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Dotyczy: odpłatności za usługi w ŚDS

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 15 kwietnia 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy 
o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy 
o ochronie zdrowia psychicznego.

Proszę o przyjęcie stanowiska Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, które – 27 maja 
2021 r. – przekazała Pani Justyna Pawlak, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji 
Społecznej. 

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy 
społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie 
zdrowia psychicznego (Dz. U. poz. 803) decyzje ustalające odpłatność za korzystanie 
z usług dziennych świadczonych w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, o których mowa w art. 51b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 
dotychczasowym, wygasają z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Wygaśnięcie 
nastąpi zatem z dniem 30 maja br.

Wygaśnięcie decyzji oznacza, że tracą one swój byt prawny, bez potrzeby ich uchylania. 
Jeżeli decyzja administracyjna odnosi się do skierowania uczestnika do środowiskowego 
domu samopomocy jak i ustalenia odpłatności za pobyt w tej jednostce, traci swój byt 
prawny w części dotyczącej odpłatności.

Do decyzji, która wygasła z mocy prawa nie stosuje się też art. 162 kodeksu postępowania 
administracyjnego dotyczącego stwierdzenia wygaśnięcia decyzji. Wygaśnięcie 
nie odbywa się więc z mocą wsteczną (nie ma unieważnienia obowiązku osoby 
do wniesienia odpłatności za okres korzystania z zajęć w ośrodku wsparcia do dnia 
wejścia ustawy w życie).

Nie dokonuje się również zmiany decyzji, która wygasła. W temacie możliwości zmiany 
decyzji, która wygasła, wypowiadały się sądy administracyjne. Utrwalona jest linia 
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orzecznicza, zgodnie z którą nie można uchylić lub zmienić decyzji w sytuacji, gdy z uwagi 
na upływ terminu nastąpiło jej wygaśnięcie. Poprzez wygaśnięcie decyzja nie kształtuje 
już sytuacji prawnej strony (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Kielcach z 17 sierpnia 2017 r. sygn. akt II SA/Ke 308/17, wyroki NSA: z 27 września 2012 r., 
sygn. akt I GSK 1429/11, z 17 września 2009 r., sygn. akt II OSK 1406/08, z 4 listopada 2015 r., 
sygn. akt I OSK 1688/14, dostępne na http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Zmiana ostatecznej 
decyzji administracyjnej na mocy art. 155 k.p.a. jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy 
obowiązują przepisy prawne, na podstawie których decyzja została wydana (wyrok NSA 
z 17 stycznia 2006 r. sygn. akt II OSK 405/05). 

Odpłatność za usługi w ośrodkach wsparcia wnosi się w wysokości ustalonej w decyzji. 
Brak możliwości zmiany decyzji wyklucza więc w tym przypadku możliwość zmiany 
wysokości odpłatności.

W związku z powyższym - od czerwca 2021 r. - brak jest odpłatności za pobyt dzienny 
w środowiskowych domach samopomocy. 

             Z poważaniem

Otrzymują:
- Organy prowadzące ŚDS – wg rozdzielnika;
- Kierownicy ŚDS – wszyscy w woj. lubuskim. 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Grażyna Jelska 

Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej
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