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Certyfikat Dobrych Praktyk Polskiej Organizacji Turystycznej 
 

Przyjmujesz płatności bonem turystycznym, dbasz o komfort wypoczynku dzieci, młodzieży oraz osób 

z niepełnosprawnościami? A może prowadzisz działalność na obszarze wiejskim lub masz w swojej ofercie aktywności 

prozdrowotne? Twój biznes koncentruje się na sektorze MICE, ale leży ci na sercu zrównoważony rozwój i twój wpływ 

na środowisko, lokalną kulturę i gospodarkę? Obojętnie co robisz, rób to dobrze. I potwierdź certyfikatem. 

Ideą i głównym celem projektu Certyfikat Dobrych Praktyk POT jest wsparcie branży turystycznej poszkodowanej przez 

pandemię COVID-19 oraz promowanie i wyróżnianie przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne najwyższej 

jakości i zgodnie z obowiązującymi przepisami. W pierwszej edycji projektu realizowanej w 2021 certyfikacji podlegały 

wyłącznie podmioty turystyczne uczestniczące w programie Polski Bon Turystyczny. Wzięło w niej udział 2,5 tysiąca 

przedsiębiorców z całej Polski, a wyróżnionych certyfikatem zostało 1548 liderów odpowiedzialnej i dostosowanej do 

potrzeb rodzinnego wypoczynku krajowej turystyki. 

Ponad 76% uczestników zeszłorocznej edycji certyfikacji przyznało, że udział w projekcie zwiększył liczbę transakcji 

realizowanych za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego. Ponad 89% ankietowanych wysoko oceniło też przydatność 

interaktywnej mapy, na której turyści mogą odnaleźć wyróżnione certyfikatem obiekty.  

 

Certyfikat Dobrych Praktyk POT – Edycja 2022 

 

Tegoroczny Certyfikat Dobrych Praktyk POT jest kontynuacją pierwszej edycji projektu Certyfikacja Podmiotów 

Turystycznych (CPT), do którego włączone zostały programy Obiekt Bezpieczny Higieniczne oraz Bezpieczny Obiekt 

MICE. Założenia nowej odsłony projektu zostały oparte na doświadczeniach i rozwiązaniach wypracowanych w trakcie 

zeszłorocznej edycji z uwzględnieniem oczekiwań przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji branży turystycznej, 

Departamentów Turystyki w Urzędach Marszałkowskich, ROT-ów i LOT-ów.  

 

W 2022 roku projekt Certyfikat Dobrych Praktyk POT umożliwia uzyskanie certyfikacji również podmiotom, które nie 

biorą udziału w programie Polski Bon Turystyczny, ale prowadzą działalność na terenie Polski i spełniają założenia jednej 

z kategorii: 

• Podróże z dziećmi  

• Turystyka bez barier  

• Turystyka na obszarach wiejskich  

• Turystyka prozdrowotna  

• Turystyka zrównoważona  

• Bezpieczny Obiekt MICE  

• Bezpieczny Obiekt Higieniczny   

 

Już teraz pokaż się z najlepszej strony i dołącz do bazy najlepszych obiektów turystycznych w Polsce. Szczegółowe 
informacje i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie certyfikat.pot.gov.pl. Zapraszamy do udziału w projekcie! 
 

https://certyfikat.pot.gov.pl/mapa-obiektow
http://certyfikat.pot.gov.pl/

