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Ostatnie dni na transakcje bonem turystycznym

W województwie śląskim jest ponad 48 tys. nieaktywnych bonów turystycznych. 31 marca tego roku 
upływa termin na pobranie i opłatę bonem. Natomiast wycieczka, pobyt w hotelu, zielona szkoła, czy 
kolonia letnia dla dziecka – wszystko to może się odbyć później. Ważne, by dokonać transakcji bonem do 
końca marca.  

- Informacje przypominające o końcu terminu na wykorzystanie bonu trafiają do mieszkańców województwa 
śląskiego. Zmniejsza się liczba bonów nieaktywnych i więcej jest tych, które już zostały w stu procentach 
wykorzystane. Obecnie liczba bonów nieaktywnych to 48 tysięcy, a całkowicie wykorzystanych jest już 330 
tysięcy na 485 tys. przyznanych - mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa 
śląskiego. 
Aby skorzystać z bonu nie wystarczy go aktywować przed końcem marca, ale także do tej daty trzeba nim 
zapłacić za imprezę turystyczną czy usługę hotelową. Natomiast sam wyjazd czy pobyt w hotelu może odbyć 
się później. 
W województwie śląskim do wykorzystania jest jeszcze 154 tys. bonów turystycznych. Są to zarówno bony 
nieaktywne, aktywne, lecz jeszcze nie wykorzystane nawet w części i te częściowo wykorzystane. Tylko w 
nieaktywnych bonach jest ponad 30,5 mln zł do wydania w firmach i organizacjach, które przystąpiły do 
programu Polski Bon Turystyczny. W całym kraju płatność bonami przyjmuje ponad 28 tys. podmiotów 
turystycznych, a w województwie śląskim 1,7 tys. 
Program Polski Bon Turystyczny (PBT) wystartował 1 sierpnia 2020 r. Bon turystyczny to jednorazowe 
świadczenie w wysokości 500 zł na jedno dziecko, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością – 1000 zł. - 
Bon jest dostępny na Platformie Usług Elektronicznych u rodzica, który pobiera lub pobierał świadczenie 500 
plus na dziecko. - Co do zasady bon turystyczny przysługuje rodzicom, którzy mieli prawo do świadczenia 
wychowawczego 500 plus w momencie wejścia w życie przepisów o bonie, a także jeśli nabyli do niego prawo 
między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. Niektórzy rodzice mogą skorzystać z bonu turystycznego, nawet 
jeśli złożyli wniosek o świadczenie wychowawcze po 31 grudnia 2021 roku. Chodzi o rodziców dzieci 
urodzonych między 1 października a 31 grudnia 2021 r., którzy wniosek o 500 plus złożyli w ciągu trzech 
miesięcy od dnia narodzin dziecka – wyjaśnia rzeczniczka.
Aktywacja świadczenia odbywa się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wystarczy, że po 
zalogowaniu na swoim koncie PUE rodzic uzupełni swoje dane kontaktowe, a następnie aktywuje bon, 
otrzymując unikalny 16-cyfrowy numer. Podczas opłaty bonem należy go podać, po czym opiekun SMS-em 
otrzymuje indywidualny kod, którym potwierdza transakcję.

W przypadku braku zakładki Polski Bon Turystyczny na indywidualnym profilu PUE ZUS osoby uprawnionej, 
należy złożyć do Polskiej Organizacji Turystycznej stosowny wniosek, którego wzór dostępny jest na stronie 
internetowej: https://bonturystyczny.polska.travel/.
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