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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 2019 nie posiadało statusu organizacji pożytku publicznego i nie prowadziło 
działalności gospodarczej. 
 
III. DANE KONTAKTOWE: 
ul. Traugutta 34, 50-402 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 (szczegóły w dalszym ciągu 
sprawozdania). 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 2019 stowarzyszenie rozpoczęło w składzie liczącym 150 osób. Na koniec roku liczyło 156 członków. W 
roku 2019 nikomu nie nadano tytułu członka honorowego. W ciągu ostatnich 12 miesięcy otrzymaliśmy 8 
deklaracji członkowskich od nowych osób, zaś dwie osoby zrezygnowały z członkostwa w Stowarzyszeniu. 

 

VI. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW, WŁADZE STOWARSZYSZENIA  

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, każdego roku odbywa się Walne Zebranie Członków. W roku 2019 
miało ono miejsce 9 marca w Warszawie. Natomiast Zarząd Stowarzyszenia spotkał się trzykrotnie: 5 
stycznia i 24 sierpnia we Wrocławiu oraz 9 marca (przy okazji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 
we Wrocławiu). 

mailto:info@camino.net.pl
http://www.camino.net.pl/


 

Stowarzyszenie 

Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce 
 

ul. Traugutta 34   PL 50-402 Wrocław    

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

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

Konto bankowe:    BNP Paribas   49 1600 1462 1893 3764 4000 0001 

Zarząd Stowarzyszenia tworzyli: 
 Emil Mendyk – prezes zarządu 
 Krzysztof Fekecz – zastępca prezesa zarządu 
 Paweł Plezia – skarbnik stowarzyszenia 
 Beata Skwierczyńska-Mizerska – sekretarz zarządu 
 Krystyna Zabrocka – członek zarządu 
 
Do Komisji Rewizyjnej wybrano następujące osoby: 
 Bogusława Tomczak – członek Komisji Rewizyjnej 
 Elżbieta Rosiak – członek Komisji Rewizyjnej 
 Edward Czerna – przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

 

VII. PROJEKTY ZREALIZOWANE W ROKU 2019 
 

 „Droga św. Jakuba w Polsce – Europa na wspólnej drodze”: wsparty przez Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych w ramach programu „Dyplomacja publiczna 2019” kwotą 55.100 zł (łączna wartość 
zadania wyniosła 64,723,55 zł). W ramach tego działania przygotowane zostały opisy wszystkich 
etapów dziennych Drogi św. Jakuba w Polsce – jest ich ponad 230 – wraz z aktualnymi miejscami 
noclegowymi i miejscami przyjaznymi pielgrzymom. Wraz ze zaktualizowanymi śladami GPS 
wszystkich Szlaków Jakubowych w naszym kraju zostały one zamieszczone na stronie 
www.camino-europe.eu oraz sukcesywnie są zamieszczane na przebudowanej i znacznie 
rozbudowanej (w ramach tego samego zadania) nowej wersji strony www.camino.net.pl . Na 
publikację czeka jeszcze odsłona portalu Stowarzyszenia w wersji angielskiej i hiszpańskiej. To 
obszerne zadanie mające na celu promocję Drogi św. Jakuba na płaszczyźnie ogólnoeuropejskiej 
przygotowane i wydrukowane zostały foldery nt. Drogi św. Jakuba w czterech wersjach językowych: 
polskiej (30 tysięcy egzemplarzy), angielskiej (30 tysięcy egzemplarzy), hiszpańskiej (10 tysięcy 
egzemplarzy) i niemieckiej (10 tysięcy egzemplarzy).  

 „Publikacja cyfrowego przewodnika ‘Droga św. Jakuba Via Regia: Dolny Śląsk’”: wsparty przez 
Samorząd Województwa Dolnośląskiego kwotą 6.000 zł (łączna wartość zadania wyniosła 7.050 zł). 
Przygotowany został przewodnik po dolnośląskim odcinku szlaku na Via Regia wraz z aktualnym 
opisem miejscowości, listą miejsc noclegowych oraz mapami. Dostępny jest on jako e-book w 
Sklepie Pielgrzyma na stronie www.camino.net.pl . 

 „Przewodnik ‘Droga św. Jakuba Via Regia w Województwie Opolskim’”: wsparty przez Samorząd 
Województwa Opolskiego kwotą 2.000 zł (łączna wartość zadania wyniosła 4.476,71 zł). 
Przygotowany został przewodnik po opolskim odcinku szlaku na Via Regia wraz z aktualnym opisem 
miejscowości, listą miejsc noclegowych oraz mapami. Dostępny jest on jako e-book w Sklepie 
Pielgrzyma na stronie www.camino.net.pl . 

 „Publikacja przewodnika ‘Lubelska Droga św. Jakuba’”: wsparty przez Samorząd Województwa 
Lubelskiego kwotą 3.500 zł (łączna wartość zadania wyniosła 8.712,22 zł). Przygotowany został 
przewodnik po Drodze Lubelskiej wraz z aktualnym opisem miejscowości, listą miejsc noclegowych 
oraz mapami. Dostępny jest on jako e-book w Sklepie Pielgrzyma na stronie www.camino.net.pl . 

 Dwa zadania wsparte przez Samorząd Województwa Lubuskiego: „Jakubowe Drogi” (wsparcie 
2.500 zł przy łącznej wartości zadanie 3.650 zł) oraz „Jakubowe Drogi – część II” (wsparcie 4.500 zł 
przy łącznej wartości zadania 5.920 zł). W ich wyniku odnowione zostało oznakowanie Lubuskiej 
Drogi św. Jakuba na odcinku Świebodzin – Sulęcin (wariant północny przez Lubniewice) oraz 
Sulęcin – Słubice. Wykonane i zamontowane zostały także drogowskazy dystansowe na obu 
odcinkach. 

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

Poza wskazanymi powyżej zelconymi zadaniami publicznymi, w roku 2019 Stowarzyszenie realizowało 
następujące działania: 

 Jak każdego roku podjęto się odnowienia oznakowania różnych odcinków szlaku, które realizowane 
jest przede wszystkim w ramach wolontarystycznej działalności Opiekunów Szlaków. W dniach 6-7 kwietnia 
2019 r. w Mogilnie odbyło się ich II ogólnopolskie spotkanie, które prowadził ze strony stowarzyszenia Paweł 
Plezia (skarbnik@camino.net.pl). W ramach praktycznego szkolenia oznakowany został nowy przebieg 
szlaku łączącego Camino Polaco z Wielkopolską Drogą św. Jakuba między Gozdaninem a Mogilnem. 
Wyprodukowane przez Stowarzyszenie materiały do znakowania (naklejki, szablony, tabliczki dibond) oraz 
koordynacja pracy Opiekunów jest w dyspozycji Magdaleny Dokurno ze Wschowy (camino@wir.pl) . 

  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 2019 wolontariusze – łącznie 22 osoby - stanowili zespół 
schroniska na przedmieściach Santiago od maja do końca października. Koordynacją wolontariatu zajmuje 
się w imieniu Stowarzyszenia Agnieszka Żelwetro (albergue@camino.net.pl) . Nasze Stowarzyszenie 
pokrywa koszty ich ubezpieczenia związanego z pobytem w Hiszpanii i pracą wolontariacką. Doroczne 
spotkanie wolontariuszy miało miejsce w lutym 2019 r. w Głogowie. 

 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 Kamila Pasławska oraz Michał Ciura) i Twitter (Emil Mendyk). Nie udało się natomiast znaleźć osoby 
gotowej do poprowadzenia profilu na innych serwisach społecznościowych, np. Instagram. 

 Kontynuowana jest działalność Sklepu Pielgrzyma (www.sklep.camino.net.pl), gdzie zamówić można 
przewodniki, paszporty pielgrzyma oraz inne mogące sie przydać w drodze przedmioty. Wysyłkę prowadzi 
Danuta Drabik (sklep@camino.net.pl), a współpracą z dostawcami zajmuje się Danuta Ewa Orzeszyna 
(zamowienia@camino.net.pl). Cała działalność Sklepu i jego magazyn realizowana jest więc w Opolu. Ze 
względu na rozwój 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. 

 Stowarzyszenie wystawia zainteresowanym osobom certyfikaty potwierdzające przebycie minimum 
100 km pieszo lub 200 km rowerem lub konno Drogi św. Jakuba w Polsce. Nowy wzór oraz sposób ich 
dystrybycji wprowadzili Grażyna i Tomasz Witoszkin z Bytomia (certyfikaty@camino.net.pl). W roku 2019 
wydano łącznie 11 certyfikatów – w roku 2018 natomiast 65.  

 W roku 2019 wydano w ramach Sklepu Pielgrzyma i współpracujących punktów dystrybucyjnych (m. 
in. w Lublinie, Krakowie, Warszawie, Wrocławiu i Piekarach Śl.) łącznie 398 polskich Paszportów 
Pielgrzyma. Natomiast tylko w sprzedaży wysyłkowej przekazano pielgrzymom wyruszającym do Hiszpanii 
884 Credenciale wydane przez archikatedrę w Santiago de Compostela. Nasz Sklep internetowy jest 
jedynym miejscem w Polsce, gdzie można uzyskać hiszpańskie Credencial del Peregrino. 

 Z powodu zmiany dyrekcji oraz ramówki Radia Rodzina we Wrocławiu, od czerwca roku 2019 
zawieszona została realizacji cyklicznych audycji „Buen Camino!” na antenie tej rozgłośni, które 
przygotowywany były wcześniej kazdego miesiąca od kwietnia 2013 r. Obecnie informacje o Drodze św. 
Jakuba pojawiają się tam w sporadycznie w ramach bloku „Z życia Kościoła”. 

 

IX PATRONATY 

Stowarzyszenie objęło swoim patronatem wystawę fotograficzną przygotowaną przez władze Autonomii 
Galicii, a realizowaną w Polsce przez Biuro Radcy ds. Turystyki przy Ambasadzie Królestwa Hiszpanii w 
Warszawie. Wędrująca ekspozycja „Camino de Santiago – Nowe doświadczenie pielgrzymowania” stanowi 
przygotowanie do obchodów Roku Świętego 2021. Otwarcie pierwszej w Polsce lokalizacji wystawy miało 
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miejsce przy okazji spotkania Parlamentu Jakubowego dn. 22 września 2019 r. we Wrocławiu. Wystawia 
miała pojawić się następnie w kolejnych 9 lokalizacjach całego kraju do maja 2021 r. 

Cykliczne spotkania Stowarzyszenie organizuje lub współorganizuje we Wrocławiu, Zabrzu (w ramach 
Górnośląskiego Klubu Przyjaciół Camino) i Gdańsku (wraz z tamtejszym Klubem Przyjaciół Pomorskiej Drogi 
św. Jakuba).  

 

X. WSPÓŁPRACA 

W roku 2019 – 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 2019 VI sesja 
Parlamentu Jakubowego została zorganizowana przez Stowarzyszenie we Wrocławiu w dniach 21 i 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, Czech, Słowenii, Węgier i Słowacji. 
Dnia 28 października 2019 r. we Wrocławiu odbyło się doroczne spotkanie przedstawicieli kooperujących 
organizacji, na którym obecni byli peregrinos ze Szwajcarii, Austrii i Słowacji, a swoje informacje przesłały 
organizacje z Czech i Bawarii. 

W ramach Camino Europe nasze Stowarzyszenie uzyskało dostęp do portalu www.camino-europe.eu 

(administratorem polskiej wersji strony jest Grzegorz Rybak z Wrocławia – europa@camino.net.pl), gdzie 
zamieszczane zostały wielojęzyczne opisy polskich odcinków Drogi św. Jakuba. Aktualizowane będą tam 
informacje dotyczące przebiegów szlaków w Polsce (ślady GPS), bazy noclegowej oraz miejsc ważnych dla 
pielgrzymów. 

 

 

Sporządził 
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