
ZASADY PRZYZNAWANIA CERTYFIKATÓW 

PRZEBYCIA DROGI ŚW. JAKUBA W POLSCE 

 
1. Certyfikat przebycia można uzyskać w katedrze św. Jakuba Apostoła w Szczecinie                   

i w katedrze św. Jakuba Apostoła w Zgorzelcu/Görlitz w godzinach określonych przez 

gospodarzy katedry. W przyszłości możliwe rozszerzenie sieci punktów przyznawania 

Certyfikatów o inne kościoły św. Jakuba, do których możliwe jest pielgrzymowanie na 

odcinku min. 100 km pieszo lub 200 km rowerem przez teren Rzeczypospolitej 

Polskiej, np. katedrę św. Wincentego i św. Jakuba we Wrocławiu oraz kościoły św. 

Jakuba: w Ośnie Lubuskim lub Raciborzu . 

2. W celu otrzymania Certyfikatu należy przedstawić paszport pielgrzyma z 

potwierdzeniami (pieczątki) przebycia przynajmniej 100 km pieszo lub 200 km 

rowerem bezpośrednio przed miejscem wydania Certyfikatu. Zatem minimalnie 

pielgrzymka powinna rozpoczynać się nie później niż: 

a) na Pomorskiej Drodze św. Jakuba: w Wolinie dla pielgrzymów pieszych                                

i w Kołobrzegu dla pielgrzymów rowerowych; 

b)  na Dolnośląskiej Drodze św. Jakuba: w Polkowicach dla pielgrzymów pieszych                          

i w Lesznie dla pielgrzymów rowerowych; 

c)  na Drodze św. Jakuba Via Regia: w Legnicy dla pielgrzymów pieszych                                    

i we Wrocławiu dla pielgrzymów rowerowych; 

d)  na Sudeckiej Drodze św. Jakuba: w Kowarach dla pielgrzymów pieszych                                  

i w Kłodzku dla pielgrzymów rowerowych. 

3. Do Certyfikatu wpisuje się udokumentowany przebyty odcinek Drogi św. Jakuba                         

w Polsce, z podaniem miejscowości rozpoczęcia pielgrzymki oraz liczby przebytych 

kilometrów na podstawie mapy lub GPS.  

4. Certyfikat wydaje się  jedynie osobie, która osobiście przedstawi w wydanym na nią 

Paszporcie Pielgrzyma przebycie minimalnego odcinka Drogi przed katedrą. Osoba 

odbierająca Certyfikat uiszcza dobrowolny datek, który ma pokryć koszty druku                      

i dystrybucji Certyfikatu. 

5. Osoba odbierająca Certyfikat proszona jest o wypełnienie ankiety.  Pytania w ankiecie 

dotyczyć będą m.in. motywacji podjętej wędrówki, źródeł wiadomości o Drodze              

św. Jakuba w Polsce, uwag dot. oznakowania szlaku, dostępności i jakości miejsc 

noclegowych oraz opiece duszpasterskiej. 

6. Zmianę zasad przydzielania Certyfikatów  ustalają w porozumieniu upoważnieni 

przedstawiciele Kapituły Pomorskiej Drogi św. Jakuba oraz stowarzyszenia 

Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce.  

 
 


