
  
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU i BIURA WOT  
ZA 2014                

 
 
 

W 2014 roku WOT otrzymało najwyższą w historii składkę 800 000 zł. Załącznikiem do dokumentu jest 
sprawozdanie finansowe sporządzone przez księgową. Uchwałą Zarządu Sprawozdanie zostanie 
poddane Badaniu Biegłego Rewidenta. 
 

Sprawozdania finansowe za 2014 r 
 
Plan Finansowy na 2014 zakładał: 

• Szacowane przychody ze składek 100%,                                                            890 500 zł 
• Szacowane środki do dyspozycji w 2014 rok:                                                1 045 500 zł 
• Wydatki na organizację i administrację biura max 30% budżetu                    168 000 zł 
• Wydatki na działalność statutową – min. 70 %,                                                  713 000 zł 
• Środki na koniec 2014:                                                                                       ok. 164 000 zł 

 
Realizacja planu 

• Przychody ze składek 100%                                                                                      874 560 zł                       
• Środki do dyspozycji w 2014 rok:                                                                    ok. 1 022 000 zł 
• Wydatki na organizację i administrację biura wyniosły                                  167 800,43 zł 

stanowiło to 25% wydanych środków 
• Wydatki na działalność statutową wyniosły                                                       516 961,67 zł 

stanowiło to 75 % wydanych środków  

• Ponadto organizacja poniosła koszty finansowe i koszty związane z koniecznością zapłaty 

należności byłemu dyrektorowi ujęte w sprawozdaniu za 2014 roku (kwota rezerw ujęta była 

w sprawozdaniu za 2013 rok).                                                                              28 249,89 zł  

(kwota zobowiązań spornych wynosiła 66 751,63 zł, komornik pobrał z konta WOT kwotę 

91 627,13 zł) 

• Środki na koniec 2014:                   ok. 339 000 zł                                                                                

 
Komentarz do realizacji planu 
Szacowane przychody były niższe z powodu rezygnacji lub wykluczenia z kręgu członków WOT 4 
instytucji i konieczności wystawienia not korygujących na kwotę 17 440 zł. W chwili obecnej 
stowarzyszenie liczy 35 członków z czego 10 wstąpiło do WOT w 2014 roku, 3 w 2015 roku. 
 
Środki do dyspozycji w 2014 roku to suma środków pieniężnych na koncie pod koniec 2013 (po 
odjęciu zobowiązań krótkoterminowych) ok. 137 000 zł + wpływy ze składek 2014 roku około 
885 000 zł razem 1 022 000 zł. 
 
Wydatki na działalność statutową w 2014 roku były niższe niż zakładano z dwóch powodów:  
1) realizacja części działań została przesunięta na I kwartał 2015 roku  



  
 

2) organizacja poniosła koszty z tytułu roszczeń byłego dyrektora WOT 
 

Koszty działań statutowych 
 

Działania statutowe były realizowane w 2 obszarach: 
 
Turystyka konferencyjno-eventowa 
 

 Wynagrodzenia (1,5 osoby + studenci):  ok. 180 tys.  zł 

 Targi i wydarzenia branżowe(MCE CEE Bukareszt, IMEX, EIBTM, TT Warsaw, Poland Meeting 
Destination, MCE CEE Warsaw):         ok. 140 tys. zł         w tym MCE CEE Warsaw ok. 55 tys. zł                                

 Fam tripy, site inspection                     ok. 63 tys. zł 

 Narzędzia promocji (strona, reklamy, Wsparcie wydarzeń konferencyjnych ) ok. 21 tys 

 Kalendarz                w ramach wynagrodzeń pracowników 

 Dane dot. Przemysłu Spotkań w Warszawie na potrzeby raportu POT    -   w ramach 
wynagrodzeń pracowników 

 
Razem: około 404 000 zł, 78% poniesionych wydatków statutowych 
 
Turystyka indywidulana 
 

 Wynagrodzenia (0,5 osoby + studenci):  ok. 59 tys.  zł 

 Targi i wydarzenia branżowe:                  ok.  24 tys. zł          

 Fam tripy, wizyty tour operatorów          ok. 11 tys. zł 

 Narzędzia promocji (strona, spotkania ) ok. 19 tys. zł 
 
Z uwagi na ograniczone środki wiele projektów WOT prowadził w ramach kosztów 
wynagrodzeń zespołu lub finansowania z UM. Były to takie inicjatywy jak projekt „100 
metrów od metra”,  promocja Warszawy w filmie przy okazji produkcji KICK, , kalendarz 
eventowy Warszawy, produkt turystyczny dot. Fryderyka Chopina, produkt Destynacja 
Napoleon, inicjatywy bieżące członków. Szczegółowy opis w sprawozdaniu merytorycznym.   

 
Razem: około 113 000 zł, 22 % poniesionych wydatków statutowych  
 
 
 
 

Sprawa sądowa z byłym dyrektorem WOT Tomaszem Kułakowskim 
 
W sierpniu 2014 biuro stowarzyszenia po ponownym sprawdzeniu czy w Sądzie nie toczy się sprawa 
roszczeń byłego dyrektora Tomasza Kułakowskiego uzyskało wiedzę, że wyrok Sądu zapadł w lutym 
2014. 
 
We wrześniu 2014 komornik pobrał z konta WOT kwotę 91 627,13 zł z czego 66 751,63 zł stanowiły 
zobowiązania sporne, a ok. 11 701,35 odsetki, a pozostała kwota to koszty komornicze. 
 
Wyrok Sądu nakazujący WOT zapłacić byłemu dyrektorowi WOT zapadł bez wiedzy władz 
Stowarzyszenia -  korespondencja z Sądu nie dotarła do Stowarzyszenia. W związku z powyższym 



  
 
Stowarzyszenie nie mogło wnieść sprzeciwu wobec wyroku Sądu. Zgodnie z prawem –Sąd uznał 
dwukrotne niedoręczenie postanowienia Sądu za doręczone i wszczęto postępowanie komornicze. 
2 września z konta Stowarzyszenia ściągnięto powyższą kwotę. 
 
Stowarzyszenie podjęło szereg czynności prawnych mających prowadzić do przywrócenia terminu 
sprzeciwu a także złożyło sprzeciw wobec wyroku Sądu. Ponadto wnioskowano do komornika o 
wstrzymanie przekazania kwoty dłużnikowi, ale komornik wniosek odrzucił. Złożono do Sądu skargę 
na czynności komornicze, którą Sąd także odrzucił. 
 
W chwili obecnej trwa proces odwoławczy od decyzji sądu – złożone zostały wnioski o wrócenie 
terminu sprzeciwu z prośbą o przesłuchanie świadka p. Moniki Białkowskiej.  
 
Równolegle toczy się wymiana pism ze spółką Inpost, która nie doręczyła należnych przesyłek. 
 
 

Działalność Zarządu w 2014 
 
Do marca 2014 Zarząd Warszawskiej Organizacji Turystycznej działał w składzie: 

 
Prezes Zarządu - Katarzyna Ratajczyk (członek Komitetu Założycielskiego),  
Wiceprezesi Zarządu - Alex Kloszewski, Fundacja Warsaw Destination Alliance;  
Ziemowit Koźmiński, Zamek Królewski (członek Komitetu Założycielskiego),  
Sekretarz Zarządu - Leszek Drogosz, dyr. Biura Infrastruktury  M. St Warszawa 
Skarbnik - Urszula Potęga Prezes MT Targi Polska (członek Komitetu Założycielskiego),  
Członek Zarządu: Artur Szklener - Narodowy Instytut Fryderyka Chopina  

 
Decyzją Walnego Zebrania zgodnie ze statutem WOT na Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym 
Zebraniu 25 marca 2014 r. w głosowaniu tajnym powołano nowy 6 osobowy Zarząd, który na 
pierwszym spotkaniu ukonstytuował się w składzie: 
1. Prezes - Maciej Fijałkowski ( Urząd Miasta Warszawa- Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju 
Gospodarczego) 
2. Wiceprezes - Jarosław Jóźwiak ( Urząd Miasta Warszawa - Centrum Komunikacji Społecznej) 
3. Wiceprezes - Wojciech Marchwica ( Narodowy Instytut Fryderyka Chopina) 
4. Skarbnik – Urszula Potęga( MT Targi) 
5.Sekretarz – Małgorzata Chechlińska ( Grupa TRIP) 
6. Członek Zarządu – Ziemowit Koźmiński ( Zamek Królewski w Warszawie) 
 
Z uwagi na rezygnację Pani Urszuli Potęgi ze stanowiska Skarbnika w sierpniu 2014 r., firma MT Polska 
rekomendowała do zarządu WOT swojego przedstawiciela: Bartosza Sosnowskiego, Prezesa MT 
Polska. 
 
Na posiedzeniu Zarządu w dniu 8 września 2014 r. zostało przeprowadzone ponowne głosowanie i 
ustalono nowy skład Zarządu WOT: 
 
1. Prezes - Maciej Fijałkowski ( Urząd Miasta Warszawa- Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju 
Gospodarczego) 
2. Wiceprezes - Jarosław Jóźwiak ( Urząd Miasta Warszawa - Centrum Komunikacji Społecznej) 
3. Wiceprezes - Wojciech Marchwica ( Narodowy Instytut Fryderyka Chopina) 



  
 
4. Skarbnik - Małgorzata Chechlińska ( Grupa TRIP) 
5. Sekretarz - Ziemowit Koźmiński ( Zamek Królewski w Warszawie) 
6. Członek Zarządu – Bartosz Sosnowski ( MT Polska Sp. z o.o.) 
 
 
W czasie swojej kadencji Zarząd odbył ponad 7 posiedzeń. Uchwały dotyczyły zwykle spraw 
organizacji biura WOT, kwestii rozwoju stowarzyszenia, decyzji finansowych związanych z działaniami 
stowarzyszenia  w tym także udzielenia pełnomocnictw radcy prawnemu Ewie Łasickiej do 
reprezentowania stowarzyszenia w sprawie byłego dyrektora.  
 
 
Warszawska Organizacja Turystyczna działa zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r.- prawo o 
stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r o 
Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U . Nr 62 poz. 689 z późn. zm) , ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96.poz.B73, z późn.zm.) oraz w oparciu o 
następujące dokumenty:  

• Statut przyjęty przez Walne Zebranie (dostępny na www.onewarsaw.com) 
• Regulamin Zarządu przyjęty przez Walne Zebranie 
• Regulamin Komisji Rewizyjnej przyjęty przez Walne Zebranie 
• Politykę Rachunkowości przyjętą przez Zarząd 
• Uchwały podejmowane przez Walne Zebranie i  Zarząd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

OPIS DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ WOT W ROKU 2014 
               

Warsaw Convention Bureau 

Warsaw Convention Bureau to 1,5 osoby na etacie i zespół złożony ze 2-3 studentów. 

Statystyki Warsaw Convention Bureau w 2014 to: 

 2-3 osoby  

 103 zapytania z tego 51 poprzez aktywną działalność WCB 

 

Podział wydarzeń z zapytań na ilość uczestników  

Ilość uczestników Ilość zapytań Ilość zapytań zrealizowanych 

wydarzenie otwarte 1 0 

10001 i więcej 1 0 

7501-10000 0 0 

5001-7500 1 1 

2501-5000 5 1 

1001-2500 7 2 

501-1000 21 3 

251-500 26 2 

101-250 16 3 

100 i mniej 20 5 

 
suma: 98 

wydarzeń 

 

pozostałe wydarzenia - nie pozyskano danych 

 

 17 zapytań potwierdzonych (szacowane 14 018 roomnights dla 12 wydarzeń), 9 z nich 

dotyczy 2015 roku 

 31 zapytań wygrała inna destynacja lub anulowano zapytanie, 55 zapytań jest w toku 



  
 

 12 site inspections i wizyt organizatorów wydarzeń – 4 organizatorów potwierdziło 

organizację wydarzenia, pozostałe trwa ofertowanie 

 5 fam trip – 3 z inicjatywy POT, 1 z inicjatywy hoteli, 1 własny projekt WOT  

 Obecność na wydarzeniach branżowych MCE CEE Bukareszt, IMEX Frankfurt, EIBTM 

Barcelona (51 zapytań) 

 Zbieranie statystyk nt. wydarzeń MICE   - 212 obiektów w bazie danych WCB (w 

Warszawie i poza Warszawą), 193 poproszono o dane, 41 zadeklarowało współpracę, 14 

faktycznie przekazało dane, 7 odmówiło przekazania danych. 

 Ilość w pełni opisanych wydarzeń przesłanych przez obiekty łącznie: 1 047  

 Prowadzenie ewidencji i kalendarza wydarzeń konferencyjnych na stronie 

www.warsawconvention.pl 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

STYCZEŃ 20 6 202   

LUTY 27 9 149   

MARZEC 33 34 132   

KWIECIEŃ 42 22 65   

MAJ 42 46 62   

CZERWIEC 36 80 29   

LIPIEC 16 21 8   

SIERPIEŃ 6 6 5   

WRZESIEŃ 43 151 31   

PAŹDZIERNIK 59 139 36   

LISTOPAD 40 96 23   

GRUDZIEŃ 23 62 10   

 387 672 752 21 2 
 

 Zapewnienie materiałów promocyjnych Warszawy około 130  wydarzeniom konferencyjnym 

– ponad 20 000 broszur w języku obcym. 

 56 z 130 konferencji podało dane dot. noclegów – 26 169 roomnights 

 Szacowana wartość roomnights (ADR 300 zł) ponad 7 mln. złotych 

 Wartość budżetów podanych prze 47 konferencji ponad 6 mln złotych  

 

 

 

 

 

http://www.warsawconvention.pl/


  
 

Statystyki wydarzeń naukowych wspieranych przez WOT materiałami informacji turystycznej 2014 

Miesiąc 
Liczba wspartych materiałami 
wydarzeń w danym miesiącu 

Liczba próśb o wsparcie wydarzeń 
materiałami w danym miesiącu 

Marzec 4 35 

Kwiecień 8 19 

Maj 17 15 

Czerwiec 24 10 

Lipiec 8 12 

Sierpień 3 12 

Wrzesień 36 11 

Październik 12 5 

Listopad 11 4 

Grudzień 0 0 

SUMA 123 123 

 

Sezonowość zapytań o materiały 

 

 

 8 wydarzeń uzyskało wsparcie inne niż tylko materiały promocyjne (sponsoring kluczowego 

sponsora, noclegi w hotelach, listy wizowe, VIP tour, stand promocyjny Warszawy, 

wolontariusze) 

 Katalog Obiektów Konferencyjnych – wydawnictwo promujące obiekty konferencyjne a w 

szczególności instytucje związane z WOT (dla członków WOT będące obiektami przeznaczono 

4 strony, w przypadku członków nie będących obiektami opisano ich działalność). 

Wydawnictwo miało premierę na MCE CEE Warsaw i zostanie przekazane kluczowym 

agencjom MICE w Europie i na świecie. 

 Aplikacja promująca Warszawa – dołożono nowe treści. Planowana jest dystrybucja wśród 

zainteresowanych członków. 
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Najczęściej rekomendowanym przez WCB hotelem był Marriott, Sofitel Victoria, Hilton, 

Doubletree by Hilton, Novotel Centrum  

Najczęściej rekomendowanym przez WCB obiektem był Pałac Kultury i Nauki oraz EXPO XXI, 

Stadion Narodowy 

Największą ilość zapytań otrzymał hotel Marriott, Hilton, Doubletree by Hilton 

Największą ilość zapytań otrzymał obiekt Stadion Narodowy, EXPO XXI, Pałac Kultury i Nauki  

 

Równolegle na wybranych przykładach (WOMEX, wystawa Maxa Plancka, wybrane konferencje) 

rozpoczęto wypracowywanie oferty MIC Warszawy, która mogłaby się składać z: 

- programu subwencji dla wydarzeń, które chcemy przyciągnąć 

- bezpłatnych przyjazdów komunikacją miejską 

- sponsoringu gala dinner wydarzeń, które chcemy przyciągnąć 

 

 

Wybrane projekty Warsaw Convention Bureau 

 

WOT / WCB partnerem konferencji Spotlight Hotel Investment Poland 

2 czerwca 2014 odbyła się w Warszawie pierwsza konferencja Spotlight Hotel Investment Poland. 

Format konferencyjny został stworzony przez angielskojęzyczną grupę medialną Poland Today. 

Partnerami i współorganizatorami konferencji byli specjaliści z branży hotelarskiej Christie + Co i HG 

Consultants. Konferencja skupiała czołowych inwestorów, deweloperów, operatorów oraz banki, zaś 

jej celem było przedyskutowanie różnorakiej problematyki związanej z rozwojem polskiego rynku 

hotelarskiego. Mateusz Czerwiński był uczestnikiem panelu. WOT miał stoisko z materiałami 

promocyjnymi Warszawy i członków WOT. Zorganizowano VIP tour po Warszawie. 

Fam trip dla organizatorów turystyki MICE. 

Warsaw Convention Bureau zorganizowało fam trip dla planistów przy okazji meczu otwarcia 

Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej 2014 na Stadionie Narodowym (partnerstwo z 3 hotelami i 2 

PCO) – 15 planistów z całego świata – Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Turcji, Indii, Ukrainy, 

Rumunii. Z uczestnikami fam trip zespół WCB jest w stałym kontakcie.   

 

 

 



  
 

MCE CEE Warsaw – luty 2015   

W dniach 15-17 lutego 2015 odbył się w Warszawie MCE Central & Eastern Europe 2015 – 

międzynarodowy warsztat MICE, na którym ponad 90-ciu zagranicznych organizatorów konferencji i 

eventów spotkało się z przedstawicielami turystyki biznesowej (hotele, profesjonalne agencje 

organizujące wydarzenia, obiekty, convention bureaux) z Warszawy, Polski i całego regionu Europy 

Środkowo-Wschodniej. Warsztat ten odbywa się co roku w innej destynacji regionu CEE.  

Dzięki bezpośredniemu wsparciu jakie WOT zaoferował organizatorowi Warszawa została wybrana na 

destynację warsztatu w 2015 roku, wygrywając tym samym z Moskwą, Istambułem i Atenami. Dzięki 

staraniom organizacji udało się włączyć do tego bezprecedensowego projektu promocyjnego członków 

organizacji: hotel Sofitel Victoria, firmę Haxel Events & Incentives, Stadion Narodowy, Narodowy 

Instytut Fryderyka Chopina. Dla Warsaw Convention Bureau znaczenie miał zarówno aspekt biznesowy 

– około 60 spotkań jaki i wizerunkowy – promocja destynacji wśród 90 potencjalnych klientów 

zainteresowanych destynacjami regionu CEE. 

Spośród wielu korzyści jakie WOT wynegocjował w ramach współpracy z organizatorem MCE CEE 2015, 

był 20% rabat od opłaty rejestracyjnej na wydarzeniu. 

Przygotowanie MCE CEE Warsaw rozpoczęły się w 2014 r, pojawiła się I rata kosztów.  

 

 

 

Warszawska Organizacja Turystyczna – współpraca z branżą i 

promocja Warszawy 

 

W 2014 roku WOT postawił sobie za cel: 
1. Budowanie platformy współpracy z branżą, z obecnymi i potencjalnym członkami (spotkania 

otwarte, strona www, facebook, newslettery) 
2. Inicjowanie projektów postulowanych przez branżę turystyczną i instytucje kultury  
3. Lepszą współpracę z Polską Organizacją Turystyczną, regionalnymi i lokalnymi organizacjami 

turystycznymi a w szczególności z MROT i Stołecznym Biurem Turystyki 
4. Lobbowanie zmian ustawy o opłatach miejscowych  
5. Tworzenie i rozwój produktów turystycznych – współpraca Stowarzyszenia Monopol 

Warszawski, Urzędu Miasta st. Warszawa, WOT w ramach projektu „100 metrów od metra” 
6. Promocję Warszawy i członków WOT na imprezach miejskich lub konferencyjnych (w 2014 - 6 

wydarzeń). 
7. Rozwój organizacji - poszerzanie listy członków WOT, przygotowanie długofalowej wizji rozwoju 

organizacji. 
 

 

 

 

 

 



  
 

100 metrów od metra 

Idea zrodziła się w czerwca 2014 r. w siedzibie WOT na spotkaniu w związku z planowanym 

otwarciem II linii metra, w którym uczestniczyli: Janusz Owsiany – Monopol Warszawski, Sylwia 

Wyszyńska i Katarzyna Piotrowska – Metro Warszawskie, Jacek Olender i Marcin Krawiecki – Allegro, 

Monika Białkowska i Barbara Paszkowska – WOT. 

Główną ideą programu jest promocja miasta w oparciu o powstającą II linię metra i potraktowanie 

metra jako jednego z kluczowych nośników informacji o atrakcjach turystycznych Warszawy.  

Projekt zakładał: 

1. Inaugurację koncepcji spacerów po Warszawie wokół metra w ramach  Warszawa 
jest trendy  

2. Wykorzystanie idei „100 metrów od metra” w czasie otwarcia II linii metra 
3. Stworzenie regularnego produktu turystycznego na sezon 2015 
4. Ewentualne otwarcie komercyjnego punktu informacji turystycznej WOT na jednej ze 

stacji (we współpracy z UM, metrem i ewentualną dotacją Ministerstwa Sportu i 
Turystyki) 

 

Pierwszy cykl spacerów odbył się podczas pierwszego weekendu września w ramach wydarzenia 

„Warszawa jest trendy”. Opracowano wtedy 5 tras spacerowych i z 4 nowych stacji II linii metra 

ruszyło 13 spacerów. 

Warszawa Wileńska, „Niezwykła Praga” 

Nowy Świat „Nieznane zielone miasto – spacer Skarpą Warszawską”, wariant I i II 

Stadion „Praskie zapachy – kwiaty i czekolada” 

Rondo Daszyńskiego, „Odkrywamy Wolę” 

 

Akcji  spacerów towarzyszyło wydanie specjalnej ulotki ze szkicowymi mapkami tras i 

harmonogramem spotkań z zaznaczonymi miejscami startu. Impreza była zapowiadana w radiu i w 

lokalnym programie telewizji . Niezależnie od nas służby miejskie wydały w postaci broszurowego 

dodatku do prasy informator o programie akcji „Warszawa jest trendy”. Przygotowane były specjalne 

identyfikatory dla przewodników obsługujących akcję w postaci plansz w formacie A4 z czytelną nazwą 

imprezy. W obsłudze dwudniowej imprezy wzięło udział siedmiu specjalnie przeszkolonych 

przewodników. Organizatorzy sprawdzili wcześniej trudności tras i dostępność poszczególnych 

obiektów. Przygotowano też dla przewodników zestaw materiałów źródłowych i instruktaż 

metodyczny. 

 

Drugi cykl spacerów ruszył w dniu otwartym metra 9 listopada 2014. WOT miał swoje stoisko w 

namiocie przy Stacji Świętokrzyska – miejscu głównych uroczystości. Znalazły się na nim materiały 

informacyjne o Warszawie zarówno z zasobów miejskich jaki i przekazane od członków WOT. Dzień 

ten był doskonałą okazją do promowania Warszawy gdyż wielu warszawiaków odwiedzało namiot i 

chciało dowiedzieć się co dzieje się w mieście. 



  
 
Na stoisku WOT stał przewodnik i gawędziarz warszawski organizując konkursy i zgadywanki o stolicy 

a przede wszystkim promując spacery „100 metrów od metra”. 

Tym razem zaplanowano 4 trasy spacerowe jednocześnie z 4 nowych stacji o godz. 13.00. 

Rondo Daszyńskiego „Odkrywamy Wolę” 

Nowy Świat „Nieznane zielone miasto” 

Stadion Narodowy „Praskie zapachy – kwiaty i czekolada” 

Dworzec Wileński „Niezwykła Praga” 

 

Oba wydarzenia były podsumowane sprawozdaniami dostępnymi w strefie członka, w których 

zawarto kluczowe rekomendacje. 

 

DZIAŁANIA PROMUJĄCE WARSZAWĘ 

Okno na Warszawę 

WOT w 2014 angażował się w projekty pozwalające zbudować relacje z branżą turystyczną, 

przewodnikami miejskimi a także lokalnymi inicjatywami promocyjnymi Warszawy. 10 maja 2014 

roku Warszawska Organizacja Turystyczna była partnerem 4. edycji  festiwalu "Okna na Warszawę", 

poświęconemu lokalnym inicjatywom warszawskim. 

Festiwal prezentował miejską rzeczywistość w literaturze, malarstwie, w ujęciu kamery, obiektywu 

aparatu fotograficznego, na telefonie, smartfonie, tablecie. Wzięły w nim udział warszawskie muzea, 

producenci pamiątek warszawskich, wydawnictwa zajmujące się tematyką Warszawy, firmy 

przewodnickie i niezależne warszawskie teatry. 

WOT jako patron medialny wystawy fotografii turystów zagranicznych miał swoje stoisko z 

materiałami promocyjnymi miasta i członków WOT. 

 

Warszawa w bollywoodzkiej superprodukcji KICK. 

 

Warszawska Organizacja Turystyczna była zaangażowana w projekt odkąd pojawiła się informacja o 

realizowanej produkcji. W filmie Warszawa gra samą siebie i osadzona jest w akcji filmu jako jedna z 

kluczowych destynacji. Wystąpiła  nim gwiazda kina indyjskiego– Salman Khan. Film miał swoją 

premierę w Indiach w lipcu 2014 .Obejrzało go blisko 20 milionów ludzi. Partnerami projektu w 

Polsce był: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawska 

Organizacja Turystyczna, Polska Komisja Filmowa oraz Indo Polish Chambers of 

Commerce&Industries (IPCCI). 

 

WOT był platformą kontaktu z Urzędem Miasta. Za ideą wsparcia filmu stało przekonanie, że  

promocja w filmie jest jednym ze skuteczniejszych narzędzi promocji destynacji i dobrze zrealizowana 

produkcja przywiezie kolejne, nie tylko indyjskie filmy. Ponadto doświadczenia zdobyte przy tej 



  
 
produkcji pozwolą na zbudowanie systemu i  mechanizmu, który będzie przyciągał kolejne 

zagraniczne produkcje filmowe. 

WOT przygotował prezentację Warszawy, która została przekazana indyjskim producentom 

filmowym (na spotkaniu w Indiach zorganizowanym przez POT). 

Mateusz Czerwiński i Dominika Polus – pracownicy Warsaw Convention Bureau oprowadzali 

operatora filmowego po mieście pokazując mu spektakularne miejsca i namawiając do ujęcia w filmie 

kluczowych, rozpoznawalnych lokalizacji stolicy. WOT został wymieniony w napisach początkowych 

filmu. 

 

Uroczysta premiera filmu w Polsce miała miejsce 6 listopada 2014 r. w kinie Muranów z udziałem 

Wiceprezydenta miasta st. Warszawy Michała Olszewskiego oraz przedstawicieli: Film Polska 

Productions, Polskiej Organizacji Turystycznej, Warszawskiej Organizacji Turystycznej, Polskiej Komisji 

Filmowej oraz Indo Polish Chambers of Commerce & Industries (IPCCI). 

Pokazy filmowe zorganizowane były w Kinie Muranów oraz Kinotece. WOT przekazał pulę wejściówek 

na seanse filmowe dla członków WOT. 

 

 

Targi TT Warsaw 

 
Międzynarodowe Targi Turystyczne są jednym z ważniejszych wydarzeń dla branży turystycznej, w 

2014 odbywały się w dniach 27-29 listopada. Dla WOT jest to ważne miejsce budowania integracji z 

branżą turystyczną, ważne aby Warszawa czuła się miastem gospodarzem. 

 

Z inicjatywy WOT w uroczystym otwarciu brał udział Wiceprezydent Michał Olszewski , obecny był 

także Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego – Prezes WOT Maciej 

Fijałkowski i Główny  Specjalista Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Robert 

Karwowski oraz Wicedyrektor Stołecznego Biura Turystyki Anna Witkowska i Kierownik Działu 

Promocji Stołecznego Biura Promocji Katarzyna Grzegorek. W katalogu targów zamieszczony był list 

Prezesa WOT Macieja Fijałkowskiego. 

Stoisko WOT zawierało materiały promocyjne Warszawy i członków WOT, także filmowe. 

Każdy członek WOT miał możliwości obecności na targach w ramach członkostwa lub jako 

podwystawca jeśli chciał aby jego instytucja została umieszczona w katalogu. Na takie rozwiązanie 

zdecydowała się firma Adventure Warsaw, promując Muzeum Czar PRL oraz możliwości zwiedzania 

stolicy zabytkowymi nysami. Pracownicy Muzeum opowiadali odwiedzającym ciekawostki oraz 

organizowali konkursy i zabawy dla „dużych i małych” uczestników targów. Jednocześnie w targach 

brały udział Tramwaje Warszawskie i firma WPT (planująca członkostwo w WOT od 2015 r.). Idea 

współpracy pomiędzy TT Warsaw a Tramwajami Warszawskimi nawiązała się na spotkaniu członków 

WOT we wrześniu. 

 

Dzięki współpracy ze Stołecznym Biurem Turystyki odwiedzający stoisko WOT mogli zasięgnąć 

szczegółowych informacji u pracownika punktu informacji turystycznej.  

 



  
 

Debata z miastem i branżą turystyczną na temat wspólnej promocji 

Warszawy. 
 

Rok 2014 był rokiem dla WOT starań o poszerzenie WOT o warszawskie hotele. Dyrektor biura WOT 

odbyła szereg spotkań z dyrektorami generalnymi lub innymi przedstawicielami hoteli. Efektem tych 

spotkań była debata  11 grudnia 2014 r. nt. wspólnej promocji miasta, branży hotelarskiej i 

turystycznej. Jej inicjatorem był Erwin Verhoog – Dyrektor Generalny hotelu Hilton. 

Spotkanie miało miejsce w siedzibie członka WOT - Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina. Wzięli 

w nim udział intersariusze branży turystycznej, tour operatorzy, dyrektorzy kluczowych instytucji 

publicznych i atrakcji turystycznych, członkowie Zarządu WOT, a także wiceprezydent Miasta st. 

Warszawa Michał Olszewski i dyrektorzy kluczowych dla turystyki biur w Urzędzie Miasta,   

 

Rozmawiano o konieczności stworzenia wizerunku stolicy za granicą jako nowoczesnego miasta z 

bogatą ofertą dotyczącą zarówno sfery kulturalnej jak i turystyki biznesowej. 

Wiceprezydent Michał Olszewki wskazał WOT jako organizację sektora publiczno-prywatnego która 

może koordynować i kierować takimi działami. Uzgodniono, że w następnym etapie powstanie plan 

wspólnej promocji. 

 

WOT – platforma zmian w turystyce 

Poland Meetings Destination  

WOT zaangażował się w program Poland Meeting Destination realizowany przez Warsaw Voice. Jest 

to inicjatywa cyklicznych spotkań wszystkich instytucji, miast, regionów oraz osób, które pragną, aby 

Polska uzyskała dodatkowy, silny impuls gospodarczy, wynikający z pobudzenia dynamicznego 

rozwoju tzw. przemysłu spotkań, ze szczególnym naciskiem na biznesowo-konferencyjną turystykę 

przyjazdową. 

 

I edycja odbyła się 17 marca 2014 r. na Stadionie Narodowym i była częścią Meetings Week (17 - 

22.03.2014) – tygodnia  poświęconego promocji branży spotkań. Dwie kolejne odbyły się 

odpowiednio w Sofitelu w czerwcu i na giełdzie papierów wartościowych w październiku 2014 r. 

 

Prelegentami konferencji marcowej byli: Katarzyna Sobierajska, podsekretarz stanu, Ministerstwo 

Sportu i Turystyki; Rafał Szmytke, prezes, Polska Organizacja Turystyczna; Prof. Magda Antonioli 

Corigliano, europejski ekspert ekonomiki turystyki, Universita Bocconi, Milan; John Heeley, autor 

książki "Inside City Tourism - A European Perspective," dyrektor Best Destination Marketing; Christian 

Mutschlechner, dyrektor Vienna Convention Bureau; Alex Kloszewski, prezes Warsaw Destination 

Alliance, były vice prezes Warszawskiej Organizacji Turystycznej. 

 



  
 
WOT miał swoje stoisko podczas konferencji na którym oprócz miejskich materiałów promocyjnych 

Warszawy znajdowały się również materiały członków WOT. W ramach współpracy WOT miał do 

dyspozycji powierzchnię reklamową i publicystyczną na łamach Warsaw Voice  

 

 

 

Warszawska Organizacja Turystyczna – współpraca w organizacji 

 
 
 
 
W 2014 odbywały się cykliczne spotkania członków 
WOT. Ideą spotkań jest wzajemne poznanie się 

członków, możliwość dzielenia się pomysłami, nawiązania współpracy i podjęcia wspólnych działań 
oraz prezentacja siedziby danej instytucji. Każdy członek stowarzyszenia może przyprowadzić jedną 
osobę będącą zainteresowaną członkostwem lub chcącą bliżej poznać charakter i strukturę WOT. 
 
Do tej pory odbyły się : 
Kwiecień 2014 – spotkanie w siedzibie Monopol Warszawski. 
Maj 2014 – spotkanie w Urzędzie Miasta st. Warszawa ,Wydział Zarządzania Marką, spotkanie 
poświęcone tematowi Marki Warszawa. 
Wrzesień 2014 – spotkanie w siedziba Tramwajów Warszawskich, prezentacja działań WOT i WCB. 
Grudzień 2014 – spotkanie w Muzeum Czar PRL, Adventure Warsaw – inauguracja i prezentacja nowej 
strony WOT. 

 
 
WSPIERANIE DZIAŁAŃ CZŁONKÓW WOT  
 

WOT partnerem wystaw w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa. 

Wspierając działania i inicjatywy członków organizacji WOT objął patronatem medialnym dwie 

wystawy w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa. Informacje o wydarzeniu zostały rozesłane do całej 

bazy mailingowej oraz były regularnie zamieszczane na profilu FB organizacji zachęcając do jej 

odwiedzenia. „Śladami Arkadego Fiedlera. Wyprawa do Peru” - 11 kwietnia – 28 czerwca 2014 

„Kossak nieznany. Rysunki i akwarele” - 4 listopada 2014 – 15 lutego 2015. 

 

Dzień Dziecka  

W ramach współpracy pomiędzy członkami WOT udało się skoordynować i zrealizować pomysł 

zorganizowania Dnia Dziecka dla grupy podopiecznych świetlicy środowiskowej Caritas Przystanek 13 

w Łodzi, których wspiera jeden z członków WOT - ICP Group SA . 



  
 
Dzieci zwiedziły Warszawę korzystając z darmowego wjazdu na XXX piętro Pałacu Kultury i Nauki a 

także odwiedzając Muzeum Warszawy gdzie miały możliwość uczestniczyć w lekcji muzealnej i 

poznać świat legend warszawskich dzieciom co stanowiło dla nich olbrzymią atrakcję i niezapomniane 

przeżycie. 

 

Nowa strona internetowa WOT –www.wot.waw.pl 
 

Nowa strona internetowa WOT jest prowadzona w dwóch jeżykach : polskim i angielskim. Zawiera 

wszystkie podstawowe informacje o organizacji i jej członkach, o prowadzonych działaniach. 

W strefie członka dostępne są sprawozdania z realizowanych projektów, bazy danych, zdjęcia. 

 

W kalendarzu uzupełniane są na bieżąco wydarzenia członków WOT, ponadto zamieszczono 

kluczowe wydarzenia targowe w 2015 roku. 

 

 

Inne inicjatywy WOT 
 

 Współpraca z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Polską Organizacją Turystyczną - pomoc 

WOT przy okazji Światowego Dnia Turystyki 18 września ,  

 Pomoc przy konferencji OECD – 2.10 2014 – wybranie partnera do obsługi wizyty 

 Oprowadzanie po Warszawie strategicznych gości  POT– np. Eurovelo. 

 Dyrektor Biura WOT w kapitule konkursu na najlepszy produkt turystyczny województwa 

mazowieckiego  2014 r.  

 Prezentacja dyrektora biura WOT dla Toruńskiej Organizacji, spotkania ROT I LOT 

 Dyrektor Biura WOT członkiem komisji konkursowej na dyrektora Muzeum Karykatury 

 URZĄD MIASTA-konsultacje tematów turystycznych i promocyjnych prowadzonych przez UM 

(Biuro Kultury, Centrum Komunikacji Społecznej, Biuro Funduszy i Rozwoju Gospodarczego, 

Stołeczne Biuro Turystyki, Zarząd Transportu Miejskiego, Gabinet Prezydenta Olszewskiego, 

Biuro Sportu)  

 WOT wspiera aktywnie swoich członków w pozyskiwaniu wydarzeń: Warszawa miastem 

kandydatem do targów muzycznych WOMEX 2016 – platforma rozmów z Urzędem miasta, 

pomoc w organizacji wizyty studyjnej, wystawa Maxa Plancka 

 Produkt turystyczny „Chopin” – WOT członkiem zespołu roboczego, konsultacja pomysłów z 

touroperatorami, szansa na finansowanie z funduszy europejskich 

 Produkt turystyczny „Destynacja Napoleon” – WOT uczestnikiem spotkania w Pułtusku 

 WOT inicjatorem projektu długofalowego kalendarza wydarzeń  

 MROT,  STOŁECZNE BIURO TURYSTYKI- cykliczne spotkania z MROT i SBT na temat wspólnych 

projektów.  

 

 


