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Minęły kolejne wakacje w cieniu pandemii. Wielu Polaków zdecydowało się spędzić je w kraju               
i zapłacić za wypoczynek Polskim Bonem Turystycznym. Świadczenie, którym zostało objętych ponad 7
milionów dzieci, to pomoc finansowa zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i przedsiębiorców z branży
turystycznej. 

Po wcześniejszym długotrwałym okresie ograniczeń, zakończone właśnie wakacje wyraźnie wskazują,
że program odegrał zarówno ważną rolę społeczną – dzięki niemu turystyka stała się łatwiej dostępna
dla osób o różnym statusie, stanie zdrowia i miejscu zamieszkania, oraz gospodarczą – pozwolił wielu
przedsiębiorcom turystycznym ochronić swoje biznesy i odrobić wielomiesięczne straty, a także
zachęcił wielu z nich do wyjścia z szarej strefy i prowadzenia legalnej działalności. To wciąż największy
w Europie projekt społeczno-gospodarczy, angażujący i integrujący rodziny oraz ożywiający krajowy
ruch turystyczny w trudnym okresie pandemii.

„Polski Bon Turystyczny okazał się ogromnym sukcesem. Liczba aktywacji i
wykorzystania bonu do opłacenia wakacyjnego wypoczynku pozwoliła wielu
przedsiębiorcom częściowo odrobić straty z wielu poprzednich miesięcy.
Wierzę, że pobudzony przez to rozwiązanie trend na turystykę krajową będzie
nadal się utrzymywał, Polacy będą aktywnie podróżować także w niższych
sezonach i te wakacje będą tylko punktem wyjścia do dalszej odbudowy dla
cłej branży"

 
 

Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii



MILIONY
BONÓW WYGENEROWANYCH W SYSTEMIE PUE ZUS

MILIARDY ZŁOTYCH 
ZABEZPIECZONE NA REALIZACJĘ PROGRAMU
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

MILIONÓW
DZIECI OBJĘTYCH ŚWIADCZENIEM

DZIECI ,  KTÓRE SKORZYSTAŁY Z

TYSIĘCY
DZIECI Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
OBJĘTYCH DODATKOWYM ŚWIADCZENIEM
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MILIARDA ZŁOTYCH
PŁATNOŚCI
ZREALIZOWANYCH
ZA POMOCĄ BONÓW

MILIONY 
BONÓW 
AKTYWOWANYCH

Źródło: dane ZUS na dzień 30 września 2021 r.
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5 MILIONÓW DZIECI,
KTÓRE SKORZYSTAŁY
ZE ŚWIADCZENIA
DO KOŃCA SIERPNIA



Pierwszy boom na tegoroczne wyjazdy z Polskim Bonem Turystycznym przyniosły maj             
i czerwiec, tuż po zniesieniu obostrzeń w branży turystycznej. Na koniec czerwca liczba
aktywowanych bonów wyniosła ponad 2 miliony .

Zainteresowanie bonem nie słabło przez całe wakacje i tylko w ciągu 2 miesięcy liczba
aktywacji wzrosła do 3 milionów .

Liczba aktywacji bonów turystycznych w okresie od 1 sierpnia 2020 do 31 sierpnia 2021:
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Na koniec czerwca suma płatności zrealizowanych za pomocą bonów wyniosła ponad 640
milionów złotych.

Na koniec sierpnia 2021 odnotowano już 2,6 miliona płatności zrealizowanych za pomocą
Polskiego Bonu Turystycznego, które przyniosły łącznie ponad 1,7 miliarda złotych ,  z czego
ponad 1 miliard wpłynął tylko w okresie dwóch wakacyjnych miesięcy – płatności
realizowane z bonem turystycznym rozkładały się równomiernie na lipiec i sierpień.

Kwota płatności zrealizowanych z wykorzystaniem bonów turystycznych w okresie od 1 sierpnia 2020 do 31 sierpnia 2021:
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Program Polski Bon Turystyczny pomaga właścicielom obiektów noclegowych                         
i turystycznych, prowadzącym legalną działalność gospodarczą, wypierać konkurencję
niezarejestrowanego najmu krótkoterminowego, a tym samym ograniczać szarą strefę. 

Podczas weryfikacji podmiotów turystycznych Polska Organizacja Turystyczna nawiązała
współpracę z gminnymi referatami zajmującymi się prowadzeniem ewidencji innych
obiektów świadczących usługi hotelarskie, o których mowa w art. 38 ust. 1-3 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek                             
i przewodników turystycznych. Dzięki programowi Polski Bon Turystyczny i związanym          
z nim działaniom weryfikacyjnym wielu przedsiębiorców świadczących usługi noclegowe,
wpisało się do ewidencji, co wcześniej mimo wysiłku i starań samorządowców było trudne
do wyegzekwowania. 

POT współpracuje z gminami w zakresie weryfikacji podmiotów, informowania                        
o warunkach rejestracji oraz zachęcania gospodarstw agroturystycznych i przedsiębiorców
turystycznych z danego regionu do wpisywania się do ewidencji. Pozytywny wpływ
programu na rejestrowanie przez przedsiębiorców swojej działalności widoczny jest m.in.
w takich gminach jak Bukowina Tatrzańska, Darłowo, Dziwnów, Jastarnia, Kościelisko,
Kraków, Łeba, Postomino, Szczecin, Solina, Sopot, Ustroń, miasto i gmina Ustka, Ustronie
Morskie, Wisła, Władysławowo czy Zakopane.

Wyraźnie wzrosła także ilość rejestrowanych płatności – usługi hotelarskie opłacane
częściowo lub w całości w formie bonu turystycznego, są dokumentowane paragonami          
i fakturami na zasadach ogólnych.
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Środki zrealizowane za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego, wpływają bezpośrednio na
konta przedsiębiorców turystycznych. Polski Bon Turystyczny to forma wsparcia, która
uwzględnia specyfikę branży turystycznej - system wzajemnych zależności i współpracę
pozasektorową. Poprzez objęcie dofinansowaniem organizatorów turystycznych, w tym
zbiorowego wypoczynku dzieci i młodzieży program Polski Bon Turystyczny rozszerzył
katalog podmiotów przyjmujących płatności bonami o organizatorów także jednodniowych
wycieczek, w tym półkolonii, wycieczek szkolnych i innych stacjonarnych zajęć dla dzieci,
wpłynął na większą dostępność, różnorodność oraz konkurencyjność oferty organizatorów
turystyki, a tym samym zainteresowanie odbiorców.

Płatności zrealizowane Polskim Bonem
Turystycznym w okresie od 1 sierpnia 2020
roku do 31 sierpnia 2021 roku w
województwach*: 
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Płatności zrealizowane Polskim Bonem
Turystycznym w okresie od 1 sierpnia 2020
roku do 30 września 2021 roku w
poszczególnych kategoriach*: 

Usługi hotelarskie
50.8%

Imprezy turystyczne
39.9%

Organizacje Pożytku Publicznego
9.3%

*Imprezy turystyczne i usługi hotelarskie - 8,49%, OPP - 0,77%



Wraz z pobudzeniem popytu na usługi turystyczne rośnie konsumpcja  w powiązanych z turystyką
sektorach gospodarki – w ramach ofert pakietowych i współpracy z organizatorami turystycznymi,         
z programu Polski Bon Turystyczny korzystają usługodawcy oferujący m.in. transport, usługi
przewodnickie (miejskie i górskie), piloci wycieczek, organizatorzy obozów, kolonii i półkolonii,
zielonych szkół czy wydarzeń sportowych. Wraz z pobudzeniem popytu na usługi turystyczne rośnie
także konsumpcja w gastronomii i rozrywce. 

Polska Organizacja Turystyczna aktywnie wspiera rozwój turystyki poprzez
zachęcanie przedsiębiorców do inwestowania w proces cyfryzacji m.in. w ramach
szkoleń z zakresu wykorzystywania technologii cyfrowych, współpracy i wymiany
doświadczeń oraz podnoszenia kompetencji w obszarach mediów
społecznościowych i wdrażania cyfrowej strategii biznesowej dla mikro, małych i
średnich firm turystycznych, które zarejestrowały się w bazie obiektów biorących
udział w programie Polski Bon Turystyczny. W szkoleniach przeprowadzonych
przez Departament Polskiego Bonu Turystycznego w 2021 roku wzięło udział blisko
150 przedsiębiorców, głównie właścicieli i przedstawicieli pensjonatów,
gospodarstw agroturystycznych, domków rekreacyjnych, atrakcji turystycznych,
towarzystw turystyczno-krajoznawczych i innych przedsiębiorców z branży
turystycznej.

USŁUGI POWIĄZANE

DIGITALIZACJA BRANŻY 



Potwierdzeniem, że wsparcie sektora poprzez
uruchomienie Polskiego Bonu Turystycznego było
oczekiwanym i skutecznym rozwiązaniem, są przede
wszystkim głosy samych przedsiębiorców. 

Polska Organizacja Turystyczna przeprowadziła
badanie, które służyło ocenie wpływu Polskiego
Bonu Turystycznego na pobudzenie rynku
turystycznego oraz uzyskanie dodatkowych korzyści
przez przedsiębiorstwa biorące udział w programie. 

Wyniki badania przeprowadzonego na próbie 1254
przedstawicieli przedsiębiorstw turystycznych z 373
gmin, będących beneficjentami programu Polski
Bon Turystyczny, potwierdzają, że program
pozytywnie wpłynął na działalność uczestniczących
w nim przedsiębiorstw, w tym wielu firm
działających na obszarach wiejskich.

Blisko 85% badanych firm pozytywnie ocenia
program, a aż 76% zyskało nowych klientów

dzięki rozszerzeniu oferty o propozycje
wypoczynku dla rodzin z dziećmi. 

 
Dzięki możliwości przyjmowania płatności i

korzystania z zaliczek opłacanych PBT
poprawiła się płynność finansowa co trzeciej

badanej firmy.  
 

Co piąty badany podmiot wskazał, że co
najmniej 26% jego przychodów pochodziło z
płatności Polskim Bonem Turystycznym, dla

ponad połowy badanych było to do 25%
przychodów.

Jak oceniacie Państwo Polski Bon Turystyczny jako
firma uczestnicząca w programie? 

Bardzo pozytywna
49.1%

Raczej pozytywna
35.5%

Ani pozytywna, ani negatywna
12%

Negatywna
1.6%



Wskaż miejsce prowadzenia działalności
związanej z oferowaniem usług z
wykorzystaniem Polskiego Bonu

Turystycznego 

Wieś
47.9%

Miasto
38.8%

Miasto i wieś
13.3%

Jaki rodzaj prowadzonych działalności
związanych      z oferowaniem usług z

wykorzystaniem Polskiego Bonu Turystycznego
prowadzisz?

Kwatery prywatne
39.3%

Inne
16.8%

Motel/pensjonat
12%

agroturystyka
11.4%

Hotel
8.5%

Biuro podróży
7.3%

Camping
3.9%

Czy Twoja firma korzystała ze wsparcia
rządowego w związku z pandemią COVID-19? 

Tak
60.1%

Nie
37.9%

Nie wiem
2%

Czy możliwość opłacania zaliczek Polskim Bonem
Turystycznym miała wpływ na płynność finansową

firmy?

Brak zdania
40%

Wpływ pozytywny
31%

Brak pozytywnego
wpływu

29%



Wskaż odsetek przychodów uzyskanych przez
firmę

w okresie ostatniego roku z płatności Polskim
Bonem Turystycznym 

0 250 500 750

Niemożliwy do oszacowania 

Powyżej 75% przychodu 

Od 51 do 75% przychodu 

Od 26 do 50% przychodu 

Do 25% przychodu 

Podaj korzyści uzyskane przez firmę związane
z uczestnictwem w programie Polski Bon

Turystyczny  

0 250 500 750 1000

Pozyskanie nowych klientów 

Rozszerzenie działalności promocyjnych i marketingowych 

Ochrona miejsc pracy 

Wprowadzenie nowych usług w celu udoskonalenia oferty 

zwiększenie skali działalności 

Inne 

Czy pozyskaliście Państwo nowych klientów dzięki wprowadzeniu nowych usług i udoskonaleniu oferty dla osób
korzystających z Bonu? 

Wprowadzenie nowych usług i pozyskanie nowych klientów
70%

Brak nowych klientów pomimo wprowadzenia nowych usług
30%

Czy pozyskaliście Państwo nowych klientów dzięki zwiększeniu skali działalności w związku z udziałem w
programie PBT?

Zwiększenie skali działalności i pozyskanie nowych klientów
76%

Brak pozyskania nowych klientów pomimo rozszerzenia działalności
24%



PONAD

BADANYCH PODMIOTÓW
ZAREKOMENDOWAŁOBY 
UDZIAŁ W PROGRAMIE
INNYM PRZEDSIĘBIORCOM 88%

99% PRZEDSIĘBIORCÓW
CHCIAŁOBY KONTYNUOWAĆ 
UDZIAŁ W PROGRAMIE 
W PRZYSZŁOŚCI
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Program Polski Bon Turystyczny przyczynił się do niwelowania społecznych skutków
pandemii – dzięki dodatkowym środkom na wypoczynek (często pierwszy wyjazd na
wakacje lub wycieczkę) turystyka stała się łatwiej dostępna dla osób o różnym statusie,
stanie zdrowia i miejscu zamieszkania, w tym z wcześniej wykluczonych grup m.in.
pochodzących z obszarów wiejskich i dzieci z niepełnosprawnościami. Dzięki PBT
wyjazdy w celach wypoczynkowych lub turystycznych mogą stać się elementem stylu
życia nie tylko dobrze wykształconych, zamożniejszych Polaków, ale także ludzi mniej
zamożnych, słabiej wykształconych, o niższej pozycji zawodowej.

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 na obszarach
wiejskich. Odsetek gości, którzy po raz pierwszy skorzystali z ich usług dzięki Polskiemu
Bonowi Turystycznemu, wyniósł ponad 50%

Brak szacowania
37.6%

Do 25% 
34.4%

Od 26 do 50%
16.9%

Od 51 do 75%
6.8%

Jaki jest odsetek gości, którzy po raz
pierwszy w życiu skorzystali z wypoczynku
dzięki Polskiemu Bonowi Turystycznemu?

Odsetek gości, którzy po raz pierwszy
skorzystali z wypoczynku dzięki Polskiemu
Bonowi Turystycznemu, a typ wybieranego

obiektu 

Agroturystyka
16.5%

Motel/pensjonat
15.8%

Kwatery prywatne
14.9%

Park rozrywki
14.6%

Camping
14.2%

Inne
13.4%

Biuro podróży
9.2%Źródło: badanie "OCENA PROGRAMU 

POLSKI BON TURYSTYCZNY" na zlecenie POT. 
Lipiec 2021



Uczestnicy badania „Aktywność turystyczna osób z niepełnosprawnościami" przeprowadzonego
przez Polską Organizację Turystyczną, wśród czynników, które ułatwiłyby podróżowanie,
najczęściej wskazywali większą akceptację otoczenia (24%) oraz większe dofinansowanie
wyjazdu (20%). Na liście oczekiwań znalazło się także m.in. dostosowanie ofert organizatorów
turystyki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, likwidacja barier architektonicznych w
przestrzeni publicznej, środkach transportu i obiektach turystycznych. 

19

AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Program Polski Bon Turystyczny stanowi
odpowiedź na potrzeby związane z większym
dofinansowaniem wypoczynku, zachęceniem
organizatorów turystyki do tworzenia ofert
dostosowanych do ograniczeń i preferencji
osób z dysfunkcjami, a także adaptacji
obiektów i atrakcji zgodnie z wymaganiami
tej grupy beneficjentów. 

Do dodatkowego świadczenia
w postaci Polskiego Bonu Turystycznego
uprawnionych jest ponad 170 tys. dzieci
z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Źródło: dane ZUS na dzień 30 września 2021 r.



Podmioty bez udogodnień
51.5%

Podmioty z
udogodnieniami

48.5%

Polska Organizacja Turystyczna przygotowała i wdrożyła projekt Certyfikacja Podmiotów
Turystycznych, którego celem jest wyróżnienie oraz promowanie obiektów i organizatorów
turystyki, świadczących usługi na wysokim poziomie, dbających o bezpieczeństwo podróżnych,
dostosowujących swoją ofertę do potrzeb turystyki rodzinnej i osób z niepełnosprawnościami.
Blisko 50% podmiotów spośród ponad 2,3 tys. biorących udział w projekcie spełnia warunki
bezpiecznego wypoczynku dla osób z niepełnosprawnościami i posiada infrastrukturę dostosowaną
do ich potrzeb, takich jak: w pełni przystosowane pokoje i łazienki, swobodny dostęp do sali
restauracyjnej, obniżona lada recepcyjna, windy, podjazdy, brak barier architektonicznych oraz
specjalne oferty biur podróży i imprez turystycznych.

Dostosowanie oferty dla osób z niepełnosprawnościami wśród obiektów biorących udział w projekcie Certyfikacja Podmiotów
Turystycznych:



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 realizowanych za pośrednictwem bonu.
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Baza podmiotów przyjmujących płatności Polskim
Bonem Turystycznym w województwach:

Liczba bonów wykorzystanych w podmiotach turystycznych:
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Poszanowanie wartości przyrodniczych,
kulturowych i społecznych obszarów
turystycznych, szacunek dla tradycji

społeczności lokalnych przy jednoczesnym
wykorzystaniu możliwości, jakie daje
turystyka dla rozwoju gospodarczego

regionu i poprawy jakości życia
mieszkańców, to kolejny z celów promocji
krajowej polityki turystycznej realizowanej

przez program Polski Bon Turystyczny. 
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Polska Organizacja Turystyczna promuje
lokalną turystykę z Polskim Bonem
Turystycznym m.in. poprzez ścisłą

współpracę  z regionalnymi organizacjami
turystycznymi, a także udział w Festiwalu

Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od
Kuchni”, udostępniając specjalną strefę

Polskiego Bonu Turystycznego
i zapraszając do udziału w wydarzeniach

mieszkańców regionów.



Istotne przy wyborze miejsc docelowych i działalności turystycznej kwestie higieny i
bezpieczeństwa podróży realizowane są przez Polską Organizację Turystyczną w ramach projektów
Certyfikacja Podmiotów Turystycznych oraz Obiekt Bezpieczny Higienicznie. Mają one na celu
dostosowanie turystyki do nowych wyzwań i zapewnienie turystom, pracownikom branży oraz
przedsiębiorcom najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnych z obowiązującymi wytycznymi
Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 

To pierwszy program, w którym przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycznej podczas
bezpośrednich wizyt monitoringowych w obiektach przeprowadzają weryfikację przedsiębiorców
zgłaszających się do projektu i stosowanie przez nich dobrych praktyk. 

Miejsca wyróżnione certyfikatem można już dziś znaleźć na mapie dostępnej na stronie
internetowej Polskiego Bonu Turystycznego bonturystyczny.gov.pl oraz stronie projektu
certyfikat.pot.gov.pl .  Turyści mogą rozpoznać je także po specjalnych oznaczeniach umieszczonych
bezpośrednio w obiektach, na ich stronach internetowych i w mediach społecznościowych oraz
Katalogu Dobrych Praktyk i certyfikowanych obiektów, który zostanie wydany przez Polską
Organizację Turystyczną po zakończeniu projektu. Zestaw wypracowanych podczas realizacji
projektu narzędzi, praktyk i standardów bezpiecznego wypoczynku będzie służyć jako wzór do
stworzenia wspólnych zasad dla całej branży i poszerzania bazy bezpiecznych obiektów w całej
Polsce. 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA 

http://bonturystyczny.gov.pl/
http://certyfikat.pot.gov.pl/


Do udziału w projekcie uprawnione są wszystkie podmioty turystyczne zarejestrowane w programie
Polski Bon Turystyczny – przedsiębiorcy turystyczni oferujący miejsca noclegowe, organizatorzy
turystyki oraz organizacje pożytku publicznego. Od początku trwania projektu zgłosiło się do niego
ok. 2,5 tysiąca podmiotów, a przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycznej odwiedzili 373
miejscowości w 16 województwach i odbyli bezpośrednie wizyty monitoringowe, podczas których
dokonali weryfikacji podmiotów i stosowanych przez nie dobrych praktyk zgłoszonych podczas
autocertyfikacji. Łącznie w całej Polsce potwierdzonym Certyfikatem Dobrych Praktyk może
pochwalić się już 1100 obiektów ,  ale ich liczba będzie nadal rosła – wizyty monitoringowe będą
odbywać się do końca listopada.

CERTYFIKACJA PODMIOTÓW TURYSTYCZNYCH



Największym zainteresowaniem projekt cieszył się w woj. małopolskim, w którym przystąpiła do
niego aż 1/5 wszystkich podmiotów przyjmujących płatności Polskim Bonem Turystycznym. 
W czołówce województw z największą liczbą zgłoszonych podmiotów znalazły się również woj.
pomorskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, śląskie i lubelskie. To tam turyści znajdą najwięcej
obiektów dostosowanych do turystyki rodzinnej i zapewniających swoim gościom, ale także
personelowi, najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Niemal 100% zgłoszonych podmiotów posiada udogodnienia lub specjalną ofertę skierowaną do
dzieci i ich opiekunów, a blisko 50% deklaruje także możliwość przyjmowania gości               
z niepełnosprawnościami.



Zbiór dobrych praktyk, które należy stosować podczas realizacji programu Polski Bon Turystyczny:

CERTYFIKAT DOBRYCH PRAKTYK



W 2021 roku (a także w sezonie letnim 2020) zorganizowany wypoczynek dzieci i młodzieży
podlega wytycznym sanitarnym przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Główny
Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia. W tym samym okresie obok kryterium
bezpieczeństwa pojawiła się równie silna potrzeba integracji. Poprzez objęcie dofinansowaniem
uczestników kolonii, półkolonii, obozów rekreacyjnych i innych form zbiorowego wypoczynku
program Polski Bon Turystyczny wspiera działania zmierzające do zachowania równowagi między
reżimem sanitarnym a ochroną zdrowia psychicznego uczniów oraz ich rozwojem osobistym i
społecznym. Jak wynika z rekomendacji Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, przygotowanych na
zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki – im szersza będzie oferta zajęć dających okazję do
wsparcia psychicznego oraz zdrowego rozwoju w różnych dziedzinach, tym mniej będzie dzieci i
młodzieży potrzebujących profesjonalnej pomocy psychologicznej. Właściwa troska o kondycję
psychiczną młodych ludzi wymaga umożliwienia im udziału w zajęciach wychowawczych i
edukacyjnych, a także stworzenia możliwości realizacji pasji, zażywania ruchu na świeżym
powietrzu, kontaktu z przyrodą, udziału w zajęciach sportowych, bezpośredniego kontaktu z
rówieśnikami. 

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.



Jednym z narzędzi aktywizacji społecznej,
edukacji turystów i kreowania wśród nich mody
na podróżowanie po Polsce jest wdrożone przez
Polską Organizację Turystyczną Mobilne
Centrum Edukacji Turystyczna Szkoła –
wielopoziomowy, długoterminowy i innowacyjny
projekt szkoleniowy skierowany do dzieci,
młodzieży i ich opiekunów, oraz wspierający
podnoszenie kwalifikacji i praktycznych
umiejętności w zawodach turystycznych.

Celem projektu jest edukowanie poprzez
zaangażowanie i bezpośrednie doświadczanie
otaczającego środowiska, łączenie tradycyjnej
edukacji z nowymi formami komunikacji,
doznaniami sensorycznymi i zabawą.

Na pokładzie MCETS promowany jest Polski Bon
Turystyczny jako narzędzie, które można
zrealizować opłacając pobyt dziecka na
wycieczce szkolnej, „zielonej szkole”, kolonii czy
obozie – harcerskim, sportowym, rekreacyjnym,
zarówno latem, jak i zimą. 

Bazując na danych dotyczących wykorzystania
Polskiego Bonu Turystycznego MCETS może
wesprzeć potrzebujące tego regiony dodatkową
dedykowaną akcją promocyjną.

EDUKACJA

Robot humanoidalny 
15 okularów VR 
20 tabletów z aplikacjami służącymi
edukacji i zabawie – m.in. z wykorzystaniem
augmentedreality
6 stołów multimedialnych 
Zwiedzanie oraz gry z wykorzystaniem VR
VR-owy wyścig kolarski
Podłogi interaktywne
Symulatory
Tradycyjne gry i zabawy – m.in.
kompletowanie plecaka turystycznego,
testowanie sprzętu rekreacyjnego,
kompletowanie apteczki turystycznej, nauka
korzystania ze sprzętu nawigacyjnego

288 m² atrakcji 
5 interaktywnych stref
20 nowoczesnych i różnorodnych
atrakcji:

http://m.in/
http://m.in/


Dynamika zmian zachodzących
w branży turystycznej jest nadal

stosunkowo duża.  To,  w jakiej
kondycji  będą przedsiębiorstwa

działające w branży i  jak zareagują
w dłuższej  perspektywie

konsumenci ,  będzie rzutować
na szybkość wychodzenia sektora

turystycznego z kryzysu
ekonomicznego, który został

wywołany przez pandemię.  Warto
jednak zwrócić uwagę także

na bardziej  długofalowe wyzwania.
 

Najbliższe lata będą nadal
wyzwaniem dla branży.  Znacznej
uwagi będzie wymagać wsparcie
sektora turystyki  przyjazdowej –
niezbędne jest dalsze kreowanie
popytu,  koordynacja wszystkich

działań i  przejrzysta komunikacja –
m.in dotycząca zasad czy wymagań

związanych z funkcjonowaniem
branży,  dobrych praktyk,

podróżowania i  korzystania
z obiektów turystycznych oraz
szeroka promocja Polski  jako

kierunku podróży.
 

Równolegle istotne dla gospodarki
jest umacnianie turystyki  krajowej

i  pozyskiwanie nowych turystów
pochodzących z kraju.
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Wraz z wysiłkami na rzecz normalizacji sektora turystycznego
należy stymulować rozwój turystyki, zapewniając podróżnym
bezpieczeństwo i atrakcyjną ofertę regionalnych i lokalnych
celów podróży, które będą siłą napędową ożywienia
gospodarczego. Utrzymanie popytu na krajową turystykę
wymaga dalszego promowania Polski jako miejsca
wypoczynku, m.in. poprzez podnoszenie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw, które stanowią podstawę
funkcjonowania sektora, szerszą ofertę i promocję turystyki
skierowanej do dzieci i młodzieży oraz większą elastyczność i
reaktywność na zmienną sytuację.
 
Należy także położyć nacisk na proaktywne podejście do
turystyki rodzinnej, integrację różnych działań i tworzenie
kreatywnej i inteligentnej gamy produktów przyjaznych
dzieciom i rodzinom, edukację dzieci i młodzieży poprzez
zaangażowanie i bezpośrednie doświadczanie otaczającego
środowiska oraz kształtowanie umiejętności turystycznych.
 
Ważnym aspektem jest podnoszenie kwalifikacji i zapewnienie
praktycznych umiejętności w zawodach turystycznych, aby
umożliwić pracownikom branży turystycznej dostosowywanie
się do zmian i zapobiec ich odpływowi do innych sektorów.
Edukacja, rozwijanie kompetencji kadr dla turystyki i
podnoszenie umiejętności ma kluczowe znaczenie dla
przyszłości sektora i odbudowy operacyjności podaży –
podnoszenia efektywności, jakości obsługi klientów, rozwoju
nowych rynków i przyciągania większej liczby turystów
regionalnych i międzynarodowych.
 
Dalszy rozwój turystyki będzie uwarunkowany także
postępującym procesem cyfryzacji. Oczekiwaną przez
konsumentów kompetencją podmiotów działających w branży
jest znajomość narzędzi cyfrowych i wykorzystywanie ich w
organizacji pracy, promocji i marketingu oraz usprawniania
procesów zakupowych i komunikacji z klientami.

http://m.in/




Polska Organizacja Turystyczna
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa


