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Ministerstwo Rodziny, Pracy

i Polityki Społecznej

W związku z pismem z dnia 28.02.2019 r. i 19.03.2019 r., znak: DRP.VIII.051.1-2.2019.MP 

w sprawie wniosków spółek Rusko i Sezon dotyczących zmian rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej 

Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca 

(Dz. U. poz.2348 i z 2018 r. poz.1749), uprzejmie informuję, co następuje.

W sprawie wyłączenia podklasy działalności PKD.01.41.Z - Chów i hodowla bydła mlecznego 

z wykazu podklas działalności, w których wydaje się zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca, 

określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

7 września 2018 r. wnioskowała także Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka (pismo 

do Pani Elżbiety Rafalskiej Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 2019 r.). 

Dlatego też Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróciło się ponownie do Polskiej Federacji 

Hodowców Bydła i Producentów Mleka z uprzejmą prośbą o przekazanie wiążącego stanowiska 

w sprawie wyłączenia z ww. wykazu prowadzonych działalności związanych z chowem i hodowlą 

bydła.

Federacja podtrzymała postulat wyłączenia podklasy działalności PKD.01.41.Z i argumentację 

przedstawioną w piśmie z dnia 8 stycznia 2019 r. 
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Dodatkowo Federacja zgłosiła postulat wyłączenia również podklasy działalności PKD.01.42.Z - 

Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów (m.in. cielęta bydła, nasienie bydlęce) z ww. wykazu 

podklas działalności. 

Ponadto Federacja podkreśliła, że praca w chowie i hodowli bydła mlecznego przebiega w ciągu 

całego roku z jednakowym natężeniem, wymagającym stałego zaangażowania w nią pracowników. 

W hodowli bydła mlecznego, która jest nastawiona na intensywną produkcję mleka, drogą 

odpowiednich metod hodowlanych, został wyeliminowany aspekt nierównomiernego w ciągu roku 

nasilenia wycieleń krów i jałowic, co stanowi bardzo silny argument przeciw uznawaniu chowu bydła 

mlecznego za produkcję sezonową. 

Przedstawiając powyższe uprzejmie informuję, że Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych poparł 

wniosek Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w sprawie wyłączenia 

przedmiotowej działalności z wykazu podklas działalności, określonego w rozporządzeniu Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. 

Również Federacja Gospodarki Żywnościowej RP, po analizie i konsultacjach z organizacjami 

branżowymi oraz podmiotami hodowlano - produkcyjnymi pozytywnie odniosła się do propozycji 

zmian w przedmiotowym wykazie.

Natomiast Polski Związek Hodowców Koni opowiedział się za wyłączeniem z wykazu, 

stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, działalności 

związanych z chowem i hodowlą koni i pozostałych zwierząt koniowatych, zaklasyfikowanych 

do podklasy PKD. 01.43. Z - Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych.

Przedstawiając powyższe, proponuję podjęcie ścieżki legislacyjnej w zakresie wyłączenia 

z przepisów rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przedmiotowym zakresie 

następujących podklas działalności PKD 01.41.Z - Chów i hodowla bydła mlecznego, PKD 01.42.Z - 

Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów oraz PKD 01.43 Z - Chów i hodowla koni i pozostałych 

zwierząt koniowatych.

Jednocześnie informuję, że Polski Związek Owczarski jest za pozostawieniem typu 

działalności: PKD 01.45.Z - Chów i hodowla owiec i kóz w wykazie podklas działalności, w których 

wydaje się zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca, określonego w rozporządzeniu Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 września 2018 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane 

są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. z dnia 10 września 2018 r., poz. 1749).

Uzasadniając to tym, że sezonowość prac w owczarstwie ma miejsce przede wszystkim na 

południu Polski, gdzie minimum kilkanaście tysięcy owiec jest grupowo wypasanych na terenach poza 

obszarami należącymi do właścicieli owiec. Często są to tereny parków narodowych, parków 

krajobrazowych oraz innych terenów objętych ochroną. Powyższe wypasy w zależności od układu 
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pogody trwają od początku maja do października, każdego roku. Na czas wypasu bacowie potrzebują 

pracowników sezonowych, do pilnowania owiec oraz do doju owiec i przetwórstwa mleka na tradycyjne 

wyroby regionalne, między innymi takie jak: oscypki, bundz czy bryndza. Ponieważ coraz trudniej 

znaleźć chętnych do tych prac sezonowych, istnieje potrzeba zatrudniania osób z państw za naszą 

wschodnią granicą.

Szymon Giżyński

Sekretarz Stanu
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