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Ponad 546 tys. wydanych bonów turystycznych na kwotę 468 mln zł 
 
Polacy za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS aktywowali już ponad 546 tys. bonów 
turystycznych na kwotę ok. 468 mln zł. Z każdym dniem rośnie również liczba podmiotów turystycznych  
i organizacji pożytku publicznego, które chcą świadczyć swoje usługi w ramach bonu. Bonem można zapłacić 
już u ponad 14,1 tys. zarejestrowanych podmiotów turystycznych. 
 
Obsługa bonu odbywa się przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Nie trzeba składać żadnego wniosku, 
wystarczy zalogować się na PUE ZUS i aktywować bon podając swoje dane kontaktowe – adres e-mail  
i nr telefonu komórkowego. Co ważne na PUE ZUS zakładka Polski Bon Turystyczny jest widoczna u osoby, 
która składała wniosek o 500+.- informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa 
kujawsko-pomorskiego. 
 
Po aktywacji bonu, na adres e-mail przekazywany jest kod obsługi płatności. Trzeba go podać, kiedy płaci się 
bonem za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną na terenie Polski. Każda płatność jest potwierdzona 
jednorazowym kodem autoryzacyjnym, który jest wysłany SMS-em. Na stronie Polskiej Organizacji 
Turystycznej dostępna jest wyszukiwarka zarejestrowanych podmiotów turystycznych, u których można 
zapłacić bonem. Jest ich już ponad 14,1 tys. Do tej pory beneficjenci wykonali około 63 tys. płatności bonami 
na łączną kwotę niemal 45 mln zł – dodaje rzeczniczka. 
 
Jeżeli bon nie jest widoczny u osoby, która jest uprawniona do pobierania świadczenia wychowawczego 
Rodzina 500+, to należy złożyć do Polskiej Organizacji Turystycznej wniosek o ustalenie prawa do bonu lub 
dodatkowego uprawnienia do bonu. Do wniosku należy dołączyć informację o przyznaniu świadczenia 
wychowawczego Rodzina 500+ wydanego przez właściwy organ. Wniosek można złożyć papierowo na adres 
POT (ul. Janińska 32, 32-020 Wieliczka) lub elektronicznie na skrzynkę ePUAP Polskiej Organizacji Turystycznej. 
Wzór wniosku jest już dostępny na stronie www.bonturystyczny.gov.pl. POT rozpatrzy wniosek i wyda 
decyzję. 
 
Na każde dziecko przysługuje bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością rodzice 
mogą liczyć na dodatkowy bon w wysokości 500 zł. Bon jest ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega 
wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. 
 
Aby uzyskać informacje na temat bonu, można skorzystać z całodobowej infolinii pod nr tel. 22 11 22 111. 
Pytania można też przesyłać na adres e-mail bon@zus.pl .  
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