
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) 



Polski Bon Turystyczny dla przedsiębiorców 

W bazie Polskiego Bonu Turystycznego na koniec 2021 
zarejestrowanych zostało ponad 26 tysięcy podmiotów 

turystycznych przyjmujących płatności bonem. Nowelizacja 
ustawy o Polskim Bonie Turystycznym przyjęta przez sejm RP 
w styczniu 2021 roku pozwoliła na objęcie wsparciem z tytułu 
płatności Polskim Bonem Turystycznym jeszcze większej liczby 
podmiotów, poszerzając zakres usług o wycieczki jednodniowe 
lub imprezy turystyczne bez noclegu, obejmujące co najmniej 
dwie różne usługi realizowane przez organizatorów turystyki. 
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Ruch turystyczny w Polsce skoncentrowany jest na terenach 
przybrzeżnych województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego, w 
niektórych powiatach górskich, ośrodkach uzdrowiskowych i dużych 
miastach. Do niedawna do regionów o niewykorzystanym potencjale 
turystycznym można było zaliczyć niektóre powiaty górskie 
zlokalizowane na terenie regionów dolnośląskiego, czy śląskiego. 
Obecnie, dzięki zaangażowaniu LOT-ów i ROT-ów oraz lokalnych 
przedsiębiorców odpowiadających za doskonale przygotowaną i 
rozbudowaną bazę turystyczną obiektów i atrakcji, znajdują się one w 
czołówce regionów z największą bazą obiektów przyjmujących płatności 
Polskim Bonem Turystycznym i najwyższą liczbą płatności 
zrealizowanych za pośrednictwem bonu. 



Baza podmiotów przyjmujących płatności Polskim 
Bonem Turystycznym w województwach:



Ożywienie turystyki dzieci i młodzieży

Nowelizacja ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, która 
rozszerzyła katalog podmiotów przyjmujących płatności 

bonami o organizatorów także jednodniowych wycieczek, w 
tym półkolonii, wycieczek szkolnych i innych stacjonarnych 

zajęć dla dzieci, wpłynęła na większą dostępność, 
różnorodność oraz konkurencyjność oferty organizatorów 

turystyki, a tym samym zainteresowanie odbiorców



Turystyka rodzinna
Z badania Travelist dotyczącego tego, jakie dodatkowe wydatki – oprócz 
zakwaterowania i wyżywienia – turyści brali pod uwagę przy planowaniu 
wakacji, zdecydowania większość (59% wszystkich badanych, a w przypadku 
rodzin wielodzietnych aż 77%) na pierwszym miejscu wskazała atrakcje dla 
dzieci. Za nimi uplasowały się wydatki na dodatkowe wyżywienie (53%), 
wynajem sprzętu sportowego i wodnego (31%), wejściówki do muzeów i 
innych ciekawych obiektów (29%) oraz wycieczki fakultatywne (26%). 
Zaledwie 6% respondentów zadeklarowało, że nie planuje żadnych 
dodatkowych wydatków. Był to wyraźny sygnał dla przedstawicieli branży, że 
przygotowania na przyjęcie rodzin podróżujących z Polskim Bonem 
Turystycznym powinny obejmować również jak najwięcej dodatkowych 
atrakcji i animacji – przede wszystkim dla najmłodszych – a także poprawę 
jakości usług skierowanych do osób wypoczywających z dziećmi. 



Turystyka rodzinna

Wyniki badania Travelist pokazały, że gdyby nie perspektywa 
otrzymania PBT, aż 15% potencjalnych beneficjentów programu (czyli 
rodziców posiadających przynajmniej 1 dziecko do 18 r.ż.) w ogóle nie 

mogłoby pozwolić sobie na wyjazd, a kolejnych 12% miałoby co do tego 
wątpliwości. Przy trójce dzieci odsetek osób, które bez bonu na pewno 

zostałyby w domu, wzrastał do 21%, natomiast w przypadku rodzin 
wielodzietnych aż 37% planowało wyjazd letni dzięki Polskiemu Bonowi 

Turystycznemu. 
W rezultacie niemal jedna czwarta wszystkich osób uprawnionych do 
otrzymania bonu turystycznego oraz 45% rodzin posiadających więcej 

niż trójkę dzieci czekało z podjęciem decyzji o wyjeździe na jego 
przyznanie



Turystyka rodzinna

ze statystyk udostępnionych przez Travelist wynika, że 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. 
Beneficjenci bonu częściej korzystali z usług takich podmiotów jak 
Campingi, parki rozrywki, agroturystyka i kwatery prywatne oraz 

chętnie pozostawali poza wielkimi miastami



Ocena Programu Polski Bon Turystyczny

W lipcu 2021 roku Polska Organizacja Turystyczna przeprowadziła 
badanie, które służyło ocenie wybranych aspektów wprowadzenia 
Polskiego Bonu Turystycznego i jego wpływu na prowadzoną działalność.
Badanie przeprowadzono na próbie 1254 respondentów tj. 
przedstawicieli przedsiębiorstw turystycznych z 373 gmin, będących 
beneficjentami programu Polski Bon Turystyczny. Z przeprowadzonego 
badania wynika, że w czasie trwania pandemii Covid-19 program Polski 
Bon Turystyczny bardzo pozytywnie wpłynął na działalność 
uczestniczących w nim przedsiębiorstw, w tym wielu firm działających w 
obszarach wiejskich. 
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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 podmiotów turystycznych z podziałem na województwa.
Województwo Liczba 

podmiotów 
turystycznych

Liczba bonów 
wykorzystanych w 
podmiotach 
turystycznych

Liczba płatności 
dla podmiotów 
turystycznych 

Kwota płatności dla 
podmiotów turystycznych

MAŁOPOLSKIE 5440 677596 854178 471,4 tys. zł

POMORSKIE 6019 522952 583650 397,9 tys. zł

ZACHODNIOPOMORSKIE 4977 438943 478745 348,2 tys. zł

MAZOWIECKIE 1651 301855 341732 202, 7 tys. zł

DOLNOŚLĄSKIE 2356 240832 263224 170,1 tys. zł

ŚLĄSKIE 1952 167287 187464 112, 3 tys. zł

WIELKOPOLSKIE 1263 126318 144212 93, 8 tys. zł

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 1399 119411 139309 87, 6 tys. zł

PODKARPACKIE 1380 93689 112395 65, 3 tys. zł

LUBELSKIE 859 85371 108432 49 tys. zł

ŁÓDZKIE 596 76570 84331 47, 4 tys. zł

KUJAWSKO-POMORSKIE 741 71679 89634 45, 9 tys. zł

ŚWIĘTOKRZYSKIE 487 82189 96167 41, 1 tys. zł

PODLASKIE 529 34179 38687 25 tys. zł

OPOLSKIE 309 28914 32081 19 tys. zł

LUBUSKIE 319 22453 24647 16, 2 tys. 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 2022r. i na podstawie aktualnych otrzymanych z POT danych


