
KODY PKD kwalifikujące do zwolnienia ze składek ZUS 
47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży) 
47.72.Z (sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych) 
47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach) 
47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach) 
47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach) 
49.32.Z (działalność taksówek osobowych)  
49.39.Z (pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany)  
56.10.A (restauracje) 
56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne) 
56.21.Z (przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych – catering) 
56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna) 
56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów) 
59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.)  
59.12.Z (działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi) 
59.13.Z (działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych)  
59.14.Z (projekcję filmów lub nagrań wideo)  
59.20.Z (działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych) 
74.20.Z (działalność fotograficzna) 
77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego) 
79.90.C (usługi rezerwacji hoteli, środków transportu) 
82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów) 
85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa) 
85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej) 
85.53.Z (pozaszkolne formy edukacji) 
85.59.A (nauka języków obcych) 
85.59.B (pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane) 
86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej) 
86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna) 
86.90.D (działalność paramedyczna) 
90.01 Z (wystawianie przedstawień artystycznych) 
90.02.Z (wspomaganie przedstawień) 
90.04.Z (artystyczna i literacka działalność twórcza) 
91.02.Z (muzea) 
93.11.Z (działalność obiektów sportowych) 
93.13.Z (działalność obiektów poprawy kondycji fizycznej) 
93.19.Z (pozostała działalność sportowa) 
93.21.Z (działalność wesołych miasteczek) 
93.29.A (działalność pokojów zagadek) 
93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana) 
93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa) 
96.01.Z (pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich) 
96.04.Z (działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej) 
 



KODY PKD kwalifikujące do świadczenia postojowego ZUS 
47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży) 
47.72.Z (sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych) 
47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach) 
47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiska) 
47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach) 
49.39.Z (pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany) 
56.10.A (restauracje) 
56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne) 
56.21.Z (przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych – catering) 
56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna) 
56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów) 
59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.) 
59.12.Z (działalność postprodukcyjna związana z filmami) 
59.13.Z (działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych) 
59.14.Z (projekcję filmów lub nagrań wideo)  
59.20.Z (działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych) 
74.20.Z (działalność fotograficzna) 
77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego) 
79.90.A (działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych)  
79.90.C (usługi rezerwacji hoteli, środków transportu) 
82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów) 
85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa) 
85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej) 
85.53.Z (pozaszkolne formy edukacji) 
85.59.A (nauka języków obcych), brak danych o dofinansowaniu 
85.59.B (pozostałe pozaszkolne formy edukacji) 
86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności) 
85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej) 
85.53.Z (pozaszkolne formy edukacji) 
85.59.A (nauka języków obcych) 
85.59.B (pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane) 
86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej)  
86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna) 
86.90.D (działalność paramedyczna) 
90.01.Z (działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych)  
90.02.Z (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych) 
90.04.Z (artystyczna i literacka działalność twórcza, np. rzeźbiarze, malarze, rysownicy) 
91.02.Z (muzea) 
93.11.Z (działalność obiektów sportowych) 
93.13.Z (działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej) 
93.19.Z (pozostała działalność sportowa) 
93.21.Z (działalność wesołych miasteczek) 
96.04.Z (działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej)  
 



KODY PKD kwalifikujące do mikropożyczki: 
47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży)  
47.72.Z (sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych) - kod PKD dodany w Sejmie 
47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach) 
47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach) 
47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach) 
49.39.Z (pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany)  
56.10.A (restauracje)  
56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne) 
56.21.Z (przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych – catering)  
56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna) 
56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów) 
59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.)  
59.12.Z (działalność postprodukcyjna związana z filmami) 
59.13.Z (działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych) 
59.14.Z (projekcja filmów) - kod PKD dodany w Sejmie 
59.20.Z (działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych)  
74.20.Z (działalność fotograficzna) 
77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego) 
79.90.C (usługi w zakresie rezerwacji) 
82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów)  
85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa) 
85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej) 
85.53.Z (pozaszkolne formy edukacji) 
85.59.A (nauka języków obcych) 
85.59.B (pozostałe pozaszkolne formy edukacji)  
86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej) 
86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna)  
86.90.D (działalność paramedyczna) 
90.01 Z (wystawianie przedstawień artystycznych)  
90.02.Z (wspomaganie przedstawień)  
90.04.Z (artystyczna i literacka działalność twórcza)  
91.02.Z (muzea), kod PKD dodany w Sejmie 
93.11.Z (działalność obiektów sportowych) 
93.13.Z (działalność obiektów poprawy kondycji fizycznej) 
93.19.Z (pozostała działalność sportowa)  
93.21.Z (działalność wesołych miasteczek) 
93.29.A (działalność pokojów zagadek)  
93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana) 
93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa) 
96.01.Z (pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich) 
96.04.Z (działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej)  

 


