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

w roku 2017

Przedstawione w czasie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
w Lęborku, dnia 3 marca 2018 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  2017  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 
2017 była to jedna dotacja: Samorządu Województwa Śląskiego (5.850,- zł na oznakowanie szlaku 
z Częstochowy przez Piekary Śl. do Raciborza i do granicy z Czechami). Łącznie Stowarzyszenie 
otrzymało w roku 2017 dotacje i darowizny na realizacje celów statutowych w wysokości 5.900,- zł. 
Innym źródłem przychodów stowarzyszenia były składki członkowskie. Nadal istnieje duża grupa 
członków,  którzy  zalegają  ze  składkami.  Z  tego  powodu  zostały  rozesłane  przez  skarbnika 
Stowarzyszenia  przypomnienia o obowiązku uiszczania  składek.  Sytuację finansową dokładniej 
przybliża sprawozdanie finansowe.
 

V. CZŁONKOWIE

Rok 2017 stowarzyszenie rozpoczęło w składzie liczącym  137 osób. Na koniec roku liczyło  144 
członków. W roku 2017 nikomu nie nadano tytułu członka honorowego. Od dwóch lat zauważalny 
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jest  spadek  tempa  dołączania  nowych  osób;  w  ciągu  ostatnich  12  miesięcy  otrzymaliśmy  11 
deklaracji  członkowskich od nowych osób (Gostyń, Radków, Opole, Śrem, Radzymin, Poznań i 
Lorch w Badenii-Wirtembergi), a jednocześnie ze stowarzyszenia wystąpiły 3 osoby. Natomiast w 
ciągu roku 2017 zmarło dwoje  członków Stowarzyszenia:  Jadwiga Kopciuch (20 II)  i  Wojciech 
Biernat (18 lutego).

VI. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW, WŁADZE STOWARSZYSZENIA 

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia,  każdego roku odbywa się Walne Zebranie Członków.  W 
roku 2017 miało ono miejsce 11 marca w Gostyniu. Natomiast Zarząd Stowarzyszenia spotkał się 
trzykrotnie: 7 stycznia i 26 sierpnia we Wrocławiu oraz 11 marca w Gostyniu.

W roku 2017 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 2017

− Urząd  Marszałkowski  Województwa  Śląskiego:  5.850,- zł.  W  ramach  zrealizowanego 
zadania  odnowiono  i  uzupełniono  oznakowanie  Jasnogórskiej  Drogi  św.  Jakuba  oraz 
wytyczono i oznakowano nowy odcinek szlaku – Śląsko-Morawską Drogę św. Jakuba. Dzięki 
temu powstaje  nowe połączenie  polskiej  sieci  Drogi  św.  Jakuba z ogólnoeuropejską siecią 
Camino de Santiago – przez Racibórz i Opavę ciąg Warszawa – Częstochowa – Racibórz – 
Ołomuniec – Brno – Linz.

Na  wkład  własny  w  zadaniu  przeznaczono  blisko  2325,36  złotych  z  funduszy  własnych 
Stowarzyszenia.

VIII. REALIZOWANE DZIAŁANIA

− Z początkiem kwietnia  2017  roku  rozpoczął  działanie  internetowy  Sklep  Pielgrzyma  na 
naszej  stronie  www.camino.net.pl .  Za jego pośrednictwem możliwy  jest  zakup przewodników, 
paszportów pielgrzyma czy innych drobnych rzeczy mogących przydać się w drodze.  Sklepem 
opiekuje  się  Zbigniew  Ilków,  zaś  wysyłką  zamówionych  przedmiotów  zajmuje  się  Mirosław 
Czekała.  Na  potrzeby  Sklepu  przeniesiono  dotychczasowy  ogólny  numer  telefoniczny 
Stowarzyszenia (785 042 318). Zarząd na swoich posiedzeniach dwukrotnie rozważał możliwość 
zgłoszenia Sklepu jako - zgodnie ze statutem Stowarzyszenia - działalności gospodarczej.   Nie 
wykluczałoby  to  starań  Stowarzyszenia  o  uzyskanie  statusu  organizacji  pożytku  publicznego. 
Podjęcie stosownych kroków postanowiono przekazać nowemu zarządowi Stowarzyszenia.

− W  roku  2017  wydano  w  ramach  Sklepu  Pielgrzyma  i  współpracujących  punktów 
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dystrybucyjnych (m. in.  w Lublinie,  Krakowie,  Poznaniu,  Warszawie,  Wrocławiu i Piekarach Śl.) 
łącznie 260 polskich Paszportów Pielgrzyma. Natomiast tylko w sprzedaży wysyłkowej przekazano 
pielgrzymom wyruszającym do Hiszpanii 233 Credenciale wydane przez archikatedrę w Santiago 
de Compostela. Nasz sklep internetowy jest jedynym miejscem w Polsce, gdzie można uzyskać 
hiszpańskie paszporty pielgrzyma.

− Stowarzyszenie aktywnie brało udział w zakończonych sukcesem staraniach zmierzających 
do włączenia polskich odcinków Drogi św. Jakuba do europejskiego Szlaku Kulturowego Camino 
de  Santiago.  Stało  się  to  możliwe  po  kwietniowym  podpisaniu  przez  Polskę  wstępnego 
porozumienia Europejskiej Konwencji Szlaków Kulturowych (nasz kraj był jednym z trzech, które 
tego  porozumienia  nie  podpisały).  Sprawę  tę  koordynowało  Miasto  Lębork  jako  lider  projektu 
„Pomorska Droga św. Jakuba”, a mocno wspierał 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  przystąpiły   województwa:  Kujawsko-Pomorskie,  Pomorskie  i 
Zachodniopomorskie.  Obecnie  status  Europejskiego  Szlaku  Kulturowego  Camino  de  Santiago 
posiadają  trzy  trasy:  Pomorska  Droga  św.  Jakuba,  szlak  od  Ogrodnik  przez  Olsztyn,  Toruń, 
Poznań,  Głogów do  Zgorzelca  oraz  Via  Regia.  Warto  tu  wspomnieć,  że  od  pięciu  lat  nasze 
Stowarzyszenie (jako jedyny podmiot w Polsce) należy do sieci współpracy podobnej organizacji 
koordynującej Europejski Szlak Kulturowy Via Regia, Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Erfurcie.

− Jak każdego roku podjęto się odnowienia  oznakowania różnych odcinków szlaku.  Poza 
wspomnianymi  już  Drogami  między  Częstochową  i  Raciborzem,  nasi  opiekunowie  uzupełniali 
oznakowanie na wielu odcinkach. Do ich dyspozycji przekazano m.in. blisko 4 tysiące naklejek do 
znakowania szlaku. Materiały do znakowania oraz koordynacja pracy Opiekunów jest w dyspozycji 
Magdaleny  Dokurno  (dla  Drogi  Wielkopolskiej  i  szlaków  się  z  nim  łączących:  Lubuskiej, 
Nadwarciańskiej  i  Dolnośląskiej)  oraz  Piotra  Matuska  (Via  Regia i  szlaki  się  z  nią  łączące: 
Lubelską, Beskidzką, Jasnogórską, Sudecką, Ślężańską i nowopowstałą – Śląsko-Morawską.

−  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 2017 wolontariusze 
stanowili  zespół  schroniska  na  przedmieściach  Santiago  od  maja  do  końca  października. 
Koordynacją  wolontariatu  zajmuje  się  w  imieniu  Stowarzyszenia  Agnieszka  Żelwetro.  ŁNasze 
Stowarzyszenie  pokrywa  koszty ich ubezpieczenia  związanego z pobytem w Hiszpanii  i  pracą 
wolontariacką. Doroczne spotkanie wolontariuszy miało miejsce 28 stycznia 2017 roku w Toruniu.

-  W ciągu roku 2017 trwały  (prowadzone przez Pawła  Plezię)  prace nad modernizacją  strony 
internetowej  www.camino.net.pl .  Pojawiły  się tam nowe funkcjonalności  oraz podstrony,  zaś z 
końcem  roku  rozpoczęto  działania  nad  poprawa  pozycjonowania  strony  w  wyszukiwarkach 
internetowych. Prace te będą kontynuowane także w bieżącym roku. Planowane jest poszerzenie 
strony o jej wersję w języku angielskim i niemieckim.

− Na  stronie  www.camino.net.pl publikowane  są  informacje  o  możliwie  wszystkich 
wydarzeniach  na  Drodze  św.  Jakuba  w  Polsce  realizowanych  nie  tylko  przez  nasze 
Stowarzyszenie. Publikacją tych wiadomości zajmuje się Beata Mizerska wspierana przez Pawła 
Plezię i Emila Mendyka. Ponadto prowadzone są profile Drogi św. Jakuba w Polsce na portalach 
społecznościowych: Facebook (tym zajmuje się Michał Ciura) i Twitter (Emil Mendyk).

− W roku 2017 specjalne zostały wymagania nakładane na organizacje pozarządowe przez 
zapisy prawne dotyczące ochrony danych osobowych. W naszym przypadku są to dane Członków 
Stowarzyszenia,  osób  otrzymujących  Paszporty  Pielgrzyma  i  certyfikaty  przebycia  Drogi  św. 
Jakuba  w  Polsce  oraz  klientów  Sklepu  Pielgrzyma.  Na  administratora  danych  osobowych 
wyznaczony został Zbigniew Ilków.
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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.

− Inne  cykliczne  spotkania  Stowarzyszenie  organizuje  lub  współorganizuje  w  Lublinie, 
Krakowie (wraz z tamtejszym Klubem Inteligencji Katolickiej), Zabrzu (w ramach Górnośląskiego 
Klubu Przyjaciół Camino) i Gdańsku (wraz z tamtejszym Klubem Przyjaciół Pomorskiej Drogi św. 
Jakuba).

X. WSPÓŁPRACA

W roku 2017  –  podobnie  jak  w latach  poprzednich  –  Stowarzyszenie  kontynuowało  działania 
zmierzające do zacieśnienia współpracy z innymi podmiotami zajmującymi się Drogą św. Jakuba w 
Polsce  i  za  granicą.  Aktywnie  uczestniczyło  w  spotkaniach  Parlamentu  Jakubowego,  czyli 
przestrzeni  współpracy  organizacji,  instytucji  i  grup  nieformalnych  zajmujących  się  Drogą  św. 
Jakuba w Polsce. W roku 2017 spotkania te miały miejsce 22 kwietnia w Częstochowie i 9 grudnia 
w  Toruniu.  Warto  przypomnieć,  że  Stowarzyszenie  organizowało  inauguracyjne  spotkanie 
Parlamentu Jakubowego dnia 2 kwietnia 2016 roku we Wrocławiu.

Podobnie,  jak  w  latach  minionych,  przedstawiciel  Stowarzyszenia  brał  udział  w  dorocznym 
zebraniu  członków  stowarzyszenia  „Ultreia”  w  Pradze.  Dobrą  okazją  do  zacieśnienia  tej 
współpracy będzie otwarcie transgranicznego odcinka szlaku w rejonie Raciborza i Opavy, czyli 
Śląsko-Morawskiej  Drogi  św.  Jakuba.  Kontynuowana  była  także  współpraca  w  ramach  sieci 
kooperacji „Europejskie Drogi św. Jakuba” z zaprzyjaźnionymi organizacjami w Bawarii, Szwajcarii, 
Austrii, Włoch, Węgier i Słowacji. Nawiązano także współpracę ze stowarzyszeniem Jakubowym w 
Słowenii.  Obecnie  zostaliśmy  zaproszeni  do  przystąpienia  jako  członkowie-założyciele  do 
powstającego stowarzyszenia „Camino-Europe.eu” z siedzibą w Wiedniu. Spotkanie założycielskie 
odbędzie się 19 marca 2018 r. w Innsbrucku.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
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