
  
 

 
PLAN DZIAŁANIA WARSZAWSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ NA 
2016                                           

 
 
W 2016 roku składka Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa  będzie najwyższa w historii WOT i wyniesie 
1 010 000 zł. Uchwała o składce w wysokości 950 000 złotych została już uchwalona przez Zarząd WOT, 
ponadto w związku z rozpoczętymi projektami „Warszawska oferta kulturalna” i „Warszawa kulinarna” 
planowane jest zwiększenie budżetu o dodatkowe 60 000 zł w dalszej części roku. Środki pieniężne, 
którymi dysponuje WOT na działania 2016 to  roku to ok. 220 000 PLN. Ponadto WOT planuje pozyskać 
środki  z innych źródeł finansowania (np. dotacja z Ministerstw).  
W 2016 roku będzie kontynuowany program zmian w organizacji w oparciu o zorganizowane w 2015 
przez Urząd Miasta warsztaty nt. turystyki. WOT opracuje plan promocji turystycznej na lata 2017-2020 
z uwzględnieniem zadań realizowanych przez różne jednostki miasta. 
 
Szacowane środki finansowe na 2016      ok. 1 430 000 PLN 
Składki członków        ok 1 150 000 PLN 
Składka dodatkowa miasta       ok.  60 000 PLN 
Środki pieniężne na działania 2016       ok. 220 000 PLN 
(stan konta na koniec 2015 - 297 000 PLN po odjęciu ok. 20 tys. zobowiązań krótkoterminowych i  
rezerw na projekty Warsaw Convention Bureau z przełomu roku 2015/2016)        
Szacowane koszty         ok. 1 420 000 PLN 
 
Wydatki związane z administracją –  max 30 % budżetu, obecnie szacowane na ok.  22% 
            
                     310 000 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 

 
Wydatki na organizację i działania statutowe – minimum 70 % budżetu, obecnie szacowane na ok. 78% 

  1 110 000 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 

 
Prowadzone przez biuro WOT projekty są w dużym stopniu zainicjowane przez członków WOT i 
związane są z celami statutowymi organizacji:  

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

2. Integracją środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i 
organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym Warszawy i jej okolic i budowa platformy 
współpracy 

3. Wzmacnianiem struktur Convention Bureau i wypracowanie standardów współpracy z partnerami 
biznesowymi, a także modelu finansowego 

4. Organizowaniem wizyt studyjnych planistów wydarzeń konferencyjno-kongresowych i tour operatorów 
5. Kreowaniem i upowszechnianiem wizerunku Warszawy jako miejsca atrakcyjnego turystycznie w kraju 

i za granicą 
6. Aktywnym pozyskiwaniem wydarzeń konferencyjnych i kongresowych dla Warszawy, 
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 w celu zbudowania synergii 
działań promocyjnych 

12. Rozwojem organizacji - poszerzanie listy członków WOT, przygotowanie długofalowej wizji rozwoju 
organizacji 
 
Budżet na działania statutowe zostanie podzielony na:  

1) turystykę konferencyjną -  działania i narzędzia Warsaw Convention Bureau, max 70% budżetu, na 2016 
szacowane ok. 62%  

2) działania dot. promocji turystycznej Warszawy, turystyki indywidualnej w tym turystyki kulturowej, 
platformy współpracy i integracji branży, min. 30% budżetu, na 2016 szacowane na ok. 38%. 
 

  TURYSTYKA KONFERENCYJNO-BIZNESOWA    

Budżet ok. 690 000 PLN, max 70% budżetu, na 2016 szacowane na ok. 62%  



  
 

 
Działania promocyjne Warszawy jako destynacji turystyki konferencyjnej, kongresowej, eventowej, 
wyjazdów motywacyjnych i innych zorganizowanych wyjazdów biznesowych prowadzone są przez 
zespół Warsaw Convention Bureau. Specyfika marketingu turystyki MICE wymaga budowania zespołu 
w oparciu o specjalistów z branży turystyki konferencyjnej. Taki zespół udało się zbudować w 2015 
roku. Pracuje on na co dzień z budowaną we własnym zakresie i we współpracy z partnerami bazą 
konferencji i kongresów, które Warszawa chce pozyskać. Warsaw Convention Bureau jest także od 
2015 platformą konsultacji z branżą odnośnie planów budowy centrum konferencyjnego. 
 
 
Zespół:  
Dyrektor biura (30% czasowego zaangażowania) 
Dyrektor działu Warsaw Convention Bureau 
Specjalista od rynku stowarzyszeń 
Specjalista od rynku korporacyjnego 
Młodszy specjalista od rożnych projektów  
Stażyści bezpłatni z uczelni 
Stażyści płatni przy ważnych projektach 
Budżet wynagrodzeń: ok. 375 000 PLN 
 
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: 

1) aktywne pozyskiwanie kongresów i konferencji i poszukiwanie klientów poprzez:  

 uczestnictwo w  targach i workshopach turystyki konferencyjnej (MCE CEE Berlin, IMEX i EIBTM) 

 wyselekcjonowanie listy wydarzeń kongresowych poprzez bazę ICCA (WCB członkiem od 2015) i 
aktywne ofertowanie tych wydarzeń 

 wsparcie wydarzeń branżowych typu The Meetings Space (luty 2016), 

 spotkania z lokalnymi przedstawicielami międzynarodowych organizatorów wydarzeń.  
2) Rozbudowywanie oferty wsparcia WCB dla wydarzeń. Planowany program wsparcia zakłada 26 

elementów (część z nich nadal w przygotowaniu), opisany został w podsumowaniu 2015. 
3) Organizacja wizyt studyjnych dla zagranicznych planistów spotkań.  
4) Reklama Warszawy w wybranych mediach. 

Budżet: ok. 170 000 PLN 
 
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  
 
Większość kosztów działań związanych z tym obszarem dotyczy kosztów osobowych. 
Budżet: ok. 10 000 PLN 
 
Obszar 3 – Tworzenie narzędzi wsparcia aktywnej i reaktywnej sprzedaży destynacji 



  
 
Obszar realizowany będzie przez:  

 Monitoring Przemysłu Spotkań – wiedza o wielkości i charakterystyce  rynku spotkań w Warszawie 

 Stały monitoring warszawskich obiektów MICE, opracowanie narzędzia na potrzeby strony 
internetowej, drukowana i elektroniczna wersja katalogu 

 Udostępnienie narzędzi promocji Warszawy na nowej stronie internetowej www.warsawconvention.pl 
w tym ofert produktów MICE, zdjęć i filmów promocyjnych, prezentacji multimedialnych 

 Prowadzenie ewidencji zapytań i baz danych klientów a także baz danych wydarzeń konferencyjnych 

 Prowadzenie kalendarza konferencji i kongresów 
Budżet: ok. 110 000 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 kluczowych wydarzeniach dot. sektora MICE, 
cykliczny kontakt z mediami. 
Budżet: ok. 25 000 PLN 
 
Obszar 5 
Wykorzystanie potencjału turysty konferencyjnego na potrzeby turystyki indywidualnej w tym 
turystyki kulturowej. Kontynuacja zainicjowanego w 2015 projektu 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. 
 
 

TURYSTYKA INDYWIDUALNA 
Budżet ok. 420 000 PLN, min 30% budżetu, na 2016 szacowane na ok. 38%  

 
Promocją Warszawy jako destynacji turystyki indywidulanej i turystyki leisure zajmuje się wspólnie 
Stołeczne Biuro Turystyki i Warszawska Organizacja Turystyczna. W 2016 roku WOT będą realizowane 
programy partnerskie tworzone przez poszczególne grupy członków. 
 
Zespół:  
Dyrektor biura (45% zaangażowania czasowego) 
Koordynator projektów 
Stażyści bezpłatni z uczelni 
Stażyści płatni przy ważnych projektach 
Budżet wynagrodzeń: ok. 160 000 PLN 
 
 
Opis planowanych działań: 
 
Warsaw Citybreak – wspólna promocja miasta i branży na 3 rynkach zagranicznych i prowadzenie 
kalendarza wydarzeń w Warszawie dla turysty zagranicznego. 
 
W 2015 zainicjowano ideę promocji Warszawy jako destynacji na przyjazdy weekendowe (szczególnie 
w okresach niższego obłożenia lipiec-sierpień i około świątecznego grudzień – styczeń) na rynku 
brytyjskim i szwedzkim. 



  
 
W 2016 wspólne działania promocyjne będą kontynuowane i poszerzone o rynek niemiecki. Działania 
będą realizowane poprzez wizyty studyjne i działania promocyjne w internecie i na targach. Projekt 
wyceniany jest zarówno we współpracy z zagranicznymi ośrodkami POT, przez niezależne agencje 
marketingowe, jak i przez portale rezerwacyjne. Ostateczny kształt programu zostanie zatwierdzony 
przez członków tego programu. Celem promocji jest wzrost ruchu turystycznego w weekendy i latem 
wśród turystów podróżujących indywidualnie i  zainteresowanych turystyką miejską w tym ofertą 
kulturalną miasta, a przez to wzrost obłożenia w hotelach w tych okresach lub wzrost cen. 
Ponadto w oparciu o analizę możliwych powodów przyjazdu do Warszawy WOT będzie kontynuował 
zapraszanie firm z branży hotelarskiej, lotniczej i a także okołoturystycznej – zakupowej, 
gastronomicznej nie będących członkami WOT do wstąpienia do organizacji. Nowe składki stanowiłyby 
budżet kampanii. 
Budżet: ok. 125 000 PLN + nowe składki 
 
Warszawska oferta kulturalna  
Promocja Warszawy jako destynacji interesującej do odwiedzenia poprzez ofertę warszawskich 
instytucji kultury. Program partnerski zakładałby identyfikację kluczowych wydarzeń kulturalnych w 
2016 lub 2017 i ich promocję wobec wybranych grup docelowych. Założono integrację niektórych 
działań z projektem Warsaw citybreak. W założeniu projektu są poszukiwania innych niż składki 
członkowskie modeli finansowania. 
Budżet: 40 000 PLN + nowe składki 
 
Warszawa Kulinarna - promocja Warszawy jako destynacji interesującej do odwiedzenia poprzez 
ofertę warszawskiej gastronomii. 
 
Program partnerski zakładałby identyfikację kluczowych kulinariów warszawskich, miejsc i warsztatów, 
zaproszenie ich do WOT, stworzenie i promowanie wspólnej oferty. Założono integrację niektórych 
działań z projektem Warsaw citybreak. 
Budżet: 30 000 PLN + nowe składki 
 
Targi 
WOT uczestniczył w targach BIT Mediolan 2015. W 2016 POT nie organizuje stoiska na tych targach. W 
ramach programu partnerskiego konsultowana jest obecność Warszawy targach Arabian Travel 
Market w Dubaju i World Travel Market w Londynie. Planowana jest współpraca merytoryczna przy  
targach TT Warsaw.  
Budżet: 20 000 PLN 
 
Szkolenia dla przewodników warszawskich  – tylko w sytuacji otrzymania dotacji z Ministerstwa 
  
 „Rozwój kompetencji zawodowych trenerów i egzaminatorów przewodnictwa i pilotażu 
turystycznego”  
Szkolenia, które zaplanowano w 2016 r. będą prowadzone według autorskiego programu 
opracowanego przez nowych, narodowych trenerów WFTGA, na podstawie międzynarodowych 
standardów pilotażu i przewodnictwa opracowanych przez Federację. Celem szkoleń będzie rozwój 
kompetencji zawodowych polskich pilotów i przewodników w zakresie umiejętności praktycznych, 
związanych z metodyką prowadzenia trasy pieszej, autokarowej i muzealnej. Oferta szkoleń kierowana 
jest do osób już pracujących w zawodzie, z założenia – posiadających wiedzę merytoryczną, lecz 
potrzebujących wzmocnienia umiejętności jej przekazywania (skuteczny przekaz, struktura i język 
wypowiedzi) i prowadzenia poszczególnych form zwiedzania (trasa piesza, autokarowa, muzealna). W 
ramach projektu powstanie baza przewodników warszawskich. 



  
 
 
Budżet: ok. 30 000 PLN 
W sytuacji nie otrzymania dofinansowania środki zasilą inne projekt promocji Warszawy.  
 
 
Integracja branży, rozwój organizacji 
WOT będzie kontynuował stały kontakt z branżą turystyczną. Spotkania członkowskie są platformą 
generowania inicjatyw i postulatów branży turystycznej. 
W ramach tych działań prowadzona i promowana będzie strona www.wot.waw.pl, organizowane 
spotkania grup programów partnerskich i ogólne spotkania członków WOT, dystrybuowany 
newsletter. Celem będzie także pozyskiwanie nowych członków.   
Budżet: ok. 15 000 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: 
100 metrów od metra 
W 2016 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, organizację spacerów szlakiem lokalnych atrakcji wokół stacji. 
W ramach programu w 2014 i 2015 prowadzone były cykle spacerów „100 metrów od metra”. 
 
Barometr turystyczny 
WOT planuje zainspirować miasto do stworzenia barometru turystycznego – internetowego narzędzia, 
które pozwalałoby skupić w jednym miejscu kluczowe statystyki dot. turystyki zbierane od partnerów 
prowadzących badania i udostępniane branży turystycznej. Chodzi zarówno o badania ruchu 
turystycznego jak i obłożenie w hotelach, odwiedzalność muzeów i inne statystyki pomagające w 
długofalowej i bieżącej działalności.  
 
Wisła produkt turystyczny – program partnerski 
Program partnerski zakładałby identyfikację kluczowych atrakcji nad Wisłą, zaproszenie ich do WOT, 
stworzenie i promowanie wspólnej oferty. 
 
Pakietowanie ofert hotelowych 
Kontynuacja działań rozpoczętych w 2015 - udrożnienie komunikacji pomiędzy hotelami a instytucjami 
kultury i innymi atrakcjami turystycznymi będącymi członkami WOT by stworzyć warunki współpracy 
do wspólnej promocji i możliwości tworzenia wspólnej oferty.  
 
Miasto przyjazne turystyce 
W 2015 WOT zainicjował program „Miasto przyjazne turystyce”, którego celem byłaby identyfikacja a 
docelowo rozwiązywanie problemów,  które wpływają hamująco na rozwój turystyki przyjazdowej do 
Warszawy. Kontynuacja projektu w 2016 roku. Opis dostępny na stronie WOT.  
 
 

http://www.wot.waw.pl/

