
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 

nr posiedzenia: 13 

data posiedzenia: 30 czerwca 2020 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 
 1. Rozpatrzenie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym (druk senacki nr 151, druki sejmowe 

nr 422, 423 i 429). 
 

Posiedzeniu przewodniczyła: 
 przewodnicząca komisji Maria Koc. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 
 senatorowie członkowie komisji: 

Jacek Bury, Wiesław Dobkowski, Mieczysław Golba, Mariusz Gromko, Jolanta Hibner, 
Maria Koc, Władysław Komarnicki, Antoni Mężydło, Krzysztof Mróz, Marek Pęk, 
Wojciech Piecha, Adam Szejnfeld, Dorota Tobiszowska, Jerzy Wcisła, 

 
 senatorowie: 

Krzysztof Kwiatkowski, Joanna Sekuła, 

goście, m.in.: 

Kancelaria Prezydenta RP: 
zastępca szefa Paweł Mucha ze współpracownikami, 
podsekretarz stanu Anna Surówka-Pasek ze współpracownikami, 

Ministerstwo Rozwoju: 
sekretarz stanu Andrzej Gut-Mostowy ze współpracownikami, 
 

 Kancelaria Senatu: 
pracownik Biura Legislacyjnego Piotr Magda. 

 
 

Ad 1.  

 Uchwalona ustawa dotyczy wsparcia polskich rodzin oraz polskiej branży turystycznej 
w związku z kryzysem spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. 
Wsparcie to polega na przyznaniu wskazanym w ustawie osobom świadczenia w formie tzw. 
bonu turystycznego o wysokości 500 zł na każde dziecko, przeznaczonego na sfinansowanie 
usług hotelarskich lub imprez turystycznych realizowanych na terenie kraju. Osobom 
wychowującym dzieci niepełnosprawne będzie ponadto przysługiwało dodatkowe świadczenie 
w formie bonu w wysokości 500 zł na każde dziecko. 
Poselski projekt przewidywał wprowadzenie instrumentu finansowego – czeku turystycznego 
o wartości 500 zł brutto na pokrycie kosztów pobytu we wszystkich kategoriach obiektów 
świadczących usługi noclegowe. 

https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/10888/druk/151.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/8BF5AE90E09613EFC125858B004078A7/%24File/423.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/5BAC63192B9D6426C125858C005BF444/%24File/429.pdf


 

 

Ustawę omówił zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha. 
Sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Andrzej Gut-Mostowy przedstawił pozytywne 
stanowisko rządu w tej sprawie. 
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Piotr Magda przedstawił opinię w sprawie ustawy wraz 
z uwagami i zaproponował odpowiednie poprawki. 
Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 
przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Finansów, 
związku Gmin Wiejskich RP oraz Visa Europe. 
Senator Wojciech Piecha zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Senator Adam Szejnfeld zgłosił 9 poprawek do ustawy. 
W wyniku głosowania komisja przyjęła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Poprawki senatora Adama Szejnfelda nie zostały przyjęte przez komisję, ale zostały zgłoszone 
jako wnioski mniejszości komisji. 
Sprawozdawcą komisji będzie senator Maria Koc. 
Sprawozdawcą mniejszości komisji będzie senator Adam Szejnfeld. 

Konkluzja: 
 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek, mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie 

poprawek do ustawy (druk senacki nr 151 B). 
 

 
W posiedzeniu komisji uczestniczyła osoba wykonująca zawodową działalność lobbingową: Katarzyna Cyrbus ze 
spółki Grayling Poland działająca na rzecz Visa Europe. 
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