UCHWAŁA nr 19/RP/WOT/2018
Rady Programowej Warszawskiej Organizacji Turystycznej
z dnia 23 listopada 2018 roku
w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich, wpisowego i nowej kategoryzacji składek
członkowskich Warszawskiej Organizacji Turystycznej

Na podstawie § 22 ust 1 pkt 5 statutu WOT Rada Programowa WOT uchwala co następuje:

§1
Wysokość rocznych składek dla członków Warszawskiej Organizacji Turystycznej ustala się w
następujących wysokościach:

Rodzaj podmiotu
CZŁONEK ZWYCZAJNY:
HOTELE:
Sieci hotelowe (z prawem 1 głosu
na Walnym Zebraniu)
hotele /motele lub sieci
hotelowe/motelowe, w których
<liczba pokoi>jest mniejsza lub
równa 500
hotele/motele lub sieci
hotelowe/motelowe, w których <
liczba pokoi > jest większa niż 500
Sieci/firmy (z wyjątkiem
hoteli/moteli) posiadające wiele
obiektów/placówek zależnych (z
prawem 1 głosu na Walnym
Zebraniu)
OBIEKTY KONFERENCYJNE,
WYSTAWIENNICZE I TARGOWE
RESTAURACJE I OBIEKTY
GASTRONOMICZNE
TOUROPERATORZY,
ORGANIZATORZY ATRAKCJI
TURYSTYCZNYCH
FIRMY PCO i DMC
OBIEKTY KULTURY
FIRMY TRANSPORTOWE
LOTNISKA
LINIE LOTNICZE
USŁUGI MEDYCZNE/SPA
SPÓŁKI MIEJSKIE
CENTRA HANDLOWE

Wysokość składki (w PLN)

25 000 zł
20x< liczba pokoi>,- zł

[(10 000)*+ 12x (liczba pokoi>-500)],zł
Jednak nie więcej niż 25 000,-zł
20 000 zł

2 000 zł
2 000 zł
2 000 zł

2 000 zł
1 000 zł
3 000 zł
5 000 zł
5 000 zł
2 000 zł
3 000 zł
5 000 zł

UCZELNIE WYŻSZE
Dostawca usług
niewymienionych w powyższych
kategoriach
Inne (np. izby gospodarcze,
stowarzyszenia, organizacje
turystyczne i podmioty
gospodarcze niewymienione
powyżej)
CZŁONEK WSPOMAGAJĄCY

2 000 zł
2 000 zł

1 000 zł

nie mniej niż 1 000 zł

Niezależnie od obowiązujących składek możliwe jest również partycypowanie w kosztach realizacji
projektów realizowanych przez WOT. Wielkość budżetu ustalana jest indywidualnie w zależności od
projektu którego dotyczy.
§2
Wysokość wpisowego dla członków zwyczajnych pobierana jest jednorazowo i wynosi 500 PLN.
§3
Składki członkowskie należy wpłacać na konto WOT do dnia 31 marca roku, którego dotyczy składka.
§4
Członkowie przystępujący do WOT w drugiej połowie roku, płacą składkę równą połowie kwoty
podanej w § 1 niniejszej uchwały.
§5
Podstawa przystąpienia do WOT jest wypełnienie aktualnej deklaracji członkowskiej wraz z
obowiązującymi załącznikami.
§6
Uchwała obowiązuje od 23 listopada 2018 r.
Jednocześnie traci moc Uchwała nr 6/RP/WOT/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r.

