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Załącznik nr 3 do Metryki Instrumentu Finansowego 
Pożyczka Re-aktywacja 

 

Lista kodów PKD, określających sektory/rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej, które  

w największym stopniu zostały dotknięte kryzysem związanym z pandemią COVID-191  

 

(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.):  

 

a) 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania;  

b) 55.20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;  

c) 55.30.Z – pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;  

d) 56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;  

e) 56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów  

f) 59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów;  

g) 79.11.A – działalność agentów turystycznych;  

h) 79.11.B – działalność pośredników turystycznych;  

i) 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki;  

j) 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;  

k) 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;  

l) 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;  

m) 85.59.A – nauka języków obcych;  

n) 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;  

o) 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna;  

p) 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;  

q) 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;  

r) 90.03.Z – artystyczna i literacka działalność twórcza;  

s) 90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych;  

t) 91.03.Z – działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych;  

u) 91.04.Z – działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony 

przyrody;  

v) 93.11.Z – działalność obiektów sportowych;  

w) 93.12.Z – działalność klubów sportowych;  

x) 93.13.Z – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;  

y) 93.21.Z – działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;  

                                                           
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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z) 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;   

aa) 96.02.Z – fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne;  

bb) 96.04.Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;  

cc) 96.09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana w ramach której 

wykazano wpływ pandemii COVID-19 (przedsiębiorstwo znalazło się w sytuacji nagłego 

niedoboru lub nawet braku płynności finansowej, sytuacja finansowa uległa pogorszeniu  

w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 lub skutki 

gospodarcze COVID-19 wymusiły zmianę profilu działalności przedsiębiorstwa). 

 


