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STANISŁAW PIEKARSKI 1

STOWARZYSZENIE „POLICYJNY DOM 
ZDROWIA” 1924–1939

Okres II Rzeczypospolitej Polskiej (1918–1939) wiązał się z ogromnym 
wysiłkiem narodu na rzecz tworzenia instytucji i placówek zajmujących się 
problematyką różnych dziedzin życia społecznego. W tym procesie ogólno-
polskich przeobrażeń uczestniczyła też Policja Państwowa (PP), powołana 
do życia ustawą z 24 lipca 1919 r. W świetle tego dokumentu miała ona być 
jedyną organizacją bezpieczeństwa publicznego, podlegającą bezpośrednio 
ministrowi spraw wewnętrznych. Na 14 marca 1921 r. (a więc miesiąc 
przed zakończeniem w Polsce stanu wojennego) liczyła ona 1018 ofi cerów 
i 32 257 szeregowych 2.

1 lipca 1923 r. policja zaczęła obejmować służbę na granicach wschod-
niej Rzeczypospolitej. W bardzo krótkim czasie zorganizowano 97 kom-
panii granicznych i 594 posterunki. Zbudowano też 156 strażnic. Zwięk-
szono również liczbę etatów PP. W połowie 1924 r. służyło w niej 967 
ofi cerów i 35 986 szeregowych. W sierpniu 1924 r. utworzony został Kor-
pus Ochrony Pogranicza, którego celem było przejęcie od PP zadań z za-
kresu ochrony wschodnich granic. W takich okolicznościach stan etatowy 
PP zaczął się systematycznie zmniejszać. W 1926 r. służbę pełniło w niej 
915 ofi cerów i 31 946 szeregowych, w roku 1929 — 853 ofi cerów i 30 458 
szeregowych, a w roku 1935 — 774 ofi cerów i 28 592 szeregowych 3.

Okoliczności powstania Stowarzyszenia „Policyjny Dom Zdrowia”

Od początku funkcjonowania Policji Państwowej jej ważnym problemem 
„kadrowym” była walka o ochronę zdrowia. Kilkuletni okres wojny zazna-
czył się w społeczeństwie polskim nie tylko wzrostem śmiertelności, ale 

1  Prof. nzw. dr hab. Stanisław Piekarski — dziekan Wydziału Turystyki i Re-
kreacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

   Adres do korespondencji: <stanpiekarski@wp.pl>.
2  J. Kozolubski, Dwudziestolecie Policji Państwowej w Polsce, „Przegląd Poli-

cyjny” 1938, nr 6, s. 404–409.
3  Tamże, s. 411–421.
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i obniżeniem poziomu jego „zdrowotności”. Największe spustoszenie sia-
ła gruźlica, plagą też były choroby reumatyczne. O tym trudnym okresie 
w jednym z opracowań napisano: „Niezwykle trudna służba policjantów 
czy to w dzień czy to w nocy, czy to podczas słoty czy mrozów lub upałów, 
czy zawiei śnieżnej bardzo niszczyła i tak już skutkiem wojny nadwątlone 
organizmy. Choroby się szerzyły. Śmiertelność wśród policjantów wzrasta-
ła. Zwiększała się liczba policjantów niezdolnych do pracy wskutek naba-
wiania się w służbie chorób” 4. 

Aby zapobiec istniejącej sytuacji, należało bardzo szybko tworzyć sy-
stem w pełni profesjonalnych uzdrowisk i sanatoriów. Tymczasem odro-
dzone państwo polskie nie było w stanie wyasygnować na ten cel stosow-
nych środków fi nansowych. Zachęcano natomiast do podejmowania prób 
rozwiązywania tego problemu w ramach poszczególnych środowisk, z wy-
korzystaniem własnych funduszy, powstających w wyniku dobrowolnych 
opodatkowań. W takich okolicznościach pod koniec 1923 r. w korpusie 
policjantów zrodził się pomysł „powołania do życia takiej instytucji, któ-
ra w swym założeniu pozwoliłaby zabezpieczyć choć w części policjantów 
przed grożącymi im stale chorobami” 5.

Inicjatywa została zrealizowana w styczniu 1924 r., kiedy to w korpusie 
PP powołano stowarzyszenie pod nazwą „Policyjny Dom Zdrowia”. 

Założenia organizacyjno-statutowe stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia „Policyjny Dom Zdrowia” (PDZ) został zatwierdzo-
ny przez ministra spraw wewnętrznych 23 lutego 1924 r. Głównym celem 
organizacji było niesienie pomocy swoim członkom i ich rodzinom przez 
danie im możności korzystania z ulgowych przystępnych warunków poby-
tu w domach leczniczych (sanatoriach) i wypoczynkowych (pensjonatach) 6. 
Powyższy cel stowarzyszenie miało osiągać przez:

 — budowę, kupno lub dzierżawę odpowiednich pomieszczeń i oddanie ich 
do użytku swoim członkom rzeczywistym i ich rodzinom;
 — uzyskanie dla swoich członków rzeczywistych ułatwień i udogodnień 
wszelkiego rodzaju w krajowych zakładach zdrowotnych i leczniczych;
 — udzielanie członkom rzeczywistym w wyjątkowo ważnych wypadkach 
zapomóg kuracyjnych w granicach funduszy, przeznaczonych na ten 
cel przez doroczne walne zgromadzenia 7. 

4  Broszurka pt. Stowarzyszenie „Policyjny Dom Zdrowia” 1924–1934, Warsza-
wa 1935, s. 3.

5  Tamże.
6  Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN), Zbiór Zespołów Szczątkowych 

(ZZS), Akta Stowarzyszenia „Policyjny Dom Zdrowia” 1928–1936, Sprawozdanie 
z działalności Zarządu Stowarzyszenia PDZ 1928–1939, teczka nr 113, Statut 
Stowarzyszenia „Policyjny Dom Zdrowia”, Warszawa 1931.

7  Tamże.
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Treść pierwszego historycznego statutu została opublikowana na forum 
tygodnika „Na Posterunku” w marcu 1925 r. 8 Rok później zamieszczo-
no w nim regulamin określający warunki korzystania z ośrodków PDZ. 
W jednym z punktów znalazł się zapis, że „do czasu pobudowania nowych 
budynków oddzielnie dla wyższych i niższych funkcjonariuszy policji, 
w ośrodkach musi być wydzielona odpowiednia liczba miejsc dla jednych 
i drugich” 9. Jednak na tym tle — jak napisał jeden z korespondentów — 
„nigdy nie dochodziło do awantur” 10.

Statut stowarzyszenia przyjął ostateczną formę w 1931 r. Jego człon-
kowie dzielili się na rzeczywistych (zwyczajnych) i honorowych. Członkami 
rzeczywistymi mogli też być emeryci PP. Fundusze PDZ stanowiły:

 — jednorazowe wpisowe, pobierane od nowo wstępujących członków 
w wysokości podwójnej składki miesięcznej;
 — składki członków rzeczywistych w wysokościach: od szeregowych 
PP i urzędników kancelaryjnych XII, XI i X stopnia służbowego oraz 
od niższych funkcjonariuszy czynności pomocniczych — 1 zł mie-
sięcznie, od urzędników IX i VIII stopnia służbowego i ofi cerów w szarży 
aspiranta i podkomisarza — 2 zł miesięcznie, od urzędników od VII 
stopnia służbowego wzwyż i ofi cerów od szarży komisarza wzwyż — 
po 3 zł miesięcznie, płatne drogą potrącenia przy wypłacie poborów 
służbowych pierwszego dnia każdego miesiąca;
 — ofi ary, darowizny i zapisy uczynione na rzecz stowarzyszenia;
 — dochody z wydawnictw drukowanych, wszelkiego rodzaju imprez, od-
czytów publicznych, koncertów, balów, widowisk publicznych itp. 
Najwyższą władzą PDZ było jego walne zgromadzenie delegatów. Or-

ganem zarządzającym sprawami bieżącymi stowarzyszenia był zarząd 
stowarzyszenia, składający się z pięciu członków i trzech ich zastępców. 
W pierwszych latach funkcjonowania stowarzyszenia wszyscy członkowie 
zarządu swoje obowiązki pełnili w trybie społecznym. Zespołem wykonaw-
czym zarządu było jego biuro, którego pracownicy otrzymywali wynagro-
dzenie. Nad całością pracy PDZ czuwała komisja rewizyjna, składająca się 
z trzech członków i dwóch ich zastępców 11.

Ważnymi dokumentami PDZ były też opracowywane w latach trzydzie-
stych nowe regulaminy. Pierwszy — zatwierdzony w 1932 r. — składał się 
z 46 paragrafów. Drugi — pochodzący z 1934 r. — był formą jego uzu-
pełnienia. Stanowiło go 18 paragrafów i wzór deklaracji, którą należało 
dobrowolnie wypełnić, aby stać się członkiem rzeczywistym organizacji. 

 8  Statut stowarzyszenia „Policyjny Dom Zdrowia”, „Na Posterunku” 1925, 
nr 14, s. 223–225.

 9  Regulamin określający warunki korzystania i przyjmowania członków Sto-
warzyszenia PDZ oraz ich rodzin do domów uzdrowiskowych, „Na Posterunku” 
1926, nr 15, s. 283.

10  T.M., Wrażenia z pobytu w policyjnym uzdrowisku w Busku, „Na Posterun-
ku” 1926, nr 30, s. 578.

11  AAN, ZZS, Akta Stowarzyszenia „Policyjny Dom Zdrowia” 1928–1936, 
Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia PDZ 1928–1939, teczka 
nr 113, Statut Stowarzyszenia „Policyjny Dom Zdrowia”, Warszawa 1931.
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Pierwszy Regulamin sanatoryjny dla kuracjuszów Stowarzyszenia Poli-
cyjny Dom Zdrowia szczegółowo regulował zasady leczenia i wypoczynku 
w policyjnych domach zdrowia 12. Drugi określał prawa i obowiązki wszyst-
kich osób korzystających z dobrodziejstw PDZ. Członkowie stowarzyszenia 
nabywali prawo do ubiegania się o korzystanie z policyjnych ośrodków 
dopiero po sześciomiesięcznym okresie płacenia składek. Do sanatoriów 
i domów wypoczynkowych mogli być przyjmowani członkowie stowarzy-
szenia i ich rodziny z zachowaniem następującej kolejności:

 — wszyscy rzeczywiści i honorowi członkowie stowarzyszenia;
 — najbliższa rodzina członka stowarzyszenia (żona, mąż, dzieci do lat 18, 
a nawet do 24, o ile się kształciły i były na wyłącznym utrzymaniu 
członka stowarzyszenia);
 — wdowy i sieroty po zmarłych członkach stowarzyszenia, w pierwszym 
rzędzie po poległych na służbie;
 — dalsza rodzina członka stowarzyszenia.
Członek stowarzyszenia (lub członkowie jego rodziny) pragnący korzy-

stać z kuracji lub wypoczynku w jednym z sanatoriów winien był wnieść 
pisemne podanie w drodze służbowej do właściwego delegata stowarzy-
szenia (każde województwo wybierało swojego delegata). Od 1933 r. pis-
ma do delegata musiały pisać tylko osoby nieposiadające skierowania 
lekarskiego. W przypadku uzyskania takiego dokumentu prośby należa-
ło kierować bezpośrednio do zarządu danego domu zdrowia 13. Do poda-
nia o przydział należało dołączyć: opinię lekarską oraz kartę skierowania 
uprawniającą do leczenia na częściowy lub całkowity koszt Skarbu Pań-
stwa, wydaną przez lekarza państwowego. Podanie o przydział miejsc win-
no być przesłane najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia 
kuracji lub wypoczynku.

Pierwsze Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia „Policyjny 
Dom Zdrowia” odbyło się w Warszawie 28 czerwca 1924 r. W skład pierw-
szego, „historycznego” zarządu weszły następujące osoby: inspektor Igna-
cy Krzymuski — prezes zarządu, nadkomisarz Władysław Dąbrowski — 
wiceprezes, referent Kazimierz Goliszewski — skarbnik, nadkomisarz Jan 
Kuczyński — członek, komisarz Jan Hornung — członek, starszy przodow-
nik Wacław Pilitowski — członek zarządu. W składzie komisji rewizyjnej 
znaleźli się: inspektor Władysław Galle, komisarz Marian Berch i komisarz 
Czesław Kaczorowski 14. Na wnioski zarządu walne zgromadzenia co jakiś 
czas wnosiły nowelizacje fragmentów zapisów statutowych. Między innymi 
w 1937 r. wprowadzono możliwość korzystania z ośrodków również przez 
„dalszych kuzynów” członków stowarzyszenia oraz urzędników państwo-
wych spoza PP. Ceny pobytu tych osób w PDZ zwiększano o 25–50% 15.

12  Tamże, Regulamin sanatoryjny dla kuracjuszów Stowarzyszenia „Policyjny 
Dom Zdrowia”, Warszawa 1932.

13  Otwarcie sezonu w P.D.Z. w Busku i Druskiennikach, „Na Posterunku” 
1933, nr 13, s. 204.

14  Broszurka pt. Stowarzyszenie…, wyd. cyt., s. 3.
15  Sprawozdania. Policja Państwowa w roku 1937, „Przegląd Policyjny” 1938, 

nr 2, s. 143.
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Rozwój „kadrowy” stowarzyszenia

Pomysłodawcom utworzenia PDZ bardzo zależało na tym, aby w krót-
kim czasie deklarację „przynależności” wypełniło jak najwięcej osób. Mię-
dzy innymi 16 lipca 1924 r. minister spraw wewnętrznych wydał specjalny 
okólnik, zachęcający policjantów do zasilania szeregów nowo powstałego 
stowarzyszenia 16. W takich okolicznościach liczba jego członków zwiększała 
się bardzo dynamicznie. Jest to widoczne chociażby w wysokościach ze-
branych składek członkowskich, które w pierwszych latach historii stowa-
rzyszenia przedstawiały się następująco: 1924 r. — 112 878 zł, 1925 r. — 
111 277 zł, 1926 r. — 170 527 zł, 1927 r. — 175 275 zł, 1928 r. — 288 468 
zł, 1929 r. — 312 212 zł, a w 1930 r. — 321 047 zł 17. Proces systematyczne-
go zwiększania się liczby członków w latach trzydziestych ilustruje tabela 1.

Tabela 1
Stan członków Stowarzyszenia „Policyjny Dom Zdrowia” w latach 1931–1934 

w poszczególnych województwach
Instytucja,

województwo
1 stycznia 1931 r. 1 stycznia 1932 r. 1 stycznia 1933 r. 1 stycznia 1934 r.
ofi cer szeregowy ofi cer szeregowy ofi cer szeregowy ofi cer szeregowy

Komenda 
Główna PP 93 77 71 69 85 87 53 54

warszawskie 41 1351 38 1279 38 1182 38 1155
łódzkie 59 2577 57 2477 56 2510 56 2564
kieleckie 57 2299 54 2154 49 2136 49 2182
lubelskie 34 1449 33 1386 32 1363 37 1306
białostockie 41 1622 36 1438 37 1358 36 1351
m.st. War-
szawa 79 2818 76 2293 72 2266 88 2414

krakowskie 47 1228 47 941 47 909 38 1070
lwowskie 51 2177 50 2171 49 2126 68 2590
tarnopolskie 33 1275 34 1215 29 1244 28 1768
stanisła-
wowskie 53 1234 32 1180 32 1182 26 1116

poznańskie 50 1495 47 1447 46 1360 53 1404
pomorskie 32 942 33 918 31 955 30 1068
wołyńskie 28 1755 30 1650 31 1606 31 1761
poleskie 30 1381 24 1116 23 1038 23 1147
nowogrodz-
kie 28 1175 30 1100 28 1055 27 1040

wileńskie 49 1724 38 1490 34 1388 35 1386
emeryci 17 157 23 207 27 206 27 204
razem 802 26736 756 24477 746 24021 743 25088

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z działalności PDZ w la-
tach 1928–1939, znajdujących się w AAN (ZZS, teczki nr 112 i 114)

16  AAN, ZZS, Akta Stowarzyszenia „Policyjny Dom Zdrowia” 1928–1939, 
Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia PDZ 1928–1939, teczka 
nr 12, Okólnik Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lipca 1924 roku.

17  Broszurka pt. Stowarzyszenie…, wyd. cyt., s. 8.
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Jeśli chodzi o rozkład procentowy przynależności do stowarzyszenia, 
to w 1931 r. należało do niego 90% ofi cerów i 88% szeregowych. W 1932 r. 
odpowiednio — 94% i 87%, w 1933 r. — 96% i 85%, w 1934 r. — 96% 
i 88%, a w 1935 r. — 92% i 89% 18. W powyższych zestawieniach nie zo-
stało ujęte województwo śląskie, które w okresie międzywojennym cieszyło 
się sporą autonomią, a jego Policja Państwowa organizowała sobie własne 
ośrodki zdrowotno-wypoczynkowe 19.

W 1932 r. wśród ofi cerów największym współczynnikiem przynależności 
do stowarzyszenia legitymowały się Komenda Główna PP i województwa: 
białostockie, stanisławowskie i nowogrodzkie — po 100%, województwa 
wileńskie i łódzkie — po 98% oraz województwo tarnopolskie — 96%. 
Najmniej ofi cerów należało do stowarzyszenia z województw: poleskie-
go i wołyńskiego — po 71%, lwowskiego — 76%, poznańskiego — 80%, 
pomorskiego i m.st. Warszawy — po 81%. Jeśli chodzi o szeregowych, 
to największy wskaźnik posiadały województwa: nowogrodzkie — 100%, 
wileńskie, łódzkie i białostockie — po 98%, kieleckie — 95%. Najmniej 
szeregowych należało w województwie krakowskim — 60% i m.st. Warsza-
wie — 61% 20. Na 31 grudnia 1935 r. najlepszy wskaźnik przynależności 
do stowarzyszenia posiadały województwa: tarnopolskie (98,8%), poleskie 
(98,7%), nowogrodzkie (98,7), lwowskie (98,4%), wołyńskie (98,4%) i biało-
stockie (97,7%) 21. Pod koniec 1937 r. do stowarzyszenia nie należało 3826 
policjantów i urzędników policji 22.

Okres entuzjazmu i darowizn

Pierwsze miesiące funkcjonowania stowarzyszenia upłynęły pod 
znakiem dużego optymizmu i akcji przekazywania darowizn. Jedną 
z pierwszych ofi arodawczyń na rzecz stowarzyszenia była żona mar-
szałka Józefa Piłsudskiego — Aleksandra, która tuż po powstaniu or-
ganizacji przekazała na jego rzecz 300 zł 23. Była to wówczas przeciętna 
gaża ofi cerów Wojska Polskiego. Pierwszą inwestycją poczynioną przez 

18  Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z działalności stowarzysze-
nia za lata 1931, 1932, 1933 i 1935, znajdujących się w AAN.

19  C. Rokicki, Nieco o Śląsku, „Na Posterunku” 1926, nr 11, s. 193–194.
20  AAN, ZZS, Akta Stowarzyszenia „Policyjny Dom Zdrowia” 1928–1939, 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia PDZ 1928–1939, teczka 
nr 112, Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia „Policyjny Dom 
Zdrowia”, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1932.

21  Tamże, teczka nr 115, Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzysze-
nia PDZ za okres od 1 stycznia 1935 do 31 grudnia 1935 roku.

22  B. Kusiński, Policyjny Dom Zdrowia w 1937 roku, „Na Posterunku” 1938, 
nr 15, s. 350.

23  AAN, ZZS, Akta Stowarzyszenia „Policyjny Dom Zdrowia” 1928–1939, 
Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia PDZ 1928–1939, tecz-
ka nr 112, Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia PDZ za okres 
od 1 stycznia 1929 do 31 grudnia 1929 roku.
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stowarzyszenie było zakupienie państwowych papierów wartościowych 
na kwotę 69 579 zł. Za wielki sukces uznano nieodpłatne pozyskanie 
od Zarządu Dóbr Zakopanego dwóch parceli ziemi w dzierżawę na 50 lat. 
Nieruchomości miały łącznie obszar 5 ha i położone były w Borze Koście-
liskim. Umowę w tej sprawie podpisano 30 września 1924 r. 31 grudnia 
1924 r. powołano Komitet Budowy PDZ w Zakopanem 24.

21 września 1924 r. podpisano akt darowizny dla stowarzyszenia pra-
wie 17 ha ziemi wydzielonej z majątku Duboja, leżącego w gminie Brod-
nica, powiat piński, wycenionej na kwotę 2700 zł. W rolę ofi arodawcy 
wcieliła się Maria ze Szlenkierów Wydżdżyna, główna właścicielka Duboji, 
której zależało na urządzeniu na podarowanym terenie letniska dla dzieci 
funkcjonariuszy policji. Darowizna nie była obwarowana żadnymi zobo-
wiązaniami 25, toteż stowarzyszenie w 1927 r. sprzedało ją prywatnym na-
bywcom za kwotę 8400 zł 26.

31 października 1924 r. stowarzyszenie przejęło prawie hektar ziemi 
od Jana Łakomego w miejscowości Zaklinów, położonej w powiecie janow-
skim. Darowizna wyceniona została na 5000 zł 27. Mimo istnienia kilku 
projektów działka ta do wybuchu II wojny światowej nie została zagospo-
darowana 28. Pod koniec 1924 r. stowarzyszenie otrzymało też dwie nieru-
chomości w pobliżu Bałtyku. Najpierw — 16 grudnia — 2 ha ziemi podaro-
wała policji gmina Wejherowo (wartość 1000 zł). Trzy dni później spisano 
akt notarialny na przejęcie 2400 m2 posesji w majątku Kolibki Rycerskie, 
leżącym tuż pod Orłowem. Właścicielem tych dóbr był Witold Kukowski 
— konsul estoński w Gdańsku. Wartość darowizny wyceniono na 9500 zł. 
Zarówno darowizna gminy Wejherowo, jak i W. Kukowskiego obwarowane 
były konkretnymi zapisami. W pierwszym przypadku chodziło o zbudo-
wanie do końca 1925 r. na podarowanym terenie policyjnego sanatorium. 
W drugim przypadku stowarzyszenie zobowiązało się wybudować przynaj-
mniej jeden „uzdrowiskowy” budynek do końca 1926 r. 29 Koszt inwestycji 
miał zamknąć się kwotą 85 tys. zł 30.

Niestety stowarzyszenie z różnych powodów nie wywiązało się solidnie 
z przyjętych zobowiązań. Między innymi w 1926 r. w Wejherowie zbu-
dowano tylko jeden budynek murowany w stanie surowym 31, oszacowa-
ny na 22 tys. zł. Władze miasta nie uznały tego faktu za wywiązanie się 

24  I. Krzymuski, Sprawozdanie z działalności Policyjnego Domu Zdrowia, „Ga-
zeta Administracji i Policji Państwowej” 1925, nr 1, s. 22–23.

25  Tamże.
26  B. Kusiński, Dziesięć lat Stowarzyszenia „Policyjny Dom Zdrowia”, „Na Po-

sterunku” 1935, nr 3, s. 39–41.
27  B. Kusiński, Policyjny Dom Zdrowia, „Na Posterunku” 1930, nr 3, s. 45.
28  AAN, ZZS, Akta Stowarzyszenia „Policyjny Dom Zdrowia” 1928–1939, Sprawo-

zdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia PDZ 1928–1939, teczka nr 112, wyd. cyt.
29  I. Krzymuski, Sprawozdanie…, wyd. cyt.
30  Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia P.D.Z., „Na Posterunku” 1926, nr 50, 

s. 872–873.
31  Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia P.D.Z., „Na Posterunku” 1926, nr 38, 

s. 696.
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z podpisanej umowy 32. Nastąpił długi okres pertraktacji. W 1934 r. sto-
warzyszenie zaproponowało władzom miasta odkupienie wzniesionego 
obiektu. Te nie przyjęły propozycji. Znalazły natomiast potencjalnego 
nabywcę (Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia 
Wojskowego), który skłonny był zapłacić policjantom kwotę 4 tys. zł 33. 
Do 1939 r. spór nie został rozwiązany. 

W podobnych okolicznościach przebiegało „zagospodarowywanie” tere-
nu pod Orłowem. W 1927 r. stowarzyszenie zbudowało na podarowanej 
przez W. Kukowskiego działce mury niezadaszonego budynku, które już 
w 1932 r. były przysłowiową ruiną 34. 31 stycznia 1936 r. W. Kukowski 
wysłał do zarządu stowarzyszenia pismo, w którym zażądał zwrotu poda-
rowanego majątku i rozebrania wyżej wymienionego budynku 35. Władze 
stowarzyszenia stały na stanowisku, że w takiej sytuacji Kukowski powi-
nien im zwrócić koszty jego wzniesienia, tj. 1130 zł. Spór z całą siła odżył 
w 1938 r., kiedy Orłowo było już częścią Gdyni. Na działce Kukowskiego 
magistrat planował zbudowanie stadionu sportowego. Pojawiła się wów-
czas koncepcja udzielenia stowarzyszeniu rekompensaty w postaci nowej 
działki w Redłowie 36. Sprawa do chwili wybuchu wojny nie została jednak 
sfi nalizowana.

Pod koniec 1924 r. w rolę ofi arodawcy wcieliła się Komenda Główna 
Policji Państwowej, która przekazała na rzecz stowarzyszenia ambulato-
rium przy ul. Krochmalnej 29 w Warszawie 37, wycenione na kwotę 35 tys. 
zł 38. W ramach ambulatorium funkcjonowały 4 gabinety: fi zykoterapeu-
tyczny, rentgenodiagnostyki, chirurgiczny i dentystyczny. Oprócz świad-
czeń na rzecz członków stowarzyszenia miało ono prowadzić działalność 
komercyjną, wykonując usługi medyczne dla mieszkańców stolicy. Sze-
regowi PP płacili po 50 gr za każdą wizytę, pozostali pracownicy policji 
i członkowie ich rodzin płacili po 1 zł 39. Zyski z funkcjonowania placów-
ki były niewielkie. Dla przykładu w 1930 r. mimo dotacji Departamentu 
Zdrowia Ministerstwa Opieki Społecznej w wysokości 15 756 zł, po odli-
czeniu pensji pracowników (8069 zł), zakupu leków (4428 zł) i opłaceniu 

32  AAN, ZZS, Akta Stowarzyszenia „Policyjny Dom Zdrowia” 1928–1939, 
Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia PDZ 1928–1939, teczka 
nr 114, Protokół nr 22 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Policyjny Dom Zdro-
wia” z dnia 31 marca 1931 roku.

33  Tamże, teczka nr 112, Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzysze-
nia PDZ za okres od 1 stycznia 1934 do 31 grudnia 1934 roku.

34  Tamże, teczka nr 115, Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzysze-
nia PDZ za okres od 1 stycznia 1935 do 31 grudnia 1935 roku.

35  Tamże, teczka nr 115, Pismo W. Kukowskiego z dnia 31 stycznia 1936 roku.
36  B. Kusiński, Walny zjazd delegatów Policyjnego Domu Zdrowia, „Na Poste-

runku” 1938, nr 17, s. 395.
37  Przekazanie Ambulatorium PDZ Kasie Samopomocy, „Na Posterunku” 1930, 

nr 28, s. 552.
38  B. Kusiński, Policyjny Dom Zdrowia, „Na Posterunku” 1930, nr 3, s. 45.
39  Broszura pt. Policyjny Dom Zdrowia, Warszawa 1928, s. 12.



Nr 2(122) Omówienia 57

kosztów administracyjnych (2444 zł) zysk stowarzyszenia wyniósł 812 zł 40. 
Nic też dziwnego, że 14 czerwca 1930 r. stowarzyszenie przekazało tę pla-
cówkę nieodpłatnie Kasie Samopomocy Szeregowych Policji Państwowej 
m.st. Warszawy 41.

Nie przekazano natomiast nikomu dwóch ofi arowanych w latach 1925 
i 1927 nieruchomości. Pierwsza znajdowała się na Bydgoskim Przed-
mieściu w Toruniu, przy ul Mickiewicza 25 42. Stanowił ją kompleks kil-
ku budynków, wśród których znajdowały się dwa niewielkie, wymagające 
remontu domy murowane (parterowy i jednopiętrowy), chlewnia, stajnia 
i magazyn. Całość zajmowało powierzchnię 30 a, z czego 15 a stanowił 
ogród owocowo-warzywny. Było to więc typowe gospodarstwo usytuowane 
na przedmieściu Torunia. Ofi arodawcami byli Mieczysław Swoboda-Trze-
biński, redaktor stołecznej Spółki Wydawniczej „Kultpol” i jego żona Hele-
na z Zajkowskich Trzebnicka 43. Wartość darowizny oszacowano na kwo-
tę 2548 zł 44. Znacznie wyższą wartość miało 80% jednopiętrowego domu 
w Warszawie (50 tys. zł), stojącego pod adresem Stare Miasto 2. Jego 
ofi arodawcą był inż. Stanisław Adam Kłobski, który 20% tej nieruchomości 
zapisał też prezydentowi RP Ignacemu Mościckiemu. Akt notarialny w tej 
sprawie spisano 30 grudnia 1927 r. 45 3 marca 1928 r. odbyła się uroczy-
stość wmurowania w ścianę tego domu tablicy pamiątkowej, poświęconej 
niedawno zmarłej małżonce S.A. Kłobskiego. Znalazł się na niej napis: 
„Tablica Policyjnego Domu Zdrowia przez inż. Kłobskiego ufundowana 
dla uczczenia ś.p. Franciszki z Pruszkowskich Kłobskiej” 46. W spotkaniu 
oprócz kierownictwa stowarzyszenia PDZ uczestniczył m.in. gen. Sławoj 
Składkowski — ówczesny minister spraw wewnętrznych. Znajdujące się 
w budynku mieszkania były wynajmowane przyjeżdżającym do stolicy 
osobom, co każdego roku przynosiło stowarzyszeniu zysk w wysokości 
5–6 tys. zł 47. Zarządzając całym obiektem, stowarzyszenie wypłacało też 
„dywidendy” prezydentowi RP 48, który w darowanej mu części domu nigdy 

40  AAN, ZZS, Akta Stowarzyszenia „Policyjny Dom Zdrowia” 1928–1936, 
Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia PDZ 1928–1939, tecz-
ka nr 115, Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia PDZ za okres 
od 1 stycznia 1930 do 31 grudnia 1930 roku.

41  Tamże, teczka nr 114, Protokół nr 12 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia 
„Policyjny Dom Zdrowia” z dnia 27 stycznia 1931 roku.

42  Tamże, teczka nr 114, Protokół nr 36 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia 
„Policyjny Dom Zdrowia” z dnia 10 września 1934 roku.

43  I. Krzymuski, Sprawozdanie…, wyd. cyt.
44  Broszurka pt. Stowarzyszenie…, wyd. cyt., s. 4.
45  Tamże, s. 5.
46  Odsłona pamiątkowej tablicy P.D.Z., „Na Posterunku” 1928, nr 12, s. 193.
47  AAN, ZZS, Akta Stowarzyszenia „Policyjny Dom Zdrowia” 1928–1936, 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia PDZ 1928–1939, tecz-
ka nr 112, Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia PDZ za okres 
od 1 stycznia 1933 do 31 grudnia 1933 roku.

48  Tamże, teczka nr 115, Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzysze-
nia PDZ za okres od 1 stycznia 1935 do 31 grudnia 1935 roku.
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nie zamieszkał 49. W podobny sposób wykorzystywano budynki toruńskie, 
które bezustannie wymagały poważnych remontów. Niewielkie dochody 
przynosił też ogród owocowo-warzywny. Po odliczeniu wszystkich wydat-
ków i opłaceniu etatu dozorcy do dyspozycji stowarzyszenia pozostawała 
każdego roku kwota 2–3 tys. zł 50. W 1935 r. pojawiła się koncepcja sprze-
daży nieruchomości w Toruniu, ale oferowane ceny zakupu nie zadowalały 
kierownictwa stowarzyszenia 51. W efekcie zarówno dobra toruńskie, jak 
i kamienica warszawska do końca międzywojnia pozostawały w gestii PDZ. 

Warto jeszcze wspomnieć o parceli o pow. 2687 m2 pozyskanej 
w 1926 r. w Muszynie od władz tego miasta za symboliczną kwotę 536 zł. 
W akcie notarialnym zawarto jednak klauzulę, że stowarzyszenia w ciągu 
dwóch lat zbuduje tu budynek uzdrowiskowy. W innym przypadku działka 
zostanie zwrócona miejscowemu magistratowi 52. Dopiero w 1929 r. stowa-
rzyszenie na muszyńskiej działce zbudowało szopę drewnianą, zakupiło 
piasek do budowy i oparkowało teren 53. Niestety władze miasta nie uzna-
ły tego „gestu” za spełnienie warunków umowy i w 1933 r. defi nitywnie 
zażądały zwrotu parceli 54. Stowarzyszenie nie zareagowało jednoznacznie 
na wezwanie magistratu. W takiej sytuacji pod koniec 1934 r. sprawa trafi ła 
do sądu 55. Procesy trwały kilkanaście miesięcy i nie przyniosły ostatecznego 
rozwiązania problemu. Sytuację patową zastał wybuch II wojny światowej. 

Uwarunkowania i efektywność funkcjonowania stowarzyszenia

Pierwszy policyjny dom zdrowia otwarto 24 maja 1925 r. w Busku-
-Zdroju. Mieścił się on w dawnym pensjonacie rodziny Wolmanów. W jed-
nym czasie mogło w nim przebywać 77 osób 56. Drugi uruchomiono 19 lip-
ca 1925 r. przed II wojną światową w Druskiennikach leżących w powiecie 
grodzieńskim województwa białostockiego, w połowie drogi między Grod-
nem i Wilnem, na wysokim brzegu Niemna, u ujścia Rotniczanki w pobli-
żu jeziora Druskonie (dziś jest to region litewski). Stanowił go zakupiony 

49  Tamże, teczka nr 114, Protokół nr 2 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Po-
licyjny Dom Zdrowia” z dnia 13 stycznia 1930 roku.

50  Tamże, teczka nr 114, Protokół nr 28 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia 
„Policyjny Dom Zdrowia” z dnia 27 stycznia 1933 roku.

51  Tamże, teczka nr 112, Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzysze-
nia PDZ za okres od 1 stycznia 1934 do 31 grudnia 1934 roku.

52  Broszurka pt. Stowarzyszenie…, wyd. cyt., s. 4.
53  AAN, ZZS, Akta Stowarzyszenia „Policyjny Dom Zdrowia” 1928–1936, 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia PDZ 1928–1939, tecz-
ka nr 112, Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia PDZ za okres 
od 1 stycznia 1933 do 31 grudnia 1933 roku.

54  Tamże.
55  Tamże, teczka nr 112, Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzysze-

nia PDZ za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1934 roku.
56  Komunikat Stowarzyszenia „Policyjny Dom Zdrowia”, „Na Posterunku” 

1925, nr 15, s. 295.
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przez stowarzyszenie kompleks willowych budynków, umiejscowionych 
w otoczeniu parkowym. Mogły w nim w jednym czasie zamieszkać 154 
osoby 57. W identyczny sposób „zorganizowano” Policyjny Dom Zdrowia 
w Otwocku. Został on uruchomiony w połowie 1926 r. dla 58 pensjona-
riuszy 58. We wszystkich przypadkach dominowały drewniane parterowe 
budynki, przysposobione do leczenia i wypoczynku kuracjuszy.

W latach 1928–1930 PDZ zorganizowało dwa kolejne, bardzo nowoczes-
ne ośrodki w Zakopanem i Tatarowie. Domy w Zakopanem stanowiły dwa 
dość duże murowane budynki, w których mogło zamieszkać 110 osób. 
Przedwojenny Tatarów to górska stacja klimatyczna położona w powiecie 
nowodworzańskim, w województwie stanisławowskim, na wysokości 680 m 
n.p.m. (dziś w granicach Ukrainy). Placówka w Tatarowie posiadała jeden 
okazały budynek ceglany, „uformowany” w kształt litery „c”. W jednym cza-
sie mogły tu mieszkać 83 osoby 59. Policyjne domy zdrowia w Druskiennikach 
i Busku miały charakter sezonowy. Trzy pozostałe — całoroczny. Przecięt-
ny stan ich wykorzystania wahał się w granicach 70–80%. Dla przykładu 
w 1933 r. na ogólną liczbę 1788 pensjonariuszy policyjnych domów zdrowia 
mężczyźni stanowili 54,4%, kobiety — 28,7%, a dzieci — 16,9% ogółu przy-
jeżdżających 60. W 1934 r. na całkowitą liczbę 1935 kuracjuszy mężczyzn było 
1085, kobiet — 587, a dzieci — 263 61. W tym ostatnim roku we wszystkich 
policyjnych domach zdrowia było 291 gości z Warszawy, co stanowiło 15,1% 
ogółu przyjeżdżających. Na drugim miejscu znalazło się województwo kiele-
ckie — 215 osób (11,1%), a na trzecim województwo lwowskie — 197 osób 
(10,2%) 62. W roku 1937 r. z domów tych skorzystały aż 2643 osoby 63.

W 1933 r. we wszystkich ośrodkach zanotowano 68 109 dni ku-
racyjnych, w 1934 r. — 75 721 64, a w 1937 r. — 96 642 osobodni 65. 

57  Poświęcenie Policyjnego Domu Zdrowia w Druskiennikach, „Gazeta Admini-
stracji i Policji Państwowej” 1925, nr 35, s. 7.

58  Sprawozdanie z obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów „Policyjnego 
Domu Zdrowia” z 26 i 27 marca 1926 roku, „Na Posterunku” 1926, nr 21, s. 3 i 7.

59  AAN, ZZS, Akta Stowarzyszenia „Policyjny Dom Zdrowia” 1928–1939, Spra-
wozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia PDZ 1928–1939, teczka nr 112, 
Sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia PDZ za lata 1928, 1929 i 1930.

60  B. Kusiński, Policyjny Dom Zdrowia w 1933 roku, „Na Posterunku” 1934, 
nr 8, s. 119.

61  AAN, ZZS, Akta Stowarzyszenia „Policyjny Dom Zdrowia” 1928–1936, 
Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia PDZ 1928–1939, tecz-
ka nr 112, Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia PDZ za okres 
od 1 stycznia 1934 do 31 grudnia 1934 roku.

62  Tamże, teczka nr 112, Wykorzystanie miejsc w PDZ w 1934 roku przez 
mieszkańców różnych województw.

63  B. Kusiński, Policyjny Dom Zdrowia w 1937 roku, „Na Posterunku” 1938, 
nr 15, s. 350.

64  AAN, ZZS, Akta Stowarzyszenia „Policyjny Dom Zdrowia” 1928–1939, 
Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia PDZ 1928–1939, teczka 
nr 112, Tabela wykorzystania dni kuracyjnych w PDZ w 1933 i 1934 roku.

65  B. Kusiński, Policyjny Dom Zdrowia w 1937 roku, „Na Posterunku” 1938, 
nr 15, s. 350.
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W 1933 r. w ośrodkach wprowadzono etaty lekarzy „naczelnych”. W ośrod-
kach pracowali też lekarze „oddziałowi”, ich asystentki, pielęgniarki, pokojowe, 
intendentki, sprzątaczki, kucharki itp. 66 W 1935 r. lekarz naczelny otrzymywał 
wynagrodzenie: w Zakopanem — 600 zł, w Otwocku i Tatarowie — po 500 zł, 
a w Busku — „tylko” 300 zł. Pensja asystenta kształtowała się na poziomie 
250–300 zł, pielęgniarki — 100–125 zł, intendentki — 150–250 zł, kucharza 
— 175–200 zł, pokojowej — 35–50 zł, dozorcy — 45 zł, a praczki — 60 zł 67. 
Na początku lat trzydziestych dwudziestego wieku ośrodek w Druskiennikach 
zaczęto przystosowywać do funkcji wyłącznie wypoczynkowo-turystycznych. 

Ważnym elementem funkcjonowania PDZ była konieczność zapewnie-
nia mu płynności fi nansowej. Główne wydatki stowarzyszenia wiązały się 
z nabywaniem nieruchomości i realizacją zamierzeń inwestycyjnych. Spore 
kwoty pochłaniało też wyposażanie obiektów w sprzęt kwaterunkowy i urzą-
dzenia medyczne oraz konieczność zapewnienia kuracjuszom odpowiedniego 
standardu pobytu. Stałym źródłem dochodów stowarzyszenia były bieżące 
wpłaty „statutowe” jego członków. Na początku 1930 r. uznano, że stanowią 
one 55% „dochodów stowarzyszenia” 68. W latach 1924–1927 w rozliczeniach 
rocznych wahały się one w granicach 113–175 tys. zł 69, natomiast w okre-
sie 1930–1937 — w granicach 320–340 tys. zł 70. Kolejne źródło dochodów 
to wpłaty kuracjuszy. Generalnie przyjęto zasadę, że pacjenci posiadający 
skierowania lekarskie opłacali ok. 25% kosztów pobytu 71. W 1924 r. wpła-
ty „własne” wyniosły tylko 12 380 zł 72. Po 1931 r. przy pełnym rozwinię-
ciu funkcjonowania domów zdrowia kształtowały się one w granicach 140–
170 tys. zł. I tak w 1933 r. wyniosły 150 560 zł, w 1934 r. — 157 416 zł, 
a w 1937 r. — 169 200 zł 73. Do 1934 r. osoby, które posiadały skierowania 
lekarskie, płaciły 1,7–2,5 zł za każdy dzień pobytu. Kuracjusze, którzy nie 

66  AAN, ZZS, Akta Stowarzyszenia „Policyjny Dom Zdrowia” 1928–1939, 
Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia PDZ 1928–1939, tecz-
ka nr 112, Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia PDZ za okres 
od 1 stycznia 1933 do 31 grudnia 1933 roku.

67  Tamże, teczka nr 115, Płace pracowników PDZ w roku 1935.
68  B. Kusiński, Policyjny Dom Zdrowia, „Na Posterunku” 1930, nr 3, s. 45.
69  Broszurka pt. Stowarzyszenie…, wyd. cyt., s. 8.
70  AAN, ZZS, Akta Stowarzyszenia „Policyjny Dom Zdrowia” 1928–1939, 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia PDZ 1928–1939, teczki 
nr 112, 114 i 115, Dane pozyskane ze sprawozdań z działalności Zarządu Stowa-
rzyszenia PDZ z lat 1930–1937.

71  W rozporządzeniu prezydenta Rzeczypospolitej z 28 października 
1933 r. o uposażeniu ofi cerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Gra-
nicznej (DzU nr 86, poz. 666) ukazały się nowe stawki uposażenia policjantów. 
I tak miesięczna podstawowa pensja posterunkowego kształtowała się na pozio-
mie 150 zł, starszego posterunkowego — 160 zł, aspiranta — 240 zł, komisarza 
— 335 zł, podinspektora — 700 zł.

72  Broszurka pt. Stowarzyszenie…, wyd. cyt., s. 8.
73  AAN, ZZS, Akta Stowarzyszenia „Policyjny Dom Zdrowia” 1928–1939, 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia PDZ 1928–1939, teczki 
nr 112, 114 i 115, Dane pozyskane ze sprawozdań z działalności Zarządu Stowa-
rzyszenia PDZ z lat 1930–1937.



Nr 2(122) Omówienia 61

posiadali takiego dokumentu, wpłacali przeciętnie po 4–5 zł. Pod koniec 
1935 r. — gdy kondycja fi nansowa stowarzyszenia była coraz lepsza — za-
rząd obniżył dość znacznie wyżej wymienione opłaty. Osoby posiadające 
skierowanie płaciły po 1,50–1,75 zł, bez skierowania — po 3 zł 74.

Kolejne źródło dochodów to dotacje Departamentu Zdrowia Ministerstwa 
Opieki Społecznej. Po raz pierwszy pojawiły się one na początku 1926 r. 75 
Był to efekt ukazania się rozporządzenia Rady Ministrów z 4 sierpnia 
1926 r. o państwowej pomocy lekarskiej dla funkcjonariuszy państwowych, 
sędziów i prokuratorów, ich rodzin oraz emerytów 76. Przeciętnie minister-
stwo dopłacało 70–75% do leczenia każdego pacjenta, posiadającego skie-
rowanie wystawione przez lekarza powiatowego 77. Najwyższe dotacje miały 
miejsce w latach 1930–1931, a więc w okresie, kiedy stowarzyszenie bo-
rykało się z bardzo poważnymi problemami fi nansowymi. Prawdopodob-
nie kierowane środki fi nansowe miały spełniać rolę przysłowiowego „koła 
ratunkowego”. I tak w 1930 r. dotacja wyniosła 661 013 zł, a rok później 
— 607 344 zł 78. Począwszy od 1932 r. — a więc w momencie, kiedy było już 
wiadomo, że stowarzyszenie przetrwało kryzys — dotacje zostały dość rady-
kalnie zmniejszone 79. W 1932 r. PDZ otrzymało 225 347 zł 80, w 1933 r. — 
230 904 zł, w 1934 r. — 278 758 zł, w 1935 r. — 285 544 zł, w 1936 r. — 
105 273 zł, a w 1937 r. — prawie 321 000 zł 81.

Przeciętny koszt „dziennego” utrzymania pacjenta w latach 1931–1934 
wahał się w granicach 8,2–8,8 zł, z czego na wyżywienie przeznacza-
no 4,2–4,9 zł dziennie 82. Dbano o to, aby kuracjusze spożywali posiłki 
gwarantujące uzyskanie ok. 4 200 kalorii na dobę 83. Na leki planowano 

74  Z Policyjnego Domu Zdrowia, „Na Posterunku” 1935, nr 49, s. 818.
75  AAN, ZZS, Akta Stowarzyszenia „Policyjny Dom Zdrowia” 1928–1939, 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia PDZ 1928–1939, teczka 
nr 114, Protokół nr 28 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Policyjny Dom Zdro-
wia” z dnia 27 stycznia 1933 roku.

76  DzU z 1926 r., nr 95, poz. 555.
77  AAN, ZZS, Akta Stowarzyszenia „Policyjny Dom Zdrowia” 1928–1939, 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia PDZ 1928–1939, teczka 
nr 114, Protokół nr 30 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Policyjny Dom Zdro-
wia” z dnia 10 maja 1933 roku.

78  B. Kusiński, Policyjne Domy Zdrowia w 1931 roku, „Na Posterunku” 1932, 
nr 13, s. 203–204.

79  B. Kusiński, Policyjny Dom Zdrowia w 1933 roku, „Na Posterunku” 1934, 
nr 8, s. 119.

80  AAN, ZZS, Akta Stowarzyszenia „Policyjny Dom Zdrowia” 1928–1939, 
Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia PDZ 1928–1939, teczka 
nr 114, Protokół nr 30 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Policyjny Dom Zdro-
wia” z dnia 10 maja 1933 roku.

81  Tamże, teczka nr 112, Dane pozyskane ze sprawozdań z działalności Za-
rządu Stowarzyszenia PDZ z lat 1930–1937.

82  B. Kusiński, Dziesięć lat Stowarzyszenia „Policyjny Dom Zdrowia”, „Na Po-
sterunku” 1935, nr 3, s. 39–41.

83  AAN, ZZS, Akta Stowarzyszenia „Policyjny Dom Zdrowia” 1928–1936, 
Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia PDZ 1928–1939, teczka 
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na jednego pacjenta dzienne wydatki w granicach 50 gr 84. W 1934 r. płace 
we wszystkich ośrodkach pochłonęły kwotę 93 371 zł, wyżywienie kura-
cjuszy — 197 571 zł, a zakup leków — 39 438 zł 85. Z bilansu na 31 grud-
nia 1935 r. wynika, że w analizowanym okresie w placówkach stowa-
rzyszenia budżet został wykorzystany w następujący sposób: wyżywienie 
— 44,5%, pensje personelu — 19,9%, koszty administracyjne — 7,3%, 
obsługa zadłużenia — 7,1%, zakup leków — 6,3%, remonty budynków — 
6,2%, opał — 4,3%, energia elektryczna — 3,1%, inne — 12,5% 86.

Od 1928 r. w części ośrodków funkcjonowa ły biblioteki. 
W 1933 r. na ich potrzeby wydano: w Zakopanem — 295 zł, w Otwocku 
— 290 zł, a w Tatarowie — 135 zł 87. Na prenumeratę pism i czasopism 
wydawano w każdym ośrodku przeciętnie po 180 zł 88.

Stowarzyszenie rokrocznie dla najuboższych pacjentów przyznawało 
też zapomogi lecznicze. W 1930 r. na ten cel przeznaczono 30 729 zł, 
w 1931 r. — 17 669 zł, w 1933 r. — 15 757 zł, w 1934 r. — 15 553 zł, 
a w 1935 r. — 21 858 zł. Generalnie w latach 1924–1933 na ten cel 
wypłacono 122 963 zł, a w latach 1931–1937 — prawie 171 000 zł 89. 
W 1935 r. przeciętne zapomogi wyniosły: dla ofi cerów — po 113 zł, dla 
urzędników cywilnych — po 103 zł, dla szeregowych — po 90 zł i dla 
emerytów — po 91 zł 90. Spore kwoty pochłaniały też realizowane w ośrod-
kach prace remontowe. Na przykład w 1932 r. na ten cel wydano kwotę 
28 447 zł, z czego na ośrodek w Busku przypadło 9950 zł, a na remonty 
w Otwocku — kwota 8008 zł 91.

Najtrudniejszy dla stowarzyszenia okres fi nansowy to lata 1928–1930. 
To właśnie w tym czasie realizowano najważniejsze i „najdroższe” inwestycje 
(Tatarów i Zakopane), którym towarzyszył czas wielkiego kryzysu ekonomicz-
nego 92. W takich okolicznościach zarząd stowarzyszenia zaczął poszukiwać 
możliwości zwiększania swoich dochodów również poza środowiskami Policji 

nr 112, Ilość spożywanych artykułów żywnościowych w Sanatoriach PDZ w 1933 
i 1934 roku.

84  Tamże, teczka nr 112, Dane pozyskane ze sprawozdań z działalności Za-
rządu Stowarzyszenia PDZ z lat 1930–1937.

85  Tamże, teczka nr 112, Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzysze-
nia PDZ za okres od 1 stycznia 1934 do 31 grudnia 1934 roku.

86  Tamże, teczka nr 115, Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzysze-
nia PDZ za okres od 1 stycznia 1935 do 31 grudnia 1935 roku.

87  Tamże, teczka nr 112, Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzysze-
nia PDZ za okres od 1 stycznia 1933 do 31 grudnia 1933 roku.

88  Tamże, teczka nr 115, Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzysze-
nia PDZ za okres od 1 stycznia 1935 do 31 grudnia 1935 roku.

89  Tamże, teczki nr 112, 114 i 115, Dane pozyskano ze Sprawozdań z działal-
ności Zarządu Stowarzyszenia PDZ 1928–1939.

90  Tamże, teczka nr 115, Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzysze-
nia PDZ za okres od 1 stycznia 1935 do 31 grudnia 1935 roku.

91  B. Kusiński, Policyjne Domy Zdrowia 1932, „Na Posterunku” 1933, nr 16, 
s. 248.

92  B. Kusiński, Dziesięć lat Stowarzyszenia „Policyjny Dom Zdrowia”, „Na Po-
sterunku” 1935, nr 3, s. 39–41.
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Państwowej. Między innymi pod koniec 1928 r. zorganizowano ogólnopolską 
akcję, noszącą nazwę „Tydzień Stowarzyszenia Policyjne Domy Zdrowia”. Jej 
ofi cjalną protektorką była A. Piłsudska. Akcję rozpoczęto dokładnie 20 grud-
nia 1928 r. wielką galą artystyczną w Teatrze Wielkim. Między innymi wziął 
w niej udział J. Piłsudski, pełniący wówczas funkcję ministra spraw wojsko-
wych 93. W ramach „Tygodnia Stowarzyszenia Policyjne Domy Zdrowia” w ca-
łej Polsce organizowano zabawy, bale, przedstawienia teatralne, projekcje 
fi lmowe itp. przedsięwzięcia 94, z których dochody przeznaczano na pomoc 
PDZ 95. „Tydzień Stowarzyszenia Policyjne Domy Zdrowia” w rzeczywistości 
trwał kilka miesięcy. W akcję z wielką determinacją włączyła się Komenda 
Główna Policji Państwowej. Jej komendant, Janusz Jagrym-Maleszewski 
przekazał do dyspozycji stowarzyszenia fi lm pt. Drugie policyjne zawody 
sportowe, który w systemie komercyjnym był prezentowany w kilku mia-
stach Polski. Między innymi w Stanisławowie dochód z tego tytułu wyniósł 
211, a w Tarnopolu — 50 zł 96. Ogółem organizacja zbiórek i imprez w ra-
mach „Tygodnia Stowarzyszenia Policyjne Domy Zdrowia” przyniosła zysk 
w kwocie ok. 200 tys. zł. Najbardziej stowarzyszenie wsparło województwo 
poznańskie, które przekazało mu 47 077 zł 97.

Ostatnim etapem uruchomionej w 1928 r. akcji była loteria fantowa, 
zainaugurowana 29 kwietnia 1929 r. 98 Do sprzedaży przygotowano milion 
losów, w cenie po 50 gr. Można je było nabywać w komendach wojewódz-
kich i powiatowych oraz w agendach PDZ 99. Do wygrania były nagrody 
o łącznej wartości 120 tys. zł 100. Wśród nich były motocykle, rowery, meb-
le, pianina i maszyny do szycia 101. Główną nagrodę stanowił samochód 
osobowy marki Rougby, w cenie 14 tys. zł 102. Wygrał go Roman Zieliński 
z Warszawy, podczas losowania w Kasynie Komendy Głównej Policji Pań-
stwowej 103. Ogółem — mimo niewykupienia wszystkich losów — loteria 
przyniosła 56 tys. zł zysku 104.

 93  Rozpoczęcie Tygodnia Policyjnego Domu Zdrowia, „Na Posterunku” 1928, 
nr 48, s. 671.

 94  Z tygodnia P.D.Z. w powiecie brasławskim, „Na Posterunku” 1929, nr 2, 
s. 21.

 95  Z tygodnia PDZ w Podbrzeżu, „Na Posterunku” 1929, nr 2, s. 22.
 96  Film policyjny na cele P.D.Z., „Na Posterunku” 1928, nr 3, s. 45.
 97  Z tygodnia P.D.Z. w województwie poznańskim, „Na Posterunku” 1929, 

nr 3, s. 36.
 98  Ciągnienie loterii „P.D.Z.”, „Na Posterunku” 1929, nr 18, s. 221.
 99  Ciągnięcie loterii w P.D.Z., „Na Posterunku” 1929, nr 15, s. 198.
100  Tydzień Policyjnego Domu Zdrowia, „Na Posterunku” 1928, nr 42, s. 668.
101  Główne wygrane Loterii Fantowej P.D.Z., „Na Posterunku” 1929, nr 2, 

s. 25.
102  Główny fant Loterii Fantowej Stowarzyszenia P.D.Z., „Na Posterunku” 

1928, nr 51, s. 827.
103  Zilustrowana Kronika Policyjna, „Na Posterunku” 1929, nr 33, s. 521.
104  AAN, ZZS, Akta Stowarzyszenia „Policyjny Dom Zdrowia” 1928–1939, 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia PDZ 1928–1939, tecz-
ka nr 112, Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia PDZ za okres 
od 1 stycznia 1929 do 31 grudnia 1929 roku.
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Równolegle z „Tygodniem Stowarzyszenia Policyjne Domy Zdrowia” i lo-
terią fantową realizowano akcję tzw. pożyczki wewnętrznej. Polegała ona 
na tym, że każdy członek stowarzyszenia mógł pożyczyć stowarzysze-
niu przynajmniej 25 lub 50 zł, na okres 2 lat. Ta pierwsza kwota doty-
czyła policjantów lub urzędników policji „nisko uposażonych” (od X grupy 
wzwyż), ta druga — osób, które pobierały wyższe gaże (to jest do IX grupy 
uposażenia) 105. Tą drogą od 1 września 1928 r. do czerwca 1929 r. zebrano 
460 tys. zł 106. 

Łącznie więc w latach 1928–1929 w ramach trzech akcji zebrano kwotę 
716 tys. zł. Nie były to środki gwarantujące dokończenie budów w Tatarowie 
i Zakopanem. W takiej sytuacji podjęto decyzję o zaciągnięciu kredytu. 
W połowie 1929 r. pobrano w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę 
w kwocie 1 mln zł 107. Ze sprawozdania fi nansowego wynika, że na 1 czerw-
ca 1930 r. zadłużenie stowarzyszenia wynosiło 1,435 mln zł. Stanowiło 
to aż 46% jej całkowitego majątku. W 1931 r. stan zadłużenia zamknął 
się kwotą prawie 1,130 mln zł. Był to okres, kiedy spłacanie długów za-
częto traktować w kategoriach priorytetowych. Chcąc ułatwić realizację 
zadania w tym zakresie, walne zebranie w 1930 r. podjęło uchwałę o prze-
dłużeniu rozpoczęcia spłacania pożyczki wewnętrznej o dalsze dwa lata, 
tj. do 1932 r. 108 Uchwalono też, że proces spłacania tego kredytu w najbliż-
szych latach realizowany będzie tylko w dniach 15–31 grudnia 109 i doty-
czyć będzie niewielkiej części „pożyczkodawców”, wyłanianych drogą lo-
sowania 110. W takiej sytuacji wielu członków stowarzyszenia, począwszy 
od 1933 r., zaczęło rezygnować z konieczności oddawania pożyczonych pie-
niędzy 111, za co zarząd stowarzyszenia na łamach gazety policyjnej składał 
im serdeczne podziękowania 112. Zdarzało się, że lista podziękowań „praso-
wych” liczyła ok. 40 osób 113. W 1934 r. walne zgromadzenie na spłacanie 
pożyczki zagwarantowało w preliminarzu budżetowym kwotę 46 tys. zł 114. 

Trzeba więc przyznać, że zadanie spłacania kredytów realizowano dość 
efektywnie. W roku 1932 r. dług zmniejszył się do 928 tys. zł, w 1933 r. — 
do 826 tys. zł, w 1934 r. — do 718 tys. zł. W 1935 r. pozostało do spłacenia 

105  Wewnętrzna pożyczka na rozbudowę Sanatorium P. D. Z., „Na Posterunku” 
1928, nr 35, s. 554.

106  AAN, ZZS, Akta Stowarzyszenia „Policyjny Dom Zdrowia” 1928–1939, 
Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia PDZ 1928–1939, tecz-
ka nr 112, Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia PDZ za okres 
od 1 stycznia 1929 do 31 grudnia 1929 roku.

107  Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Policyjny Dom Zdrowia, „Na Poste-
runku” 1929, nr 28, s. 431–432.

108  Walne Zebranie Delegatów Policyjnego Domu Zdrowia, „Na Posterunku” 
1930, nr 24, s. 471.

109  Spłata pożyczki wewnętrznej P.D.Z., „Na Posterunku” 1934, nr 14, s. 220.
110  Walne Zebranie…, wyd. cyt., s. 471.
111  Z Policyjnego Domu Zdrowia, „Na Posterunku” 1933, nr 19, s. 299.
112  Podziękowanie Policyjnego Domu Zdrowia, „Na Posterunku” 1933, nr 20, 

s. 316.
113  Z Policyjnego Domu Zdrowia, „Na Posterunku” 1934, nr 36, s. 571.
114  Spłata pożyczki wewnętrznej P.D.Z., „Na Posterunku” 1934, nr 14, s. 220.
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594 tys. zł, w 1936 r. — 485 tys. zł, a w 1937 r. — już tylko 165 tys. zł 115. 
W 1934 r. zanotowano w bilansie budżetowym stowarzyszenia nadwyżkę 
w wysokości 208 738 zł 116, a w 1935 r. — 240 403 zł 117. 

Można więc przyjąć, że Stowarzyszenie „Policyjny Dom Zdrowia” mimo 
bardzo trudnej sytuacji wewnętrznej, z problematyką utrzymania płynno-
ści fi nansowej radziło sobie bardzo dobrze. Warto przy tym zauważyć, że nie 
korzystało ono z „ministerialnych” subwencji przeznaczonych na inwesty-
cje, z wyjątkiem środków fi nansowych kierowanych na utrzymanie i lecze-
nie kuracjuszy. Jesienią 1930 r. wartość nieruchomości stowarzyszenia 
szacowano na 1842 740 zł, a ruchomości na kwotę 347 714 zł 118. W kwiet-
niu 1931 r. te wartości wzrosły do 2218 386 zł i 487 023 zł 119. Na począt-
ku 1933 r. te wartości wyniosły odpowiednio: 2372 071 i 466 280 zł 120. 
Na 1 stycznia 1934 r. wartość całego majątku wyceniono na 2861 833 zł 121. 
Pod koniec 1935 r. majątek nieruchomości wyceniono na 2,5 mln zł, a rucho-
mości — 528 tys. zł. Łącznie stowarzyszenie w 1935 r. dysponowało 482 miej-
scami, z czego 193 mogły być dostępne w systemie całorocznym. Średnia efek-
tywność wykorzystywania ośrodków kształtowała się na poziomie 65–70% 122.

„Liczbowy” stan wykorzystania wszystkich ośrodków w poszczególnych la-
tach przedstawia się następująco: 1925 r. — 306 osób, 1926 r. — 392 osoby, 
1927 r. — 492 osoby, 1928 r. — 756 osób, 1929 r. — 1063 osoby, 1930 r. — 
1670 osób, 1931 r. — 1844 osoby, 1932 r. — 1739 osób, 1933 r. — 1788 
osób, 1934 r. — 1935 osób, 1935 r. — 1872 osoby, 1936 r. — 1902 oso-
by, a w 1937 r. — 1946 osób 123. Dla przykładu w 1935 r. policyjne domy 
zdrowia odwiedziły 274 osoby mieszkające w Warszawie (13,9% ogółu 

115  Dane pozyskane z rocznych sprawozdań fi nansowych, znajdujących się 
w AAN.

116  AAN, ZZS, Akta Stowarzyszenia „Policyjny Dom Zdrowia” 1928–1939, 
Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia PDZ 1928–1939, teczka 
nr 114, Protokół nr 41 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Policyjny Dom Zdro-
wia” z dnia 26 lutego 1936 roku.

117  B. Kusiński, Policyjny Dom Zdrowia w 1935 roku, „Na Posterunku” 1936, 
nr 11, s. 173.

118  AAN, ZZS, Akta Stowarzyszenia „Policyjny Dom Zdrowia” 1928–1939, 
Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia PDZ 1928–1939, teczka 
nr 114, Protokół nr 7 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Policyjny Dom Zdrowia” 
z dnia 29 września 1930 roku.

119  Tamże, teczka nr 114, Protokół nr 14 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia 
„Policyjny Dom Zdrowia” z dnia 21 kwietnia 1931 roku.

120  Tamże, teczka nr 114, Protokół nr 28 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia 
„Policyjny Dom Zdrowia” z dnia 27 stycznia 1933 roku.

121  B. Kusiński, Dziesięć lat Stowarzyszenia „Policyjny Dom Zdrowia”, „Na Po-
sterunku” 1935, nr 3, s. 39–41.

122  Wyliczenia dokonano na podstawie rocznych sprawozdań z działalności, 
znajdujących się w AAN.

123  Dane pozyskano z następujących źródeł: broszury pt. Stowarzyszenie „Po-
licyjny Dom Zdrowia” 1924–1934, Warszawa 1935; rocznych sprawozdań publiko-
wanych na łamach tygodnika „Na Posterunku”; sprawozdań z działalności Sto-
warzyszenia PDZ, przechowywanych w AAN.



66 Omówienia Nr 2(122)

przyjeżdżających), po 199 osób (10,1%) „zanotowały” województwa kieleckie 
i lwowskie. W czołówce znalazło się też województwo łódzkie, które miało 182 
swoich przedstawicieli (9,3%). Najmniej gości — bo tylko 17 osób (0,8%) — re-
prezentowało województwo śląskie, które miało swoje policyjne domy zdrowia 
w Zakopanem i Nierodzimiu. Niewiele — bo tylko 49 osób (2,4%) — reprezen-
towało też w rozpatrywanym okresie województwo tarnopolskie 124. W jednym 
ze sprawozdań odnotowano, że do końca 1937 r. 27 036 osób skorzystało 
z ośrodków PDZ 125. W przypadku „spiętrzenia” frekwencji — występującej 
głównie w okresie letnim — pierwszeństwo korzystania z danego ośrodka 
mieli ci, którzy w nim jeszcze nie byli 126. Warto też odnotować, że staraniem 
zarządu stowarzyszenia w sanatoriach niebędących częścią PDZ na zabie-
gi medyczne kuracjusze uzyskiwali ulgi w wysokościach 15–25% 127. Bez-
pośrednią opiekę administracyjną nad obiektami PDZ w Busku, Otwocku, 
Druskiennikach, Tatarowie, Zakopanem, Toruniu i Warszawie sprawowały 
komendy Policji Państwowej funkcjonujące w tych miastach. Niekiedy sto-
warzyszenie występowało jako „instytucja wydawnicza”. Debiut miał miejsce 
w 1925 r., kiedy to przygotowano i wydrukowano wspomnienia „policyjne” 
Henryka Wardęskiego 128.

„Recenzje” pracy Stowarzyszenia „Policyjny Dom Zdrowia” były bar-
dzo dobre. Już w 1927 r. podczas walnego zgromadzenia stowarzyszenia 
komendant główny policji J. Jagrym-Maleszewski zwrócił uwagę na in-
tegracyjne aspekty działalności PDZ 129. Bardzo często funkcjonowanie 
stowarzyszenia postrzegano w kategoriach udzielania pomocy socjalnej 
dla najniżej uposażonych funkcjonariuszy policji 130. W 1931 r. w jednym 
z ofi cjalnych dokumentów stowarzyszenia umieszczono zapis: „Policja 
Polska może być dumna, że stworzyła tak poważną i tak potrzebną pla-
cówkę ze swych drobnych składek” 131. W 1933 r. podczas zjazdu dele-
gatów ofi cjalnie uznano, że funkcjonowanie PDZ przyniosło środowisku 
polskiej policji ogromne korzyści 132. W sprawozdaniu z działalności Po-
licji Państwowej za 1938 r. znalazło się następujące zdanie: „Policyjne 
Domy Zdrowia niosące pomoc członkom rzeczywistym i członkom ich ro-
dzin przez danie im możliwości korzystania na ulgowych, przystępnych 
warunkach pobytu w domach leczniczych i wypoczynkowych są bardzo 

124  AAN, ZZS, Akta Stowarzyszenia „Policyjny Dom Zdrowia” 1928–1936, 
Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia PDZ 1928–1939, tecz-
ka nr 115, Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia PDZ za okres 
od 1 stycznia 1935 do 31 grudnia 1935 roku.

125  B. Kusiński, Policyjny Dom Zdrowia w 1937 roku, „Na Posterunku” 1938, 
nr 15, s. 350.

126  Walne Zebranie…, wyd. cyt., s. 471.
127  Z Policyjnego Domu Zdrowia, „Na Posterunku” 1933, nr 42, s. 669.
128  H. Wardęski, Moje wspomnienia policyjne, Warszawa 1925.
129  Z Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia P.D.Z., „Na Posterun-

ku” 1927, nr 14, s. 219.
130  B. Kusiński, Życie społeczne policji, „Na Posterunku” 1930, nr 17, s. 323.
131  Z Walnego Zebrania Delegatów P.D.Z., „Na Posterunku” 1931, nr 20, s. 390.
132  B.K., Walny Zjazd Delegatów P.D.Z., „Na Posterunku” 1933, nr 18, s. 278.
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potrzebne i rozwijają się pomyślnie” 133. W tym czasie uważano też powo-
łanie do życia PDZ za jedno z ważniejszych osiągnięć policji okresu mię-
dzywojennego 134. Warto więc ocalić od zapomnienia piękne tradycje ludzi 
noszących policyjne mundury.

133  W. Mazurek, Sprawozdanie. Policja Państwowa w roku 1938, „Przegląd 
Policyjny” 1939, nr 3, s. 231.

134  S. Bienicz, Czy Policyjny Dom Zdrowia jest potrzebny?, „Na Posterunku” 
1938, nr 18, s. 417.
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Streszczenie: Celem niniejszego arty-
kułu jest zaprezentowanie okoliczności 
powstania, istoty, zadań, zasad fi nan-
sowania i efektów funkcjonowania Sto-
warzyszenia „Policyjny Dom Zdrowia”. 
Opracowanie ujmuje również podejmo-
wane inicjatywy, których ostatecznie 
nie udało się zrealizować. Stowarzy-
szenie powstało w 1924 r. i zrzeszało 
ponad 90% funkcjonariuszy i urzęd-
ników Policji Państwowej. Tekst został 
przygotowany na podstawie materiałów 
znajdujących się w stołecznym Archi-
wum Akt Nowych oraz publikacji pra-
sowych zamieszczanych w gazetach 
i periodykach ukazujących się w latach 
1923–1939. W świetle dokonanych ana-
liz i porównań stowarzyszenie jawi się 
nam jako organizacja, która w okresie 
międzywojennym odegrała ogromną 
rolę w procesie walki o zdrowie policjan-
tów i członków ich rodzin. Jej zasługą 
były też znaczące osiągnięcia w akcji 
promocji stylu aktywnego wypoczyn-
ku i integracji środowisk policyjnych 
wokół ważnych społecznie problemów 
nowo odrodzonego państwa polskiego. 
Artykuł nie ujmuje problematyki poli-
cyjnych domów zdrowia województwa 
śląskiego, które od 1920 r. w polskim 
prawie publicznym posiadało dość zna-
czącą autonomię.

Keywords: State Police, association, 
healthcare houses, treatment, 
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Summary: The aim of this article is to 
present the circumstances related to the 
founding, nature, tasks, funding prin-
ciples and effects of the functioning of 
the ‘Police Healthcare House’ Associa-
tion. The study also covers the initiatives 
which fi nally did not succeed. The Asso-
ciation was founded in 1924 and it was 
comprised of over 90% of the State Police 
functionaries and offi cials. The article 
was prepared on the basis of the materi-
als stored in the metropolitan Archives 
of Modern Records and press releases 
issued in newspapers and periodicals 
published in the period of 1923–1939. 
The analyses and comparative studies 
show that the association played an ex-
tremely important role in the process of 
the struggle for police offi cers and their 
families’ health in the interwar period. 
Moreover, the association boasted signif-
icant achievements in promoting an ac-
tive lifestyle and integrating police circles 
in the area of the reborn Polish State’s 
problems. The article does not cover the 
issues of the police healthcare houses in 
the Silesian Voivodeship which had been 
signifi cantly autonomous in the Polish 
public law since 1920.




