
Do druku nr 429 

Warszawa, dnia 19 czerwca 2020 r. 

 

 

Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania w dniu 19 czerwca 2020 r. 

do prezydenckiego projektu ustawy o Polskim Bonie Turystycznym 

(druki nr 423, 422 i 429) 

 

1) w art. 2 skreślić pkt 2; 

– KP PO KO 

– 

2) w art. 2 skreślić pkt 3; 

– KP PO KO 

– 

3) art. 4 nadać brzmienie: 

„Art. 4. 1. Osobą uprawnioną w rozumieniu ustawy jest osoba posiadająca stałe miejsce 

zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej: 

1) zatrudniona na podstawie stosunku pracy; 

2) wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie 

usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 

cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło;  

3) będąca przedsiębiorcą niezatrudniającym pracowników; 

4) będąca rolnikiem, w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 

r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174  i 782); 

5) pobierająca zasiłek dla bezrobotnych, o którym mowa w ustawie z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.); 

6) mająca ustalone prawo do emerytury i renty na podstawie ustawy z dnia 17 

grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, z późn.zm.); 

7) mająca ustalone prawo do emerytury i renty na podstawie ustawy z dnia 20 

grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników; 



2 

 

8) niepełnosprawna, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 

r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawna (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000, 1076 i 1925); 

9) legitymująca się orzeczeniem o częściowej niezdolności do pracy, 

całkowitej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy i 

samodzielnej egzystencji albo niezdolności do samodzielnej egzystencji, 

wydanym na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych; 

10) legitymująca się orzeczeniem o stałej albo długotrwałej niezdolności do 

pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji albo trwałej 

lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i 

do samodzielnej egzystencji, wydanym na podstawie przepisów o 

ubezpieczeniu społecznym rolników. 

2. Osobą uprawnioną jest także, dziecko osoby uprawnionej do ukończenia przez 

nie 18 roku życia, a jeżeli uczy - do ukończenia 26 lat oraz niespełniający 

kryterium, o którym mowa w ust. 2 małżonek osoby uprawnionej.”; 

– KP PO KO 

– 

4) art. 5 nadać brzmienie: 

„Art. 5. 1. Za pomocą bonu dokonuje się płatności za usługi hotelarskie, eventowe, 

gastronomiczne, agroturystyczne lub imprezy turystyczne realizowane 

przez przedsiębiorcę turystycznego, organizację pożytku publicznego, 

osoby prowadzące działalność agroturystyczną lub rolnika na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Za pomocą bonu osoba uprawniona może dokonywać płatności 

wielokrotnie, aż do wyczerpania wysokości przysługującego jej 

świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu. 

3. Bon nie podlega wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze oraz 

inne środki wymiany.”; 

– KP PSL Kukiz 15 

– 

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 4 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 5 i 6. 
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5) w art. 5 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Osobie uprawnionej przysługuje jednorazowy bon w wysokości 500 zł z 

przeznaczeniem na realizację usług turystycznych  lub usług hotelarskich na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej, świadczonych przedsiębiorcę turystycznego 

lub organizację pożytku publicznego.”; 

– KP PO KO 

– 

6) w art. 5 skreślić ust. 2; 

– KP PO KO 

– 

7) skreślić art. 6; 

– KP PO KO 

– 

8) w art. 7: 

a) ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygasa w dniu 30 czerwca 

2022 r.”, 

b)  ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Wygaśnięcie prawa do dokonywania płatności za pomocą bonu nie 

uniemożliwia korzystania z usługi hotelarskiej lub usługi turystycznej, o 

których mowa w art. 5 ust. 1, w przypadku gdy płatność za tę usługę 

hotelarską lub imprezę turystyczną dokonana za pomocą bonu nastąpiła do 

dnia 30 czerwca 2022 r.”; 

– KP PO KO 

– 

9) w art. 8: 

a) ust.1 nadać brzmienie: 

„1. W celu umożliwienia przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą 

bonu przedsiębiorca turystyczny lub organizacja pożytku publicznego 

realizujące usługi, o których mowa w art. 5 ust. 1, dokonują rejestracji na 
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profilu informacyjnym w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w 

art. 27.”, 

b) w ust. 2 w pkt 2 lit. c nadać brzmienie: 

„c) wykonywania działalności – w przypadku, gdy miejsce realizacji usług, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 jest inne niż adres zamieszkania lub 

siedziby;”, 

c) w ust. 2 pkt 6 nadać brzmienie: 

„6) informację o oferowaniu usług, o których mowa w art. 5 ust. 1;”, 

d) ust. 5 nadać brzmienie: 

„5. Dokonanie rejestracji oznacza zobowiązanie do zamieszczenia informacji 

o możliwości dokonywania płatności za pomocą bonu za usługi, o których 

mowa w art. 5 ust. 1, w szczególności w miejscu ich realizacji lub 

oferowania.”, 

e) ust. 6 nadać brzmienie: 

„6. Przedsiębiorca turystyczny lub organizacja pożytku publicznego 

realizujące usługi, o których mowa w art. 5 ust. 1, na bieżąco aktualizują 

dane, o których mowa w ust. 2, na profilu informacyjnym w systemie 

teleinformatycznym, o którym mowa w art. 27.”; 

– KP PO KO 

– 

10) w art. 10 ust. 3 nadać brzmienie: 

„3. Złożenie oświadczenia nie zwalnia przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji 

pożytku publicznego z obowiązku realizacji usług, o których mowa w art. 5 ust. 

1, za które do dnia złożenia oświadczenia przyjęto płatność dokonaną za pomocą 

bonu.”; 

– KP PO KO 

– 

11) w art. 18: 

a) ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. POT ustala prawo do świadczenia w formie bonu.”, 

b) skreślić ust. 3 i 4; 
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– KP PO KO 

– 

12) w art. 18 ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Ustalenie prawa do świadczenia w formie bonu następuje na podstawie 

informacji przekazanych przez: 

1) ministra właściwego do spraw rodziny, dotyczących osób uprawnionych i 

dzieci, na które tym osobom przyznano świadczenia lub dodatki, o 

których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a-b i pkt 2 lit. a-b, zawierającej 

dane, o których mowa w art. 26 ust. 1, lub 

2) organ emerytalno-rentowy wypłacający świadczenie, o którym mowa w 

art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. c-s i pkt 2 lit. c„ zawierającej dane, o których mowa 

w art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. a-e.”; 

– KP Lewica 

– 

13) w art. 19: 

a) w ust. 1 wyrazy „art. 18 ust. 2” zastępuje się wyrazami „art. 18 ust. 2 pkt 1”, 

b) w ust. 2 wyrazy „art. 18 ust. 2” zastępuje się wyrazami „art. 18 ust. 2 pkt 1”, 

c) w ust. 3 wyrazy „art. 18 ust. 2” zastępuje się wyrazami „art. 18 ust. 2 pkt 1”, 

d) w ust. 7 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem, a po pkt 2 dodaje się pkt 3 w 

brzmieniu: 

„3) ust. 1 pkt 2 lit. c - organ emerytalno-rentowy, o którym mowa w art. 18 ust. 

2 pkt 2, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za 

poprzedni miesiąc kalendarzowy.”, 

e) w ust. 9 wyrazy „wojewoda oraz starosta” zastępuje się wyrazami „wojewoda, 

starosta oraz organ emerytalno-rentowy, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2,”; 

f) ust. 10 nadać brzmienie: 

„10. Informacje, o których mowa w ust. 7, zawierają dane: 

1) osób uprawnionych oraz dzieci, na które przyznano prawo do 

świadczeń lub dodatków, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a-b i 

pkt 2 lit. a-b, lub 

2) osób uprawnionych, którym przyznano prawo do świadczeń, o których 

mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. c-s i pkt 2 lit. c 

– w okresie, za który składane są informacje.”; 
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– KP Lewica 

– 

14) skreślić art. 21; 

– KP PO KO 

– 

15) skreślić art. 22; 

– KP PO KO 

– 

16) w art. 23 ust. 1–3 nadać brzmienie: 

„1. Przyznanie prawa do świadczenia w formie bonu nie wymaga wydania decyzji 

administracyjnej.  

2. W przypadku, gdy osobie uprawnionej nie ustalono prawa do świadczenia w 

formie bonu w sposób, o którym mowa w ust. 1, POT, na wniosek osoby 

uprawnionej, ustala prawo do świadczenia w formie bonu w drodze decyzji 

administracyjnej. 

3. Odmowa przyznania, uchylenie, zmiana prawa oraz rozstrzygnięcie w sprawie 

nienależnie pobranego świadczenia w formie bonu następuje w drodze decyzji 

administracyjnej wydanej przez POT.”; 

– KP PO KO 

– 

17) skreślić art. 25; 

– KP PO KO 

– 

18) w art. 26 w ust. 1  w pkt 1 skreślić lit. f; 

– KP PO KO 

– 

19) po art. 41 dodać art. 41a w brzmieniu: 

„Art. 41a. Żeby wszyscy byli zdrowi, piękni i bogaci, a Pani Minister Emilewicz, aby 

miała własny helikopter do rozrzucania pieniędzy nad Polską na każde 

wezwanie.”; 

– Konfederacja 
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– 

20) po art. 43 dodać art. 43a w brzmieniu: 

„Art. 43a.  Minister właściwy do spraw turystyki w terminach do dnia 31 sierpnia 2021 

r. oraz do dnia 31 sierpnia 2022 r. przedstawi Sejmowi informacje na temat 

realizacji ustawy, oceny skuteczności i efektów ekonomicznych 

wprowadzonych bonów.”; 

– KP PO KO 

– 

21) po art. 45 dodać art. 45a w brzmieniu: 

„Art. 45a. 1. Zwolnienia się z pobierania podatku od nieruchomości: gruntów, budynków 

i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w 

rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, zajętych 

na określone rodzaje działalności gospodarczej, w przypadku spadku obrotów 

gospodarczych lub pogorszenia płynności finansowej osób prowadzących tę 

działalność. 

2. Gminie, która utraciła dochody podatkowe w związku ze zwolnieniem, o 

którym mowa w ust. 1 przysługuje z budżetu państwa zwrot utraconych 

dochodów z podatku od nieruchomości.”; 

– KP PSL Kukiz 15 

– 

22) po art. 45a dodać art. 45b w brzmieniu: 

„Art. 45b. 1. Zwalnia się z opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której 

mowa w art. 71 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 i 284) za rok 2020 r. 

2. Gmina, powiat lub województwo, które utraciło dochody podatkowe w 

związku ze zwolnieniem, o którym mowa w ust. 1 przysługuje z budżetu 

państwa zwrot utraconych dochodów z tytułu użytkowania wieczystego.”; 

– KP PSL Kukiz 15 

– 

Sporządzono w Biurze Legislacyjnym 

 

 

                Tłoczono z polecenia  Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 


