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Załącznik nr 1 do Metryki Instrumentu Finansowego 
Pożyczka Re-aktywacja 

 
Wykaz sektorów/rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej  

o dużym potencjale tworzenia miejsc pracy1 
 

(kody PKD zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 w sprawie Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (PKD), Dz.U. 251, poz. 1885 ze zm.):  

 

Kod PKD 
(numer) 

                                                         Branże wg kodu PKD 

10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek 

10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych 

13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych 

13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych 

14.11.Z Produkcja odzieży skórzanej 

14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 

15.12.Z Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów 
kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich 

15.20.Z Produkcja obuwia 

16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych 

16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna 

16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych 

16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 

16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i 
materiałów używanych do wyplatania 

17.12.Z Produkcja papieru i tektury 

17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury 

17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych 

17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych 

                                                           
1 Niniejszy wykaz PKD ma charakter pomocniczy. Przy udzielaniu pożyczki (w tym preferencji) Pośrednik 

Finansowy każdorazowo zobowiązany jest do weryfikacji - w oparciu o właściwe akty prawa unijnego - 
możliwości udzielenia wsparcia ze względu na wykluczenia finansowania, w tym sektorowe (m.in. rybołówstwo  
i akwakultura, produkcja pierwotna produktów rolnych, sektor drogowy transportu towarów, działalność 
związana z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, działalność, która uprzywilejowuje towary 
krajowe w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy). 
Weryfikacja wykluczenia z finansowania nie może zostać przeprowadzona wyłącznie poprzez analizę 
kodu/kodów PKD, ale również w oparciu o całość zapisów dokumentów aplikacyjnych złożonych przez 
Ostatecznego Odbiorcę, w szczególności pod kątem spełniania przez Inwestycję Celów, o których mowa w pkt. 
IV Metryki. 
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17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury 

18.12.Z Pozostałe drukowanie 

20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych 

21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych 

22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy 

22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych 

22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 

22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 

22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 

23.12.Z Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego 

23.13.Z Produkcja szkła gospodarczego 

23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu 

23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu 

23.91.Z Produkcja wyrobów ściernych 

24.42.B Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium 

24.51.Z Odlewnictwo żeliwa 

25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 

25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej 

25.21.Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania 

25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków 

25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 

25.72.Z Produkcja zamków i zawiasów 

25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn 

25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych 

27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej 

27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów 

27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego 

27.51.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego 

28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych 
i motocyklowych 

28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych 
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28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa 

29.10.A Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) 
oraz do ciągników rolniczych 

29.10.C Produkcja autobusów 

29.20.Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep 

29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów 
silnikowych 

29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z 
wyłączeniem motocykli 

30.20.Z Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego 

30.92.Z Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich 

31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych 

31.02.Z Produkcja mebli kuchennych 

31.03.Z Produkcja materaców 

31.09.Z Produkcja pozostałych mebli 

32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając 
dentystyczne 

32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 

33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn 

38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 

38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych 

41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 

41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i 
niemieszkalnych 

42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 

42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 

42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 

43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 

43.34.Z Malowanie i szklenie 

43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 

43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 

43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 
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46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 

46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 

46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz 
środków czyszczących 

46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 

46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 

46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia 
sanitarnego 

46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 

46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 

49.41.Z Transport drogowy towarów (częściowo wykluczone) 

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 

62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem 

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 

70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem 
holdingów finansowych 

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 
zarządzania 

71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 

78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 
pracowników 

78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej 

78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 

80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 

81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 

81.29.Z Pozostałe sprzątanie 

86.10.Z Działalność szpitali 

87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską 

87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki 

 
 


