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W nawiązaniłl do przesłanego pĘektu ustawy o zmianie usławy o Polskim Bonie TurysĘcznynl

(drrik senacki nr 394) pozwalam sobie przedstawić ponizszą opinię.

W/w projekt przewiduje wprcwadzenie upnawnienia do świadczenia w postaci jednorazowego bomul
turYstycznego w wysokoŚci 500 złotych dla osób pobierających enrerytrrry i renĘ
{zarówno z Funduszu

Ubezpieczeń Społecznych, jak i innych źródeł). Za pomocą bonu emeryci i renciścibędą niogli
dokonywaó płatnościza usługi hotelarskie i imprezy turystyczne ręa.lizowane na terytoriłm roiski pńz
Przeds!ębiorców turystycznych lub organizacje pozytku publicznego, w tenninie od dnia 1 wrześrria
2a2l do dnia 31 Fnarca 20żżtokw. Projektowana regulae_|a oznacza znacłącę tozszęrzęnie kręgu osćlr,
które dotychczas były objęte świadczeniem w postaci bonu turystycznego (ustawa o PoIskim Bonie
Turystycznym z dnia z dnia 15 lipca) o grupę emerytów i rencistów,
Warto przypornnieĆ, że jest to społecznośćlicząca blisko 10 milionów osób, Jak piszą twórcy ustawy,
Podstawowym celęm ustawy jest wsparcie branzy turystycznej, dotkniętej skutkami pandemii.
Niewątpliwie włączenie tak licznej grupy.jakrr potencjalnych beneficjentów bonu turystycznego nroźe
w z&aczącY sposób zasiliĆ przedsiębiorstwa tej branży, i to w najtrudniejsz;Ąn, ,,martwym'u sezonie
(prawo dokonywania płatnościza pofnocą bonu wygasa z dniem 31 rnarca 2a22 r.).

- co jako Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i lnwalid,ów clrcę
szczególnie mocno podkreŚlió - jest to rozwiązanie korzystne dia społecznościosób starszych. Bcn
turYstyczny w wysokości 500 ńotyah zwiększa dostępnośćfinansową wyjazdów i imprez
turysĘcznych, zwłaszcza dla osób o rriższych świadczeniach emerytalnc*rentowych, Jest ta szczególnie
waz§e Po rniesiącach yzyml,}sowęgo ,,zarnknięcia" seniorów w domach i ograniczenia relacji
sPołeeznych, gdyż pozwala odbudować kondycję zarówno psychiczną, jak f,tzycztlą clsób starszych
i jest rvafuTym elementem ich aktywizacji.
JednoczeŚnię

!V ten

sposób nowe przepisy sfużą realizaoji vłażnychcelów zarówno

jak i ekononricznych.
Biorąc powyższe pod uwagę, przedstawiony projekt regulacji zasługuje łia poparcio.

społecznych,

Z wyrazami szac,łlnku
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