
Polski Bon Turystyczny 



BON TURYSTYCZNY

Branża turystyczna była przez wiele lat jedną z dźwigni rozwoju polskiej 
gospodarki. Polski Bon Turystyczny stał się jednym z rozwiązań, które 

pozwoliły podmiotom z branży, zminimalizować straty i odnaleźć się w 
nowej okołocovidowej rzeczywistości gospodarczej. Ma on wymiar 

przede wszystkim społeczny, stanowi wsparcie dla rodzin, ale działał 
również na rzecz przedsiębiorców i ich pracowników oraz stymulował 

popyt na turystykę krajową w ostatnich miesiącach



Polski Bon Turystyczny w liczbach 

• 4 MLD ZŁ   - ŚRODKI ZABEZPIECZONE NA REALIZACJĘ 
PROGRAMU Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID1 9

• 7 MLN  - dzieci objętych świadczeniem 
• 129 TYS - DZIECI Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

OBJĘTYCH DODATKOWYM ŚWIADCZENIEM 
• 4,3 MLN – bonów wygenerowanych w systemie PUE ZUS
• 26,4 TYS – przedsiębiorców zarejestrowanych w programie
• Nowelizacja ze stycznia 2021 (oferty jednodniowe, 2 usługi) 





www.dolnyslask.travel.pl
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Baza podmiotów przyjmujących płatności Polskim 
Bonem Turystycznym w województwach:



Ożywienie turystyki dzieci i młodzieży 
( szkoły, kolonie)

dominuje 
Turystyka rodzinna ( Badanie Travelist )

Jakie dodatkowe wydatki – oprócz zakwaterowania i wyżywienia – turyści 
brali pod uwagę przy planowaniu wakacji, 
• atrakcje dla dzieci - 59% badanych, rodziny wielodzietne aż 77%
• dodatkowe wyżywienie - 53%
• wynajem sprzętu sportowego i wodnego 31%
• wejściówki do muzeów i innych ciekawych obiektów 29%
• wycieczki fakultatywne (26%). 
• Zaledwie 6% respondentów zadeklarowało, że nie planuje żadnych 

dodatkowych wydatków. 



Turystyka rodzinna

Czy gdybyś nie otrzymał bonu mógłbyś pozwolić sobie na wyjazd 
rodzinny
• 15% w ogóle nie mogłoby pozwolić sobie na wyjazd 
• 12% miałoby co do tego wątpliwości 
• 21% rodzin z trójką dzieci bez bonu na pewno zostałyby w domu
• 37% rodzin wielodzietnych planowało wyjazd letni dzięki Polskiemu 

Bonowi Turystycznemu. 
• klienci korzystający z bonu rezerwują średnio o 10% dłuższe wyjazdy 

od tych, którzy podróżują bez niego. Dużą różnicę widać też. w 
wartościach transakcji - klienci korzystający z bonu przeznaczają na 
wypoczynek średnio 27% więcej, niż pozostali.



Ocena Programu Polski Bon Turystyczny
1254 respondentów tj. przedstawicieli 

przedsiębiorstw turystycznych z 373 gmin
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Ponad połowa badanych (51,3%) 
wskazała, że co najmniej 26% gości 
w ich obiektach po raz pierwszy 
skorzystało z wypoczynku dzięki 
Polskiemu Bonowi Turystycznemu. 
Turyści, którzy po raz pierwszy 
skorzystali z wypoczynku częściej 
wybierali obiekty w obszarach 
wiejskich. Odsetek gości, którzy po 
raz pierwszy skorzystali z ich usług 
dzięki Polskiemu Bonowi 
Turystycznemu, wyniósł ponad 50%



Dane ogólne dotyczące Polskiego Bonu 
Turystycznego (aktualne na 13.04.2021 r.)

 Liczba bonów wygenerowanych: 4 461 716 bonów

 Liczba bonów aktywnych: 3 419 579 bonów

 Liczba PBT wykorzystanych do realizacji płatności: 2 766 932 

 Suma płatności zrealizowanych z wykorzystaniem PBT: 2 211 047 619 zł



Dane dotyczące osób uprawnionych z województwa dolnośląskiego.
Województwo Liczba bonów Liczba bonów 

aktywnych
Liczba bonów 
nieaktywnych

Kwota zrealizowanych 
płatności PBT

Liczba bonów wykorzystanych 
w 100%

DOLNOŚLĄSKIE 324441 245462 78979 160 424 793 zł 160532







Dziękuję za uwagę 
Dokument zrealizowano na podstawie raportu opracowanego przez 
Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa 
w 2021 i na podstawie aktualnych otrzymanych z POT danych


