
Procedura przystąpienia do 
Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 

 
1. Podjęcie decyzji wewnętrznej o przystąpieniu do MROT poprzez wypełnienie „Deklaracji przystąpienia do MROT” oraz 

podjęcie uchwały o przystąpieniu (jeśli jest wymagane). 
2. Dołączenie do w/w dokumentów aktualnego wypisu z KRS lub innego rejestru i przesłanie kompletu na adres biura: 

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna 
Ul. Nowy Świat 27, lok. 2 
00-029 Warszawa 
oraz mailem: biuro@mrot.pl 

3. Członkowie przyjmowani są na posiedzeniu Członków Zarządu MROT. 
4. Opłaty: 

a) Wysokość wpisowego dla członków zwyczajnych MROT wynosi jednorazowo 500 złotych; 
b) Wysokość rocznych składek od 22 czerwca 2022 roku: * 

Lp. Podział członków MROT pod względem opłaty członkowskiej Wysokość składki  

1 Powiaty 6 000 zł 

2 Gminy wiejskie 2 500  zł 

3 Gminy - miasta pow. 100 tys. Mieszkańców 15 000  zł 

4 Gminy - miasta od 50 - 100 tys. mieszkańców 10 000 zł 

5 Gminy - miasta od 25 - 50 tys. mieszkańców 6 000  zł 

6 Gminy - miasta poniżej 25 tys. mieszkańców i gminy miejsko - wiejskie 3 500  zł 

7 Podmioty gospodarcze:  

- zatrudniające do 5 osób 1 000  zł 

- zatrudniające do 10 osób 1 500  zł 

- zatrudniające do 50 osób 3 000  zł 

- zatrudniające do 100 osób 6 000  zł 

- zatrudniające powyżej 100 osób 8 000  zł 

8 Izby gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą 2 500  zł 

9 Stowarzyszenia lub fundacje prowadzące działalność gospodarczą 600  zł 

10 Stowarzyszenia, fundacje lub inne organizacje działające non-profit 200  zł 

11 Instytucje Kultury 600  zł 

- zatrudniające do 10 osób 500  zł 

- zatrudniające do 30 osób 1 500  zł 

- zatrudniające powyżej 30 osób 2 000 zł 

12 Uczelnie  2 000  zł 

13 Inne podmioty oraz osoby fizyczne 2 000  zł 
*Wyciąg z Uchwały WZ nr 02/06/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku 

c) opłatę należy wnieść na konto MROT w Banku BNP Paribas Polska SA nr 12 1750 0012 0000 0000 3370 7193 w 
terminie do 14 dni od dnia otrzymania noty księgowej; 
d) członkowie wstępując do MROT w drugiej połowie roku płacą składkę równą połowie kwoty podanej w uchwale o 
wysokości składek. 

5. Członkowie są proszeni o poinformowanie Biuro MROT o zmianach zachodzących w zakresie reprezentacji podmiotu, 
osoby do kontaktu, adresu siedziby lub korespondencyjnym oraz wysokości zatrudnienia/ilości mieszkańców. 


