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Na podstawie 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 ówczesnej ustawy 

o systemie oświaty. Dawny przepis nadawał Ochotniczym Hufcom Pracy (dalej jako: OHP) status 

jednostek systemu oświaty. Zmiana ta w praktyce poskutkowała tym, iż organy podatkowe 

(wójt/burmistrz/prezydent) zaczęły wydawać decyzje, mocą których jednostki OHP są zobowiązane 

do uiszczania podatku od nieruchomości. OHP utraciło możliwość korzystania ze zwolnień z podatku 

od nieruchomości dla jednostek objętych systemem oświaty. Powyższa zmiana ustawy okazała się 

dużym obciążeniem dla tych jednostek. Ochotnicze Hufce Pracy, w skład których wchodzi 750 

jednostek organizacyjnych, na opłacenie podatku od nieruchomości wydatkowały w minionych latach 

następujące kwoty: 

 2014 r. - 661.698,03 zł, 

 2015 r. - 653.993,34 zł, 

 do 30.06.2016 r. - 477.335,89 zł (plan na 2016 - 724.309 zł). 

Powyższe jednoznacznie wskazuje, iż zabieg legislacyjny, polegający na wykreśleniu jednostek OHP 

z systemu oświaty, jest źródłem dużego obciążenia dla ich, i tak słabo dofinansowanego, budżetu. 

OHP realizuje zadania z zakresu kształcenia i wychowania młodzieży. Swoje działania OHP kieruje 

w znacznej części do dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym i osób, których 

sytuacja wymaga wzmożonego wysiłku dydaktycznego. Dalece niezrozumiała jest sama okoliczność 

pozbawienia jednostek OHP statusu jednostek systemu oświaty, gdyż na obecną chwilę OHP jest 

jedyną instytucją, umożliwiającą młodzieży na poziomie szkoły gimnazjalnej zdobywanie kwalifikacji 

zawodowych, a w konsekwencji późniejsze znalezienie zatrudnienia. Innymi słowy, sposób działania 

OHP oraz zadania przez nie wykonywane idealnie spełniają kryteria oraz zasady funkcjonowania 

innych jednostek systemu oświaty z zakresu kształcenia i wychowania młodzieży. 

W związku z trwającymi pracami Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Polityki Regionalnej nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie 

oświaty, pragnę podkreślić, iż istnieje realna oraz stosunkowo prosta droga do ponownego 

zwolnienia jednostek OHP z obciążeń publicznoprawnych w postaci podatku od nieruchomości. 

Biorąc pod uwagę aktualny stan prawny jak i faktyczny, zwracam się z zapytaniem do Szanownej Pani 

Minister, czy w ramach prowadzonych prac legislacyjnych zamierza ponownie zakwalifikować 

Ochotnicze Hufce Pracy jako jednostki systemu oświaty? 



Na marginesie pragnę zaznaczyć, iż pozytywne stanowisko w tym zakresie zostało wyrażone przez 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na interpelację nr 6145 z dnia 

6 października 2016 r. 


