „15-tka Fair Play” ze 
środków Miasta i Gminy Środa Śl. odnowione i uzupełnione zostało oznakowanie Drogi św. Jakuba Via 
Regia na terenie gminyl.

Łącznie Stowarzyszenie otrzymało w roku 2016 dotacje na realizacje celów statutowych w wysokości 
38.700,- 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.  Sytuację  finansową 
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dokładniej przybliża sprawozdanie finansowe za rok 2016.
 

V. CZŁONKOWIE

Rok  2016  stowarzyszenie  rozpoczęło  w  składzie  liczącym  137 osób.  Na  koniec  roku  liczyło  147 
członków. Zauważalny jest spadek tempa dołączania nowych osób; nie pojawiła się żadna deklaracja 
członkowska między sierpniem a grudniem 2016. Być może jest to związane z powstaniem nowych 
organizacji  –  Konfraterni  w  Warszawie  i  w  Toruniu  –  zakładanych  m.in.  przez  członków  naszego 
stowarzyszenia. W roku 2016 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 
2016  miało  ono  miejsce  3  kwietnia  we  Wrocławiu.  Natomiast  Zarząd  Stowarzyszenia  spotkał  się 
trzykrotnie: 9 stycznia w Borkach koło Opola oraz 2 kwietnia i 27 sierpnia we Wrocławiu.

W roku 2016 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 2016

− Urząd Marszałkowski  Województwa Lubelskiego:  3.000,- zł.  W ramach zrealizowanego zadania 
odnowiono i uzupełniono o drogowskazy dystansowe oznakowanie Lubelskiej Drogi św. Jakuba.

− Narodowe Centrum Kultury:  12.000,- zł. W ramach 1050. rocznicy Chrztu Polski zrealizowane 
zostały (siedem) weekendowe przejścia z Gniezna do Pragi Wielkopolską, Dolnośląską i Żytawską 
Drogą św. Jakuba. W ramach tego zadania wykonana została także nowa, mobilna wersja strony 
internetowej www.camino.net.pl 

− Urząd  Marszałkowski  Województwa  Mazowieckiego:  23.700,- zł.  Z  tej  dotacji  odnowiono  i 
uzupełniono o drogowskazy i słupki betonowe oznakowanie Mazowieckiej i Warszawskiej Drodze 
św. Jakuba oraz wydano przewodnik po Mazowieckiej Drodze św. Jakuba.

Na  wkład  własny  w  ww.  zadaniach  przeznaczono  blisko  11  tysięcy  złotych  z  funduszy  własnych 
Stowarzyszenia.

VIII. ORGANIZOWANE WYDARZENIA

− Wiodącym tematem działań podejmowanych w roku 2016 była 1050 rocznica Chrztu Polski. Z 
tej okazji realizowany był – z dotacją Narodowego Centrum Kultury – projekt „Do Źródła. Drogą św. 
Jakuba z Gniezna na Łużyce”, który objął m.in. siedem weekendowych przejść Drogą z Gniezna do 
Pragi.
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− W roku 2016 wydano łącznie 512 polskich Paszportów Pielgrzyma. Ponadto z początkiem 2016 
roku rozpoczęto dystrybucję oryginalnych  Credenciali wydawanych przez archikatedrę w Santiago de 
Compostela.  Do  końca  roku  łącznie  rozdysponowano  304  hiszpańskich  paszportów.  Ich  wysyłką 
zajmuje się Mirosław Czekała, który do dyspozycji ma skrzynkę internetową paszporty@camino.net.pl .

− Kontynuowana  jest  dystrybucja  przewodników  po  szlakach  jakubowych,  czym  w  imieniu 
Stowarzyszenia zajmuje się Anna Zielińska. Obecnie końca dobiegają prace nad uruchomieniem na 
naszej  stronie  sklepu  internetowego,  za  pośrednictwem  którego  sprzedawane  będą  zarówno 
przewodniki, jak i paszporty pielgrzyma, a także inne „gadżety” przydatne pielgrzymom. Prowadzący te 
działania  Zbigniew  Ilków  planuje  uruchomienie  sklepu  z  dniem  1  kwietnia.  Do  dyspozycji  sklepu 
przekazany został telefon o numerze 785 042 318 oraz adres internetowy sklep@camino.net.pl .

− Jak każdego roku podjęto się odnowienia oznakowania różnych odcinków szlaku.  Można tu 
wymienić Lubelską Drogę św. Jakuba, szlaki na Mazowszu, Drogę Wielkopolską i Dolnośląską.

−  Wydawany przez Stowarzyszenie biuletyn „Pielgrzymek” prezentujący wydarzenia na Drodze 
św. Jakuba w Polsce niestety nadal pozostaje w zawieszeniu. W roku 2016 nie udało się wydać ani  
jednego numeru, co spowodowane było problemami w skompletowaniu zespołu redakcyjnego. Chęć 
prowadzenia biuletynu zgłosiła Magdalena Goik, co daje szanse na powrót „Pielgrzymka”.

−  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  2016  wolontariusze  związani  ze 
Stowarzyszeniem  stanowili  zespół  schroniska  na  przedmieściach  Santiago  od  maja  do  końca 
października. Koordynacją wolontariatu zajmuje się w imieniu Stowarzyszenia Agnieszka Żelwetro.

− Przygotowany  został  wniosek  o  nadanie  Stowarzyszeniu  statusu  organizacji  pożytku 
publicznego,  ale  jeszcze nie  udało  się  tego statusu uzyskać,  by w roku bieżącym Stowarzyszenie 
mogło ubiegać się o otrzymywanie 1% podatku. Mamy nadzieję, że będzie to możliwe w roku 2018. 

− Stowarzyszenie  aktywnie  bierze  udział  w  pracach  zmierzających  do  włączenie  polskich 
odcinków Drogi  św.  Jakuba do europejskiego Szlaku Kulturowego  Camino de Santiago.  Będzie to 
możliwe  dopiero  po  podpisaniu  przez  Polskę  porozumienia  Europejskiej  Konwencji  Szlaków 
Kulturowych (nasz kraj  jest  jednym z trzech,  które tego porozumienia nie podpisały),  a powinno to 
nastąpić  już  w  najbliższych  tygodniach.  Sprawę  tę  koordynuje  Miasto  Lębork  jako  lider  projektu 
„Pomorska Droga św. Jakuba”, a mocno wspiera ją wiceszef Intergrupy ds. Camino de Santiago w 
Parlamencie Europejskim, Kazimierz M. Ujazdowski. Organizacją koordynującą w tym sensie Camino 
de Santiago jest skupiająca samorządu na Drodze Federacja Szlaków św. Jakuba z/s w Le-Puy-en-
Velay, do której jesienią przystąpiło Województwo Kujawsko-Pomorskie, a a lutym 2017 r. - Pomorskie i 
Zachodniopomorskie.    Warto  tu  wspomnieć,  że  od  czterech  lat  Stowarzyszenie  należy  do  sieci 
współpracy  podobnej  organizacji  koordynującej  Europejski  Szlak  Kulturowy  Via  Regia,  Centrum 
Inicjatyw Kulturalnych w Erfurcie.

− Od kilku już lat Stowarzyszenie posiada swoje stoisko w czasie Targów Wydawców Katolickich 
w Warszawie. Nie inaczej było podczas czasie XXII Targów w kwietniu 2016 r. Natomiast w roku 2017 
stoisko Drogi św. Jakuba prowadzić będzie nowopowstałą Konfraternia przy Katedrze Polowej Wojska 
Polskiego.  Po  Targach  Stowarzyszenie  rozliczy  się  z  Konfraternią  z  przekazanych  jej  w  komis 
publikacji.

IX PATRONATY

−  Spotkania poświęcone Szlakowi Jakubowemu w Polsce i w Europie organizowane każdego 
miesiąca przez Księgarnię Hiszpańską we Wrocławiu. W stolicy Dolnego Śląska w każdą drugą środę 
miesiąca realizowane są także audycję pn. „Buen Camino!” w Radio Rodzina. Warto wspomnieć, że 
spotkania te w minionym roku posiadały także patronat Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Inne 
cykliczne spotkania Stowarzyszenie organizuje lub współorganizuje w Lublinie (klasztor dominikanów 
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przy ul.  Złotej),  Krakowie (wraz z tamtejszym Klubem Inteligencji  Katolickiej),  Warszawie i  Gdańsku 
(wraz z tamtejszym Klubem Przyjaciół Pomorskiej Drogi św. Jakuba).

− Stowarzyszenie objęło swoim patronatem pielgrzymkę Wojciecha Sadłonia „Discover your soul” 
ze Szwajcarii do Santiago, w czasie której student wrocławskiej WF zbierał środki na wózek inwalidzki 
dla niepełnosprawnego Stasia .

− Patronat  Stowarzyszenie  przyjęli:  wydawnictwo  Jedność  z  Kielc  dla  reedycji  Poradnika  i 
Przewodnika po Camino de Santiago autorstwa Zbigniewa Iwańskiego i Andrzeja Kołaczkowskiego-
Bochenka, wydawnictwo WAM dla przewodnika po Camino Frances autorstwa Szymona Pilarza oraz 
dom wydawniczy Rafael dla filmu „Ślady stóp”.

X. WSPÓŁPRACA

W  roku  2016  –  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  była  zorganizowanie  (wraz  z  Wydziałem  Teologicznym 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) inauguracyjnego spotkania Parlamentu Jakubowego, czyli  
przestrzeni współpracy organizacji, instytucji i grup nieformalnych zajmujących się Drogą św. Jakuba w 
Polsce.  Spotkanie  to  miało  miejsce  2  kwietnia  2016  r.  we  Wrocławiu.  Stowarzyszenie 
współorganizowało także drugie spotkanie dn. 10 września 2016 r. w Krakowie.

Podobnie,  jak  w  latach  minionych,  przedstawiciele  Stowarzyszenia  (Krystyna  Zabrocka,  Zdzisław 
Bielawski  i  Emil  Mendyk)  brali  udział  w  dorocznym  zebraniu  członków  stowarzyszenia  „Ultreia”  w 
Pradze. Prezes Stowarzyszenia wziął także udział – wraz z przedstawicielami podobnych organizacji z 
Niemiec, Austrii,  Szwajcarii,  Słowacji  i  Węgier współpracujących w projekcie „Europejskie Drogi  św. 
Jakuba” - w międzynarodowej konferencji nt. Drogi św. Jakuba w Europie Środkowej na uniwersytecie 
w Nitrze.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
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