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M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. 

o Polskim Bonie Turystycznym 

 

(druk nr 151) 

 

U S T A W A   z dnia  26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) 

<Art. 52zc. 

Wolna od podatku dochodowego jest wartość Polskich Bonów Turystycznych 

otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o Polskim Bonie 

Turystycznym (Dz. U. poz. ).> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 865, z późn. zm.) 

<Art. 38v. 

1. Do przychodów Polskiej Organizacji Turystycznej nie zalicza się przychodów 

otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 

ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 568 i 695), na realizację zadań wynikających z ustawy z 

dnia 19 czerwca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz. U. poz. …). 

2. W Polskiej Organizacji Turystycznej do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza 

się kosztów poniesionych na realizację zadań, o których mowa w ust. 1, 

sfinansowanych ze środków, o których mowa w ust. 1.> 
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U S T A W A   z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. poz. 1572 oraz z 

2020 r. poz. 569 i 695) 

Art. 21aa. 

1. Polski Fundusz Rozwoju, w celu uzyskania środków na realizację rządowego programu, o 

którym mowa w art. 21a ust. 1, może emitować obligacje na rynku krajowym i na rynkach 

zagranicznych. 

2. Zobowiązania Polskiego Funduszu Rozwoju z tytułu obligacji, o których mowa w ust. 1, są 

objęte gwarancją Skarbu Państwa, reprezentowanego przez ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych. 

[3. Do gwarancji, o której mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 8 maja 

1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre 

osoby prawne (Dz. U. z 2020 r. poz. 122 i 568), z wyjątkiem stosowanych odpowiednio 

art. 31, art. 43b, art. 44, art. 45 i art. 46 tej ustawy.] 

<3. Do gwarancji, o której mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 8 maja 

1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz 

niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2020 r. poz. 122 i 568), z wyjątkiem stosowanych 

odpowiednio art. 43b, art. 44, art. 45 i art. 46 tej ustawy.> 

4. Gwarancja, o której mowa w ust. 2, jest udzielana do wysokości 100% pozostających do 

wypłaty świadczeń pieniężnych wynikających z wyemitowanych obligacji objętych 

gwarancją wraz ze 100% należnych odsetek od tej kwoty i innych kosztów bezpośrednio 

związanych obligacjami, o których mowa w ust. 1. 

5. Polski Fundusz Rozwoju jest zwolniony z obowiązku ustanowienia zabezpieczenia do 

gwarancji, o której mowa w ust. 2, i wniesienia opłaty prowizyjnej. 

6. Rada Ministrów, na wniosek Polskiego Funduszu Rozwoju, uwzględniając cele programu, 

o którym mowa w art. 21a ust. 1, umarza wierzytelności Skarbu Państwa, powstałe z 

tytułu gwarancji, o której mowa w ust. 2, w całości lub części nie pokrytej wpływami 

Polskiego Funduszu Rozwoju uzyskanymi w związku z realizacją programu rozliczanego 

na podstawie ewidencji, o której mowa w art. 21a ust. 5, oraz sprawozdań, o których 

mowa w art. 21a ust. 2. 

7. Do emisji przez Polski Fundusz Rozwoju obligacji, o których mowa w ust. 1, stosuje się 

odpowiednio art. 39p-39w ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych 

oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 72 i 278). 
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U S T A W A   z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. poz. 568, 695 i 1086) 

Art. 65. 

1. W Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy się Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, 

zwany dalej "Funduszem", w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 

2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568). 

2. Prezes Rady Ministrów zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę określającą 

w szczególności zasady dokonywania wypłat ze środków Funduszu, o których mowa w 

ust. 3, na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych zadań związanych z 

przeciwdziałaniem COVID-19, oraz zasady zawierania porozumień, o których mowa w 

ust. 7. 

3. Wypłaty ze środków Funduszu są realizowane na podstawie dyspozycji wypłaty składanej 

do Banku Gospodarstwa Krajowego przez Prezesa Rady Ministrów. Prezes Rady 

Ministrów może upoważnić do składania dyspozycji wypłaty ze środków Funduszu 

dysponenta części budżetowej lub ministra kierującego określonym działem administracji 

rządowej zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 945, 1248, 1696 i 2170 oraz z 2020 r. poz. 284), określając 

jednocześnie zakres tego upoważnienia.  

4. Środki Funduszu pochodzą z: 

1)   wpłat środków pieniężnych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w 

art. 9 pkt 5-8 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 869, z późn. zm.), z wyłączeniem samorządowych osób prawnych, z 

wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu i środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

2)   środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych, które za zgodą Komisji Europejskiej mogą zostać przeznaczone na 

wsparcie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19; 
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3)   wpłat z budżetu państwa, w tym budżetu środków europejskich; 

4)   wpływów ze skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 66; 

5)   środków z wyemitowanych obligacji, o których mowa w art. 67 ust. 3; 

6)   innych przychodów. 

5. Środki Funduszu mogą być przeznaczane na: 

1)   finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem 

COVID-19; 

2)  wykup i zapłatę odsetek od obligacji, o których mowa w art. 67 ust. 3, oraz pokrycie 

kosztów ich emisji; 

3)   zwrot Bankowi Gospodarstwa Krajowego środków, o których mowa w art. 67 ust. 2, wraz 

z wynagrodzeniem w wysokości ustalonej z ministrem właściwym do spraw finansów 

publicznych; 

4)  zwrot wydatków poniesionych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem 

COVID-19. 

6. Ze środków Funduszu dokonuje się wypłaty wynagrodzenia prowizyjnego przysługującego 

Bankowi Gospodarstwa Krajowego. Wysokość wynagrodzenia jest ustalana w umowie, o 

której mowa w ust. 2. 

6a. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na finansowanie, dofinansowanie lub zwrot 

wydatków poniesionych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, 

o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 4, również w przypadku, gdy ustawa lub przepisy odrębne 

przewidują finansowanie tego rodzaju zadań z budżetu państwa, w tym w formie wpłat 

lub dotacji z budżetu państwa. 

6b. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na zwrot wydatków, o którym mowa w ust. 5 

pkt 4 i ust. 6a, poniesionych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem 

COVID-19 od dnia utworzenia Funduszu. 

7. Finansowanie lub dofinansowanie może zostać udzielone za pośrednictwem 

poszczególnych dysponentów części budżetowych, a środki dla poszczególnych 

dysponentów są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach pomocniczych Funduszu. 

Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie dyspozycji Prezesa Rady Ministrów zawiera 

z dysponentami części budżetowych porozumienia określające sposób i terminy 

przekazywania, rozliczania i zwrotu środków oraz ich sprawozdawczości. 
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8. Finansowanie lub dofinansowanie ze środków Funduszu może być udzielone jednostkom 

sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza tego sektora. 

9. Finansowanie lub dofinansowanie ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przekazanych przez Komisję 

Europejską na wsparcie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem skutkom 

COVID-19 jest udzielane zgodnie z procedurami obowiązującymi przy ich 

wykorzystaniu. 

10. Minister nadzorujący może zlecić podległym i nadzorowanym jednostkom sektora 

finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-8 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem samorządowych osób prawnych, 

realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zapewniając wsparcie ze 

środków Funduszu. 

11. Państwowe jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z 

Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki związane z 

przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku. 

12. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu oraz zarząd województwa dysponują 

środkami oraz opracowują plan finansowy dla rachunku, o którym mowa w ust. 11. 

13. Po zakończeniu roku budżetowego organy, o których mowa w ust. 12, przedkładają 

organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu 

planu finansowego rachunku, o którym mowa w ust. 11. 

14. Finansowanie lub dofinansowanie ze środków Funduszu stanowi przychód jednostki 

sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 9 pkt 5-8 i 14 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W planie finansowym jednostka wyodrębnia 

przychody z tytułu wsparcia i koszty związane z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym 

mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

15. Prezes Rady Ministrów może zwrócić się z wiążącym poleceniem do dysponentów części 

budżetowych, którym podlegają albo którzy nadzorują jednostki sektora finansów 

publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-8 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych, z wyłączeniem samorządowych osób prawnych, o informacje 

dotyczące w szczególności: 
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1)   wysokości środków pieniężnych jednostek na dzień przekazania informacji , z 

wyodrębnieniem środków z dotacji z budżetu i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

2)   znanych w dniu przekazania informacji zobowiązań jednostki dotyczących danego roku 

-   w terminie wyznaczonym , informując równocześnie ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych. 

16. Prezes Rady Ministrów na podstawie informacji, o których mowa w ust. 15, może wydać 

jednostkom sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-8 i 14 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem samorządowych osób 

prawnych, wiążące polecenie dokonania wpłaty środków pieniężnych do Funduszu, 

określając ich wysokość oraz termin wpłaty. 

17. Wpłaty środków pieniężnych, o których mowa w ust. 16, stanowią koszty tych jednostek, 

które ich dokonały. 

18. Prezes Rady Ministrów może nakazać Bankowi Gospodarstwa Krajowego zwrócić z 

Funduszu niewykorzystane w całości albo w części środki pieniężne tym jednostkom, 

które dokonały ich wpłaty, z wyłączeniem wpłat z budżetu państwa. 

19. Zwrot środków dokonany w bieżącym roku budżetowym stanowi zmniejszenie: 

1)   wpływów Funduszu; 

2)   wydatków jednostki sektora finansów publicznych, która otrzymała zwrot środków 

pieniężnych. 

20. Zwrot środków dokonany w kolejnym roku budżetowym stanowi: 

1)   wydatki Funduszu; 

2)   wpływy jednostki sektora finansów publicznych, która otrzymała zwrot środków 

pieniężnych. 

21. Bank Gospodarstwa Krajowego sporządza plan finansowy Funduszu, który określa w 

szczególności: 

1)   przeznaczenie środków Funduszu zgodnie z ust. 5; 

2)   kwotę planowanych do wyemitowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego obligacji w 

kraju i za granicą na rzecz Funduszu, o których mowa w art. 67 ust. 3; 

3)   maksymalną kwotę oraz termin obowiązywania gwarancji, o których mowa w art. 67 ust. 

4. 
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22. Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawia Prezesowi Rady Ministrów do dnia 15 

kwietnia danego roku bilans oraz rachunek zysków i strat za rok poprzedni. 

23. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje Prezesowi Rady Ministrów sprawozdanie z 

realizacji planu finansowego Funduszu w trybie i terminach określonych w przepisach 

dotyczących sprawozdawczości budżetowej. 

24. Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawia projekt planu, o którym mowa w ust. 21, do: 

1)   uzgodnienia - ministrowi właściwemu do finansów publicznych, 

2)   zatwierdzenia - Prezesowi Rady Ministrów 

-   w trybie i terminach określonych w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy 

budżetowej. 

25. Plan finansowy Funduszu stanowi podstawę dokonywania wypłat ze środków Funduszu 

oraz podstawę do przeprowadzenia emisji obligacji, o których mowa w art. 67 ust. 3. 

26. Okresowo wolne środki Funduszu Bank Gospodarstwa Krajowego może lokować w: 

1)   innych bankach; 

2)   w formie depozytu, o którym mowa w art. 78b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych; 

3)   papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa; 

4)   papiery wartościowe emitowane przez Narodowy Bank Polski. 

27. Suma lokat, o których mowa w ust. 26, w jednym banku lub grupie banków powiązanych 

ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, nie może przekroczyć 25% okresowo wolnych 

środków Funduszu. 

<28. W celu przeciwdziałania skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 Rada 

Ministrów może określić, w drodze uchwały, zasady rozdziału i przekazywania 

wsparcia na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego, zakres, 

sposób i termin przedstawiania informacji o wykorzystaniu wsparcia oraz wskazać 

dysponenta części budżetowej lub ministra kierującego określonym działem 

administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach 

administracji rządowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 945, 1248, 1696 i 2170 oraz z 2020 r. 

poz. 284) do udzielenia tego wsparcia.> 

Art. 67. 

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje do Funduszu środki 

niezbędne do terminowej obsługi zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji, o 
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których mowa w ust. 3, w przypadku gdy poziom środków Funduszu jest 

niewystarczający do obsługi tych zobowiązań. 

2. 
(3)

 W przypadku niedoboru na rachunku Funduszu środków niezbędnych do terminowej 

obsługi działań, o których mowa w art. 65 ust. 5, finansowanie ich realizacji może 

odbywać się, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, ze 

środków Banku Gospodarstwa Krajowego. 

3. Bank Gospodarstwa Krajowego może emitować obligacje w kraju i za granicą na rzecz 

Funduszu. 

4. Zobowiązania Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu wyemitowanych obligacji, o 

których mowa w ust. 3, są objęte gwarancją Skarbu Państwa, reprezentowanego przez 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

[5. Do gwarancji, o której mowa w ust. 4, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 8 maja 

1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre 

osoby prawne (Dz. U. z 2020 r. poz. 122), z wyjątkiem stosowanych odpowiednio art. 31, 

art. 43b, art. 44, art. 45 i art. 46 tej ustawy.] 

<5. Do gwarancji, o której mowa w ust. 4, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 8 maja 

1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz 

niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2020 r. poz. 122 i 568), z wyjątkiem stosowanych 

odpowiednio art. 43b, art. 44, art. 45 i art. 46 tej ustawy.> 

6. Gwarancja, o której mowa w ust. 4, jest udzielana do wysokości 100% pozostających do 

wypłaty świadczeń pieniężnych wynikających z wyemitowanych obligacji objętych 

gwarancją wraz ze 100% należnych odsetek od tej kwoty i innych kosztów bezpośrednio 

związanych obligacjami. 

7. Gwarancja, o której mowa w ust. 4, jest wolna od opłaty prowizyjnej. 

8. 
(4)

 Jeżeli odzyskanie wierzytelności Skarbu Państwa, powstałych z tytułu udzielonej 

gwarancji, nie jest możliwe, Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych, może umorzyć wierzytelność w całości albo części. 

9. Bank Gospodarstwa Krajowego jest zwolniony z obowiązku udzielania zabezpieczenia do 

gwarancji, o których mowa w ust. 4. 

10. Do emisji obligacji stosuje się odpowiednio art. 39p-39 w ustawy z dnia 27 października 

1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 72 i 278). 


