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

w roku 2018 
 
. 

 

 

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 2018 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 2018 była to jedna dotacja: 
Samorządu Województwa Dolnośląskiego (7.000,- zł na oznakowanie Sudeckiej Drogi św. Jakuba. 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 2018 stowarzyszenie rozpoczęło w składzie liczącym 144 osób. Na koniec roku liczyło 150 członków. W 
roku 2018 nikomu nie nadano tytułu członka honorowego. Od trzech lat zauważalny jest spadek tempa 
dołączania nowych osób; w ciągu ostatnich 12 miesięcy otrzymaliśmy 8 deklaracji członkowskich od nowych 
osób. Natomiast w ciągu roku 2018 zmarło dwoje członków Stowarzyszenia: Regina Madej-Janiszek i 
Czesław Woźniak. 

 

VI. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW, WŁADZE STOWARSZYSZENIA  

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, każdego roku odbywa się Walne Zebranie Członków. W roku 2018 
miało ono miejsce 3 marca w Lęborku. Natomiast Zarząd Stowarzyszenia spotkał się czterokrotnie: 4 marca 
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w Lęborku oraz 11 lutego, 19 maja i 14 października we Wrocławiu. 

Zarząd Stowarzyszenia tworzyli: 
 Emil Mendyk – prezes zarządu 
 Krzysztof Fekecz – zastępca prezesa zarządu 
 Paweł Plezia – skarbnik stowarzyszenia 
 Zbigniew Ilków – sekretarz zarządu 
 Helmut Starosta – członek zarządu 
 
Do Komisji Rewizyjnej wybrano następujące osoby: 
 Bogusława Tomczak – członek Komisji Rewizyjnej 
 Jolant Janczak – członek Komisji Rewizyjnej 
 Edward Czerna – przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

 

VII. PROJEKTY ZREALIZOWANE W ROKU 2018 
 

 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego: 7.000,- zł. W ramach zrealizowanego zadania 
odnowiono i uzupełniono oznakowanie Sudeckiej Drogi św. Jakuba na trasie Międzygórze – Kłodzko – 
Radków i Chełmsko Śl. – Jelenia Góra - Lubań. Na wkład własny w zadaniu przeznaczono 1357,29 
złotych z funduszy własnych Stowarzyszenia. 

W kolejnych kalatach konieczne jest wzmożenie prac nad przygotowaniem wniosków dotacyjnych 
skierowanych do różnych podmiotów publicznych i prawnych w celu pełniejszego wykorzystania potencjału 
organizacyjnego Stowarzyszenia. 

 

VIII. REALIZOWANE DZIAŁANIA 

 Jak każdego roku podjęto się odnowienia oznakowania różnych odcinków szlaku. Poza kompletnym 
odnowieniem wspomnianej już Sudeckiej Drogi św. Jakuba, nasi opiekunowie uzupełniali oznakowanie na 
wielu odcinkach. Do ich dyspozycji przekazano m.in. 3 tysiące naklejek do znakowania szlaku, kilka 
kompletów szablonów do malowania znaków oraz 400 strzałek kierunkowych wydrukowanych na trwałym 
materiale, jakim jest dibond. 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 Śląsko-Morawską). 

  Wolontariat na Monte do Gozo – od roku 2012 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 2018 wolontariusze – łącznie 24 osoby - stanowili zespół 
schroniska na przedmieściach Santiago od maja do końca października. Koordynacją wolontariatu zajmuje 
się w imieniu Stowarzyszenia Agnieszka Żelwetro. Nasze Stowarzyszenie pokrywa koszty ich ubezpieczenia 
związanego z pobytem w Hiszpanii i pracą wolontariacką. Doroczne spotkanie wolontariuszy miało miejsce 
12-14 stycznia 2018 roku w Warszawie. 

 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 od niedawna Agnieszka Wojtan) i Twitter (Emil Mendyk). 

 W związku z wprowadzaniem nowym wymagań nakładanych przez rozporządzenie o ochronie 
danych osobowych (RODO), zmuszenie byliśmy do czasowego zawieszenia działalności Sklepu Pielgrzyma 
na stronie www.camino.net.pl . Wraz z wprowadzniem nowych zasad, zmienił się także zespół osób 
opiekujących się Sklepem. Od sierpnia 2018 roku marektingiem i zmaówieniami Sklepu zajmuje się 
Agnieszka Wojtan (prowadząca także korespondencję stowarzyszenia za pośrednictwem skrzynki 
biuro@camino.net.pl), zaś wysyłkę prowadzi Danuta Drabik (sklep@camino.net.pl), która nadal wspiera 
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Mirosław Czekała. Ze względu na rozój Sklepu Pielgrzyma, planowane jest zgłoszenie przez Stowarzyszenie 
prowadzenia działalności gospodarczej dotyczącej własnie sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem 
Sklepu. Nie wykluczałoby to starań Stowarzyszenia o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego dla 
prowadzonej – zgodnie ze Statutem – także nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. 

 W roku 2018 wydano w ramach Sklepu Pielgrzyma i współpracujących punktów dystrybucyjnych (m. 
in. w Lublinie, Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i Piekarach Śl.) łącznie 360 polskich Paszportów 
Pielgrzyma. Natomiast tylko w sprzedaży wysyłkowej przekazano pielgrzymom wyruszającym do Hiszpanii 
278 Credenciale wydane przez archikatedrę w Santiago de Compostela. Nasz Sklep internetowy jest 
jedynym miejscem w Polsce, gdzie można uzyskać hiszpańskie paszporty pielgrzyma. 

 

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, Zabrzu (w 
ramach Górnośląskiego Klubu Przyjaciół Camino) i Gdańsku (wraz z tamtejszym Klubem Przyjaciół 
Pomorskiej Drogi św. Jakuba). 

 Pod patronatem Stowarzyszenia w wielu polskich kinach wyświetlany był film pt. „Ślady stóp” 
(dystrybucja w Polsce: Rafael, Kraków), a także prowadzona sprzedaż licznych publikacji dotyczących 
Camino de Santiago, m.in. przewodniki pielgrzyma publikowane przez wydanictwo WAM. 

 

X. WSPÓŁPRACA 

W roku 2018 – 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 2018 spotkanie to miało 
miejsce 22 września 2018 r. w Toruniu, gdzie reprezentujący Stowarzyszenie skarbnik, Paweł Plezia 
zadeklarował organizację przez Stowarzyszenie kolejnego spotkania Parlamentu Jakubowego we Wrocławiu 
w dniach 21-22 września 2019 r. Warto przypomnieć, że Stowarzyszenie organizowało także inauguracyjne 
spotkanie Parlamentu Jakubowego dnia 2 kwietnia 2016 roku we Wrocławiu. 

Kontynuowana była także współpraca w ramach sieci kooperacji „Europejskie Drogi św. Jakuba” z 
zaprzyjaźnionymi organizacjami w Bawarii, Szwajcarii, Austrii, Włoch, Węgier i Słowacji. Dnia 19 marca 2018 
r. w Innsbrucku miało miejsce spotkanie założycielskie powstałego na prawie austriackim stowarzyszenia 
„Camino Europe”, w którym wziął udział prezes Stowarzyszenia, Emil Mendyk. W ramach nowopowstałej 
organizacji nasze Stowarzyszenie uzyskało dostęp do powrtalu www.camino-europe.eu, gdzie 
zamieszczane będą wielojęzyczne opisy polskich odcinków Drogi św. Jakuba. Zadaniem tym zajmować się 
będzie Grzegorz Rybak, który uczestniczył w organizowanym w Innsbrucku szkoleniu dn. 23 listopada 2018 
r. Tydzień wcześniej Emil Mendyk uczestniczył w Wurzburgu  w obchodach 30. rocznicy powstania 
zaprzyjaźnionego Frankońskiego Stowarzyszenia św. Jakuba. 

Nawiązano także współpracę ze stowarzyszeniem Jakubowym w Słowenii. W organizowanym przezeń 
wspólnym wędrowaniu słoweńską Drogą św. Jakuba z Brežic do Triestu (19-25 kwietnia 2018 r.) wziął udział 
także prezes Stowarzyszenia, Emil Mendyk. 

 

 

Sporządził 
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