…………………, dnia ………….
(miejscowość, data)

Wnioskodawca:

Polska Organizacja Turystyczna
Oddział Zamiejscowy do spraw
obsługi i promocji
Polskiego Bonu Turystycznego
ul. Janińska 32
32-020 Wieliczka
……………………………………………………………………………
(imię, nazwisko)
…………………………………………………………………………..
(PESEL)
………………………………………………………………………….
(adres1))
………………………………………………………………………….
(adres e-mail)

WNIOSEK
 o ustalenie prawa do świadczenia w formie bonu
 o ustalenie prawa do dodatkowego świadczenia w formie bonu 2).

1. Wnoszę o ustalenie prawa do świadczenia w formie bonu w drodze decyzji
administracyjnej.
Jestem osobą uprawnioną do pobierania świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ (tzn.
osobą, która składała wniosek o 500+). Świadczenie to zostało mi przyznane na:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Imię, nazwisko, PESEL, dziecka lub dzieci)
Po zalogowaniu się na platformę PUE ZUS nie pojawiła się w moim profilu zakładka oznaczona
[Polski Bon Turystyczny].
Do wniosku dołączam:
 informację z 2021 r. o przyznaniu świadczenia wychowawczego potwierdzoną za zgodność
z oryginałem przez organ właściwy do przyznania świadczenia wychowawczego 3).
 oryginalnego i aktualnego zaświadczenia organu właściwego do przyznania świadczenia
wychowawczego (zaświadczenie powinno zawierać: imię, nazwisko, PESEL Wnioskodawcy; imiona,
nazwiska, PESEL dzieci, na które zostało przyznane świadczenie; okres, na jaki świadczenie zostało
przyznane i w jakiej wysokości)

2. Wnoszę o ustalenie prawa do dodatkowego świadczenia w formie bonu w drodze decyzji
administracyjnej (uzupełnić, jeśli dotyczy dzieci legitymujących się orzeczeniem o
niepełnosprawności)
Do wniosku dołączam kopię orzeczenia, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca
2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1262).4)
Oświadczam, że moje dziecko …………………………………………………………………………………………………
(Imię, nazwisko, PESEL, dziecka lub dzieci)

legitymuje się orzeczeniem, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o
Polskim Bonie Turystycznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1262) (tj. orzeczeniem o
niepełnosprawności, częściowej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy,
całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji albo niezdolności do
samodzielnej egzystencji, 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). Jestem świadoma/y
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.4)

…………………………………………………….
(własnoręczny podpis)

Informacje/objaśnienia:
1) należy podać adres zamieszkania zgodny z podanym przy ubieganiu się o świadczenie wychowawczego
Rodzina 500+. Jeżeli jest to inny adres niż adres do korespondencji należy dodatkowo podać adres do
korespondencji.
2) Jeśli dziecko nie legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia
15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1262), nie należy zaznaczać.
3) Każda osoba uprawniona do pobierania świadczenia wychowawczego Rodzina 500+, powinna posiadać
wydaną przez właściwy organ informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego. Jednak w przypadku
przyznania świadczenia w formie bonu nie jest to dokument wystarczający. Niezbędne jest zaświadczenie
wydane przez organ właściwy lub informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego wydana po 18 lipca
2020 r. (kopia, wydruk mailowy) poświadczona za zgodność z oryginałem przez organ wydający. W związku z
powyższym, przed wysłaniem wniosku do Polskiej Organizacji Turystycznej, należy zwrócić się do organu
przyznającego świadczenia wychowawcze Rodzina 500+ o wydanie odpowiedniego zaświadczenia lub o
poświadczenie za zgodność z oryginałem posiadanych przez Państwa dokumentów wydanych po 18 lipca 2020 r.
Skan lub ksero zaświadczenia wydanego przez organ właściwy, jak również potwierdzona za zgodność z
oryginałem przez organ właściwy informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego wydana przed 18 lipca
2020 r. nie są wystarczające.
4) Wypełnia wyłącznie wnioskodawca, któremu przysługuje świadczenie na dziecko legitymujące się orzeczeniem
o:
a) niepełnosprawności, lekkim, umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, wydanym na
podstawie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
b) 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,
c) 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.
Jeśli treść ta nie dotyczy wnioskodawcy, najeży ją skreślić.

…………………, dnia ………….
(miejscowość, data)

……………………………………………………
(imię, nazwisko)
…………………………………………………………………………..
(PESEL)
………………………………………………………………………….
(adres)
………………………………………………………………………….
(adres e-mail)

Polska Organizacja Turystyczna
Oddział Zamiejscowy do spraw
obsługi i promocji
Polskiego Bonu Turystycznego
ul. Janińska 32
32-020 Wieliczka

WNIOSEK ¹

Niniejszym wnoszę o przyjęcie ode mnie oświadczenia, ze pobierałam/em w okresie od dnia
……………… do dnia ……………………² świadczenie wychowawcze (500+) na dziecko/dzieci:
.…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
(imię, nazwisko i PESEL dziecka)
złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.

................................................................
(własnoręczny podpis)

¹art. 75 § 2 KPA Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów
lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ administracji
publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności
za fałszywe zeznania.

² okres, na jaki przyznano świadczenie wychowawcze.

