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MINISTERSTWO
ROZWOJU

SEKRETARZ STANU
ANDRZEJ GUT-MOSTOWY

Data: 24 czerwca 2020
Znak sprawy: 

Pan
Adam Bondar 
Rzecznik Praw Obywatelskich

Dotyczy: Pisma w sprawie wprowadzenia bonu turystycznego 1000 plus.

Szanowny Panie,

Dziękujemy za przesłanie pisma nr  V.7224.95.2020.BA z dnia 04 czerwca 2020 r., dotyczącego 

„bonu turystycznego 1000 plus” i sugestii w nich zawartych. Działania Rządu skierowane są na rozwiązania, 

które mają służyć jak największej liczbie obywateli, bez ew. wykluczeń społecznych, kulturowych czy też 

religijnych. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja związana z epidemią COVID-19, powoduje podejmowanie 

szeregu działań tj. tworzenie przepisów prawa, projektów, programów oraz wytycznych bezpieczeństwa 

mających na celu wypracowanie najlepszych rozwiązań dla obywateli oraz m.in. branży turystycznej.

Kancelaria Prezydenta we współpracy z Ministerstwem Rozwoju opracowała projekt ustawy polskiego bonu 

turystycznego, który będzie przysługiwał osobie mającej w dniu wejścia w życie ustawy przyznane prawo do 

świadczenia wychowawczego lub dodatków oraz osobie, której w okresie od dnia następującego po dniu 

wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2021 r. przyznano również te prawa. Za pomocą bonu będzie 

można dokonać płatności za usługi hotelarskie1) lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę 

turystycznego2) lub organizację pożytku publicznego3) na terenie RP. Celem programu jest wsparcie 

finansowe zarówno polskich rodzin jak i branży turystycznej, bez względu na dochód oraz formę 

zatrudnienia beneficjenta. Kwota Polskiego Bonu Turystycznego, będzie wynosiła jednorazowo 500 zł na 

każde dziecko. Natomiast na dziecko niepełnosprawne przysługuje jedno świadczenie w formie bonu 

w wysokości 500 zł oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł. Okres ważności 

takiego świadczenia będzie obowiązywał do 31 marca 2022 r.

Projekt ustawy o Polskim Bonie Turystycznym został skierowany do Senatu RP. W chwili obecnej 

prawdopodobny termin wejścia w życie ustawy nie jest możliwy do sprecyzowania.

Podstawa prawna:

1. Usługa hotelarska, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 

hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

238 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568). 
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2. Przedsiębiorca turystyczny, o którym mowa w art. 4 pkt 7 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. 

o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

3. Organizacja użytku publicznego o której mowa w art. 20 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz 

z 2020 r. poz. 284).

Z poważaniem 
Andrzej Gut-Mostowy
Sekretarz Stanu

[podpisano elektronicznie]
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