
  
 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU i BIURA 
WOT ZA 2015 
 
 
W 2015 roku WOT otrzymało najwyższą w historii składkę  M.st. Warszawy - 950 000 zł. Załącznikiem 
do dokumentu jest sprawozdanie finansowe sporządzone przez księgową. Uchwałą Zarządu 
Sprawozdanie zostanie poddane zostało badaniu Biegłego Rewidenta. 
 

Sprawozdania finansowe za 2015 r 
 

 Plan WZ 1.04 2015 Realizacja Komentarz 

Przychody ok. 1 044 000 PLN ok. 1 133 826 PLN Składki członków, którzy 
przystąpili do projektu Warsaw 
City break to ok. 68 000 PLN 

Środki do 
dyspozycji w 
2015 rok:                                                 
 

 
ok. 1 359 000 PLN 
 

 
ok. 1 440 000 PLN 

Wyższe niż planowano środki 
wynikały ze zwiększenia liczby 
członków WOT 

Koszty ok. 1 138 000 PLN 

 

Ok. 1 150 000 PLN Wyższe niż przychody koszty 
pokryto ze środków pieniężnych 

Koszty 
organizacji i 
administracja 
biura max 30% 
budżetu                     

ok. 255 000 PLN 
22% 
 

ok. 290 000 PLN 
25% 

Wzrost wydatków na biuro 
wynikał z wyższych niż założono 
kosztów siedziby i kosztów 
prawnych. Konieczność zmiany 
siedziby wynikała z rozwoju 
organizacji. 

Koszty  
działalność 
statutową – 
min. 70 %,                                                   
 

883 000 PLN  
78% 
w tym: 
Turystyka 
konferencyjna 
666 000 PLN 
75% kosztów 
statutowych 
 
Turystyka 
indywidulana  
ok. 217 000 PLN 
25% kosztów 
statutowych 
 

860 000 PLN  
75% 
w tym 
Turystyka 
konferencyjna  
ok. 570 000 PLN 
66% kosztów 
statutowych 
 
Turystyka 
indywidulana  
ok. 290 000 PLN 
34% kosztów 
statutowych 

Niższe koszty dot. turystyki 
konferencyjnej wynikały z 
przesunięcia budżetu na 
początek 2016 r gdyż część 
projektów turystyki 
konferencyjnej zakończyła się 
na początku 2016 roku (kwota 
ok. 55 000 PLN). 
 
Nie zrealizowano zmiany strony 
internetowej. 
 
Różnica pomiędzy założonymi a 
zrealizowanymi proporcjami 
wydatków na turystyką 
konferencyjną a  indywidulaną 
wynikała z silnego rozwoju 
projektu Warsaw Citybreak. 



  
 

Stan konta na 
koniec roku 
2015 
 

ok. 221 000 PLN  
 

ok. 277 000 PLN (stan 
konta po 
uwzględnieniu 
zobowiązań 
krótkoterminowych)  

Przy tworzeniu planu na 2016 
uwzględniono kwotę środków 
pieniężnych 220 000 PLN, 
zachowując rezerwą na projekty 
rozpoczęte przez WCvB w 2015 – 
55 000 PLN 

 
 
Komentarz do realizacji planu 

 
Szacowane przychody były wyższe z powodu przystąpienia do organizacji nowych członków. W 2015 

M.st. Warszawa zapłaciło najwyższą w historii organizacji składkę 950 000 PLN. Przychody z innych niż 

miasta składek wyniosły ponad 177 tys. i były o 103 tys. wyższe niż w 2014. Ponadto pojawiły się 

przychody 6 tys. PLN z wspólnego projektu Warszawy Konferencyjnej. Do WOT w 2015 wstąpiło 27 

nowych członków. Obecnie stowarzyszenie liczy 64 członków (łącznie z wstąpieniami w 2016).  

Składki nowych członków były przeznaczone na działania promujące Warszawę. 
 

Środki finansowe jakie miał do dyspozycji WOT w 2015 roku wynosiły 1 440 000 PLN. Jest to suma 
środków pieniężnych na koncie pod koniec 2014 (po odjęciu zobowiązań krótkoterminowych) ok. 
315 000 zł + wpływy ze składek 2015 - 1 044 000 PLN (w 2014 roku było to około 885 000 PLN) i składki 
nowych członków (nie uwzględnione w momencie planowania) ok 81 000 PLN. 

 
Wydatki na działalność statutową w 2015 roku były wyższe niż w 2014 roku i niższe niż w planie z 
powodu finalizowania części działań Warsaw Convention Bureau na przełomie roku 2015/2016, a także 
niezrealizowania projektu zmiany strony internetowej warsawconvention.pl. Działanie to 
uwzględnione zostało w planie na 2016. 
 
 
Sprawa sądowa z byłym dyrektorem WOT Tomaszem Kułakowskim 
 
 
Wyrok Sądu nakazujący WOT zapłacić byłemu dyrektorowi WOT zapadł w 2014 bez wiedzy władz 
Stowarzyszenia -  korespondencja z Sądu nie dotarła do siedziby organizacji. Stowarzyszenie podjęło 
szereg czynności prawnych mających prowadzić do przywrócenia terminu sprzeciwu. W rezultacie 15 
kwietnia 2015 Sąd Okręgowy uchylił postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 16 września 2014 i oddał 
sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy. A 15 czerwca 2015 Sąd 
Rejonowy przychylił się do wniosku WOT i przywrócił termin złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty 
uznając, że WOT wykazał okoliczności iż bez własnej winy (z powodu nie otrzymania pism sądowych) 
nie dokonał sprzeciwu wobec nakazu zapłaty. Sąd w swoim postanowieniu zobligował strony sporu do 
próby zawarcia ugody. Postępowanie ugodowe toczyło się za pośrednictwem mediatora p. Anny 
Głowackiej z Polskiego Centrum Mediacji wskazanej przez Sąd.  W jego wyniku 13 stycznia 2016 zawarto 
ugodę na mocy której b. dyrektor zwróci WOT kwotę 24 000 PLN brutto. Ugoda czeka na 
uprawomocnienie. 
 
Decyzja Sądu z 15 czerwca 2015 pozwoliła WOT na złożenie wniosku do komornika o zwrot opłaty 
egzekucyjnej w wysokości 7 251,78 PLN, a po jego odrzuceniu przez komornika do złożenia w Sądzie 
Rejonowym ponownej skargi na czynności komornika. Sąd pozytywnie rozpatrzył skargę WOT i nakazał 



  
 
komornikowi zwrócić kwotę 7 251,78 PLN. Ta decyzja Sądu może być jeszcze zaskarżona przez 
komornika jak i przez p. Kułakowskiego, od którego komornik może dochodzić roszczeń bo do tego 
obliguje go postanowienie Sądu.  
Sprawę dla Stowarzyszenia prowadziła kancelaria p. mecenas Edyty Łasickiej.  
 
 
W 2015 Stowarzyszenie prowadziło szereg działań z inicjatywy Biura WOT lub członków WOT. Opisane 
są one w sprawozdaniu merytorycznym. Ponadto przez Zarząd WOT we współpracy z Urzędem Miasta 
została rozpoczęta inicjatywa zmian strukturalnych stowarzyszenia w oparciu o zmiany w zarządzaniu 
turystyką, które są planowane w mieście. Zmiany, które zainicjowało miasto mają doprowadzić do 
skuteczniejszego wykorzystywania narządzi promocyjnych jak targi czy wydawnictwa  tak by mogły 
wykorzystywać synergię z działaniami promocyjnymi partnerów turystycznych. 
 
 
 
 
 
 
Dokument przygotowany przez dyrektora biura WOT, zatwierdzony przez Zarząd WOT. 


