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ZDZISèAW ZARZYCKI

Â W I INNYCH ZWIAÎZKO
ÂW
UDZIAè KOSÂCIOèO
Â
WYZNANIOWYCH W REALIZACJI ZADAN Z ZAKRESU
OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POLSCE

Z preambuøy do ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego (zwanej dalej: ustawaÎ) dowiadujemy sieÎ, zÇe
¹zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym czøowieka, a ochrona praw osoÂb z zaburzeniami psychicznymi nalezÇy do
obowiaÎzkoÂw panÂstwaº1. Pomimo anormatywnego charakteru
preambuøy ma ona jednak znaczenie przy wykøadni wøasÂciwego tekstu ustawy, ktoÂra po ponad 10-letnim okresie obowiaÎzywania doczekaøa sieÎ juzÇ kilku nowelizacji i byøa przedmiotem zainteresowania
orzecznictwa i doktryny2.

1

Dz. U. nr 111, poz. 535 ze zm. Pomimo zÇe ustawa zaczeÎøa obowiaÎzywacÂ od
21 stycznia 1995 r., proces wydawania aktoÂw wykonawczych zakonÂczyø sieÎ dopiero
w 1997 r.; nie wszystkie z nich dostosowane saÎ np. do nowej ustawy o pomocy spoøecznej z 2004 r.
2
S. DaÎbrowski w pracy S. DaÎbrowski, J. Pietrzykowski, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz, Warszawa 1997, s. 16, podaje, zÇe prace nad ustawaÎ
o ochronie zdrowia psychicznego trwaøy prawie 65 lat, a nad ostatnim projektem
rozpoczeÎøy sieÎ w 1972 r. Ustawa ta ¹zapeønia dotkliwie odczuwanaÎ przez psychiatroÂw
i pacjentoÂw lukeÎ prawnaÎ i otwiera nieøatwy etap przyswajania i stosowania nowych
przepisoÂw. Przepisy tej ustawy dotyczaÎ nie tylko lecznictwa psychiatrycznego, pomocy
spoøecznej i saÎdoÂw opiekunÂczych, lecz takzÇe innych dziedzin søuzÇby zdrowia, w tym
gøoÂwnie podstawowej opieki zdrowotnejº (s. 15). ¹Potrzeba prawnej regulacji ochrony
zdrowia psychicznego wynika [...] roÂwniezÇ z obowiaÎzujaÎcej od 9 sierpnia 1991 r. ustawy
o zakøadach opieki zdrowotnej, ktoÂra stanowi, zÇe pacjent ma prawo do wyrazÇania
zgody lub odmowy korzystania z okresÂlonych sÂwiadczenÂ (art. 19 pkt 2)º (s. 16).
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WdrozÇenie omawianej ustawy spowodowaøo koniecznosÂcÂ uwzgleÎdnienia problematyki psychiatrycznej w ustawie o pomocy spoøecznej z 2004 r. i stworzyøo podstawy prawne specjalistycznych domoÂw pomocy spoøecznej i usøug opiekunÂczych przystosowanych do
szczegoÂlnych potrzeb osoÂb z zaburzeniami psychicznymi oraz wøaÎczenia sÂrodowiskowych domoÂw samopomocy do pojeÎcia placoÂwek
wsparcia3.
Sprawy zwiaÎzane ze zdrowiem czøowieka (psychicznym w szczegoÂlnosÂci) saÎ na tyle istotne dla jednostki, jej rodziny czy spoøeczenÂstwa, zÇe obowiaÎzek zapewnienia ochrony zdrowia psychicznego
w Polsce wzieÎøo na siebie panÂstwo; nie bez znaczenia pozostajaÎ takzÇe
spoøeczne odczucia towarzyszaÎce zjawisku choroby psychicznej.
RealizacjeÎ zadanÂ w tej dziedzinie powierzono organom administracji
rzaÎdowej i samorzaÎdowej oraz instytucjom do tego powoøanym, wymienionym w art. 1 ust. 1 ustawy. Na zasadzie dobrowolnosÂci do realizacji tych zadanÂ zostaøy wøaÎczone kosÂcioøy i inne zwiaÎzki wyznaniowe
oraz stowarzyszenia, organizacje spoøeczne, fundacje, samorzaÎdy zawodowe oraz grupy samopomocy pacjentoÂw i ich rodzin, a takzÇe inne
osoby fizyczne (takzÇe duchowni) i prawne (art. 1 ust. 2 ustawy)4.
Z tresÂci powoøanego wyzÇej przepisu i preambuøy do ustawy wynika, zÇe obowiaÎzek realizacji ustawowych zadanÂ spoczywa w istocie
nie tylko na organach panÂstwa, ale i na wszystkich obywatelach,
a wieÎc, moim zdaniem, takzÇe na osobach duchownych5, np. w formie
pomocy duszpasterskiej, o ktoÂrej wieÎcej w konÂcowej czeÎsÂci artykuøu.
W mysÂl art. 2 ustawy ochrona zdrowia psychicznego polega
w szczegoÂlnosÂci na:
± promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym,
3
S. DaÎbrowski, J. Pietrzykowski, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, s. 36.
Peøna realizacja sieci domoÂw pomocy spoøecznej dla osoÂb psychicznie chorych oraz
sÂrodowiskowych domoÂw samopomocy miaøa nastaÎpicÂ w ciaÎgu dziesieÎciu lat od dnia
wejsÂcia w zÇycie ustawy (art. 55 ust. 3 ustawy).
4
K. Gromek, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz, Warszawa
2004, s. 41-50.
5
Por. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, wprowadzenie L. K. Paprzycki,
KrakoÂw 1996, s. 10.
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± zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi6 wielostronnej
i powszechnie dosteÎpnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbeÎdnych do zÇycia w sÂrodowisku rodzinnym i spoøecznym,
± ksztaøtowaniu wobec osoÂb z zaburzeniami psychicznymi wøasÂciwych postaw spoøecznych, a zwøaszcza zrozumienia, tolerancji, zÇyczliwosÂci i przeciwdziaøaniu ich dyskryminacji.
1. PODSTAWY PRAWNE DZIAèALNOSÂCI CHARYTATYWNOÂ W I ZWIAÎZKO
Â W WYZNANIOWYCH
Â CZEJ KOSÂCIOèO
OPIEKUN

Znakomita wieÎkszosÂcÂ dziaøajaÎcych w Polsce kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych za jeden z gøoÂwnych celoÂw pozareligijnych stawia sobie rozwijanie dziaøalnosÂci opiekunÂczo-charytatywnej7. DominujaÎcy
w naszej kulturze KosÂcioÂø katolicki oraz inne kosÂcioøy chrzesÂcijanÂskie
i niechrzesÂcijanÂskie podtrzymujaÎ bogate dosÂwiadczenia z przeszøosÂci
dalszej i blizÇszej w dziedzinie organizowania i sÂwiadczenia roÂzÇnorodnych form pomocy potrzebujaÎcym w zakresie ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego. DosÂwiadczenia saÎ na tyle znaczaÎce, zÇe znalazøy odpowiednie odzwierciedlenie w tresÂci konkordatu mieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ i RzeczaÎpospolitaÎ PolskaÎ, podpisanego w Warszawie
dnia 28 lipca 1993 r.8 Z art. 21 ust. 1 tego zÂroÂdøa prawa dowiadujemy
6
M. Balicki, Przymus w psychiatrii ± regulacje i praktyka, ¹Prawo i Medycynaº
1999, nr 1, s. 40 nn., uwazÇa, zÇe ustawa o ochronie zdrowia psychicznego wyodreÎbnia
trzy kategorie osoÂb z zaburzeniami psychicznymi: 1) osoba chora psychicznie, tzn.
wykazujaÎca zaburzenia psychotyczne (np. schizofrenia, psychoza afektywna, majaczenie alkoholowe); 2) osoba uposÂledzona umysøowo; 3) osoba wykazujaÎca inne zakøoÂcenia czynnosÂci psychicznych, ktoÂre zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane saÎ
do zaburzenÂ psychicznych, a osoba ta wymaga sÂwiadczenÂ zdrowotnych lub innych
form pomocy i opieki niezbeÎdnych do zÇycia w sÂrodowisku rodzinnym lub spoøecznym
(np. zaburzenia osobowosÂci, zaburzenia nerwicowe).
7
DziaøalnosÂcÂ charytatywno-opiekunÂcza kazÇdego z kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych ma wøasne podøozÇe religijne i doktrynalne. W przypadku KosÂcioøa katolickiego beÎdzie to nakaz majaÎcy zÂroÂdøo np. w Biblii, Katechizmie KosÂcioøa Katolickiego
(nr 2447), Kodeksie Prawa Kanonicznego (kan. 222 § 2, kan. 529 § 2).
8
Dz. U. z 1998 r., nr 51, poz. 318.
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sieÎ, zÇe ¹Odpowiednie instytucje kosÂcielne majaÎ prawo prowadzenia,
kazÇda zgodnie ze swaÎ naturaÎ, dziaøalnosÂci o charakterze misyjnym,
charytatywnym i opiekunÂczym. W tym celu mogaÎ one tworzycÂ struktury organizacyjne i urzaÎdzacÂ publiczne zbioÂrkiº9.
Zakres i sposoÂb realizacji spoøecznych i zdrowotnych obowiaÎzkoÂw organizacji pozarzaÎdowych (w tym o charakterze wyznaniowym)
zostaø skonkretyzowany takzÇe w innych, nawet wczesÂniejszych aktach
prawnych. Udziaø kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w realizacji zadanÂ ochrony zdrowia psychicznego (na etapie prewencyjnym
i opieki zdrowotnej) jest przede wszystkim czeÎsÂciaÎ realizacji zadanÂ
z zakresu pomocy spoøecznej i przez jej pryzmat nalezÇy charakteryzowacÂ udziaø podmiotoÂw organizujaÎcych jaÎ i sÂwiadczaÎcych.
Hierarchicznie nizÇszym zÂroÂdøem prawa, z ktoÂrego wynikajaÎ powyzÇsze uprawnienia kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, saÎ
ustawy, a wsÂroÂd nich m.in. ustawa o gwarancjach wolnosÂci sumienia
i wyznania10.
W mysÂl cytowanej wyzÇej ustawy (art. 24 ust. 1) ¹w celu realizacji
dziaøalnosÂci charytatywno-opiekunÂczej kosÂcioøy i inne zwiaÎzki wyznaniowe majaÎ prawo zakøadacÂ i prowadzicÂ, na zasadach okresÂlonych
w ustawach, odpowiednie instytucje, w tym zakøady dla osoÂb potrzebujaÎcych opieki [takzÇe dla uposÂledzonych umysøowo]11, szpitale i inne
zakøady lecznicze, zÇøobki i schroniska dla dzieciº. SÂrodki na realizacjeÎ
tej dziaøalnosÂci mogaÎ pochodzicÂ z ofiar pienieÎzÇnych i w naturze, spadkoÂw, zapisoÂw i darowizn krajowych i zagranicznych, dochodoÂw z imprez i zbioÂrek publicznych, subwencji, dotacji i ofiar od krajowych
instytucji i przedsieÎbiorstw panÂstwowych, spoøecznych, wyznanio9

J. Krukowski, KosÂcioÂø i panÂstwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000, s. 324;
J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 20063, s. 181, podnioÂsø, zÇe normy
konkordatowe w tym zakresie saÎ potwierdzeniem przepisoÂw art. 7 ust. 12 pkt 2-4 i ust. 3
pkt 7-9 oraz art. 38-40 ustawy o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w RP.
10
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania
(t.jedn.: Dz. U. z 2000 r., nr 26, poz. 319 ze zm.) przewiduje, zÇe kosÂcioøy i inne zwiaÎzki
wyznaniowe na zasadzie roÂwnouprawnienia mogaÎ prowadzicÂ dziaøalnosÂcÂ charytatywno-opiekunÂczaÎ oraz tworzycÂ organizacje majaÎce na celu przeciwdziaøanie patologiom
spoøecznym i ich skutkom (art. 19 ust. 1 i 2 pkt 14-15).
11
J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, s. 180.
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wych i prywatnych, odpøatnosÂci za usøugi sÂwiadczone przez instytucje
charytatywno-opiekunÂcze kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych oraz z dochodoÂw instytucji kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych (art. 24 ust. 2).
Podobne w tresÂci przepisy o wyznaniowej dziaøalnosÂci charytatywno-opiekunÂczej, w tym w zakresie ochrony zdrowia psychicznego,
znajdziemy w szeregu ustaw indywidualnych regulujaÎcych poøozÇenie
kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w Polsce12. PodstaweÎ tego rodzaju dziaøalnosÂci spotykamy m.in. w ustawie z 17 maja 1989 r. o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. nr 29, poz. 154 ze zm.). W rozdziale 6 ustawy ¹DziaøalnosÂcÂ
charytatywno-opiekunÂcza KosÂcioøaº w trzech artykuøach (38-40) zakresÂlono ramy organizacyjno-funkcjonalne dziaøalnosÂci charytatywno-opiekunÂczej13. Przede wszystkim to osoby prawne KosÂcioøa katolickiego majaÎ prawo prowadzenia wøasÂciwej dla kazÇdej z nich dziaøalnosÂci charytatywno-opiekunÂczej14.
Przedmiotowy zakres ustawowej dziaøalnosÂci charytatywno-opiekunÂczej KosÂcioøa katolickiego (i niektoÂrych innych kosÂcioøoÂw) jest
bardzo szeroki i wsÂroÂd ustawowego przykøadowego wyliczenia (art.
39) znajduje sieÎ: prowadzenie zakøadoÂw dla osoÂb uposÂledzonych
umysøowo oraz innych kategorii osoÂb potrzebujaÎcych opieki, prowadzenie szpitali i innych zakøadoÂw leczniczych, organizowanie pomocy
12

M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 20053, s. 277; takzÇe W. Bar, Charytatywna dziaøalnosÂcÂ kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz, Lublin 20032, s. 350-351, wymienia dziaøalnosÂcÂ
charytatywno-opiekunÂczaÎ w ustawach o stosunku panÂstwa do nasteÎpujaÎcych KosÂcioøoÂw w RP: ewangelicko-augsburskiego (art. 25), ewangelicko-reformowanego (art. 10,
20-21), polskokatolickiego (art. 11, 28-29), starokatolickiego mariawitoÂw (art. 11, 18,
27-28), zielonosÂwiaÎtkowego (art. 24), adwentystoÂw Dnia SioÂdmego (art. 20-22, 28 ust.
5, 29-30), chrzesÂcijan baptystoÂw (art. 22 ust. 2-3, 23-24, 33 ust. 5, 34-35), ewangelickometodystycznego (art. 22, 24, 29 ust. 5, 30-31), katolickiego mariawitoÂw (art. 17), gmin
wyznaniowych zÇydowskich (art. 18).
13
Podobnie w ustawie z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku panÂstwa do Polskiego
Autokefalicznego KosÂcioøa Prawosøawnego w RP (Dz. U. nr 66, poz. 287 ze zm.).
14
Art. 38 ust. 1 ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 29, poz. 154 ze zm.). Z przepisem
o podobnej tresÂci (art. 32 ust. 1) spotykamy sieÎ tezÇ w ustawie wymienionej w przyp. 13.

10

ZDZISèAW ZARZYCKI

sierotom, osobom dotknieÎtym kleÎskami zÇywioøowymi i epidemiami,
ofiarom wojennym, krzewienie idei pomocy blizÂnim, a takzÇe ksztaøtowanie postaw spoøecznych temu sprzyjajaÎcych. MozÇliwe saÎ tezÇ inne
formy organizowania i sÂwiadczenia kosÂcielnej pomocy z zakresu
ochrony zdrowia psychicznego.
OkresÂlony w ustawie o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w RP (art. 40) przykøadowy katalog zÂroÂdeø pochodzenia sÂrodkoÂw
(nie tylko pienieÎzÇnych) na realizacjeÎ dziaøalnosÂci charytatywno-opiekunÂczej jest w zasadzie identyczny jak w cytowanej ustawie o gwarancjach15. O zÂroÂdøach finansowania tego rodzaju kosÂcielnej dziaøalnosÂci wzmiankujaÎ roÂwniezÇ akty podustawowe16. RoÂwnie wazÇnym
aktem prawnym, okresÂlajaÎcym sposoby z zakresu realizacji zadanÂ
ochrony zdrowia psychicznego przez kosÂcielne osoby prawne i jednostki organizacyjne, jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaøalnosÂci pozÇytku publicznego i o wolontariacie17, jak tezÇ wymieniona
juzÇ wyzÇej ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoøecznej18.
KosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe mogaÎ zatem prowadzicÂ dziaøalnosÂcÂ charytatywnaÎ w ramach wewneÎtrznych struktur organizacyjnych lub przez specjalnie do tego powoøane jednostki organizacyjne
15

Z tym zÇe w przypadku KosÂcioøa katolickiego sÂrodki na ten rodzaj dziaøalnosÂci
mogaÎ ponadto pochodzicÂ z dochodoÂw z dziaøalnosÂci gospodarczej prowadzonej przez
Caritas PolskaÎ i Caritas diecezji bezposÂrednio lub w formie wyodreÎbnionych zakøadoÂw
i dochodoÂw instytucji kosÂcielnych. NalezÇy zauwazÇycÂ, zÇe darowizny na kosÂcielnaÎ dziaøalnosÂcÂ charytatywno-opiekunÂczaÎ pochodzaÎce od osoÂb fizycznych saÎ wyøaÎczone w caøosÂci
z podstawy opodatkowania darczynÂcoÂw podatkiem dochodowym. Por. uchwaøeÎ Naczelnego SaÎdu Administracyjnego z dnia 14 marca 2005 r. (FPS 5/04), opublikowanaÎ
w ONSAiWSA 2005, nr 3, poz. 49, wedøug ktoÂrej przepisy dotyczaÎce darowizn na kosÂcielnaÎ dziaøalnosÂcÂ charytatywno-opiekunÂczaÎ zawarte w ustawach indywidualnych, dotyczaÎcych KosÂcioøa katolickiego i Polskiego Autokefalicznego KosÂcioøa Prawosøawnego,
saÎ lex specialis wobec przepisoÂw ustawy o podatku dochodowym od osoÂb fizycznych.
Por. glosa aprobujaÎca P. Czerskiego, ¹Orzecznictwo SaÎdoÂw Polskichº 2005, nr 7-8, s. 387.
16
Np. rozporzaÎdzenie Rady MinistroÂw z dnia 23 sierpnia 1990 r. w sprawie rozszerzenia zakresu celoÂw Funduszu KosÂcielnego (Dz. U. nr 61, poz. 354).
17
Dz. U. nr 96, poz. 873 ze zm. JednakzÇe pod warunkiem, zÇe ich cele statutowe
obejmujaÎ prowadzenie dziaøalnosÂci pozÇytku publicznego (art. 3 ust. 3 pkt 1).
18
ZresztaÎ w ustawie o pomocy spoøecznej grupa podmiotoÂw wyznaniowych zostaøa okresÂlona nieco inaczej nizÇ w omawianej ustawie, bo mowa jest tam o ¹KosÂciele
katolickim, innych kosÂcioøach i zwiaÎzkach wyznaniowychº.
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(organizacje i stowarzyszenia katolickie i kosÂcielne oraz zakony),
ktoÂre tworzaÎ ± zgodnie ze swoimi charyzmatami ± placoÂwki o charakterze opiekunÂczym (sÂwietlice sÂrodowiskowe dla dzieci, stacje opieki),
leczniczym lub rehabilitacyjnym19. Dla przykøadu (2001), okoøo 2300
zakonnic katolickich pracuje w charakterze pieleÎgniarek, w tym 555
sioÂstr w placoÂwkach, ktoÂre saÎ wøasnosÂciaÎ zakonoÂw, oraz w placoÂwkach Caritas Polska i Caritas diecezji20. W praktyce kosÂcielna dziaøalnosÂcÂ w dziedzinie ochrony zdrowia psychicznego ± sÂwiadczonej
w ramach pomocy spoøecznej i socjalnej ± jest mocno zroÂzÇnicowana.
DziaøalnosÂcÂ søuzÇaÎca celom humanitarnym, charytatywno-opiekunÂczym, naukowym i osÂwiatowo-wychowawczym, podejmowana
przez kosÂcielne osoby prawne, jest zroÂwnana pod wzgleÎdem prawnym z dziaøalnosÂciaÎ søuzÇaÎcaÎ podobnym celom i prowadzonaÎ przez
instytucje panÂstwowe (art. 22 ust. 1 konkordatu)21, chociazÇ, zdaniem
J. Krukowskiego, powyzÇsze zroÂwnanie ma znaczenie gøoÂwnie na pøaszczyzÂnie dosteÎpu do dotacji z budzÇetu panÂstwa22.
2. SUBSYDIARNY (POMOCNICZY) CHARAKTER DZIAèALNOSÂCI
ORGANIZACJI POZARZAÎDOWYCH W OCHRONIE
ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POLSCE

W preambule do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r.23 znajdziemy odwoøanie do zasady pomocniczosÂci
(subsydiarnosÂci), ¹umacniajaÎcej uprawnienia obywateli i ich wspoÂl19

Por. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, s. 276. Np. zakony katolickie lub prawosøawne prowadzaÎ dziaøalnosÂcÂ charytatywno-opiekunÂczaÎ w zakresie okresÂlonym
w ich statutach lub odpowiednich aktach wewneÎtrznych. Podobnie organizacje katolickie lub prawosøawne bractwa cerkiewne mogaÎ prowadzicÂ dziaøalnosÂcÂ charytatywnoopiekunÂczaÎ w zakresie okresÂlonym w ich statutach.
20
W. Bar, Charytatywna dziaøalnosÂcÂ, s. 353-354.
21
Natomiast dodany z mocaÎ od dnia 30 maja 1998 r. art. 21a ustawy o gwarancjach
przewiduje, zÇe ¹DziaøalnosÂcÂ søuzÇaÎca celom humanitarnym, charytatywno-opiekunÂczym, naukowym i osÂwiatowo-wychowawczym, podejmowana przez osoby prawne
kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, jest zroÂwnana pod wzgleÎdem prawnym
z dziaøalnosÂciaÎ søuzÇaÎcaÎ analogicznym celom i prowadzonaÎ przez instytucje panÂstwoweº.
22
J. Krukowski, KosÂcioÂø i panÂstwo, s. 324.

12

ZDZISèAW ZARZYCKI

notº, oraz wezwanie ¹o zachowanie przyrodzonej godnosÂci czøowiekaº. Konstytucja RP zawiera szereg przepisoÂw gwarancyjnych, ktoÂre
odnoszaÎ sieÎ do kategorii praw podmiotowych czøowieka, jakim jest
zdrowie (art. 68 ust. 1-2 i art. 69). W mysÂl art. 68 ust. 1 ¹KazÇdy ma
prawo do ochrony zdrowiaº24. Kolejny przepis (art. 68 ust. 2) przewiduje, zÇe ¹obywatelom, niezalezÇnie od ich sytuacji materialnej, wøadze publiczne zapewniajaÎ roÂwny dosteÎp do sÂwiadczenÂ opieki zdrowotnej finansowanej ze sÂrodkoÂw publicznych, a w szczegoÂlnosÂci dotyczy to dzieci [...], osoÂb niepeønosprawnych i osoÂb w podeszøym wiekuº. Ponadto ¹Osobom niepeønosprawnym wøadze publiczne udzielajaÎ, zgodnie z ustawaÎ, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji spoøecznejº (art. 69).
W dziaøalnosÂcÂ ochrony zdrowia psychicznego w Polsce na zasadzie
dobrowolnosÂci zostaøy wøaÎczone organizacje pozarzaÎdowe, w tym kosÂcioøy i inne zwiaÎzki wyznaniowe. Zatem w ochroneÎ zdrowia psychicznego zaangazÇowanych jest wiele podmiotoÂw, z ktoÂrych jedne organizujaÎ pomoc (panÂstwo), a drugie jaÎ sÂwiadczaÎ. Pozycja tych ostatnich ma
charakter subsydiarny (pomocniczy) lub wspierajaÎcy te pierwsze25.
W obowiaÎzujaÎcej ustawie o ochronie zdrowia psychicznego nie
precyzuje sieÎ wzajemnej wspoÂøpracy tych dwoÂch kategorii podmiotoÂw (organoÂw administracji rzaÎdowej i samorzaÎdowej z organizacjami
pozarzaÎdowymi), ale trudno byøoby nie opieracÂ jej na zasadach part23

Dz. U. nr 78, poz. 483. Na temat charakteru wsteÎpu do konstytucji zob.
W. Skrzydøo, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, KrakoÂw 2000, s. 10-11.
24
S. DaÎbrowski, J. Pietrzykowski, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, s. 41,
Ç
uwaza, zÇe art. 23 k.c., w ktoÂrym zawarto przykøadowy katalog doÂbr uznawanych za
dobra osobiste czøowieka, a wsÂroÂd nich ogoÂlnie ¹zdrowieº, przez co nalezÇy rozumiecÂ
takzÇe ¹zdrowie psychiczneº jako ¹fundamentalneº dobro osobiste.
25
W trosce o nalezÇyte realizowanie zadanÂ ustawowych panÂstwo posiøkuje sieÎ
organizacjami pozarzaÎdowymi na wielu frontach zadanÂ spoøecznych. Takie m.in. rozwiaÎzania spotykamy w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoøecznej
(Dz. U. nr 64, poz. 593 ze zm.). Zob. Z. Zarzycki, Rola kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w realizacji wybranych zadanÂ z ustawy o pomocy spoøecznej z dnia 12 marca 2004 r., ¹Studia z Prawa Wyznaniowegoº 8(2005), s. 73-102. WieÎcej na temat zasady
pomocniczosÂci zob. S. Kawula, PomocniczosÂcÂ i wsparcie. Kategorie pedagogiki spoøecznej, Olsztyn 2002, s. 77-80.
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nerskich. Do takiego poziomu wzajemnych relacji zobowiaÎzujaÎ konstytucyjne zasady demokratycznego panÂstwa prawa (art. 2) i wspoÂødziaøania (panÂstwa z kosÂcioøami i innymi zwiaÎzkami wyznaniowymi)
dla dobra czøowieka i dobra wspoÂlnego (art. 25 ust. 3) oraz to, zÇe
znaczaÎca liczba podmiotoÂw wyznaniowych realizuje swoje zadania
z dziedziny ochrony zdrowia psychicznego na podstawie ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoøecznej (art. 2 ust. 2).
Dzielenie sieÎ panÂstwa zadaniami z organizacjami pozarzaÎdowymi
(z KosÂcioøem katolickim oraz z innymi zwiaÎzkami wyznaniowymi)
jest zjawiskiem coraz bardziej zauwazÇalnym w naszym panÂstwie26.
SprzyjajaÎ temu zaroÂwno omawiane regulacje prawne, jak i sama aktywnosÂcÂ podmiotoÂw niepublicznych, w tym szczegoÂlnie wyznaniowych27. Dostrzega sieÎ jednak negatywne zjawisko braku koordynowania wspoÂøpracy podmiotoÂw pozarzaÎdowych (w tym wyznaniowych) na rzecz ochrony zdrowia psychicznego (takzÇe w domach pomocy spoøecznej) z administracjaÎ publicznaÎ i samorzaÎdowaÎ, zwøaszcza na etapie finansowania tych zadanÂ.
Ustawodawca polski, niestety, nie przewidziaø wprost w ustawie
o ochronie zdrowia psychicznego wspomaganie przez budzÇet panÂstwa lub samorzaÎdu terytorialnego podmiotoÂw niepublicznych realizujaÎcych zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego. O takiej
mozÇliwosÂci, chociazÇ obarczonej wadami, moÂwi wspomniana juzÇ ustawa o pomocy spoøecznej28.
26
RoÂwniezÇ w krajach zachodnioeuropejskich na coraz wieÎkszaÎ skaleÎ widoczna
jest pluralizacja podmiotoÂw sÂwiadczaÎcych publiczne usøugi spoøeczne, w tym z zakresu
ochrony zdrowia psychicznego.
27
A. Rutkowska, Pedagodzy spoøeczni ± woluntariusze organizacji pozarzaÎdowych dziaøajaÎcych w sÂrodowisku lokalnym, w: Pracownicy socjalni i woluntariusze
a mozÇliwosÂci reformy pomocy spoøecznej, red. K. Marzec-Holka, Bydgoszcz 1998,
s. 229. Autorka podkresÂla, zÇe najczeÎsÂciej spotykane formy dziaøalnosÂci organizacji pozarzaÎdowych o profilu socjalnym to obok sÂwiadczenÂ zÇywnosÂciowych i materialnych
leczenie (rehabilitacja i psychoterapia), a w ramach opieki pieleÎgnacja, wsparcie, pomoc duszpasterska i psychologiczna; w ramach usøug na rzecz osoÂb ± edukacja i szkolenia, organizowanie schronienia, rozwijanie zainteresowanÂ, poradnictwo indywidualne
i rzecznictwo interesoÂw, pokrywanie kosztoÂw leczenia itp.
28
MozÇliwosÂcÂ taka zostaøa przewidziana np. w ustawie o pomocy spoøecznej dopiero od 1 stycznia 1999 r. OtoÂzÇ art. 25 ust. 1 obowiaÎzujaÎcej ustawy o pomocy spo-
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JednaÎ z szeroko pojmowanych form realizacji misji spoøecznej
przez KosÂcioÂø katolicki, inne kosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe zagwarantowanych ustawowo jest prawo do emitowania w radiu i telewizji
programoÂw o tematyce religijno-moralnej i spoøecznej, a takzÇe prawo
do publikacji czasopism i innych drukoÂw29.
Zatem rola podmiotoÂw pozarzaÎdowych, w szczegoÂlnosÂci KosÂcioøa katolickiego (i innych kosÂcioøoÂw) i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, w sferze wykonywania zadanÂ z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
jest funkcjaÎ realizacji zasady subsydiarnosÂci (pomocniczosÂci) jako
jednej z naczelnych w nauce spoøecznej KosÂcioøa katolickiego30 i inøecznej przewiduje, zÇe ¹Organy administracji rzaÎdowej i samorzaÎdowej mogaÎ zlecacÂ
realizacjeÎ zadania z zakresu pomocy spoøecznej, udzielajaÎc dotacji na finansowanie lub
dofinansowanie realizacji zleconego zadania: 1) organizacjom pozarzaÎdowym prowadzaÎcym dziaøalnosÂcÂ w zakresie pomocy spoøecznej; 2) osobom prawnym i jednostkom
organizacyjnym dziaøajaÎcym na podstawie przepisoÂw o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa
katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku panÂstwa do innych kosÂcioøoÂw
i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych oraz o gwarancji wolnosÂci sumienia i wyznania, jezÇeli ich
cele statutowe obejmujaÎ prowadzenie dziaøalnosÂci w zakresie pomocy spoøecznejº.
Zatem istnieje waÎtpliwosÂcÂ, czy organy administracji rzaÎdowej mogøyby zlecacÂ, w drodze umowy, KosÂcioøowi katolickiemu i innym zwiaÎzkom wyznaniowym, fundacjom,
stowarzyszeniom oraz osobom fizycznym i prawnym zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, ktoÂre im powierzono oraz wspieracÂ je w tym finansowo. Zob. Z. Zarzycki, Rola kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, s. 73-102.
29
W sposoÂb okresÂlony w porozumieniach mieÎdzy wøadzami danego kosÂcioøa lub
innego zwiaÎzku wyznaniowego a jednostkami publicznej radiofonii i telewizji (art. 25
ust. 4 ustawy o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania).
30
Wedøug E. LesÂ, Zasada subsydiarnosÂci a pomoc spoøeczna w Polsce, http://
www.barka.org.pl/uw.htm, marzec 2006, zasada pomocniczosÂci w rozumieniu nauki
spoøecznej KosÂcioøa miesÂci sieÎ w zasadzie solidarnosÂci jako jej szczegoÂlna artykulacja.
Zgodnie z zasadaÎ pomocniczosÂci wyrazÇonaÎ w encyklice Centesimus annus z 1991 r.
¹SpoøecznosÂcÂ wyzÇszego rzeÎdu nie powinna ingerowacÂ w wewneÎtrzne sprawy spoøecznosÂci nizÇszego rzeÎdu, pozbawiajaÎc jaÎ kompetencji, lecz raczej winna wspieracÂ jaÎ w razie
koniecznosÂci i pomoÂc w koordynacji jej dziaøanÂ z dziaøaniami innych grup spoøecznych,
dla dobra wspoÂlnegoº. Zob. takzÇe G. O'Collins SJ, E. G. Farrugia SJ, Leksykon pojeÎcÂ
teologicznych i kosÂcielnych, przekø. ks. J. OzÇoÂg SJ, B. ZÇak, KrakoÂw 2002, s. 404.
Zasada pomocniczosÂci polega na tym, zÇe roÂzÇne instytucje spoøeczne nie powinny wyreÎczacÂ organoÂw panÂstwa lub innych instytucji w wypeønianiu ich zadanÂ i aktywnosÂci.
Instytucje spoøeczne mogaÎ interweniowacÂ jedynie wtedy, kiedy niezbeÎdna jest pomoc,
by zadania spoøeczne wypeønicÂ w mozÇliwie najlepszy sposoÂb (por. ks. A. Wuwer,
Zasada pomocniczosÂci, ¹GosÂcÂ Niedzielnyº 2001, nr 38).
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nych kosÂcioøoÂw, majaÎcej coraz wieÎksze znaczenie w sferze publicznoprawnej w Polsce31. Z drugiej strony zasada ta wyznacza granice
wzajemnej ingerencji organoÂw rzaÎdowych (organizujaÎcych i sÂwiadczaÎcych pomoc z zakresu ochrony zdrowia psychicznego) w stosunku
do podmiotoÂw niepublicznych.
ZasadeÎ subsydiarnosÂci (pomocniczosÂci) w stosunku do pozarzaÎdowych organizacji pomocowych mozÇna rozumiecÂ na dwa sposoby:
negatywny i pozytywny. Pierwszy z nich oznacza, zÇe pozarzaÎdowe
organy ochrony zdrowia psychicznego nie powinny przeszkadzacÂ beneficjentom tej pomocy i ich rodzinom w podejmowaniu inicjatyw
w przezwycieÎzÇeniu trudnych sytuacji zÇyciowych i zdrowotnych. Z kolei wedøug drugiego organy pozarzaÎdowe powinny podtrzymywacÂ
(czasowo lub stale) inicjatyweÎ osoÂb potrzebujaÎcych pomocy w przezwycieÎzÇaniu trudnosÂci wøasnymi siøami, wykorzystujaÎc mozÇliwosÂci
oraz starania.
ÂW
3. POMOC KOSÂCIOèO
Â
I INNYCH ZWIAÎZKOW WYZNANIOWYCH

KosÂcioøy i inne zwiaÎzki wyznaniowe oraz ich jednostki organizacyjne mogaÎ sÂwiadczycÂ pomoc w zakresie ochrony zÇycia psychicznego
na dwoÂch etapach, tj. w dziaøaniach zapobiegawczych i w ramach opieki zdrowotnej. Te pierwsze mogaÎ bycÂ podejmowane przede wszystkim
wobec dzieci, møodziezÇy, osoÂb starszych i osoÂb znajdujaÎcych sieÎ w sytuacjach stwarzajaÎcych zagrozÇenie dla ich zdrowia psychicznego.
Dziaøania te obejmujaÎ w szczegoÂlnosÂci (art. 4 ust. 2 ustawy)32:
31

W krajach saÎsiednich roÂwniezÇ organizacje kosÂcielne bioraÎ na siebie zadania
spoøeczne, w tym z zakresu ochrony zdrowia psychicznego. W Niemczech duzÇym
uznaniem cieszy sieÎ Organizacja Charytatywna KosÂcioøa Ewangelickiego (Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland) i Niemieckie Towarzystwo
Caritas (Deutscher Caritasverband). Zob. P. BøeÎdowski, Pomoc spoøeczna i opieka
nad osobami starszymi w RFN, Warszawa 1996, s. 52-53; V. Ronge, Theorie und
Empirie des ¹Dritten Sektorsº, w: Jahrbuch zur Staats- und Verwaltungswissenschaft,
t. 2: Nomos Verlag, Baden-Baden 1988, s. 115 nn.
32
S. DaÎbrowski, J. Pietrzykowski, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, s. 22.
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± stosowanie zasad ochrony zdrowia psychicznego w pracy szkoÂø,
placoÂwek osÂwiatowych, opiekunÂczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych oraz w jednostkach wojskowych,
± tworzenie placoÂwek rozwijajaÎcych dziaøalnosÂcÂ zapobiegawczaÎ,
przede wszystkim poradnictwa psychologicznego33, oraz placoÂwek
specjalistycznych, z uwzgleÎdnieniem wczesnego rozpoznawania
potrzeb dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego,
± wspieranie grup samopomocy i innych inicjatyw spoøecznych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego,
± rozwijanie dziaøalnosÂci zapobiegawczej w zakresie ochrony zdrowia psychicznego przez zakøady opieki zdrowotnej,
± wprowadzanie zagadnienÂ ochrony zdrowia psychicznego do programu przygotowania zawodowego osoÂb zajmujaÎcych sieÎ wychowaniem, nauczaniem, resocjalizacjaÎ, leczeniem i opiekaÎ, zarzaÎdzaniem i organizacjaÎ pracy oraz organizacjaÎ wypoczynku,
± podejmowanie badanÂ naukowych søuzÇaÎcych umacnianiu zdrowia
psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym,
± uwzgleÎdnianie zagadnienÂ zdrowia psychicznego w dziaøalnosÂci publicznych sÂrodkoÂw masowego przekazu, a zwøaszcza w programach
radiowych i telewizyjnych.
Zasady organizowania i prowadzenia dziaøalnosÂci w dziedzinie
promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym regulujaÎ akty wykonawcze do ustawy34. Wprawdzie obowiaÎzek organizowania i prowadzenia powyzÇszych dziaøanÂ spoczywa
na organach administracji rzaÎdowej i samorzaÎdu terytorialnego, publicznych zakøadach opieki zdrowotnej, jednostkach pomocy spoøecznej, szkoøach i uczelniach, zakøadach penitencjarnych, placoÂwkach
resocjalizacyjnych, jednostkach wojskowych, ale w tym procesie mogaÎ uczestniczycÂ (na zasadzie dobrowolnosÂci) takzÇe kosÂcioøy i zwiaÎzki
wyznaniowe35.
33
Np. Fundacja im. Brata Alberta w ramach WarsztatoÂw Terapii ZajeÎciowej
udziela fachowej porady psychologicznej i psychiatrycznej w caøym kraju.
34
RozporzaÎdzenie Rady MinistroÂw z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie sposobu
organizowania i prowadzenia dziaøalnosÂci w dziedzinie promocji zdrowia psychicznego
i zapobiegania zaburzeniom psychicznym (Dz. U. nr 112, poz. 537).
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Dziaøania w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym saÎ realizowane w szczegoÂlnosÂci przez:
± rozwijanie w spoøeczenÂstwie wiedzy i umiejeÎtnosÂci potrzebnych
czøowiekowi do samorozwoju i samorealizacji, radzenia sobie ze
stresami i wymaganiami sÂrodowiska oraz zwieÎkszania kontroli nad
swoim zdrowiem psychicznym,
± ksztaøtowanie zachowanÂ i styloÂw zÇycia korzystnych dla zdrowia
psychicznego, w tym zapobiegajaÎcych naduzÇywaniu alkoholu, uzÇywaniu innych substancji psychoaktywnych i paleniu tytoniu,
± uwzgleÎdnianie zagadnienÂ promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym w programach nauczania,
a takzÇe w programach ksztaøcenia podyplomowego i zawodowego
osoÂb zajmujaÎcych sieÎ nauczaniem i wychowaniem, leczeniem,
opiekaÎ, rehabilitacjaÎ i resocjalizacjaÎ oraz w programach ochrony
zdrowia i w sÂrodkach masowego przekazu, w tym w jednostkach
publicznej radiofonii i telewizji,
± tworzenie placoÂwek zajmujaÎcych sieÎ poradnictwem psychologicznym i pomocaÎ psychospoøecznaÎ oraz wczesnym rozpoznawaniem
potrzeb dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego,
± organizowanie i wspieranie zroÂzÇnicowanych form oparcia spoøecznego, zwøaszcza grup samopomocy osoÂb z zaburzeniami psychicznymi,
± prowadzenie dziaøalnosÂci naukowej, wydawniczej i popularyzacyjnej,
± inicjowanie dziaøanÂ psychoedukacyjnych, rozwijanie umiejeÎtnosÂci
potrzebnych czøowiekowi w celu ksztaøtowania prawidøowych stosunkoÂw mieÎdzyludzkich w miejscu pracy.
Opieka zdrowotna nad osobami z zaburzeniami psychicznymi
jest wykonywana w ramach podstawowej i specjalistycznej opieki
zdrowotnej, zwøaszcza psychiatrycznej opieki zdrowotnej, w formie
pomocy dorazÂnej, ambulatoryjnej, dziennej, szpitalnej i sÂrodowiskowej oraz w domach pomocy spoøecznej36. Rola kosÂcioøoÂw i innych
35
Obok stowarzyszenÂ i innych organizacji spoøecznych, fundacji, samorzaÎdoÂw
zawodowych, grup samopomocy pacjentoÂw i ich rodzin oraz innych osoÂb prawnych
i fizycznych (§ 1 ust. 2 cyt. rozporzaÎdzenia).
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zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w realizacji zadanÂ z ustawy o ochronie
zdrowia psychicznego przejawiacÂ sieÎ mozÇe w prowadzeniu tzw. ¹innego zakøadu opieki zdrowotnej, sprawujaÎcego caøodobowaÎ opiekeÎ
psychiatrycznaÎ lub odwykowaÎº, o ktoÂrym mowa w art. 3 pkt. 1 lit. c)
i pkt. 3 ustawy. W mysÂl tych przepisoÂw instytucje kosÂcielne mogaÎ
prowadzicÂ domy pomocy spoøecznej lub sÂrodowiskowe domy samopomocy oraz sÂwiadczycÂ wszelkie formy pomocy instytucjonalnej dla
osoÂb z zaburzeniami psychicznymi.
4. SPECJALISTYCZNE DOMY POMOCY SPOèECZNEJ

OrganizacjeÎ i zapewnienie usøugi o odpowiednim standardzie
w domach pomocy spoøecznej dostosowanych do szczegoÂlnych potrzeb osoÂb z zaburzeniami psychicznymi ustawa powierzyøa wøadzom
powiatowym. Domy te saÎ tworzone i dziaøajaÎ na zasadach okresÂlonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoøecznej37 (art. 6a
ustawy). Zasady przyjeÎcia do domu pomocy spoøecznej zostaøy okresÂlone w rozdziale czwartym ustawy, w art. 38-41, i w aktach nizÇszego
rzeÎdu38. Zatem do takiego domu pomocy spoøecznej mozÇe bycÂ przyjeÎta osoba, ktoÂra wskutek choroby psychicznej lub uposÂledzenia
umysøowego nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb
zÇyciowych i nie ma mozÇliwosÂci korzystania z opieki innych osoÂb oraz
potrzebuje staøej opieki i pieleÎgnacji, lecz nie wymaga leczenia szpitalnego. Przy czym zgodeÎ na przyjeÎcie mozÇe wyrazicÂ sam podopieczny39 lub jego przedstawiciel ustawowy40.
36

K. Gromek, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, s. 81.
Dz. U. nr 64, poz. 593 ze zm. WczesÂniej na podstawie ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spoøecznej (Dz. U. nr 87, poz. 506, wielokrotnie nowelizowanej).
38
RozporzaÎdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 lipca 1995 r.
w sprawie szczegoÂøowego sposobu dziaøania w sprawach przyjeÎcia do domu pomocy
spoøecznej oraz wypisania z domu pomocy spoøecznej osoby chorej psychicznie i uposÂledzonej umysøowo (Dz. U. nr 92, poz. 460).
39
Zob. T. Cysek, è. KoroÂzs, Funkcjonowanie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ¹Monitor Prawniczyº 1997, nr 3, s. 96.
40
M. Sychowicz, PosteÎpowanie saÎdowe w sprawach z ustawy o ochronie zdrowia
psychicznego, ¹PrzeglaÎd SaÎdowyº 1995, nr 1, s. 3, uwazÇa, zÇe w przepisie (art. 22 ust. 5
37
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JezÇeli natomiast podopieczny lub jego przedstawiciel ustawowy
nie wyrazÇajaÎ zgody na przyjeÎcie do domu pomocy spoøecznej, a brak
opieki zagrazÇa zÇyciu tej osoby, organ do spraw pomocy spoøecznej
mozÇe wystaÎpicÂ do saÎdu opiekunÂczego miejsca zamieszkania tej osoby
z wnioskiem o przyjeÎcie do domu pomocy spoøecznej bez jej zgody.
Z przedmiotowym wnioskiem mozÇe wystaÎpicÂ roÂwniezÇ kierownik szpitala psychiatrycznego, jezÇeli przebywajaÎca w nim osoba jest niezdolna
do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb zÇyciowych,
a potrzebuje staøej opieki i pieleÎgnacji, nie wymaga natomiast dalszego leczenia w tym szpitalu41. Potrzeby spoøeczne wymuszajaÎ rozwoÂj
sieci specjalistycznych domoÂw pomocy spoøecznej prowadzonych
m.in. przez podmioty kosÂcielne42. WsÂroÂd tych domoÂw spotyka sieÎ
ukierunkowanie na pensjonariusza o okresÂlonym wieku lub pøci.
Do kazÇdego domu pomocy spoøecznej (i szpitala psychiatrycznego)
przeznaczonego dla osoÂb chorych psychicznie lub uposÂledzonych
umysøowo, bez wzgleÎdu na status podmiotu go prowadzaÎcego, ma
ustawy z 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego) chodzi o takich przedstawicieli
ustawowych jak opiekun osoby caøkowicie ubezwøasnowolnionej, opiekun maøoletniego, kurator ustanowiony dla maøoletniego na podstawie art. 147 kodeksu rodzinnego
i opiekunÂczego (Dz. U. z 1964 r., nr 9, poz. 59 ze zm.) i kurator osoby czeÎsÂciowo
ubezwøasnowolnionej, jezÇeli jest powoøany do jej reprezentowania (art. 181 § 1 k.r.o.).
41
K. Korzan, PosteÎpowanie w sprawach ochrony zdrowia psychicznego, ¹Rejentº 1996, nr 6, s. 23 nn.
42
Http://bazy.ngo.pl; marzec 2006 r.: Dom Pomocy Spoøecznej dla Dzieci i MøodziezÇy Niepeønosprawnych Intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie SioÂstr
Miøosierdzia sÂw. Karola Boromeusza w Rudzie SÂlaÎskiej (chøopcy do 18 lat), Dom
Pomocy Spoøecznej Zakonu OO. BonifratroÂw w Kalwarii Zebrzydowskiej, Dom Pomocy Spoøecznej im. SÂw. Brata Alberta Zgromadzenia Braci AlbertynoÂw w Ojcowie,
Dom Pomocy Spoøecznej dla Dzieci Zgromadzenia SioÂstr SøuzÇebniczek NMP NP
w Starej Wsi (podkarpackie) i w Tarnobrzegu (dzieci do 18 lat), Dom Pomocy Spoøecznej ± OsÂrodek ¹NajsÂwieÎtsze Serce Jezusaº w Rudzie SÂlaÎskiej (dzieci do 18 lat),
Dom Pomocy Spoøecznej ± OsÂrodek dla Niepeønosprawnych ¹Miøosierdzie BozÇeº
w Mikoøowie-Borowa WiesÂ (dzieci do 18 lat), Dom Pomocy Spoøecznej Zakonu BonifratroÂw w Cieszynie (dla meÎzÇczyzn), Dom Pomocy Spoøecznej Zgromadzenia CoÂrek
BozÇej MiøosÂci w Bielsko-Biaøej (dziewczeÎta do 18 lat), Dom Pomocy Spoøecznej Zgromadzenia SioÂstr Urszulanek SJK w Sieradzu (møodziezÇ do 18 lat), Dom Pomocy
Spoøecznej Zgromadzenia SioÂstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Augustowie (dziewczeÎta do 18 lat), Dom Pomocy Spoøecznej pw. SÂw. Franciszka z AsyzÇu w Tykocinie
(kobiety), Dom Pomocy Spoøecznej Caritas Diecezji Kieleckiej w Szydøowie itd.
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prawo wsteÎpu o kazÇdej porze seÎdzia saÎdu powszechnego w celu kontroli legalnosÂci przyjeÎcia i przebywania w takim domu pomocy spoøecznej (lub szpitalu) osoÂb z zaburzeniami psychicznymi, przestrzegania ich praw oraz kontroli warunkoÂw, w jakich one tam przebywajaÎ
(art. 43 ust. 1 ustawy)43.
5. NAUKA, ZAJEÎCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE
I REHABILITACJA

SzczegoÂlnaÎ formaÎ realizacji zadanÂ z zakresu ochrony zdrowia
psychicznego jest zapewnienie dzieciom i møodziezÇy uposÂledzonej
umysøowo bez wzgleÎdu na stopienÂ uposÂledzenia organizacji nauki
i zajeÎcÂ rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, szkoøach,
placoÂwkach opiekunÂczo-wychowawczych, osÂrodkach rehabilitacyjno-wychowawczych, w domach pomocy spoøecznej i zakøadach opieki zdrowotnej, a takzÇe w domu rodzinnym (art. 7 ust. 1 ustawy). Dla
tych osoÂb mozÇe bycÂ organizowana roÂwniezÇ rehabilitacja lecznicza,
zawodowa i spoøeczna, przy czym rehabilitacja i zajeÎcia rewalidacyjno-wychowawcze saÎ bezpøatne.
Ustawa wprost przewiduje, zÇe naukeÎ, zajeÎcia rewalidacyjno-wychowawcze i rehabilitacjeÎ mogaÎ takzÇe organizowacÂ podmioty wymienione w art. 1 ust. 2 ustawy, czyli kosÂcioøy i inne zwiaÎzki wyznaniowe
(art. 7 ust. 5 ustawy). SzczegoÂlnaÎ formaÎ realizacji powyzÇszych zadanÂ
saÎ warsztaty terapii zajeÎciowej prowadzone m.in. przez podmioty
kosÂcielne44, w ramach ktoÂrych mozÇna np. przyuczycÂ pensjonariusza
43

M. BoratynÂska, P. Konieczniak, Prawa pacjenta, Warszawa 2001, s. 365-370,
omawiajaÎ zasady dosteÎpu pacjenta do dokumentacji medycznej, (s. 379) ochroneÎ dokumentacji i wykorzystanie dokumentacji jako dowodu. SzczegoÂøy reguluje rozporzaÎdzenie Ministra SprawiedliwosÂci z dnia 22 lutego 1995 r. w sprawie kontroli przestrzegania praw osoÂb z zaburzeniami psychicznymi przebywajaÎcych w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy spoøecznej (Dz. U. nr 23, poz. 128).
44
Http://bazy.ngo.pl; marzec 2006 r.: Duszpasterskie Stowarzyszenie OsoÂb
z UposÂledzeniem Umysøowym ± Warsztat Terapii ZajeÎciowej w Krakowie, Warsztat
Terapii ZajeÎciowej ¹WspoÂlnotaº przy Fundacji im. Brata Alberta we Wrocøawiu,
Caritas Archidiecezji GdanÂskiej ± Warsztaty Terapii ZajeÎciowej w èapino, Kolbudach, w Suchym DeÎbie, Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ± Warsztaty Terapii
ZajeÎciowej w MinÂsku Mazowieckim, Fundacja im. Brata Alberta ± Warsztaty Te-
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do zawodu. Zasady organizacji zajeÎcÂ rewalidacyjno-wychowawczych
i rehabilitacji regulujaÎ akty podstawowe45.
ÂB
6. ORGANIZACJA TZW. OPARCIA SPOèECZNEGO DLA OSO
CHORYCH PSYCHICZNIE LUB UPOSÂLEDZENIA UMYSèOWEGO

Jednostki organizacyjne i inne podmioty (w tym kosÂcielne), dziaøajaÎce na podstawie ustawy o pomocy spoøecznej, w porozumieniu
z zakøadami psychiatrycznej opieki zdrowotnej organizujaÎ na obszarze swojego dziaøania oparcie spoøeczne dla osoÂb, ktoÂre z powodu
choroby psychicznej lub uposÂledzenia umysøowego majaÎ powazÇne
trudnosÂci w zÇyciu codziennym ± zwøaszcza w ksztaøtowaniu swoich
stosunkoÂw z otoczeniem ± w zakresie edukacji, zatrudnienia oraz
w sprawach bytowych (art. 8 ust. 1 ustawy). Oparcie spoøeczne polega w szczegoÂlnosÂci na:
± podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejeÎtnosÂci niezbeÎdnych do samodzielnego, aktywnego zÇycia,
± organizowaniu w sÂrodowisku spoøecznym pomocy ze strony rodziny, innych osoÂb, grup, organizacji spoøecznych i instytucji,
± udzielaniu pomocy finansowej, rzeczowej oraz innych sÂwiadczenÂ
na zasadach okresÂlonych w ustawie o pomocy spoøecznej46.

rapii ZajeÎciowej w Trzebini, Caritas Diecezji Pøockiej ± Warsztaty Terapii ZajeÎciowej w Pøocku, Warsztaty Terapii ZajeÎciowej przy Parafii SÂw. Jakuba Apostoøa
w Pøocku itd.
45
RozporzaÎdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r.
w sprawie zasad organizowania zajeÎcÂ rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i møodziezÇy uposÂledzonych umysøowo w stopniu gøeÎbokim (Dz. U. nr 14, poz. 76); rozporzaÎdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoøecznej z dnia 3 listopada 1995 r. w sprawie
zasad organizowania i zakresu rehabilitacji leczniczej w domach pomocy spoøecznej
(Dz. U. nr 132, poz. 653); rozporzaÎdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoøecznej z dnia
20 pazÂdziernika 1995 r. w sprawie organizowania zajeÎcÂ rehabilitacyjnych w szpitalach
psychiatrycznych i nagradzania uczestnikoÂw tych zajeÎcÂ (Dz. U. nr 127, poz. 614).
46
Zob. m.in. nieobowiaÎzujaÎce juzÇ rozporzaÎdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie rodzajoÂw specjalistycznych usøug opiekunÂczych oraz kwalifikacji osoÂb sÂwiadczaÎcych takie usøugi dla osoÂb z zaburzeniami psy-
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7. SÂRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY

Usøugi opiekunÂcze powinny bycÂ dostosowane do szczegoÂlnych
potrzeb osoÂb z zaburzeniami psychicznymi. Pomoc mieszkaniowa,
jako forma usøugi opiekunÂczej, mozÇe polegacÂ m.in. na udosteÎpnianiu
miejsca w sÂrodowiskowym domu samopomocy (art. 9 ust. 1 ustawy).
SÂrodowiskowe domy samopomocy stosownie do potrzeb saÎ organizowane, prowadzone i finansowane przez organy do spraw pomocy
spoøecznej na zasadach okresÂlonych w przepisach ustawy o pomocy
spoøecznej jako zadania zlecone gminom przez administracjeÎ rzaÎdowaÎ w ramach pomocy spoøecznej. SÂrodowiskowe domy samopomocy
mogaÎ bycÂ takzÇe tworzone przez podmioty wymienione w art. 1 ust. 2
(art. 9 ust. 2) ustawy, czyli kosÂcioøy i inne zwiaÎzki wyznaniowe. W ciaÎgu szesÂciu miesieÎcy od dnia wejsÂcia w zÇycie ustawy (czyli do 21 lipca
1995 r.) Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Spoøecznej zostaø zobowiaÎzany do opracowania docelowej sieci domoÂw pomocy spoøecznej dla osoÂb psychicznie chorych oraz sÂrodowiskowych domoÂw samopomocy, przy czym
peøna realizacja przedmiotowej sieci ma nastaÎpicÂ w terminie do dnia
31 grudnia 2008 r. (art. 55 ust. 3 ustawy). Potrzeby spoøeczne decydujaÎ o wzrastajaÎcej sieci placoÂwek tego typu, ktoÂre saÎ prowadzone
m.in. przez podmioty pozarzaÎdowe, w tym wyznaniowe47.
chicznymi, zasad i trybu ustalania i pobierania opøat za te usøugi, jak roÂwniezÇ warunkoÂw czeÎsÂciowego lub caøkowitego zwolnienia od opøat (Dz. U. nr 2, poz. 12 ze zm.).
47
Http://bazy.ngo.pl; marzec 2006 r.: SÂrodowiskowy Dom Samopomocy ¹Klub
AktywnosÂciº prowadzony przez ChrzesÂcijanÂskie Stowarzyszenie OsoÂb Niepeønosprawnych, Ich Rodzin i PrzyjacioÂø ¹Ogniskoº w Krakowie, SÂrodowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji TorunÂskiej w Toruniu, SÂrodowiskowy Dom Samopomocy im.
Benito Menni Zgromadzenia SioÂstr Szpitalnych w Warszawie, SÂrodowiskowy Dom
Samopomocy Zgromadzenia SioÂstr Benedyktynek Misjonarek w Eøku, Caritas Archidiecezji GdanÂskiej ± SÂrodowiskowy Dom Samopomocy ± Kolbudy, èapino, Caritas
Archidiecezji GdanÂskiej ± SÂrodowiskowy Dom Samopomocy przy Centrum Pomocowym Caritas im. Ojca Pio w Gdyni, Caritas Archidiecezji GdanÂskiej ± SÂrodowiskowy
Dom Samopomocy (Suchy DaÎb), Caritas Archidiecezji Katowickiej ± OsÂrodek MB
Uzdrowienie Chorych ± SÂrodowiskowy Dom Samopomocy w Knurowie, Caritas Diecezji Kieleckiej ± SÂrodowiskowy Dom Samopomocy w SeÎdziszowie, Caritas Archidiecezji Krakowskiej ± SÂrodowiskowy Dom Samopomocy w Krakowie (2 osÂrodki)
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W tych domach pomocy spoøecznej w okresÂlonych okolicznosÂciach mozÇe bycÂ stosowany, zgodnie z art. 18 ustawy, przymus bezposÂredni wobec kazÇdej osoby z zaburzeniami psychicznymi, a wieÎc nie
tylko wobec osoÂb chorych psychicznie, jak to ma miejsce w przypadku
przymusowej hospitalizacji, ale roÂwniezÇ wobec osoby z zaburzeniami
osobowosÂci lub nerwicowymi48.
8. DUSZPASTERSTWO CHORYCH

KosÂcioøy i inne zwiaÎzki wyznaniowe udzielajaÎ takzÇe posøugi i pomocy osobom chorym psychicznie w ramach duszpasterstwa chorych49. Konstytucja RP w art. 53 ust. 1 zapewnia kazÇdemu, a wieÎc
roÂwniezÇ choremu psychicznie, wolnosÂcÂ sumienia i religii. WolnosÂcÂ
religii obejmuje m.in. prawo osoÂb do korzystania z pomocy religijnej
tam, gdzie sieÎ znajdujaÎ50.
Kolejnym hierarchicznie aktem prawnym regulujaÎcym problematykeÎ duszpasterstwa chorych jest konkordat. Mianowicie Rzeczpospolita Polska zapewnia warunki do wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posøug religijnych osobom przebywajaÎcym w zakøadach opieki zdrowotnej i spoøecznej, a takzÇe w innych zakøadach
i placoÂwkach tego rodzaju (art. 17 ust. 1). Osobom tym zapewnia sieÎ
i w Krzeszowicach, Caritas Archidiecezji Katowickiej ± OsÂrodek ¹NajsÂwieÎtsze Serce
Jezusaº ± SÂrodowiskowy Dom Samopomocy w Rudzie SÂlaÎskiej, Caritas Archidiecezji
Katowickiej ± OsÂrodek SÂw. Faustyny ± SÂrodowiskowy Dom Samopomocy w Tychach,
Caritas Diecezji Kieleckiej ± SÂrodowiskowy Dom Samopomocy w Solcu-ZdroÂj, Caritas Diecezji PelplinÂskiej ± SÂrodowiskowy Dom Samopomocy w Pelplinie, Caritas
Diecezji Sandomierskiej ± SÂrodowiskowy Dom Samopomocy w Nisku itd.
48
Zob. T. Dukiet-NagoÂrska, Stosowanie ustawy o zawodzie lekarza przez psychiatroÂw i ustawy o ochronie zdrowia psychicznego przez lekarzy innych specjalnosÂci,
¹Prawo i Medycynaº 2004, nr 4(17), s. 5 nn.
49
B. Ratajczak, Duszpasterstwo chorych, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal,
P. Stanisz, Lublin 20032, s. 339-340.
50
WolnosÂcÂ religii obejmuje roÂwniezÇ wolnosÂcÂ wyznawania lub przyjmowania religii wedøug wøasnego wyboru oraz uzewneÎtrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitweÎ, uczestniczenie
w obrzeÎdach, praktykowanie i nauczanie (art. 53 ust. 2 zd. 1 Konstytucji RP).
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w szczegoÂlnosÂci mozÇliwosÂcÂ uczestniczenia we mszy sÂw. w niedziele
i sÂwieÎta oraz w katechizacji i rekolekcjach, a takzÇe korzystania z indywidualnych posøug religijnych w zgodzie z celami pobytu tych osoÂb
w zakøadach wyzÇej wskazanych. Ponadto dla realizacji uprawnienÂ
osoÂb, o ktoÂrych mowa w ust. 1, biskup diecezjalny kieruje kapelanoÂw,
z ktoÂrymi odpowiednia instytucja zawiera stosownaÎ umoweÎ cywilnoprawnaÎ (art. 17 ust. 3).
Z kolei ustawa o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania przewiduje, zÇe ¹KorzystajaÎc z wolnosÂci sumienia i wyznania, obywatele
mogaÎ w szczegoÂlnosÂci zgodnie z zasadami swojego wyznania uczestniczycÂ w czynnosÂciach i obrzeÎdach religijnych oraz wypeøniacÂ obowiaÎzki religijne i obchodzicÂ sÂwieÎta religijneº (art. 2 pkt 2). W zwiaÎzku
z tym przepisem pozostaje kolejny (art. 4 ust. 1 pkt 2), w mysÂl ktoÂrego
¹prawo do posiadania i korzystania z przedmiotoÂw potrzebnych do
uprawiania kultu i praktyk religijnych przysøuguje roÂwniezÇ osobom
przebywajaÎcym w zakøadach søuzÇby zdrowia i opieki spoøecznej oraz
dzieciom i møodziezÇy na krajowych koloniach i obozach organizowanych przez instytucje panÂstwoweº. Ponadto kosÂcioøy i inne zwiaÎzki
wyznaniowe na zasadach roÂwnouprawnienia, wypeøniajaÎc funkcje
religijne, mogaÎ w szczegoÂlnosÂci udzielacÂ posøug religijnych, w tym
osobom, o ktoÂrych mowa w art. 4 (art. 19 ust. 2 pkt 3).
Inny akt prawny, tj. ustawa o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w RP w rozdziale 4 (Duszpasterstwo specjalne), przewiduje, zÇe ¹Dzieciom i møodziezÇy przebywajaÎcym w zakøadach wychowawczych i opiekunÂczych, jak roÂwniezÇ w sanatoriach, prewentoriach
i szpitalach, zapewnia sieÎ prawo wykonywania praktyk religijnych,
korzystania z posøug religijnych i katechizacji, z zachowaniem wzajemnej tolerancji. W szczegoÂlnosÂci zapewnia sieÎ im mozÇliwosÂcÂ udziaøu we
mszy sÂw. w niedziele i sÂwieÎta oraz w rekolekcjachº (art. 30 ust. 1).
SzczegoÂlne znaczenie ma posøuga kapøanÂska w zakøadach leczniczych oraz zamknieÎtych zakøadach pomocy spoøecznej. PrzebywajaÎcym tam osobom zapewnia sieÎ prawo wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posøug religijnych (art. 31 ust. 1), a w celu realizacji
powyzÇszych uprawnienÂ kierownicy wøasÂciwych zakøadoÂw panÂstwowych zatrudniajaÎ kapelanoÂw skierowanych przez biskupa diecezjalnego. Ponadto w celu umozÇliwienia zainteresowanym chorym i pod-
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opiecznym udziaøu we mszy sÂw. i w innych zbiorowych praktykach
religijnych kierownicy wøasÂciwych zakøadoÂw panÂstwowych przeznaczaÎ
odpowiednie pomieszczenia na kaplice, a w wyjaÎtkowych wypadkach
udosteÎpniaÎ do tego celu inne pomieszczenia (art. 31 ust. 3).
W Polsce wszystkie kosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe, majaÎce zapewnionaÎ regulacjeÎ prawnaÎ w formie ustawy indywidualnej, majaÎ
zagwarantowane prawo udzielania posøug religijnych wobec chorych
(takzÇe psychicznie)51.
9. OCHRONA TAJEMNICY CHOROBY PSYCHIATRYCZNEJ

Ochrona tajemnicy choroby (w tym psychicznej) mozÇe wynikacÂ
albo z przepisoÂw prawa polskiego, albo prawa wewneÎtrznego kosÂcioøa lub zwiaÎzku wyznaniowego.
Wszystkie osoby wykonujaÎce czynnosÂci wynikajaÎce z ustawy
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.
nr 111, poz. 535 ze zm.) saÎ obowiaÎzane do zachowania w tajemnicy
wszystkiego, o czym dowiedzaÎ sieÎ w zwiaÎzku z wykonywaniem tych
czynnosÂci, stosownie do odreÎbnych przepisoÂw, a nadto z zachowaniem przepisoÂw rozdziaøu szoÂstego ustawy52. Zatem nie wolno przesøuchiwacÂ osoÂb obowiaÎzanych do zachowania tajemnicy jako sÂwiadkoÂw na okolicznosÂcÂ wypowiedzi osoby, wobec ktoÂrej podjeÎto czynnosÂci wynikajaÎce z niniejszej ustawy, co do popeønienia przez niaÎ
czynu zabronionego (w tym wykroczenia) pod grozÂbaÎ kary (art. 52
ust. 1 ustawy)53.
51
B. Ratajczak, Duszpasterstwo chorych, s. 340; takzÇe J. Krukowski, Polskie
prawo wyznaniowe, s. 178-179.
52
Od obowiaÎzku zachowania tajemnicy osoba wykonujaÎca czynnosÂci wynikajaÎce
z ustawy jest zwolniona w stosunku do: 1) lekarza sprawujaÎcego opiekeÎ nad osobaÎ
z zaburzeniami psychicznymi; 2) wøasÂciwych organoÂw administracji rzaÎdowej lub samorzaÎdowej co do okolicznosÂci, ktoÂrych ujawnienie jest niezbeÎdne do wykonywania
zadanÂ z zakresu pomocy spoøecznej; 3) osoÂb wspoÂøuczestniczaÎcych w wykonywaniu
czynnosÂci w ramach pomocy spoøecznej, w zakresie, w jakim to jest niezbeÎdne; 4) søuzÇb
ochrony panÂstwa i ich upowazÇnionych pisemnie funkcjonariuszy lub zÇoønierzy w zakresie niezbeÎdnym do przeprowadzenia posteÎpowania sprawdzajaÎcego na podstawie
przepisoÂw o ochronie informacji niejawnych.
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Prawo kosÂcielne (katolickie) natomiast nie wypowiada sieÎ wprost
w kwestii prawa wiernych do ochrony danych medycznych54. Jedynie
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. w kan. 227 przewiduje, zÇe
¹Wierni sÂwieccy majaÎ prawo, aby w zakresie spraw doczesnej spoøecznosÂci przyznano im wolnosÂcÂ przysøugujaÎcaÎ wszystkim obywatelomº, a w kan. 220, zÇe ¹Nikomu nie wolno bezprawnie naruszacÂ
dobrego imienia, ktoÂre ktosÂ posiada, ani tezÇ naruszacÂ prawa kazÇdej
osoby do ochrony wøasnej intymnosÂciº. Tak wieÎc Kodeks Prawa Kanonicznego formuje prawo do intymnosÂci, ktoÂre na gruncie prawa
sÂwieckiego implikowacÂ mozÇe prawo do ochrony danych osobowych
na podstawie polskiego kodeksu cywilnego (art. 23)55.
Etyka lekarska zobowiaÎzuje lekarza do zachowania tajemnicy
lekarskiej, a lekarza katolika dodatkowo etyka katolicka. Niemniej
obowiaÎzek zachowania tajemnicy nie jest absolutny i doznaje okresÂlonych prawem wyøomoÂw, czeÎsto w interesie spoøecznym pacjenta
lub jego najblizÇszych56. W literaturze przedmiotu panuje poglaÎd, zÇe
etyka wyznania protestanckiego, judaistyczna albo muzuømanÂska
w duzÇo wieÎkszym stopniu nizÇ katolicka køadzie nacisk na ochroneÎ
zÇycia i zdrowia (psychicznego) przez lekarza i poszanowanie tajemnicy lekarskiej57.
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