
„Nie taki bon turystyczny straszny…..”



Założenia projektu Polski Bon Turystyczny

➢Polski Bon Turystyczny jest formą wsparcia dla polskich 

rodzin oraz branży turystycznej w związku z trudną 

sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią COVID-19. 

➢Za pomocą bonu można zapłacić za usługi hotelarskie lub 

imprezy turystyczne w Polsce do końca marca 2022 r.



Podstawowe dane liczbowe:

➢883 tys. – tyle bonów aktywowali beneficjenci.

➢756 mln zł – na taką kwotę beneficjenci aktywowali bony.

➢Do tej pory zrealizowano bony na kwotę 172 mln zł.

➢Do programu dołączyło blisko 20 tys. podmiotów.



Kto może przyjmować płatności bonem?

Możesz przyjmować płatności bonem, jeśli:

➢ jesteś przedsiębiorcą turystycznym

lub

➢ prowadzisz organizację pożytku publicznego (OPP)

➢ realizujesz usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terytorium Polski

➢ Do przyjmowania bonu uprawnione są legalnie działające podmioty, wpisane do 

odpowiednich rejestrów. Podmioty przy rejestracji składają oświadczenia pod rygorem 

odpowiedzialności karnej.

➢ OPP nie musi być to tych rejestrów wpisana / musi być zarejestrowana jako OPP

➢ Musisz zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. 

➢ Następnie złożyć oświadczenie jako przedsiębiorstwo turystyczne lub organizacja pożytku 

publicznego (odhaczyć odpowiedni checkbox)

➢ Polska Organizacja Turystyczna (POT) na www.bonturystyczny.gov.pl zamieszcza listę 

przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do 

przyjmowania płatności za pomocą bonu.



Za co można płacić bonem?

Usługa hotelarska to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi,

miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych

oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych (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).

Impreza turystyczna oznacza połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług

turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające określone ustawą

warunki (art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i

powiązanych usługach turystycznych – Dz. U. z 2019 r. poz. 548 oraz z 2020 r. poz. 568).

Zachęcamy do tworzenia pakietów usług!



Przedsiębiorcy turystyczni i organizacje pożytku publicznego, które 

chcą przyjmować płatności bonem za usługi hotelarskie lub imprezy 

turystyczne, muszą wpisać się na listę prowadzoną przez Polską 

Organizację Turystyczną (POT).

Można to zrobić wyłącznie za pośrednictwem PUE ZUS. Dlatego 

trzeba mieć profil na PUE ZUS

Aby przystąpić do programu Polski Bon Turystyczny na PUE ZUS, 

trzeba wypełnić "Oświadczenie  przedsiębiorcy turystycznego lub 

organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu 

Polski Bon Turystyczny"



Jak zarejestrować konto na PUE ZUS?

1. Wejdź na www.zus.pl i w nagłówku strony kliknij „Zarejestruj w PUE”.

Jeśli chcesz założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS musisz mieć 

ukończone 13 lat. Możesz to zrobić w kilku prostych krokach.

www.bonturystyczny.gov.pl

https://www.zus.pl/
https://www.zus.pl/pue/rejestracja


Jak zarejestrować konto na PUE ZUS?

2. Wybierz sposób rejestracji – masz do wyboru: [Dla Ciebie], 

[Dla przedsiębiorców] oraz [Dla firm].



3. Następnie wskaż metodę rejestracji. 

Możesz zarejestrować się na portalu PUE bez wychodzenia z domu. Jeśli masz:

• profil zaufany bądź inną metodę identyfikacji, która jest dostępna na login.gov.pl –

wybierz [Profil zaufany/login.gov.pl],

• kwalifikowany podpis elektroniczny - wybierz [Twój kwalifikowany podpis 

elektroniczny],

• konto w banku, który świadczy taką usługę wspólnie z ZUS, wybierz [Twoja 

bankowość elektroniczna].

Wybierasz odpowiedni dla siebie sposób.

Część Twoich danych uzupełni się automatycznie w formularzu rejestracyjnym.

Jeśli nie masz żadnej z wymienionych metod, którymi mógłbyś online potwierdzić swoją 

tożsamość – wybierz [Do rejestracji]. Uzupełnij samodzielnie swoje dane w formularzu 

rejestracyjnym. W taki sposób założysz profil niezaufany i w ciągu 7 dni będziesz musiał 

zgłosić się osobiście do placówki ZUS i potwierdzić swoją tożsamość.

Jak zarejestrować konto na PUE ZUS?



4.Podaj swój adres email. Możesz uzupełnić także numer telefonu komórkowego.

5. Ustal hasło, którym będziesz logował się do swojego profilu. Hasło musi 

zawierać minimum 8 znaków, w tym małe i duże litery, znaki specjalne i 

cyfry. Twoje hasło nie może składać się z imienia, nazwiska oraz daty urodzenia.

6. Zaznacz pole „Nie jestem robotem” i zapoznaj się z regulaminem, a następnie go 

zaakceptuj (dwa pierwsze checkboxy są wymagane: – Akceptacja Regulaminu PUE

– Zgoda dotycząca danych adresowych i innych danych.).

7. Kliknij [Zarejestruj profil].

Login do portalu PUE ZUS otrzymasz na e-mail podany podczas rejestracji.

Jak zarejestrować konto na PUE ZUS?



Więcej na temat rejestracji na portalu PUE 

ZUS znajdziesz w ulotce:

➢Krok po kroku. Rejestracja, logowanie i 

ustawienia profilu.

https://www.zus.pl/documents/10182/167564/Rejestracja_i_logowanie.pdf/b43e762e-8924-415f-8057-7c0aafc9217c




Logowanie



Zarejestruj nowy wniosek



Wypełnij wniosek



W zależności od sposobu zaznaczania system weryfikuje wpisy. 









infolinia Polskiego Bonu Turystycznego: 22 11 22 111

Problemy techniczne

➢Dla przedsiębiorców i dla beneficjentów

➢Problemy z logowaniem

➢Problemy z przyjmowaniem płatności

➢Problemy z rejestracją

infolinia jest czynna 24/7



Jak przyjąć płatność bonem?

➢Aby przyjmować płatności bonem turystycznym, menedżer podmiotu turystycznego na PUE 

ZUS musi dodać przynajmniej jedną osobę w roli recepcjonisty. Menedżer może sam sobie 

nadać taką rolę.

➢Bez dodania recepcjonisty na PUE ZUS nie jest możliwe przyjmowanie płatności.

➢Płatność bonem możesz przyjmować za pomocą aplikacji dla recepcjonisty dostępnej na 

stronie bonturystyczny.zus.pl. 

➢Klient poda Ci kod obsługi płatności, który dostał e-mailem (może go też sprawdzić na 

swoim profilu na PUE ZUS), a następnie kod, którym potwierdzi płatność (otrzyma go 

esemesem w momencie transakcji).

http://www.bonturystyczny.zus.pl/


➢ opis transakcji - to pole możesz wypełnić jeśli chcesz

(możesz wpisać np. miejsce przyjmowania płatności, jeśli podmiot w kilku 

miejscach świadczy usługi)



➢ klient otrzyma esemes z kodem potwierdzającym płatność (6 cyfr) o treści:

„Rozpoczęto płatność bonem (kwota transakcji) dla (nazwa podmiotu turystycznego). 

Jeżeli wszystko się zgadza w ciągu 2 minut podaj recepcjoniście kod: (nr kodu)”

➢ poproś klienta o kod potwierdzający płatność i wpisz go do systemu



➢ Jeśli wpiszesz prawidłowy kod, klient otrzyma esemes: „Zatwierdzono 

płatność bonem (kwota) dla (nazwa podmiotu turystycznego). Do 

wykorzystania pozostało (kwota środków na bonie po transakcji)”

➢ Jeśli wpiszesz błędny kod obsługi płatności lub środki dostępne w ramach 

bonu nie wystarczają do zapłaty za usługę, wyświetli się komunikat o braku 

możliwości realizacji płatności i będziesz mógł poprawić kod lub kwotę

➢ Jeśli nie ma wystarczających środków na bonie, klient otrzyma esemes: „Z 

powodu braku środków na bonie odrzucono płatność (kwota transakcji) dla 

(nazwa podmiotu turystycznego). Do wykorzystania pozostało (kwota 

środków na bonie)”



➢ Jeśli wpiszesz błędny kod potwierdzający (z esemesa) wyświetli się 

komunikat: „Wybierz przycisk Wróć do płatności i ponownie wpisz 

kod z nowego SMS” (taki komunikat wyświetli się również jeśli  upłynie 

czas 2 minut na zatwierdzenie płatności)



ZUS ma 14 dni na zwrot środków

Po jakim czasie otrzymam 

zwrot środków z ZUS?

➢ ZUS rozlicza się z firmami i organizacjami honorującymi bon, przelewając im 

pieniądze w transzach na podane przez nich konto w systemie PUE ZUS.

➢Według naszych informacji podmioty otrzymują przelew na konto zazwyczaj w 

ciągu 10-14 dn.

➢ 26 sierpnia na konta przedsiębiorców i organizacji trafiło ok. 52 mln zł, 19 sierpnia, 

było to ok. 44 mln zł, a w pierwszej 12 sierpnia – ok. 23 mln zł. Daje to łączną 

kwotę ponad 119 mln zł.

➢ZUS robi przelewy raz w tygodniu, w środy.



Nieprawidłowo zrealizowany bon

➢ Zwroty uzyskane z tytułu niewykorzystanych bonów, o których mowa w art. 7 

ustawy, będą dokonywane na wyodrębniony rachunek Polskiej Organizacji 

Turystycznej prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego o nr 74 1130 1017 

0020 1417 3620 0010. Na ten rachunek należy zwrócić środki, wpisując w tytule 

przelewu numer bonu z jakiego zostały pobrane.

➢WAŻNE ! Środków nie można zwracać bezpośrednio na konto beneficjenta, 

ponieważ może to być potraktowane jako „wymiana bonu na gotówkę”. 



Czy przedsiębiorca może przyjąć bon i 

odmówić jego zwrotu?

➢Bon może być przyjmowany w formie zadatku.

➢ Jeśli rezerwacja była bezzwrotna, to przedsiębiorca nie ma obowiązku zwracania 

środków klientowi.

➢Wszystko zależy od tego, czy rezerwacja bądź zaliczka była zwrotna czy nie. 

WAŻNE! aby przedsiębiorca poinformował o tym beneficjenta na etapie zawierania 

umowy.

Jeśli przedsiębiorca zastrzegł w umowie z konsumentem, że zaliczka jest 

bezzwrotna, to nie ma obowiązku do zwrotu tych środków.



➢ Instrukcja „Jak zarejestrować podmiot turystyczny na PUE ZUS”

➢ Instrukcja „Jak dodać menedżera podmiotu turystycznego na PUE ZUS”

➢ Instrukcja „Jak dodać recepcjonistę podmiotu turystycznego na PUE ZUS”

➢ Instrukcja „Jak przyjmować płatności bonem turystycznym – instrukcja dla 

recepcjonisty”

➢ Instrukcja „Jak sprawdzić rozliczenia Podmiotu Turystycznego na PUE ZUS”

Przydatne linki / instrukcje

https://www.zus.pl/documents/10182/3512928/Instrukcja+wype%C5%82niania+o%C5%9Bwiadczenie+PBT/47350882-5888-e431-ebe0-9e78039acf1d
https://www.zus.pl/documents/10182/3512928/Jak+doda%C4%87+menad%C5%BCera+podmiotu+turystycznego+na+PUE+ZUS_.docx/68db1baf-53c8-9609-ab16-9eecafeb9c52
https://www.zus.pl/documents/10182/3512928/Jak+doda%C4%87+recepcjonist%C4%99+podmiotu+turystycznego+na+PUE+ZUS_.docx/39582bc3-8001-7687-5df9-52b93b7082ea


➢ "Polski Bon Turystyczny - oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego" 

➢ „Polski Bon Turystyczny – przyjęcie płatności bonem”

➢ „Polski Bon Turystyczny – recepcjonista i menadżer”

➢ „Polski Bon Turystyczny - rezygnacja przedsiębiorcy turystycznego z 

udziału w programie PBT”

➢ „Polski Bon Turystyczny – transakcje i saldo”

➢ „Polski Bon Turystyczny – dodawanie obiektów”

Przydatne linki / tutoriale YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=yZTYHlQRIc0&list=PLEwYh3FQu95oRg1-rPlB_xOC-MPptn09p&index=2&t=0s
https://youtu.be/v8cHBIgXlyI
https://youtu.be/uzJOAvrLvYM
https://www.youtube.com/watch?v=-ZWXLkUnpB0&feature=youtu.be
https://youtu.be/f9TOo89qBgU

