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Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się Obywatelka w sprawie uregulowań 

dotyczących Polskiego Bonu Turystycznego. Wnioskodawczyni zwróciła uwagę na 

sytuację rodziców zastępczych, którzy uprawnienie do świadczeń wskazanych w 

ustawie z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1038) nabyli po dniu 31 grudnia 2021 r., natomiast dzieci, nad którymi pełnią pieczę 

urodziły się w okresie uprawniającym je do uzyskania świadczenia w formie bonu 

turystycznego. Jednocześnie chodzi o sytuację, w której poprzedni opiekunowie 

prawni dziecka mieli przyznane prawo do świadczenia wychowawczego, jednak nie 

skorzystali ze świadczenia w postaci bonu turystycznego. Z kolei nowy opiekun prawny 
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chciałby jeszcze skorzystać z płatności bonem. Art. 4 ustawy stawia granicę czasową 

dla możliwości uzyskania świadczenia z bonu turystycznego, wiążąc to uprawnienie z 

przysługiwaniem w danym czasie innych świadczeń związanych ze wsparciem rodziny 

(przede wszystkim świadczenia 500 plus). Jednak obowiązująca regulacja nie 

przewiduje sytuacji, w której uprawnienie do bonu turystycznego, w powiązaniu ze 

świadczeniami wymienionymi w art. 4 ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, mogłoby 

zostać przyznane na rzecz nowego opiekuna w okresie pomiędzy dniem 1 stycznia 

2022 r. a dniem 30 września 2022 r., tak jak to może mieć miejsce, w sytuacji objęcia 

dziecka opieką zastępczą. Jednocześnie gdyby w sytuacji życiowej tego samego dziecka 

nie doszło do zmiany opiekuna prawnego, uprawnienie do bonu turystycznego byłoby 

możliwe do zrealizowania także we wskazanym okresie. Innymi słowy uprawnienie do 

bonu turystycznego nie „idzie” za dzieckiem, którego sytuacja prawna może ulec 

zmianie w okresie od wejścia w życie przepisów ustawy o Bonie Turystycznym do dnia 

wygaśnięcia możliwości płatności tym bonem.

Jednocześnie należy zauważyć, że ustawodawca wskazał, iż bon turystyczny ma na 

celu nie tylko wsparcie dla sektora turystyki dotkniętego skutkami ograniczeń 

wprowadzonych w okresie pandemii Covid-19, ale także pomoc rodzinie, w 

szczególności dzieciom, w realizacji potrzeb w odniesieniu do krajoznawstwa i 

turystyki. W postulacie tym realizuje się opiekuńcza funkcja państwa wobec rodziny 

(art. 71 ust. 1 Konstytucji) oraz dzieci objętych pieczą zastępczą (art. 72 ust. 2 

Konstytucji).

Mając powyższe na uwadze, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627, z późn. zm.) 

zwracam się do Pana Dyrektora z uprzejmą prośbą o przedstawienie stanowisko 

wobec opisanego problemu, jak też rozważenie możliwości przeprowadzenia zmian 

legislacyjnych we wskazanym powyżej zakresie.
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Z wyrazami poważania

Piotr Mierzejewski

Dyrektor Zespołu

/-podpisano elektronicznie/


