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Odpowiadając na Interpelację nr 10673 Pani Teresy Glenc, Pani Ewy Kozaneckiej oraz Pani Małgorzaty 

Wypych, Posłanek na Sejm RP, z dnia 08 marca 2017 roku w sprawie OHP jako jednostek oświaty, po 

konsultacji z Komendą Główną Ochotniczych Hufców Pracy (KG OHP) informuję, że wskazana w piśmie 

Pań Posłanek analogia jednostek Ochotniczych Hufców Pracy (OHP) z Młodzieżowymi Ośrodkami 

Wychowawczymi (MOW), czy Młodzieżowymi Ośrodkami Socjoterapii (MOS) jest pozorna. OHP 

podobnie jak wskazane placówki zajmują się grupą zagrożonej młodzieży, lecz funkcjonują na innych 

zasadach i w innych uwarunkowaniach. 

 

Organami prowadzącymi wyżej wymienione placówki oświatowe są samorządy i ich prowadzenie jest 

jednym z zadań ustawowych tych podmiotów (podobnie jak prowadzenie szkół). Ochotnicze Hufce 

Pracy są zaś państwową jednostką budżetową. Głównym ich celem w zakresie edukacji jest 

umożliwienie młodzieży uzupełnienia wykształcenia ogólnego oraz zdobycia umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu organizacji uzupełniania 

wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią 

kwalifikacji zawodowych. (Dz.U.04. 262.2604 ) określa w jaki sposób zadanie to winno być realizowane 

poprzez kierowanie „do szkół i placówek, instytucji szkoleniowych oraz pracodawców lub zatrudnianie 

ich w jednostkach OHP w celu odbycia przygotowania zawodowego”. Jednakże z uwagi na zapisy 

ustawowe Ochotnicze Hufce Pracy są instytucją rynku pracy, a tym samym zadania z tego zakresu 

stanowią priorytetowy obszar działalności. 

 

Należy również podkreślić, że w przeciwieństwie do wyżej wymienionych placówek jednostki OHP mają 

charakter otwarty. Uczestnictwo w OHP jest dobrowolne – wymagana jest tylko zgoda podmiotu 

działań instytucji, to jest uczestnika oraz jego przedstawiciela prawnego. 

 

W przypadku MOW i MOS do placówek tych podopieczni kierowani są na podstawie postanowienia 

sądu rodzinnego i do spraw nieletnich. Umieszczenie młodego człowieka w takiej placówce oświatowej 

jest jednym z przewidzianych ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich środków wychowawczych 

(art. 6 pkt. 9) stosowanym w przypadkach, gdy zawiodły inne dotychczas stosowane metody 

wychowania młodocianego lub jego stopień demoralizacji wymaga zastosowania środków izolacyjnych 

i terapeutycznych. 

 

Znaczna część uczestników OHP posiada deficyty edukacyjne i społeczne, jest zagrożona marginalizacją 

i wykluczeniem, ale nie przejawia jeszcze symptomów głębokiej demoralizacji. Tylko około 9% 

uczestników OHP pozostaje pod nadzorem kuratorskim z tytułu popełnienia czynu karalnego. Zgodnie 

z obowiązującymi przepisami kadra wychowawcza OHP ma przygotowanie pedagogiczne i 



wykształcenie na odpowiednim poziomie, lecz nie specjalizuje się w działaniach resocjalizacyjnych. Są 

one tylko jednym z obszarów oddziaływania w odniesieniu do uczestników OHP. Działalność 

wychowawcza OHP ma charakter prewencyjny i pomocowy. Obok wiedzy i umiejętności zawodowych 

poprzez prowadzoną pracę wychowawczą kształtowane są umiejętności społeczne, rozwijające 

zainteresowania i zdolności młodzieży. 

 

W kwestii prowadzenia przez OHP szkół trzeba podkreślić, iż zgodnie z wcześniejszym brzmieniem 

ustawy o systemie oświaty Ochotnicze Hufce Pracy do roku 2009 były elementem systemu oświaty, 

lecz wtedy również nie posiadały uprawnień do prowadzenia szkół, a funkcjonujące w ich strukturze 

jednostki nie miały statusu placówek oświatowych w myśl wskazanej ustawy. 

 

Również obecnie obowiązujące zapisy ustawy o systemie oświaty (w art. 5 ust. 2) oraz ustawy Prawo 

Oświatowe (art. 8 ust. 2) precyzyjnie definiują podmioty uprawnione do pełnienia roli organu 

prowadzącego szkoły. Ochotnicze Hufce Pracy nie spełniają określonych tam warunków i w związku z 

tym nie mogą prowadzić szkół. Uczestnicy OHP w celu uzupełnienia wykształcenia na poziomie szkoły 

podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych korzystają z placówek powszechnego systemu 

oświaty, a przygotowanie zawodowe odbywają, w przeważającej większości, w systemie otwartym u 

zewnętrznych pracodawców. 

 

W kontekście zwolnienia z opłat lokalnych trzeba zwrócić uwagę, że wymienione w art. 7 ust 2 ustawy 

o podatkach i opłatach lokalnych podmioty zwolnione z opłat mają określony jednorodny charakter, to 

znaczy prowadzą w swych obiektach tylko działalność oświatową. Natomiast w przypadku OHP w części 

obiektów prowadzona jest działalność o innym charakterze, na przykład usług rynku pracy, szkoleń 

komercyjnych, usług hotelowych. 

W związku z powyższym nawet po włączeniu OHP do systemu jednostek oświatowych uzyskanie 

zwolnienia z opłat lokalnych nie byłoby jednoznaczne i automatyczne. Stosownie do art. 1 pkt 1 lit. c 

ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458) uchylono w art. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, status 

jednostek systemu oświaty nadany wcześniej jednostkom Ochotniczych Hufców Pracy. Zmiana ta 

spowodowała utratę przez OHP prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości (art. 7 ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2016 r. poz. 716, z późn. 

zm.). 

 

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia wyrażam nadzieję, że Pani Teresa Glenc, Pani Ewa Kozanecka 

oraz Pani Małgorzata Wypych uznają je za wyczerpujące. 


