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Informacja prasowa 
 
 
Został ostatni miesiąc na wykorzystanie bonu turystycznego 
 
Tylko do 31 marca rodzice mogą płacić bonem turystycznym. Warto o tym pamiętać, by nie stracić 
świadczenia. To 500 zł na jedno dziecko, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością – 1000 zł. 
 
Na zapłacenie bonem za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terenie Polski rodzice mają 
czas tylko do końca marca 2023 roku. Sama usługa turystyczna może odbyć się później. Można nim 
choćby zaliczkowo dokonać przedpłaty za wyjazd dziecka na  letnie kolonie, obóz czy wycieczkę. 
 
Do tej pory w całym kraju transakcje bonami wyniosły 2 mld 871 mln zł, w regionie  
152 mln 867 tys. zł. Na Kujawach i Pomorzu do wykorzystania jest jeszcze 84,2 tys. bonów  
o wartości 36 mln zł. W kraju jest to 1 mln 600 tys. bonów o wartości ponad 715 mln zł.  
Są to zarówno bony, które częściowe zostały wykorzystane jak i te, które  nie zostały jeszcze 
aktywowane na PUE ZUS - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS  
w województwie kujawsko-pomorskim. 
 
Bon turystyczny to jednorazowe świadczenie w wysokości 500 zł na jedno dziecko,  
a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością – 1000 zł. Jeśli rodzice opiekują się dzieckiem 
naprzemiennie, każdemu z nich przysługuje bon w wysokości 250 zł. W sytuacji gdy dziecko ma 
orzeczoną niepełnosprawność, rodzice na postawie dołączonego skanu lub zdjęcia   
o niepełnosprawności dziecka otrzymają po dodatkowe 250 zł.  
 
Aby nie stracić świadczenia, nie wystarczy samo aktywowanie bonu, trzeba jeszcze nim zapłacić do 
końca marca. Z samej usługi turystycznej można skorzystać później. Płatności bonami turystycznymi 
przyjmuje obecnie ponad 28 tys. przedsiębiorców i organizacji pożytku publicznego w tym 622  
z województwa kujawsko-pomorskiego. Listę podmiotów, które honorują płatność bonem, można 
sprawdzić na stronie  Polskiej Organizacji Turystycznej.   
 
Zarówno aktywacja, jak i opłacenie usługi bonem turystycznym, jest bardzo prosta i nie przysparza 
żadnych trudności. Po aktywacji bonu na PUE ZUS, na adres e-mail przekazany zostanie 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. 

 
 

Krystyna Michałek 
regionalny rzecznik prasowy ZUS 
w województwie kujawsko-pomorskim 

 
 


