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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER ROZWOJU I FINANSÓW

W związku z interpelacją nr 6056 Pani Teresy Glenc, posła na Sejm RP, w sprawie podjęcia 

działań celem zwolnienia jednostek Ochotniczych Hufców Pracy z podatku od nieruchomości, 

uprzejmie wyjaśniam.

Ochotnicze Hufce Pracy, zwane dalej „OHP”, zaliczane do jednostek systemu oświaty, 

korzystały ze zwolnienia z podatku od nieruchomości przewidzianego dla publicznych 

i niepublicznych jednostek organizacyjnych objętych systemem oświaty oraz prowadzących je 

organów w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową. 

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

innych ustaw (Dz. U. poz. 458), OHP zostały pozbawione statusu jednostki systemu oświaty. 

Tym samym podmiot ten utracił prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku 

od nieruchomości dla jednostek objętych systemem oświaty.  

Powołaną zmianą uznano, że OHP realizują zadania z zakresu kształcenia i wychowania 

młodzieży poza systemem oświaty. Regulowanie tej kwestii należy jednak do właściwości 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W tym kontekście wniosek w sprawie podjęcia działań celem zwolnienia jednostek OHP 

z podatku od nieruchomości może być rozpatrywany, przez ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych, w zakresie wprowadzenia zmian w ustawie o podatkach i opłatach 

lokalnych, np. w postaci nowego zwolnienia o charakterze podmiotowym lub podmiotowo- 

przedmiotowym. 

Wobec powyższego wyjaśniam, że dotychczas Ministerstwo Finansów nie otrzymywało 

wniosków w tej sprawie. 
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Dodatkowo należy podkreślić, że o ile przepisy Konstytucji RP dopuszczają możliwość 

wprowadzenia zwolnień podatkowych w drodze ustawy, to stanowiąc odstępstwo od zasady 

powszechności opodatkowania wyrażonej w art. 84 Konstytucji, zwolnienia nie mogą mieć 

charakteru standardu prawnego. Ustanowienie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla OHP 

wymaga zatem przeprowadzenia pogłębionej analizy. 

Z upoważnienia Ministra Rozwoju i Finansów
Wiesław Janczyk

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/


