
Odpowiedź na interpelację nr 6145 

w sprawie zwolnienia jednostek OHP z podatku od nieruchomości 

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław 

Szwed 

 

Warszawa, 06-10-2016 

 

Odpowiadając na Interpelację nr 6145 Pani Teresy Glenc, Posła na Sejm RP, z 21 września 2016 roku 

w sprawie zwolnienia jednostek OHP z podatku od nieruchomości, informuję. 

Na wstępie należy zauważyć, iż minister właściwy do spraw pracy wprawdzie sprawuje nadzór nad 

OHP, jednak problematyka określona przepisami ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatkach 

i opłatach lokalnych pozostaje poza jego właściwością. 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) ustala 

w art. 7 ust. 2 zakres wyłączeń podmiotowych z podatku od nieruchomości ujmujący w pkt 2 

publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące 

je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową. 

Wyłączenie OHP z grupy jednostek systemu oświaty (poprzez zmianę ustawy o systemie oświaty) 

spowodowało, że OHP straciło prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości. Aby OHP 

ponownie było zwolnione od tego podatku, musiałaby nastąpić odpowiednia zmiana wyżej 

wymienionej ustawy. 

Informuję, że 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). 

Przychylam się do stanowiska dotyczącego wspierania we wszystkich możliwych wymiarach 

jednostek Ochotniczych Hufców Pracy w realizacji ich zadań na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej 

wykluczeniem społecznym, niemniej poruszone w Interpelacji Poselskiej Pani Poseł Teresy Glenc 

kwestie podatkowe, których podstawą są zapisy ustaw o systemie oświaty, i ustawy o podatkach 

i opłatach lokalnych pozostają poza właściwością ministra właściwego do spraw pracy. 

Jednocześnie wyrażam nadzieję, że przedstawione wyjaśnienia zostaną uznane Przez Panią Poseł 

Teresę Glenc za wyczerpujące. 


