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Szanowny Panie Ministrze! 

Na podstawie ustawy o systemie oświaty do dnia 22 kwietnia 2009 r. Ochotnicze Hufce Pracy (dalej 

jako: OHP) posiadały status jednostki systemu oświaty. W konsekwencji tej ustawy posiadały one 

prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy 

o podatkach i opłatach lokalnych, która to ustawa w art. 7 ust. 2 pkt 2 wskazuje, że zwolnione 

od podatku od nieruchomości są publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem 

oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową. 

W związku z powyższym do 22 kwietnia 2009 roku decyzje w przedmiocie wymiaru podatku 

od nieruchomości wobec jednostek OHP zawierały zwolnienie od przedmiotowej daniny 

publicznoprawnej. Natomiast w roku 2009 na mocy art. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 19 marca 2009 r. 

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009 Nr 56, poz. 458) 

uchylono art. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, który nadawał jednostkom OHP status jednostek 

systemu oświaty. Na kanwie powyższej zmiany właściwe organy podatkowe (wójt, burmistrz, 

prezydent miasta) zaczęły wydawać decyzje zobowiązujące jednostki OHP do uiszczania podatku 

od nieruchomości. Nie sposób określić, czy skutek taki był zamierzony, czy też jest on swego rodzaju 

przypadkiem legislacyjnym. Niemniej jednak zmiana ustawy poskutkowała obciążeniem jednostek 

OHP dodatkowymi obciążeniami publicznoprawnymi. Należy stwierdzić, iż wpływy z podatku 

od nieruchomości obciążające OHP w skali jednostek samorządu terytorialnego stanowią znikomy 

procent dochodów. Natomiast dla każdej jednostki OHP jest to wielki ciężar, który muszą 

uwzględniać w planowaniu swoich budżetów, a które to środki można spożytkować w inny sposób, 

służący młodzieży uczącej się w OHP. Niefortunnym również było pozbawienie OHP statusu jednostki 

systemu oświaty, gdyż sposób działania OHP oraz zadania przez nie wykonywane, idealnie 

komponują się z pracą jednostek systemu oświaty. OHP realizuje zadania z zakresu kształcenia 

i wychowania młodzieży. 

Wartym podkreślenia jest również fakt, że swoje działania OHP kieruje w znacznej części do dzieci 

i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym i osób, których sytuacja wymaga wzmożonego 

wysiłku dydaktycznego. Dlatego też OHP w pełni zasługuje na wsparcie na gruncie przepisów 

regulujących podatek od nieruchomości. Konieczność odprowadzenia podatku od tych 

nieruchomości, w których realizowane są przez OHP zadania oświatowe i wychowawcze, uszczupla 

budżet jednostek przeznaczony na realizację tych zadań, do których OHP zostały powołane. Tym 

samym społecznie usprawiedliwione jest, aby jednostki OHP korzystały ze zwolnienia od podatku 

od nieruchomości na takich samych zasadach, jakie przysługują publicznym i niepublicznym 

jednostkom wymienionym w ustawie o systemie oświaty. 



W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem: Czy możliwe jest podjęcie 

działań celem zwolnienia jednostek OHP z podatku od nieruchomości? 


