
  
 

 

PLAN DZIAŁANIA WOT NA 2015                                            

 

 

W 2015 roku składka Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa  będzie najwyższa w historii WOT i 

wyniesie 950 000 zł. Uchwała o składce w wysokości 800 000 złotych została już uchwalona przez 

Zarząd WOT, ponadto planowane jest zwiększenie budżetu o dodatkowe 150 000 zł w dalszej części 

roku. Środki finansowe, którymi dysponował WOT na koniec 2014 roku to około 315 000 PLN (stan 

konta po odjęciu krótkoterminowych należności). 

Plan działań na rok 2015 został opracowany w oparciu o cele opisane w statucie. 

  

Podobnie jak w roku poprzednim inicjowane przez biuro i członków WOT  projekty będą związane z:  

1. Rozwijaniem, popularyzowaniem i promocją turystyki w Warszawie i jej okolicy, w tym w 

szczególności turystyki biznesowej, na którą zostanie przeznaczone najwięcej środków, ale 

także turystyki kulturowej, 

2. Kreowaniem i upowszechnianiem wizerunku Warszawy jako miejsca atrakcyjnego 

turystycznie w kraju i za granicą, 

3. Integracją środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, 

instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym Warszawy i jej okolic i 

budowa platformy współpracy, konsultacje z branżą turystyczną powstającego dokumentu 

„Program rozwoju turystyki w Warszawie”, 

4. Wzmacnianiem struktur nowego  Convention Bureau i wypracowanie standardów współpracy 

z partnerami biznesowymi, a także modelu finansowego, 

5. Aktywnym pozyskiwaniem wydarzeń konferencyjnych i kongresowych dla Warszawy, 

6. Organizowaniem wizyt studyjnych planistów wydarzeń konferencyjno-kongresowych i tour 

operatorów, 

7. Inicjowaniem projektów postulowanych przez branżę turystyczną i instytucje kultury,  

8. Lobbowaniem zmian ustawy o opłatach miejscowych,  

9. Tworzeniem i rozwojem markowych produktów turystycznych, 

10. Doskonaleniem kadr z zakresu planowania i realizacja wspólnych przedsięwzięć 

turystycznych, 

11. Aktywną współpracą z Polską Organizacją Turystyczną, regionalnymi i lokalnymi organizacjami 

turystycznymi a w szczególności z MROT i Stołecznym Biurem Turystyki, 

12. Rozwojem organizacji - poszerzanie listy członków WOT, przygotowanie długofalowej wizji 

rozwoju organizacji. 

 

 



  
 
 

 

 

PLAN FINANSOWY WOT NA 2015                                        

 

Przychody 100 % 

1. Składka z miasta stołecznego Warszawy      800 000 PLN 

2. Składki członkowskie           94 000 PLN 

3. Pozostałe przychody                                                                                                                      0 PLN 

4. Darowizny, dotacje                                                                                                                        0 PLN 

Szacowane przychody ze składek 2015 roku:                      894 000 PLN 

Szacowane środki finansowe na 2015: składki + środki na koncie na początku 2015 1 209 000 PLN 

      

Szacowane wydatki 2015       1 138 000 PLN 

Rezerwa środków na I kwartał 2016                      71 000 PLN 

+ dodatkowe 150 000  

 

Wydatki związane z administracją –  max 30 % budżetu,  

obecnie szacowane na  22%        

         255 000 PLN 

1. Wynagrodzenie pracowników administracyjnych 

2. Ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, ZUS pracowników administracyjnych 

3. Księgowość, doradztwo prawne 

4. Wynajem, wyposażenie i administracja biura 

5. Usługi telefoniczne, Internet 

6. Opłaty bankowe 

7. Opłaty pracownicze 

8. Usługi kserograficzne, tłumaczenia 

9. Poczta, przesyłki kurierskie 

10. Sprzęt biurowy i serwis 

11. Wydatki drobne 

12. VAT  

13. Inne koszty administracyjne 



  
 
 

Wzrost w stosunku do 2014 z tytułu konieczności wynajęcia i wyposażenia biura. 

 

Wydatki na organizację i działania statutowe – minimum 70 % budżetu,  

obecnie szacowane na 78% 

883 000 PLN 

 

1. Wynagrodzenie pracowników merytorycznych  

2. Ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, ZUS pracowników merytorycznych 

3. Doradztwo prawne w celach statutowych 

4. Plany strategiczne, analizy, konsulting 

5. Strony internetowe i ich serwis 

6. Domeny, hosting stron internetowych 

7. Pozycjonowanie stron internetowych 

8. Międzynarodowe i krajowe targi turystyczne 

9. Koszty reprezentacyjne, podróże służbowe, delegacje 

10. Uczestnictwo w konferencjach i kongresach, warsztaty, szkolenia 

11. Członkostwo w organizacjach 

12. Podróże służbowe 

13. Wizyty studyjne i prasowe 

14. Wydawnictwa promocyjne 

15. Kampanie promocyjne w zakresie turystyki (w tym MICE ) 

16. Branżowa działalność edukacyjna i szkoleniowa 

17. Gadżety, bannery itp. 

18. Statystyki, badania rynku 

19. Uczestnictwo oraz wsparcie dla pozostałych projektów 

20. Inne koszty działalności statutowej 

 

 

Budżet na działania statutowe zostanie podzielony na:  

75% - turystyka konferencyjna i biznesowa, działania i narzędzia Warsaw Convention Bureau i jest to 

wzrost w stosunku do 2014 o 5% 

25% - działania dot. promocji turystycznej Warszawy, turystyki indywidualnej w tym turystyki 

kulturowej, platformy współpracy i integracji branży. 

 



  
 
 

 

 

TURYSTYKA KONFERENCYJNO-BIZNESOWA   666 000 PLN
 (75% środków działań statutowych) 

Promocją Warszawy jako destynacji turystyki konferencyjnej, kongresowej, eventowej, wyjazdów 

motywacyjnych i innych zorganizowanych wyjazdów biznesowych zajmuje się Warsaw Convention 

Bureau. 

 

Działania Warsaw Convention Bureau zostały podzielone na 5 obszarów: 

Obszar 1 - Aktywna sprzedaż destynacji - pozyskiwanie wydarzeń konferencyjnych i eventowych dla 

Warszawy. 

Obszar obejmuje takie działania jak:  

 Aktywne poszukiwanie klientów poprzez wsparcie MCE CEE Warsaw (80 hosted buyers w 

Warszawie), udział w IMEX i EIBTM i innych wydarzeniach gdzie mogą nas spotkać 

potencjalni klienci, praca z bazą pozyskanych klientów, składanie ofert. 

 Aktywne pozyskiwanie kongresów i konferencji: wyselekcjonowanie bazy interesujących nas 

wydarzeń kongresowych poprzez bazę ICCA (wstąpienie Warsaw Convention Bureau do 

stowarzyszenia ICCA) i aktywne ofertowanie tych wydarzeń. 

 Spotkania z lokalnymi przedstawicielami międzynarodowych organizatorów wydarzeń.  

 Oferta wsparcia WCB dla wydarzeń (VIP tour, sponsoring kluczowego mówcy, udostępnienie 

standu promocyjnego, gadżety). 

 Organizacja wizyt studyjnych dla zagranicznych organizatorów wydarzeń.  

 Wyjazdy zagraniczne przedstawicieli WCB w celu promocji Warszawy jako destynacji 

pozyskiwanego wydarzenia (koszty delegacji), organizacja stoiska Warszawy na innych 

wydarzeniach konferencyjnych w celu pozyskania wydarzenia. 

 Reklama Warszawy w wybranych mediach. 

szacunkowy budżet: 202 000 PLN 

 



  
 
Druga grupa kosztów działań związanych z tym obszarem dotyczy kosztów osobowych. Planowane 

jest m.in. zatrudnienie osoby dedykowanej współpracy z ICCA. 

Obszar 2  -  Reaktywna sprzedaż destynacji - obsługa zapytań od zagranicznych i polskich 

organizatorów wydarzeń.          

 Ofertowanie zapytań i pomoc udzielona organizatorom, którzy zwrócili się do Warsaw 

Convention Bureau w tym organizacja wizyt studyjnych dla zagranicznych organizatorów 

wydarzeń. 

 Zapewnienie materiałów promocyjnych Warszawy wydarzeniom już zaplanowanym. 

 Oferta wsparcia WCB dla pozyskiwanych wydarzeń (VIP tour, sponsoring kluczowego mówcy, 

udostępnianie standu promocyjnego, gadżety) 

szacunkowy budżet: 11 000 PLN 

Większość kosztów działań związanych z tym obszarem dotyczy kosztów osobowych. 

 

Obszar 3 - Narzędzia wsparcia aktywnej i reaktywnej sprzedaży destynacji 

Obszar realizowany będzie przez:  

 Stały monitoring warszawskich obiektów MICE, opracowanie narzędzia na potrzeby strony 

internetowej, drukowana i elektroniczna wersja katalogu 

 Stworzenie nowej strony internetowej dopasowane do potrzeb klientów a na nim monitoring 

wydarzeń konferencyjnych 

 Działania związane z rozbudowywaniem kalendarza wydarzeń konferencyjnych (pozyskiwanie 

źródeł danych, dodatkowe narzędzia, spotkania z podmiotami) 

 Adaptację aplikacji promocyjna na iPad – aktualizacja aplikacji stworzonej przez Stołeczne 

Biuro Turystyki z możliwością udostępniania partnerom 

 Udostępnianie partnerom zdjęć i filmów promocyjnych, prezentacje multimedialne, bid 

booki, stand promocyjny Warszawy (renowacja i obsługa) 

 Rozpoczęcie prac nad Programem Subwencji (pakiet zwiększający atrakcyjność oferty 

Warszawy: bilet konferencyjny na komunikację miejską, sponsoring gala dinner, welcome 

desk na lotnisku, inne). 

Warsaw Convention Bureau będzie platformą konsultacji z branżą odnośnie planów budowy centrum 

konferencyjnego. 

Na raport „Przemysł Spotkań w Warszawie” środki będą poszukiwane w projektach unijnych. 



  
 

szacunkowy budżet: 104 000 PLN 

 

Obszar 4  - Działalność promocyjna i PR na rzecz branży MICE i organizacji 

 

Uczestnictwo pracowników Warsaw Convention Bureau w ważnych dla branży stowarzyszeniach i 

inicjatywach branżowych, promocja Warszawy na Gali Ambasadorów Kongresów Polskich, wsparcie 

spotkania Oddziału ICCA dla Europy Centralnej i Wschodniej. 

szacunkowy budżet: 21 000 PLN 

 

Obszar 5 

Wykorzystanie potencjału turysty konferencyjnego na potrzeby turystyki indywidualnej w tym 

turystyki kulturowej. Tworzenie programów pobytowych i pakietów dla turysty konferencyjnego. 

Promocja Warszawy i instytucji kultury przy okazji wybranych wydarzeń konferencyjnych. 

Komercjalizacja turysty konferencyjnego. 

budżet: w ramach wynagrodzeń 

Wynagrodzenia pracowników: 328 000 PLN. 

 

 

 

  



  
 
 

TURYTYKA INDYWIDUALNA 

Wydatki  planowane na turystykę indywidulaną w tym np. turystykę kulturową  i integrację branży 

  217 000 PLN (25% środków działań statutowych) 

 

Wspólna promocja miasta i branży 

Projekty związane z turystyką indywidulną skoncentrowane są na inicjatywie wspólnej promocji miasta 

i branży. Przygotowywana jest koncepcja i plan finansowy kampanii m.in. w internecie promującej 

Warszawę na lato poprzez promocję oferty Warszawy w tym oferty kulturalnej. Idea zakłada 

zaproszenie firm z branży hotelarskiej, lotniczej i turystycznej nie będącą członkami WOT do wstąpienia 

do organizacji, nowe składki stanowiłyby budżet kampanii. Projekt wyceniany jest zarówno we 

współpracy z zagranicznymi ośrodkami POT jak i przez niezależne agencje marketingowe. Analizowana 

jest także promocja na rynku krajowym. 

W ramach kampanii planowane jest  powstanie strony internetowej promująca najciekawsze 

wydarzenia w Warszawie i instytucje kultury będące członkami WOT.  

Celem promocji jest wzrost ruchu turystycznego w weekendy i latem wśród turystów podróżujących 

indywidualnie i  zainteresowanych turystyką miejską w tym ofertą kulturalną miasta. 

 

Szacunkowy budżet: 72 000 PLN + nowe pozyskane składki 

 

Targi 

WOT uczestniczył w tragach BIT Mediolan 2015. Planowana jest współpraca merytoryczna przy  

targach TT Warsaw.  

Nieplanowane jest uczestnictwo w innych targach turystyki indywidualnej zagranicą. Prowadzimy 

rozmowy aby materiały członków WOT mogły być eksponowane na stoiskach Warszawy 

obsługiwanych przez Stołeczne Biuro Turystyki.  

Szacunkowy budżet: 43 000 PLN 

 

 

 



  
 
Integracja branży, rozwój organizacji 

Prowadzenie strony internetowej, cykliczne spotkania i  newsletter, pozyskiwanie nowych członków.  

Spotkania członkowskie są platformą generowania inicjatyw i postulatów branży, które WOT stara się 

wprowadzić w życie.  

Szacunkowy budżet: 10 000 PLN 

 

Ponadto WOT chciałby być inspiratorem kilku projektów, na które nie ma w tej chwili 

zabudżetowanych środków lub koszty będą tylko kosztami osobowymi. Są to projekty: 

1. 100 metrów od metra 

W 2015 WOT chciałby kontynuować ideę „100 metrów od metra”. Koncepcja projektu zakładała aby 

metro było miejscem, w którym będą promowane kluczowe atrakcje  turystyczne. Długofalowy projekt 

zakładał zarówno promocję w metrze, usytuowanie w nim informacji turystycznej, organizację 

spacerów szlakiem lokalnych atrakcji wokół stacji. Projekt realizowany we współpracy z członkami WOT 

– gównie metrem i Monopolem Warszawskim i Urzędem Miasta. W ramach programu w 2014 

prowadzone były cykle spacerów „100 metrów od metra” a w 2015 rozpoczęły się rozmowy z Urzędem 

Miasta o uruchomieniu pilotażowego komercyjnego punktu informacji turystycznej na Pradze w 

przestrzeni stacji Dworzec Wileński. 

2. Barometr turystyczny 

WOT planuje zainspirować miasto do stworzenia barometru turystycznego – narzędzia, które 

pozwalałoby skupić w jednym miejscu kluczowe statystyki dot. turystyki w Warszawie, tak aby były 

dostępne dla branży turystycznej. Chodzi zarówno o badania ruchu turystycznego, obłożenie w 

hotelach, odwiedzalność muzeów. 

3. Wisła produkt turystyczny 

WOT aktywnie chce uczestniczyć w powstawaniu oferty dla mieszkańców i turystów nad Wisłą, tak aby 

móc skomercjalizować tę ofertę. 

4. Pakietowanie ofert hotelowych 
 

WOT planuje zainicjować współpracę pomiędzy hotelami a instytucjami kultury będącymi członkami 

WOT by stworzyć warunki współpracy do wspólnej promocji i możliwości tworzenia wspólnej oferty.  

 

 

 



  
 

5. Miasto przyjazne turystyce 

WOT chciałby zainicjować program „Miasto przyjazne turystyce”, którego celem byłaby identyfikacja a 

docelowo rozwiązanie problemów,  które wpływają hamująco na rozwój turystyki przyjazdowej do 

Warszawy. 

 

 

Wynagrodzenia: 92 000 PLN 

 

Planowane zmiany w zarządzaniu organizacją  

W 2015 roku planowane są zmiany w zarządzaniu organizacją, które usprawniłyby jej zarządzanie.  
Temat zostanie zainicjowany na Walnym Zebraniu.  
Wstępne założenia zmian obejmują przekształcenie Zarządu w zawodowy i założenie działalności 

gospodarczej.   

 
 
Władze organizacji wyglądałyby następująco: 
 
Walne Zebranie 
Rada Programowa  
Komisja Rewizyjna 
Zarząd zawodowy. 
 
Walne Zebranie pozostaje najwyzszym organem władzy, zbiera się minimum raz na rok.  

 

Rada i Komisja Rewizyjna wybierane by były na 2 lata na równoczesne kadencje. 

Rada programowa składająca się  od 7 do 10 osób. O ilości osób  i o wyborach członków w Radzie 

decyduje Walne Zebranie. Do dyskusji czy Rada powinna mieć reprezentantów poszczególnych 

kategorii branży turystycznej. 

Rada składa sprawozdanie minimum raz do roku Komisji Rewizyjnej i Walnemu Zebraniu. 

 

Zarząd zawodowy wybierany przez Radę na 2 letnią kadencję, oczywiście z możliwością odwołania w 

przewidzianych wypadkach.  Liczba osób w Zarządzie od 1 do 3 osób, zależna od decyzji Rady. 

Zarząd składający sprawozdanie finansowe  merytoryczne raz na kwartał do Rady.  

 



  
 
Ponadto Zarząd WOT proponuje nową strukturę organizacyjną WOT – skupiającą członków wokół 

programów. Propozycje programów (przykładowe w tabeli poniżej) byłyby bazą do nowej uchwały o 

składkach na 2016 rok. 

 

 

Warsaw Convention 

Bureau 

 

dla hoteli wg liczby pokoi 

Dla obiektów:  

Dla PCO: 

Dla innych: 

Warsaw Culture&Leisure 

 

 

dla instytucji kultury 

 

dla hoteli wg liczby pokoi 

Dla tour operatorów wg liczby zatrudnienia: 

a) do 10 osób 

b) 11 do 50 osób   

c)  powyżej 50 osób    

Warsaw Gastronomy   

Warsaw Shopping  . 

 

W przypadku gdy instytucja jest członkiem więcej niż 1 programu to obowiązuje zniżka w składce. 

 

Powyższe zmiany oznaczałyby zmiany w Statucie WOT – na Walnym Zebraniu 1 kwietnia 2015 

planowane jest uzgodnienie trybu uchwalenia i wprowadzenia zmian. 

 
 


