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DOŚWIADCZENIA STRAŻY GRANICZNEJ W ZAPWNIENIU OCHRONY  

I OBRONY GRANIC 

 

 W tym roku minęło 100 lat od odzyskanie przez Polskę niepodległości, od 

przywrócenia państwowości, a co za tym idzie – ustalania przebiegu granic i obowiązku ich 

ochrony i obrony.  Wyjściowym i koniecznym krokiem przystąpienia do analizy doświadczeń 

Straży Granicznej w zapewnieniu ochrony i obrony granic Rzeczypospolitej Polskiej jest 

określenie, wskazanie ograniczeń czasowych, których analiza ta będzie dotyczyć. Ze względu 

na bardzo bogatą historię narodu polskiego, oraz duży bagaż doświadczeń w zakresie ochrony 

i obrony granic RP, ograniczyłem się jedynie do opisania i analizy doświadczeń formacji 

granicznych funkcjonujących na terytorium Rzeczypospolitej polskiej po I Wojnie Światowej. 

Ze względu na tak ważną rocznicę warto przybliżyć rolę i zadania Straży Granicznej oraz jej 

doświadczenia w zapewnieniu ochrony i obrony granic. 

 

Straż Graniczna w dobie II RP 

 
Odzyskanie niepodległości w 1918 r. było doniosłym wydarzeniem w historii 

narodu polskiego. Przede wszystkim przekreślone zostały rozbiory i przerwany okres niewoli, 

która w dalszej perspektywie zagrażała realnie istnieniu narodu jako całości. Nastąpiło 

zjednoczenie większości terytorium i ludności polskiej w jednym organizmie państwowym, 

umożliwiającym zintegrowanie wszystkich dziedzin życia oraz rozwój ogólnopolskiej 

świadomości narodowej. Odrodzenie państwa polskiego nie oznaczało jedynie stworzenia 

aparatu władzy i uzyskania suwerenności, lecz także stworzenie lepszych niż poprzednio 

warunków życia politycznego, gospodarczego, społecznego, kulturalnego i powstanie  

w związku z tym nowych instytucji i organizacji. Wiązała się z tym potrzeba ochrony 

młodego państwa przed wrogimi siłami, w tym także pilna potrzeba utworzenia 

nowoczesnego systemu ochrony jego granic pod względem wojskowym, politycznym  

i ekonomicznym1. 

                                            
1 Ochrona granic pod względem: 
- wojskowym – zabezpieczenie granic państwa przed wtargnięciem i naruszeniem ich przez siły zbrojne państwa 
obcego, a także organizowane doraźnie bandy dywersyjne nasyłane z określonymi zadaniami; do tego rodzaju 
naruszenia granicy należy zaliczyć także wysiłki sąsiedniego państwa prowadzone tajnie, zmierzające 



Sprawa organizacji systemu ochrony granic była w tym okresie bardzo trudnym 

problemem do rozwiązania w warunkach nowego państwa. Było tak nie tylko ze względu na 

brak środków, lecz także dlatego, że odrodzona Polska w początkach swej państwowości była 

bez granic. Granicę zachodnią i północno-zachodnią ustalić miały na konferencji pokojowej 

państwa sprzymierzone. Natomiast na wschodzie, już w listopadzie 1918 r., rozpoczęły się 

walki z Ukraińcami o Lwów i Wschodnią Galicję, a na początku 1919 r. rozgorzały walki  

z Rosją na terenach zabużańskich. Dlatego też zasięg granicy polskiej na wschodzie, przez 

ponad dwa lata od momentu odzyskania niepodległości, był niewiadomy i do czasu 

zakończenia działań wojennych przebieg linii granicznej ustalała obecność wojsk na zajętych 

terenach.  

 Sytuacja związana z kształtowaniem się granic II Rzeczypospolitej w latach 1918-

1921 oraz sąsiedztwo z Rosją Sowiecką spowodowały, że w toku organizacji ochrony granic 

zaczęły się zarysowywać dwa różniące się od siebie systemy – jeden dla granicy zachodniej, 

północno-zachodniej i południowej (Prusy Wschodnie, Niemcy, Czechosłowacja, Rumunia), 

drugi dla granicy wschodniej z Rosją, który potem rozciągnięto także na granicę z Litwą  

i Łotwą. Podział ten w latach dwudziestych został utrwalony, a próby unifikacji systemu 

podjęte w 1927 r. nie powiodły się. Tak więc oba te systemy uwzględniające zróżnicowane 

potrzeby i warunki ochrony granic na wschodzie i zachodzie kraju przetrwały do końca 

istnienia II Rzeczypospolitej. 

 W pierwszych miesiącach istnienia odrodzonego państwa polskiego, ze względu na 

brak jednoznacznego określenia zasięgu terytorialnego, sytuacja na poszczególnych rubieżach 

nie sprzyjała ochronie granicy na warunkach pokojowych. Ponadto na przełomie 1918-1919 r. 

przez obszar Polski wracała do swych krajów wielonarodowa masa żołnierzy niemieckich  

i monarchii austro-węgierskiej, dotychczas okupujących zachodnie tereny Rosji. Powracali  

w większości całymi jednostkami i często zmuszali oni władze polskie do interwencji przy 

                                                                                                                                        
do osłabienia armii i całego systemu obronnego swego sąsiada (wywiad wojskowy, szpiegostwo itp.); celem 
ochrony granic pod względem wojskowym jest utworzenie zapory uniemożliwiającej tego rodzaju wrogie 
poczynania, a w razie wojny lub innego konfliktu – stworzenie pierwszej osłony zbrojnej, gotowej do stawienia 
czoła przeciwnikowi. 
- politycznym – zabezpieczenie granic przed przenikaniem szeroko pojętych wpływów obcego państwa oraz 
niepożądanych osób, które usiłują przedostać się do kraju bez odpowiedniego zezwolenia, jak również 
usiłujących nielegalnie opuścić kraj (różnego rodzaju kryminaliści, przestępcy polityczni, dezerterzy itp.); 
przeciwdziałanie przenikaniu na terytorium państwa wszelkich niepożądanych z zewnątrz wiadomości, wrogiej 
propagandy, obcej ideologii, przerzucaniu antypaństwowych druków, ponadto zwalczanie na pograniczu 
wszelkich przedsięwzięć godzących w całość i niepodległość państwa, uniemożliwienie niepożądanego kontaktu 
ludności pogranicza obydwu stron itd. 
- ekonomicznym – niedopuszczenie do nielegalnego wwozu do kraju lub wywozu wszelkiego rodzaju towarów, 
bądź innych wartości materialnych, czyli zwalczanie przemytnictwa. 



pomocy wojska, w celu wymuszenia na nich respektowania suwerennych praw Polski.  

W tych warunkach ochrona granic znalazła się w gestii oddziałów i władz wojskowych2. 

 Sytuacja wymagała niezwłocznego utworzenia specjalistycznej formacji 

przeznaczonej do obrony granic jak również do zwalczania nielegalnego wywozu i wwozu 

towarów oraz kontroli ruchu osobowego. 

 Prace nad organizacją ochrony granic zapoczątkował w październiku 1918 r. rząd 

Józefa Świerzyńskiego, będący pod zwierzchnictwem tworzonej przez Niemców Rady 

Regencyjnej. Powołano wówczas Straż Gospodarczo-Wojskową z płk. Adolfem Małyszko na 

czele. Tworzona ona była w oparciu o zasady wojskowe. Jej trzonem stał się batalion 2 pułku 

piechoty skierowany z Warszawy do Lublina rozkazem szefa Sztabu Generalnego Wojska 

Polskiego gen. Tadeusza Rozwadowskiego. Dalsza rozbudowa formacji miała nastąpić drogą 

poboru rekruta. Straż Gospodarczo-Wojskowa miała obsadzić nie tyle granicę, ale 

przynajmniej drogi wiodące do obszaru, nad którym władzę sprawował rząd polski, aby 

ukrócić przemyt i nielegalny handel oraz niekontrolowany ruch ludności na granicach 

państwa3. Powołanie do życia Straży Gospodarczo-Wojskowej było odpowiedzią na 

problemy aprowizacyjne państwa spowodowane wyniszczającymi działaniami wojennymi, 

pogłębianymi przez spekulantów przybywających do kraju z terenów Niemiec i Austrii. Przed 

końcem wojny wywóz żywności z ziem polskich przybrał ogromne rozmiary. 

 Tymczasem w listopadzie i grudniu rozgorzały w rządzie spory na temat charakteru  

i wielkości formacji granicznej. Duży wpływ, ze względu na istniejącą sytuację, wywierały 

koła wojskowe, w tym również osobiście Józef Piłsudski. Uważano, że na 

nieustabilizowanych jeszcze granicach powinna stanąć formacja zorganizowana na sposób 

wojskowy, prężna, dobrze uzbrojona, wyszkolona i zdyscyplinowana, zdolna do 

zabezpieczenia granic nie tylko pod względem ekonomicznym, ale także wojskowo-

politycznym, stosownie do wymagań ówczesnej sytuacji państwa4. 

Na mocy dekretu Naczelnika Państwa z 18 grudnia 1918 r. z odkomenderowanych 

oddziałów wojskowych utworzono Straż Graniczną. Pozostawała ona na zaopatrzeniu  

i wyposażeniu Ministerstwa Spraw Wojskowych z podkreśleniem, że wykonując obowiązki 

ochrony granic może być użyta w każdej chwili do akcji bojowych, w zależności od uznania 

Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. Dowódcą tej formacji został płk Adolf Małyszko  

                                            
2 H. M. Kula, Polska Straż Graniczna w latach 1928-1939, Bellona, Warszawa 1994, s. 19. 
3 H. Dominiczak, Granice państwa i ich ochrona na przestrzeni dziejów 966-1996, Bellona, Warszawa 1997, 
s. 236. 
4 Tamże, s. 237. 



i pełnił tę funkcję przez cały okres jej funkcjonowania. Straż Graniczna podlegała 

Ministerstwu Spraw Wojskowych oraz Ministerstwu Aprowizacji. Do jej podstawowych 

zadań należało obsadzenie linii granicznej oraz zabezpieczenie nowych odcinków 

granicznych przed nielegalnym przywozem i wywozem artykułów żywnościowych, 

kontrolowanie obrotu kolejowego artykułami pierwszej potrzeby, a także ochrona składów  

i magazynów żywnościowych. Do końca lutego 1919 r. sformowano dwa pułki, które pełniły 

służbę na granicy śląskiej i Prus Wschodnich. Dekret tymczasowy z dnia 18 grudnia 1918 r. 

w sprawie utworzenia Straży Granicznej podpisany przez Naczelnika Państwa był pierwszym 

aktem prawnym normującym sposób formowania oraz cele i zadania oddziałów 

przeznaczonych do ochrony granic. 

Wiosną 1919 r. Straż Graniczna przeszła pod wyłączną komendę Ministerstwa 

Spraw Wojskowych, zmieniając nazwę na Wojskową Straż Graniczną (WSG). 

Dotychczasowe dowództwo formacji przekształcono w Inspektorat Wojskowej Straży 

Granicznej. W terenie oddziały WSG podlegały Dowództwom Okręgów Generalnych, które 

przejęły obowiązki w zakresie ochrony granic państwa na odcinkach przylegających do ich 

obszaru. Po przyjęciu tych zadań rozpoczęły one dalsze tworzenie oddziałów granicznych  

z posiadanych zasobów ludzkich i materiałowych. Dowódcą formacji pozostał 

dotychczasowy dowódca Straży Granicznej - płk Adolf Małyszko. W lipcu 1919 r. zastąpił go 

na tym stanowisku płk Bronisław Zaniewski. 

W tym czasie ukazał się Tymczasowy Statut Wojskowej Straży Granicznej, w którym oprócz 

zadań ekonomicznych określono polityczno-wojskowe takie, jak: 

1) obserwacja i dozorowanie linii granicznej i pasa granicznego na prawach warty wojskowej;  

2) odpieranie wszelkich zbrojnych napaści i zamachów na całość i nienaruszalność granicy 

oraz posterunki WSG;  

3) współdziałanie z innymi organami w zatrzymywaniu przestępców, dezerterów, włóczęgów;  

4) nadzór nad budownictwem w pasie granicznym i przestrzeganiem przepisów5. 

Początkowo jednostki Wojskowej Straży Granicznej ochraniały tylko granicę 

z Prusami Wschodnimi i granicę na Śląsku (od Cieszyna po Grabów). Planowano obsadzenie 

granicy południowej w Karpatach. W styczniu 1920 r. po przejęciu przyznanych Polsce 

traktatem wersalskim ziem na zachodzie zaistniała pilna potrzeba obsadzenia granicy na 

Pomorzu. Nastąpiły przesunięcia dyslokacyjne, kontynuowano także tworzenie nowych 

                                            
5  H. Dominiczak, Granice państwa i ich ochrona …, s. 238. 
 



oddziałów granicznych. Do końca I kwartału 1920 r. zdołano obsadzić granicę niemiecką na 

całej jej długości. 

 Niespokojna sytuacja na granicach państwa oraz wnioski z kilkumiesięcznych 

doświadczeń Wojskowej Straży Granicznej wskazywały na konieczność zdecydowanego 

wyodrębnienia organu ochrony granic. Władze państwowe uważały, iż należy połączyć 

militarny aspekt obrony linii granicznej i rejonów do niej przyległych z funkcją ochrony 

towarowego i osobowego ruchu granicznego. Dlatego też 3 marca 1920 r., rozkazem 

wiceministra spraw wojskowych, dokonano reorganizacji w Wojskowej Straży Granicznej  

i przyjęła ona nazwę Strzelcy Graniczni. Formacja ta, do czasu uregulowania stosunków  

z sąsiadującymi państwami oraz ustawowego określenia kompetencji właściwych organów 

państwowych w zakresie strzeżenia granic, przejęła całokształt spraw związanych z ochroną 

granic. 

 Znajdujący się w Warszawie Inspektorat Wojskowej Straży Granicznej przekształcono 

w Dowództwo Strzelców Granicznych podległe Ministerstwu Spraw Wojskowych, a pułki 

Strzelców Granicznych ściśle współdziałały z okręgami wojskowymi. W zależności od 

potrzeb okręgi te dokonywały ich wzmocnienia i uczestniczyły w ochronie poszczególnych 

odcinków. Przez cały okres istnienia formacji jej dowódcą był płk Bronisław Zaniewski. 

Otrzymawszy szerokie uprawnienia dowództwo przystąpiło do formowania dalszych 

większych jednostek granicznych. Przeprowadzono nabór rekrutów i rozpoczęto intensywne 

szkolenie, w którym obok zagadnień ogólnowojskowych znalazły się zagadnienia 

specjalistyczne związane z ochroną granicy. 

Zakres kompetencji Strzelców Granicznych regulowany był na podstawie statutu  

i regulaminu. Na pierwszy plan wysuwane były wojskowe aspekty ochrony granicy  

i realizowały je pododdziały rozlokowane wzdłuż linii granicznej. 

Wojskowe formacje graniczne rozmieszczano na pograniczu frontalnie wzdłuż 

granic, podobnie jak oddziały liniowe na szerokim froncie. Ich metody zabezpieczenia granic 

stanowiły mieszaninę służby frontowej, garnizonowej i granicznej, z wyraźną dominacją tej 

pierwszej. Każdy z plutonów wystawiał na granicy wartę z odpowiednią liczbą posterunków 

granicznych i innych elementów służby, jak patroli, czat, zasadzek, podsłuchów. Strzeżenie 

granicy w dzień odbywało się głównie przez obserwację linii granicznej i przyległego do niej 

obszaru. W nocy granicę zabezpieczano głównie systemem czat, zasadzek oraz patroli 

pieszych i konnych. Nad całością służby określonego odcinka granicznego czuwał dowódca 

warty, który do pomocy miał dyżurnych pełniących służbę na wartowni. Dla skuteczniejszej 

walki z przemytnictwem i innymi przestępstwami granicznymi poszczególni dowódcy 



organizowali wywiad, działalność wywiadowcza była jednak słaba i nie przynosiła większych 

efektów6. Pełnienie służby granicznej utrudniał brak technicznych środków łączności  

i lokomocji. 

W połowie czerwca 1920 r., w związku z katastrofalną sytuacją na froncie 

wschodnim i inwazją wojsk bolszewickich, sięgnięto po wszystkie istniejące jeszcze rezerwy, 

w tym korpus Strzelców Granicznych. W sumie na front posłano 10 tys. żołnierzy tej 

formacji, w tym 208 oficerów. Niektóre jednostki poniosły ciężkie straty, zwłaszcza w bitwie 

pod Warszawą. Niemniej jednak wniosły swój wkład w obronie zagrożonej przez 

bolszewików stolicy i niezawisłości państwa polskiego7. 

 W miarę stabilizowania się frontu wschodniego poszczególne oddziały Strzelców 

Granicznych z powrotem wracały pod rozkazy Dowództwa Strzelców Granicznych. 

Następowało dalsze ustawowe określanie kompetencji organów państwowych 

uczestniczących w ochronie interesów państwa na granicy. Zadania związane z kontrolą 

ruchu osobowego przejmowała stopniowo Policja Państwowa, a kontrolę ruchu towarowego 

Urzędy Celne. Natomiast działalność Strzelców Granicznych coraz częściej ograniczała się 

tylko do strzeżenia linii granicznej i służby informacyjnej na tym terenie.  

Pod koniec 1920 r. naczelne władze przeprowadziły szeroką reorganizację całej 

armii, objęła ona także korpus Strzelców Granicznych. Postanowiono zastąpić go 

wyznaczonymi do ochrony granic Batalionami Wartowniczymi. Tak więc od połowy 

listopada 1920 r. przystąpiono do luzowania jednostek Strzelców Granicznych, w wyniku 

czego w pierwszym kwartale 1921 r. Bataliony Wartownicze obsadziły granicę polsko-

niemiecką, morską, gdańską oraz granicę południową z Czechosłowacją, na której Strzelcy 

Graniczni nie pełnili służby8. 

Po przekazaniu granicy batalionom wartowniczym służba graniczna została 

znacznie wzmocniona i zagęszczona. Bataliony liczące średnio 600 żołnierzy ochraniały 

odcinki w miejscach o nasilonej przestępczości granicznej nie dłuższe niż 60 km, co dawało 

10 żołnierzy na 1 km granicy. W skład każdego batalionu wchodziły cztery kompanie 

liniowe, rozmieszczone bezpośrednio na granicy oraz tzw. oddział szturmowy znajdujący się 

przy dowództwie batalionu, stanowiący siły odwodowe. Służba graniczna koncentrowała się 

                                            
6 H. Dominiczak, Granice państwa i ich ochrona …, s. 270-271. 
7 Tamże, s. 240. 
8 Do końca swego istnienia oddziały Strzelców Granicznych nie objęły służby na całej granicy państwa zarówno 
ze względów militarnych, jak również organizacyjnych. Jedynie granica z Prusami Wschodnimi, morska 
i z Litwą w całości oraz większość zachodniej były obsadzane przez oddziały Strzelców Granicznych. Natomiast 
granica polsko-czeska pozostawała tymczasowo pod opieką odziedziczonej po Austrii tzw. Straży Skarbowej 
(Finanzen Wache). 



w wartowniach, które obejmowały określone odcinki graniczne ochraniając je za pomocą 

takich elementów jak: posterunki, patrole piesze i konne, czaty, zasadzki, itp.9 

Ochroną granic kierowało Ministerstwo Spraw Wojskowych, dlatego na pierwszy 

plan wychodziły wojskowe zadania i cele służby granicznej, a w miarę stabilizacji 

wewnętrznej państwa coraz większego znaczenia nabierał problem ochrony granicy 

zachodniej pod względem celnym. Dlatego też ówczesny minister skarbu wystąpił  

z wnioskiem o powołanie cywilnej służby granicznej, która miałaby być ściślej związana  

z władzą skarbową. Na mocy uchwały Rady Ministrów z dnia 10 marca 1920 r. minister 

skarbu rozpoczął przygotowania do tworzenia Straży Celnej. Jednak trwająca wtedy na 

wschodzie wojna z bolszewikami zahamowała rozpoczęte prace. 

Jak się wkrótce okazało, zorganizowanie w tak krótkim czasie cywilnej straży  

w celu ochrony zachodniej granicy przerosło ówczesne możliwości Ministerstwa Skarbu, 

dlatego zwróciło się ono do Ministerstwa Spraw Wojskowych o tymczasowe pozostawienie 

na granicy Batalionów Wartowniczych i podporządkowanie ich swojemu zwierzchnictwu. 

Ostatecznie na mocy uchwały Rady Ministrów od 1 kwietnia 1921 r. Ministerstwo Skarbu 

przyjęło odpowiedzialność za ochronę północnej, zachodniej i południowej granicy. 

Natomiast pozostawione do jego dyspozycji Bataliony Wartownicze, z uwagi na realizowane 

zadania, przemianowano na Bataliony Celne. Pod względem ogólnowojskowym podlegały 

one ministrowi spraw wojskowych, pod względem dyspozycyjnym i wykonywania służby 

bezpośrednio Głównej Komendzie Batalionów Celnych, a przez nią Ministerstwu Skarbu. 

Komendantem Batalionów Celnych został płk Bronisław Zaniewski, były dowódca korpusu 

Strzelców Granicznych. W połowie 1921 r. zastąpił go gen. bryg. Mieczysław Linda. 

 Bataliony Celne były pierwszą formacją graniczną o jednoznacznie sprecyzowanych 

celach, wyposażoną w dostatecznie jasne kompetencje. Podległość Ministerstwu Skarbu i ich 

tymczasowy charakter wpłynęły na zawężenie zakresu działań tego organu wyłącznie do 

służby kordonowej na linii granicznej. Takie ich ukierunkowanie spowodowało, że realizację 

bezpieczeństwa na granicy przejęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przy udziale Policji 

Państwowej. Natomiast na odcinku wschodnim bataliony te podporządkowano ministrowi 

spraw wewnętrznych10. 

 Żołnierze Batalionów Celnych umundurowani byli tak jak żołnierze Wojska 

Polskiego, a na zewnętrznej stronie lewego rękawa nosili zielone naszywki rozpoznawcze  

w kształcie prostokąta. Podyktowane było to dążeniem do odróżnienia żołnierzy Batalionów 
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Celnych od żołnierzy innych formacji, aby w ten sposób zapobiegać przypadkom 

wykorzystywania uprawnień Batalionów Celnych w pasie granicznym przez żołnierzy 

stacjonujących tam jednostek. Dało to jednocześnie początek tradycji oznaczania formacji 

ochrony granic emblematami koloru zielonego. 

 Bataliony celne miały ochraniać granicę stałymi posterunkami wartowniczymi i siecią 

placówek. Inne elementy służby granicznej, takie jak zasadzki, czaty, były zastrzeżone 

wyłącznie dla specjalnych oddziałów Policji Państwowej, która zresztą była jedynym 

organem uprawnionym do badania spraw związanych z przestępczością graniczną. Żołnierze 

Batalionów Celnych zatrzymywane osoby podejrzewane o przemyt przekazywali urzędom 

celnym. 

 Z powodu bardzo słabego wyposażenia pododdziałów Batalionów Celnych, 

organizacja służby granicznej była niewystarczająca do zabezpieczenia podległego im 

odcinka granicy. Dlatego też władze poszukiwały bardziej optymalnego sposobu ochrony 

granicy wschodniej, który stanowiłby większą gwarancję jej szczelnego zamknięcia. 

 Uwzględniając dotychczasowe doświadczenia oraz krytyczne spostrzeżenia 

w systemie ochrony granicy wschodniej, władze zdecydowały się dokonać głębokich zmian. 

Na mocy uchwały Rady Ministrów z dnia 23 maja 1922 r. stacjonujące na wschodzie 

Bataliony Celne rozformowano, a na ich miejsce powołano Straż Graniczną zorganizowaną 

na wzór wojskowy i podporządkowaną Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Wyposażenie tej 

formacji oraz uzupełnienie kadrowe oparto wyłącznie o zasoby armii. Głównym 

komendantem Straży Granicznej mianowano płk Władysława Jaskę-Rożna. Podległość 

komendanta była dwojaka – z ramienia ministra spraw wojskowych sprawował władzę nad 

wszystkimi podległymi mu oddziałami, a z ramienia ministra spraw wewnętrznych był 

odpowiedzialny za ochronę granicy. Struktura organizacyjna nowej formacji uwzględniała 

podział administracyjno-terytorialny kraju. Na czele formacji stanęła Komenda Główna 

Straży Granicznej w Warszawie. Granicę wschodnią podzielono na odcinki wojewódzkie 

tworząc sześć komend wojewódzkich Straży Granicznej – w Wilnie, Nowogródku, 

Białymstoku, Brześciu, Łucku i Tarnopolu. Granice komend wojewódzkich podzielone były 

na odcinki powiatowe, dla których utworzono komendy powiatowe Straży Granicznej. 

 W grudniu 1922 r. korpus Straży Granicznej liczył 22 195 żołnierzy, w tym 631 

oficerów. Była to więc formacja, nawet uwzględniając długość granic, dość liczna11. W celu 

usprawnienia służby, pod koniec 1922 r., na granicę wschodnią skierowano oddziały 
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żandarmerii wojskowej. Wystawiała ona własne posterunki, prowadziła kontrolę służb 

granicznych, a ponadto zajmowała się wywiadem po obu stronach granicy. 

 Straż Graniczna była najdoskonalszą z dotychczas organizowanych formacji. 

Zabezpieczała granicę zarówno pod względem ekonomicznym jak i polityczno-wojskowym. 

Podstawowymi elementami służby były posterunki graniczne, patrole piesze i konne oraz 

czaty i zasadzki. Większość służb skupiano wzdłuż linii granicy. Przejściowe punkty 

graniczne obsadzone były żołnierzami Straży Granicznej, urzędnikami celnymi i policjantami. 

Kontrolę dokumentów prowadziły organa policji, one też decydowały o zatrzymaniu osób. 

 Straż Graniczna przewyższała pod względem sprawności i efektów wszystkie 

dotychczasowe formacje ochraniające granicę wschodnią. Nie brakowało jednak zastrzeżeń 

do niej w sferze organizacyjnej. Zastrzeżenia budziła także kwestia szkolenia i przygotowania 

żołnierzy z oddziałów ogólnowojskowych skierowanych do pełnienia skomplikowanej służby 

granicznej. Niewiele było czasu na ich przygotowanie do pełnienia odpowiedzialnej służby na 

granicy. 

 Funkcjonujący nieźle na granicy wschodniej korpus Straży Granicznej został w rok  

po jego utworzeniu nagle rozwiązany. Przyczyną stała się konieczność ustawowego 

zwolnienia do rezerwy żołnierzy roczników 1900 i 1901 oraz trudności finansowe  

i zaopatrzeniowe armii. Na ponad 21 000 szeregowców i podoficerów pełniących służbę 

czynną w Straży Granicznej, demobilizacji podlegało 17 000 żołnierzy12. Ponadto Straż 

Graniczna borykała się z problemami natury organizacyjnej. Podporządkowanie formacji 

dwóm resortom (pod względem wypełniania zadań granicznych Ministerstwu Spraw 

Wewnętrznych, a pod względem kadrowym i zaopatrzenia Ministerstwu Spraw Wojskowych) 

utrudniało realizację postawionych zadań. 

W takich warunkach powstała koncepcja utworzenia formacji ochrony granicy pod 

każdym względem zależnej od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Dlatego, 24 maja 1923 r., 

do służby na granicy wschodniej powołano oddziały Policji Państwowej. Kadrę zdobywano 

drogą ochotniczego zaciągu, w tym także spośród odchodzących do cywila żołnierzy Straży 

Granicznej. Komendy Okręgowe Policji Państwowej dokonywały naboru kandydatów do 

służby oraz prowadziły krótkie szkolenia. Ponieważ prace w tym kierunku przeciągały się, 

Straż Graniczną likwidowano stopniowo etapami w miarę postępu organizacji sił policyjnych. 

Całkowite przejęcie granicy wschodniej i północno-wschodniej przez Policję Państwową 

nastąpiło w październiku 1923 r. 
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Struktura organizacyjna Policji Granicznej, z małymi tylko wyjątkami, odpowiadała 

strukturze Straży Granicznej. Na czele formacji stała Komenda Główna Policji Państwowej  

w Warszawie podległa resortowi spraw wewnętrznych. Komendzie Głównej podlegały 

komendy okręgowe policji przy urzędach wojewódzkich w Wilnie, Białymstoku, 

Nowogródku, Brześciu, Łucku i Tarnopolu, a im z kolei nadgraniczne komendy powiatowe 

policji, którym przydzielono stosownie do długości granicy odpowiednią ilość sił i środków. 

Komendantem Głównym Policji Państwowej w okresie gdy ta formacja pełniła służbę na 

granicy wschodniej był Marian Borzęcki. 

System policyjny na granicy wschodniej był statyczny i mało operatywny. 

W przeciwieństwie do poprzednich formacji nieco lepiej funkcjonował wywiad dotyczący 

przemytu, ale znacznie gorzej wypadało zabezpieczenie granicy pod względem politycznym  

i wojskowym. Swoją działalność na pograniczu zintensyfikowały liczne grupy zbrojne 

dopuszczające się bandytyzmu i różnych prowokacji, z którymi Policja Państwowa nie 

potrafiła się uporać. Budziło to duży niepokój władz, które myślały o stworzeniu nowej silnej 

formacji. 

W tych warunkach, w czerwcu 1924 r., zrodziła się idea powołania uniwersalnej, 

wojskowej formacji przeznaczonej do ochrony granicy wschodniej, która miałaby być zdolna 

do pełnego zabezpieczenia celów zarówno politycznych jak i militarnych i ekonomicznych 

państwa13. 

 

Korpus Ochrony Pograniczna 

 
 "[...] była to formacja wojskowa czasu pokoju utworzona w 1924 do ochrony 

wschodniej granicy II Rzeczypospolitej przed penetracją agentów i zwartych uzbrojonych 

oddziałów dywersyjnych przerzucanych przez sowieckie służby specjalne z terenu ZSRR na 

terytorium II Rzeczypospolitej. W czasie stanu wojny funkcja KOP miała dobiec końca,  

a jego jednostki miały zgodnie z planem mobilizacyjnym zasilić oddziały i pododdziały 

Wojska Polskiego w linii. Wkrótce po podpisaniu traktatu ryskiego w marcu 1921 władze 

sowieckie rozpoczęły kampanię odrzucenia nowo uznanej granicy z Polską, używając 

argumentu, że nie była ona wytyczona zgodnie z zasadą samostanowienia narodów. Władze 
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radzieckie zaczęły wspierać i inspirować bandy terrorystyczne mniejszości narodowych  

w Polsce oraz wypady z terytorium ZSRR na wschodnie powiaty RP14".  

Specyficzne uwarunkowania społeczno-polityczne na kresach wschodnich 

II Rzeczypospolitej spowodowały, iż żadna z działających tam do 1924 formacji granicznych 

nie była w stanie w pełni zrealizować swoich zadań. Różnice w systemach polityczno-

gospodarczych Polski i Związku Sowieckiego, katastrofalna sytuacja gospodarcza 

wschodniego sąsiada i konflikty narodowościowe pogłębiały procesy destabilizacyjne15. 

Zwykły bandytyzm był bardzo rozpowszechniony zarówno na terenach zamieszkanych przez 

Białorusinów, jak i na zamieszkanym w większości przez Ukraińców Wołyniu, liczba 

zorganizowanych napadów dywersyjnych z terytorium ZSRR i Litwy sukcesywnie wzrastała. 

Nie zmieniło sytuacji przejęcie w 1923 ochrony granicy przez Policję Państwową. Była ona 

bezsilna wobec narastającej fali przestępczości granicznej. 

 Apogeum nieoficjalnej agresji sowieckiej nastąpiło w sierpniu 1924, kiedy  

to z terytorium ZSRR uzbrojony oddział liczący około stu osób pod dowództwem oficera 

Armii Czerwonej przekroczył granicę z RP i w nocy z 3 na 4 sierpnia zaatakował Stołpce  

w województwie nowogrodzkim. Miasto zostało opanowane. Splądrowano sklepy i domy, 

zniszczono posterunek policji oraz stację kolejową. We wrześniu 1924 pod miejscowością 

Łowcza banda zatrzymała pociąg relacji Pińsk–Łuniniec wiozący wojewodę poleskiego 

Stanisława Downarowicza i towarzyszących mu senatora RP Bolesława Wysłoucha i biskupa 

Zygmunta Łozińskiego. 

 Rząd RP, po próbach doraźnego opanowania sytuacji, w 1924 postanowił stworzyć 

jako systemowe rozwiązanie problemu specjalną formację wojskową czasu pokoju pod nazwą 

Korpus Ochrony Pogranicza (KOP). Decyzję o jego utworzeniu podjęto podczas specjalnego 

posiedzenia Rady Ministrów z udziałem prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego  

w dniach 21-22 sierpnia 1924. 12 września Ministerstwo Spraw Wojskowych pod kierunkiem 

Władysława Sikorskiego wydało rozkaz o utworzeniu Korpusu Ochrony Pogranicza  

a 17 września w instrukcji, opracowanej przez Sztab Generalny Wojska Polskiego pod 

kierunkiem gen. Stanisława Hallera, określono wojskową strukturę formacji16. 

W jej skład wchodziły: dowództwo, sztab, służby specjalistyczne, brygady ochrony 

pogranicza oraz kompanie i strażnice. Zadaniami związanymi z wyszkoleniem kadry 
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zajmowały się szkoły podoficerskie: podoficerów zawodowych piechoty, podoficerów 

zawodowych kawalerii, tresury psów służbowych, kompanie szkolne podoficerów służby 

czynnej. W ramach KOP swoje zadania wypełniały: dywizjon żandarmerii oraz szefostwo 

wywiadu17. Korpus podporządkowany został dwóm resortom: Ministerstwu Spraw 

Wojskowych – pod względem personalnym, organizacyjnym, operacyjnym i wyszkolenia 

oraz Ministerstwu Spraw Wewnętrznych – pod względem ochrony granicy, bezpieczeństwa  

w pasie granicznym oraz budżetu. Od maja 1938 w sprawach wywiadu oraz przygotowań do 

zadań wojennych KOP podlegał również Generalnemu Inspektorowi Sił Zbrojnych18. Zawarte 

pomiędzy ministrami spraw wewnętrznych i wojskowych porozumienie przewidywało 

organizację KOP w trzech etapach: pierwszy od 1 listopada 1924, drugi – do 1 marca 1925  

i trzeci – do 11 marca 1926. Korpus Ochrony Pogranicza, choć podlegał Ministrowi Spraw 

Wewnętrznych, stanowił część składową sił zbrojnych II Rzeczypospolitej. Miał on 

uszczelnić wschodnią granicę państwa. Do zadań KOP należało: 

• strzeżenie nienaruszalności znaków i urządzeń granicznych; 

• niedopuszczenie do nielegalnego przewozu i przerzutu towarów przez granicę; 

• niedopuszczenie do nielegalnych przekroczeń granicy; 

• zwalczanie przemytu i wykroczeń skarbowych oraz wykroczeń w zakresie 

postanowień o granicach państwa; 

• współdziałanie z organami wojska w dziedzinie obrony państwa, itd.19. 

Formowanie Korpusu, który przyjął strukturę wojskową, zakończono w grudniu 1927, choć 

właściwie przez cały okres jego istnienia często dochodziło do różnorodnych przekształceń 

strukturalnych. Na czele KOP stało dowództwo, któremu podlegało 6 brygad, w skład których 

wchodziły bataliony piechoty i szwadrony kawalerii. Najmniejszą jednostką organizacyjną 

były strażnice liczące w czasach pokoju jedną drużynę piechoty. Było ich 357. Służba KOP 

obejmowała zabezpieczenie granicy pod względem politycznym i bezpieczeństwa 

publicznego, skarbowo-celnym, wojskowym i ochrony znaków granicznych. Obejmowała 

więc całość spraw związanych z zabezpieczeniem granicy. Przepisy określały, że do 

obowiązków KOP należy także niesienie pomocy mieszkańcom pogranicza i bronienie ich 

przed niebezpieczeństwami zarówno ze strony przestępców, jak i klęsk żywiołowych. 
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System ochrony granic w KOP opierał się na ochronie pośredniej i bezpośredniej. 

Celem ochrony pośredniej było zbieranie niezbędnych danych o środowisku przestępczym na 

pograniczu. Ochroną pośrednią zajmowały się organa wywiadowcze KOP, które wśród 

pozyskanych lojalnych mieszkańców pogranicza tworzyły sieć informatorów zapewniających 

dopływ informacji o planowanych lub powstałych przestępstwach granicznych. 

Ochroną bezpośrednią zajmowały się jednostki liniowe pełniące służbę na granicy. 

Służba polegała głównie na sprawdzaniu pasa kontrolnego i badaniu ewentualnie wykrytych 

śladów, obserwacji linii granicy i przyległego terenu, kontroli ruchu osobowego, wystawianiu 

zasadzek i podsłuchów w miejscach dogodniejszych do nielegalnego przekroczenia granicy, 

patrolowaniu wyznaczonych odcinków granicy i strefy nadgranicznej, kontroli znaków 

granicznych itp. Te elementy służby wykorzystywano zarówno w dzień, jak i w nocy. Wieże 

obserwacyjne miały połączenia telefoniczne, mogły więc bezpośrednio informować strażnice 

o wszystkim, co się działo w terenie. Główny ciężar służb spoczywał na piechocie KOP. 

Kawaleria przeznaczona była do jej wspierania. Szwadronów kawalerii używano także do 

patrolowania dróg, linii granicznych oraz obszaru pasa granicznego20. 

Zmieniające się często formacje graniczne oraz skomplikowane stosunki 

narodowościowe na pograniczu wschodnim nie ułatwiały nawiązywania bliższych kontaktów 

z miejscową ludnością. Dopiero po utworzeniu KOP podjęto szersze próby przełamania 

nieufności. Jedną z ważnych form było umożliwienie mieszkańcom pogranicza korzystanie  

z dóbr kulturalno-oświatowych tworzonych przez wojsko. Zapraszano ludność na 

organizowane przedstawienia teatralne, koncerty estradowe, seanse filmowe, uroczystości 

państwowe i wojskowe. Umożliwiano korzystanie z bibliotek, świetlic, kursów 

dokształcających i przysposabiających do zawodu. Niesiono pomoc lekarską, weterynaryjną  

i charytatywną. Otaczano opieką dzieci, organizując dla nich obozy letnie, dożywianie, skup 

odzieży itp. Pomagano w budowie szkół, kościołów, świetlic, bibliotek, dróg, mostów. 

Zdobywano w ten sposób sympatię i uznanie dla żołnierzy KOP wśród miejscowej ludności. 

Powodowało to, że mieszkańcy pogranicza chętniej udzielali informacji o obcych osobach 

pojawiających się w strefie nadgranicznej, popełnionych przestępstwach, itp. Przekładało się 

to wymiernie na lepsze wyniki w służbie. 

Jednostki KOP-u, do czasu ich rozformowania w październiku 1939 r. (co miało 

miejsce około półtora miesiąca po rozpoczęciu II Wojny Światowej) praktycznie do końca 

działań bojowych utrzymywały się jako zwarte oddziały. Szanse obrony miały tylko zwarte 
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oddziały, które wykazywały stanowczość i wolę walki. Po wykonaniu (niewykonalnego) 

zadania obrony polskich strażnic i pozycji nadgranicznych część oddziałów KOP została 

rozbita i wzięta do niewoli, a część szukała schronienia poza granicami kraju. Jednostki te po 

kilkugodzinnych lub kilkudniowych walkach z Armią Czerwoną przeszły na Litwę, Łotwę,  

a nawet do Rumunii21. 

 

Reforma Józefa Piłsudskiego (1929-1935) 

 
18 maja 1929 nowym dowódcą KOP został gen. bryg. Stanisław Tessaro. W lipcu 1929 

nastąpiła reorganizacja KOP pod kryptonimem „R.1”, zarówno pod względem organizacji 

wewnętrznej, jak i dyslokacji. Utworzono dodatkowo sześć dowództw pułków i nowe 

bataliony. Wszystkie jednostki KOP począwszy od strażnic aż po brygadę przyjęły nazwy 

miejscowości lub nazwy geograficzne regionów, w których stacjonowały sztaby. Część 

jednostek przeformowano, utworzono kilka nowych. Wprowadzono pododdziały saperów  

i artylerii. W 1931 dokonano reorganizacji KOP pod kryptonimem „R.2”. Tym razem 

zlikwidowano numerację i pozostawiono tylko nazwy w oddziałów w cudzysłowach od 

nazwy miejscowości, w której stacjonowały22. 

 

Wojska Ochrony Pogranicza w dobie PRL23 

 
 Postanowienia konferencji poczdamskiej z 1945 r. oraz podpisana w sierpniu 1945 r. 

w Moskwie umowa o polsko-radzieckiej granicy kończyły proces zmian terytorialnych  

i granicznych Polski, ustalając jej geograficzne miejsce w Europie. W wyniku tych zmian 

Polska w stosunku do okresu międzywojennego zyskała nowy kształt i granice, jej terytorium 

znalazło się w historycznych piastowskich granicach między Bugiem a linią Odry i Nysy 

Łużyckiej oraz Karpatami i Bałtykiem. Nastąpiła więc zasadnicza zmiana jej położenia 

geograficznego. Obszar Polski w stosunku do okresu międzywojennego uległ zmniejszeniu  

z 388 634 km² do 312 683 km². Utracone ziemie wschodnie pozostały po stronie Związku 

                                            
21 http://ioh.pl/artykuly/pokaz/dobrzy-niemcy-w-polskich-mundurach,1075/, dostęp dn. 12.12.2018 r. 
22 Reformy przeprowadzone przez Józefa Piłsudskiego miały na celu uszczelnienie granicy wschodniej oraz 
zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród ludności cywilnej zamieszkującej tereny wschodnie. Ponadto 
zgodnie z ówczesnym prawem stanowionym, na Państwie Polskim spoczywał obowiązek zapewnienia 
suwerenności państwa oraz nienaruszalności jego granic.  
23 Materiały dotyczące Wojsk Ochrony Pogranicza pochodzą w dużej mierze z dokumentów zebranych przez 
Centralne Archiwum Wojskowym, a opracowanych przez Rozalię Markowską. Akta wytworzone przez 
jednostki Wojsk Ochrony Pogranicza są przechowywane w Archiwum WOP w Kętrzynie. Centralne Archiwum 
Wojskowe posiada przeważnie dokumenty powielane, które przesłano do wiadomości różnych instytucji 
wojskowych. 



Radzieckiego. Od Polski odpadły obszary Wileńszczyzny, Polesia, części Wołynia i Podola 

oraz tzw. Galicja Wschodnia z Lwowem, Tarnopolem i Stanisławowem. Polska natomiast 

odzyskała Warmię i Mazury, część Prus Książęcych, byłe Wolne Miasto Gdańsk, Pomorze 

Zachodnie, Ziemię Lubuską oraz Śląsk Dolny i Opolski. 

 Nowe granice poprawiły geograficzne, polityczne i strategiczne położenie Polski. 

Istotne znaczenie dla ochrony granic po II Wojnie Światowej miał fakt, iż ponad 75% ich 

długości miało oparcie naturalne, 34,5% granic przebiegała górami, 27% korytami rzek, 

14,8% brzegiem morza i tylko 23,7% nie miała oparcia o naturalne elementy geofizyczne. 

 Polska w nowych granicach w 1945 r. miała tylko trzech sąsiadów: Związek 

Radziecki, Czechosłowację i Niemcy. Zmieniły się zatem nie tylko granice, lecz także układy 

sąsiedzkie. Polska weszła do tzw. rodziny krajów socjalistycznych pod protektoratem ZSRR  

i teoretycznie odtąd na wszystkich granicach miała samych przyjaciół połączonych 

jednakowym ustrojem, układami gospodarczymi, politycznymi, ideologicznymi  

i wojskowymi. Takich układów zarówno granicznych, jak i w stosunkach między sąsiadami 

Polska do tej pory jeszcze nie miała. 

 Teoretycznie taki sprzyjający układ powinien rzutować w sposób istotny na system 

ochrony granic, różniąc go diametralnie od poprzednich. Wydawałoby się, że powinien 

powstać system umożliwiający ludności swobodne przemieszczanie się z jednego kraju do 

drugiego. Paradoksalnie jednak, na granicach sąsiadujących państw, powstały silne wojskowe 

kordony, które redukowały do minimum ruch graniczny zarówno z państwami 

kapitalistycznymi, jak i socjalistycznymi24. 

Ochrona granic przez jednostki liniowe była rozwiązaniem tymczasowym. Szybko 

dała się odczuć potrzeba powołania do służby granicznej specjalnie szkolonych jednostek, 

które prócz zabezpieczenia granic pod względem militarnym i politycznym sprostałyby 

również sprawom sanitarnym i wzrastającemu szybko przemytowi granicznemu. Rozkazem 

NDWP nr 0245 z 13 września 1945 roku powołano do życia Wojska Ochrony Pogranicza25.  

W znajdujących się w Centralnym Archiwum Wojskowym aktach zespołów NDWP, 

Gabinetu MON, Oddziału III Sztabu Generalnego, Głównego Zarządu Polityczno-

Wychowawczego, 1 i 2 AWP, okręgów oraz dywizji i pułków pełniących służbę graniczną 

zachowały się materiały dotyczące ochrony granic PRL przez jednostki liniowe, w okresie od 

                                            
24 M. Łukasik, Miejsce i rola Straży Granicznej w systemie bezpieczeństwa RP, Praca Magisterska, Warszawa 
2008, AON, s. 32 
25 H. Dominiczak, Wojska Ochrony Pogranicza w latach 1945—1948, Warszawa 1971, s. 65; [w:] K. Frontczak, 
Siły zbrojne Polski Ludowej, Warszawa 1974, s. 238; CAW, III-1-1, k. 167.   



zakończenia wojny do przejęcia odcinków granicznych przez WOP. Wśród tych dokumentów 

duży procent dotyczy obsadzania granic: polsko-niemieckiej i polsko-czechosłowackiej 

wyznaczające podległym jednostkom zadania, z dokładnym określeniem przydzielonych im 

odcinków granicznych i opisem systemu zabezpieczenia granicy, na który składały się: 

strażnice, wieże obserwacyjne, rowy strzeleckie, zapory na ważnych przejściach granicznych, 

środki alarmowe, wystawianie posterunków granicznych, zorganizowanie służby patrolowej  

i przejściowych punktów kontrolnych, w celu niedopuszczenia do nielegalnych przekroczeń 

granicy przez Niemców na stronę polską i przez Polaków usiłujących przedostać się na 

Zachód, a także w celu zwalczania przemytu. Występują tu też rozkazy dotyczące 

konieczności wzmożenia czujności na placówkach granicznych i podniesienia dyscypliny 

w oddziałach26. 

 Zamierzona struktura organizacyjna WOP, najprawdopodobniej z braku rozeznania 

o zagrożeniach na poszczególnych odcinkach granicy, wykazywała dużą szablonowość. 

Wszystkie pododdziały otrzymały jednakową liczbę etatów bez względu na charakterystykę 

powierzonego odcinka granicy. Formacja składała się z oficerów i podoficerów zawodowych 

oraz żołnierzy służby zasadniczej wcielanych do formacji drogą poboru, szkolonych do 

pełnienia służby w ośrodkach szkoleniowych WOP. Kadrę oficerską dobierano przede 

wszystkim spośród byłych oficerów przedwojennego KOP i SG, którzy uprzednio 

przechodzili weryfikację pod względem ich przydatności do służby jako politycznie pewnych. 

Duża część etatów oficerskich obsadzana była również przez oficerów radzieckich. 

Formowanie WOP przebiegało z dość dużymi trudnościami. Brakowało kadr, sprzętu, a na 

granicy wschodniej i południowo-wschodniej także pomieszczeń na strażnice. Kilkakrotnie 

przesuwano termin zakończenia formowania tych wojsk. Przejmowanie całości granicy od 

oddziałów liniowych przez WOP zakończono w połowie 1946r.27. Jesienią 1946r. 

przeprowadzono pierwszą reorganizację WOP. Zlikwidowano w okręgach wojskowych 

Wydziały Służby Pogranicznej, a oddziały WOP podporządkowano bezpośrednio 

Departamentowi WOP, którego stan etatowy powiększono i utworzono sztab dowodzenia. 

Spowodowało to, iż szef Departamentu uzyskał uprawnienia dowódcy WOP, biorąc na siebie 

pełną odpowiedzialność za organizację ochrony granicy. Powołano także do życia nowy, 

dwunasty z kolei, oddział w Gdańsku, który obok oddziału w Szczecinie objął służbę na 

granicy morskiej. Nastąpiły również liczne przesunięcia pododdziałów w terenie. 

                                            
26 CAW, III-1-1, 29, 36, 399; spis 465/57, t. 241, 249: III-5-4, 56, 167 i 170; spis 4/52, t. 32 i 42; III-60-5; III-

127-6, 7 i 9; spis 8/52, t. 2871
b
.   

27 M. Łukasik, Miejsce i rola Straży Granicznej …, s. 34 



 Rozkaz MON z 20 marca 1948 r. wprowadzał dalszą modernizację w strukturze 

organizacji WOP. Zmienione zostały nazwy jednostek organizacyjnych. Departament WOP 

przemianowano na Główny Inspektorat Ochrony Pogranicza, oddziały na brygady ochrony 

pogranicza, komendy odcinków na samodzielne bataliony ochrony pogranicza. 

Dotychczasowe Przejściowe Punkty Kontrolne (PPK) przemianowano na Graniczne Placówki 

Kontrolne (GPK). Niezmienne w swojej nazwie pozostały tylko Strażnice. Powołane brygady, 

wzorem KOP, przyjęły nazwy geograficzne terenu, na którym stacjonowały. Ta modernizacja 

wywołana była wzmożeniem przestępczości granicznej, w związku z czym stany etatowe 

pododdziałów granicznych (Strażnic i GPK) oraz sztabów batalionów i brygad zwiększono 

średnio o 20%28. 

 Z dniem 1 stycznia 1949 r. Wojska Ochrony Pogranicza przeszły z Ministerstwa 

Obrony Narodowej pod kompetencje Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Miało to 

zapewnić lepsze koordynowanie współdziałania z organami bezpieczeństwa i władzami 

administracji publicznej. W tym czasie rozpoczęła się też tzw. czystka polegająca na 

wyszukiwaniu i usuwaniu „wrogów władzy ludowej”. Realizowano ją przez wiele kolejnych 

lat i nie ominęła ona również WOP, których szeregi opuścili wówczas oficerowie wywodzący 

się z przedwojennej Straży Granicznej i KOP. Trafiali oni nierzadko do więzień  

z bezpodstawnym podejrzeniem o szpiegostwo na rzecz obcych wywiadów. 

 Lata 1945-1948 były okresem doskonalenia struktury organizacyjnej WOP 

i dostosowywania jej do potrzeb terenowych. W tym czasie rozeznano najbardziej zagrożone 

odcinki granic kierując tam odpowiednią ilość sił i środków. Priorytetowe znaczenie miała 

granica morska jako „okno na świat” oraz granica zachodnia. Te granice były zawsze 

najlepiej obsadzone i strzeżone. 

 1 stycznia 1950 r. Główny Inspektorat Wojsk Ochrony Pogranicza przemianowano na 

Dowództwo Wojsk Ochrony Pogranicza. W sztabie dowództwa WOP i kierownictwach 

brygad w dalszym ciągu dominowali oficerowie radzieccy. W 1954 r. Wojska Ochrony 

Pogranicza wyszły spod kompetencji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, które 

przemianowano na Komitet ds. Bezpieczeństwa Publicznego, i przeszły pod komendę 

utworzonego właśnie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Nastąpiły wówczas duże 

przetasowania kadrowe. Ze stanowisk odeszli oficerowie radzieccy, którzy tak licznie 

napłynęli do formacji. Doskonalono strukturę organizacyjną WOP. Jedne pododdziały 

likwidowano, drugie formowano. Struktura formacji nie była więc statyczna, ciągle ją 

                                            
28 K. Kozłowski, Pomorski Oddział Straży Granicznej Tradycja i Współczesność, Szczecin 1993, s. 60 



modernizowano przystosowując do warunków granicznych. W listopadzie 1958 r. powołana 

została do życia Eskadra Lotnictwa Rozpoznawczego WOP. 

 Z dniem 1 lipca 1965 r. nastąpiła kolejna zmiana podległości resortowej Wojsk 

Ochrony Pogranicza. Z powrotem podporządkowano je Ministerstwu Obrony Narodowej. 

Jednolity dotąd system ochrony granic rozbity został na dwa człony. Podporządkowane 

resortowi obrony narodowej WOP, ochraniać miały granicę zieloną, natomiast ochrona 

przejść granicznych i kontrola ruchu granicznego pozostawały w gestii Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych. 

 W związku z tym organizację kontroli ruchu granicznego przekazano Komendom 

Wojewódzkim Milicji. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych powołano wówczas Zarząd 

Kontroli Ruchu Granicznego, a w Komendach Wojewódzkich MO Wydziały Kontroli Ruchu 

Granicznego. Dowództwo WOP, sztab i służby dowództwa zostały rozformowane, a na ich 

miejsce powołano Szefostwo Wojsk Ochrony Pogranicza MON, które w ramach resortu 

Obrony Narodowej podporządkowano głównemu inspektorowi Ochrony Terytorialnej 

Kraju29. 

 Decyzją Prezydium Rządu z 30 lipca 1971 r. Wojska Ochrony Pogranicza z dniem  

1 października 1971 r. pod względem dowodzenia, a z dniem 1 stycznia 1972 r. pod 

względem gospodarczym przechodziły pod kompetencje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 

W miejsce Szefostwa WOP utworzono Dowództwo Wojsk Ochrony Pogranicza, nastąpił 

znaczny wzrost etatów. Zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dniem 1 stycznia 

1972 r. przechodziły do WOP wraz z obsadą wszystkie przejścia graniczne. Tym samym 

przywrócono systemowi ochrony granic jednolitość, powierzając Wojskom Ochrony 

Pogranicza zarówno strzeżenie granicy zielonej, jak też przejścia graniczne30. 

 W 1975 r. przeprowadzono reformę administracji państwowej i ustanowiono nowy 

podział terytorialny kraju. Zlikwidowane zostały urzędy powiatowe, a w miejsce 

dotychczasowych 17 województw utworzono 49. Spowodowało to zburzenie 

dotychczasowego układu struktur organizacyjnych WOP. W związku z tym dokonano 

gruntownej reorganizacji WOP tak by nowa struktura formacji odpowiadała nowemu 

podziałowi terytorialnemu kraju31. 

 Wojska Ochrony Pogranicza odpowiedzialne były za całokształt ochrony granic 

państwa ale sprawami celnymi od początku ich powstania zajmowały się Urzędy Celne 

                                            
29 H. Dominiczak, Wojska Ochrony Pogranicza …, s. 347-348. 
30 Tamże, s. 348. 
31 M. Łukasik, Miejsce i rola Straży Granicznej …, s. 38 



podporządkowane Ministerstwu Finansów. Urzędy Celne organizowane były na wszystkich 

przejściach granicznych i funkcjonowały w całym okresie istnienia Wojsk Ochrony 

Pogranicza. Swoje zadania wykonują nadal obok obecnej Straży Granicznej. 

Przechowywane w CAW archiwalia dotyczące ochrony granic PRL w latach 1945—

1948 są dość interesujące, choć stosunkowo nieliczne i rozproszone po różnych zespołach,  

a często nie uwzględnione nawet w tytulaturze poszytów z powodu małej procentowo 

zawartości w poszczególnych teczkach akt. Z tego też względu przedstawiona informacja 

może ułatwić historykom dotarcie do nich32. 

 

Straż Graniczna w III RP 

 
 Wraz z upadkiem komunizmu i rozwiązaniem Układu Warszawskiego zlikwidowany 

został podział Europy na dwa wrogie bloki o przeciwstawnych ustrojach i ideologiach. 

Zapoczątkowane w 1989 r. zmiany ustrojowe w Polsce pociągnęły za sobą również zmiany  

w systemie ochrony granic. W miejsce dawnych trzech sąsiadów (Związek Radziecki, 

Niemiecka Republika Demokratyczna, Czechosłowacja) Polska ma ich obecnie siedmiu: 

Niemcy, Czechy, Słowacja, Rosja, Litwa, Białoruś i Ukraina33. 

 Nowy układ stosunków politycznych w Europie, jaki ukształtował się na początku lat 

dziewięćdziesiątych XX w., wpłynął na nowy system ochrony granic Polski, która od tej pory 

otworzyła się na świat. Wzrastający ruch graniczny, oprócz pozytywów, niósł za sobą także 

powstawanie nowych zagrożeń. Nasilenie w obszarze przygranicznym działalności 

zorganizowanych grup przestępczych oraz wzrastająca fala nielegalnej migracji wymagały od 

władz podjęcia zdecydowanych działań. Zjawiskom tym przeciwstawić się mogła jedynie 

nowoczesna służba typu policyjnego. 

 W odpowiedzi na nowe wyzwania w zakresie ochrony granicy państwowej, ustawą  

z dnia 12 października 1990 r.34, powołano do życia Straż Graniczną (SG). Jej 

                                            
32 http://archiwumcaw.wp.mil.pl/biuletyn/b13_14/b13_14_11.pdf, s. 7 
33 Długości odcinków granicy z sąsiadującymi państwami wynoszą: 
- z Niemcami - 489,37 km (w tym długość odcinka rozgraniczającego morza terytorialne obu państw - 22,21 km) 
- z Czechami - 796,04 km 
- ze Słowacją - 541,06 km 
- z Ukrainą - 535,18 km 
- z Białorusią - 418,24 km 
- z Litwą - 104,28 km 
- z Rosją - 232,04 km (w tym długość odcinka rozgraniczającego morza terytorialne obu państw - 22,22 km). 
Długość całej granicy państwowej wynosi 3511,52 km, w tym morska - 439,74 km. Źródło: 
www.strazgraniczna.pl 
34 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. 1990 nr 78 poz. 462, z późn. zm.). 



funkcjonowanie rozpoczęło się w dniu 16 maja 1991 r. wraz z rozformowaniem Wojsk 

Ochrony Pogranicza, a dzień ten ustanowiono jej oficjalnym świętem. Nawiązuje ona do 

tradycji formacji granicznych okresu międzywojennego – Korpusu Ochrony Pogranicza  

i Straży Granicznej. 

 Nową formację zorganizowano zgodnie z europejskimi standardami i nadano jej 

charakter cywilno-wojskowy (policyjny). Dysponuje ona najwyższej klasy środkami 

łączności oraz nowoczesnym sprzętem transportowym wyposażonym w urządzenia 

termowizyjne i noktowizyjne pozwalające zabezpieczyć granicę w każdych warunkach  

i o każdej porze. Wszystkie jednostki organizacyjne połączone są jednolitym systemem 

teleinformatycznym. Podczas kontroli granicznej wykorzystywane są urządzenia do 

prześwietlania pojazdów i bagaży, a także przyrządy do wykrywania fałszerstw dokumentów, 

które niedawno jeszcze można było spotkać jedynie w laboratoriach kryminalistycznych. 

 Obecnie Straż Graniczna liczy około 14568 funkcjonariuszy35 oraz około 3736 

pracowników cywilnych36. Finansowana jest z budżetu państwa. Dofinansowywana jest 

również z budżetu Unii Europejskiej, która przeznacza swoje fundusze przede wszystkim na 

budowę nowych i rozbudowę już istniejących przejść granicznych na wschodniej granicy 

Polski (będącej jednocześnie zewnętrzną granicą Unii) oraz na nowoczesny sprzęt potrzebny 

w pracy funkcjonariuszy.  

Straż Graniczna jest jednolitą umundurowaną i uzbrojoną formacją przeznaczoną do ochrony 

granicy państwowej na lądzie i morzu oraz kontroli ruchu granicznego. Wykonuje zadania  

o bardzo ważnym znaczeniu w zakresie bezpieczeństwa, ekonomiki i porządku wewnętrznego 

państwa. Zadania te są enumeratywnie wymienione w art. 1 ust. 2 ustawy o Straży Granicznej 

i należy do nich: 

- ochrona granicy państwowej; 

- organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego; 

- wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, w tym wiz; 

- rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich 

sprawców, w zakresie właściwości Straży Granicznej, a w szczególności: 

  przestępstw i wykroczeń dotyczących zgodności przekraczania granicy państwowej  

z przepisami, związanych z jej oznakowaniem oraz dotyczących wiarygodności 

dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej, 

                                            
35 Dane na dzień 31.12.2017 r. 
36 Dane na dzień 31.12.2017 r. 



  przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych wymienionych w art. 134 § 1 pkt 1 

Kodeksu Karnego Skarbowego37, 

  przestępstw i wykroczeń związanych z przekraczaniem granicy państwowej lub 

przemieszczaniem przez granicę państwową towarów oraz przedmiotów określonych  

w przepisach o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy, o broni i amunicji,  

o materiałach wybuchowych, o ochronie dóbr kultury, o narodowym zasobie 

archiwalnym, o przeciwdziałaniu narkomanii oraz o ewidencji ludności i dowodach 

osobistych, 

  przestępstw i wykroczeń określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003r. 

o cudzoziemcach38 oraz ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom 

ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej39, 

  przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu oraz przestępstw przeciwko 

bezpieczeństwu w komunikacji, pozostających w związku z wykonywaniem 

komunikacji lotniczej, 

  przestępstw określonych w art. 228, 229 i 231 Kodeksu karnego, popełnionych przez 

pracowników i funkcjonariuszy Straży Granicznej w związku z wykonywaniem 

czynności służbowych40, 

  przestępstw określonych w art. 229 Kodeksu karnego, popełnionych przez osoby 

niebędące funkcjonariuszami lub pracownikami Straży Granicznej w związku 

z wykonywaniem czynności służbowych przez funkcjonariuszy lub pracowników 

Straży Granicznej, 

  przestępstw określonych w art. 190, 222, 223 i 226 Kodeksu karnego skierowanych 

przeciwko funkcjonariuszom Straży Granicznej podczas lub w związku z pełnieniem 

obowiązków służbowych41; 

- zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej i porządku publicznego na 

przejściu granicznym i w strefie nadgranicznej42 oraz na pokładach samolotów w ruchu 

pasażerskim; 

                                            
37 Straż Graniczna prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe 

określone w art. 63-71, 85-96 §1, art. 106e i 106f oraz art. 106h Kodeksu Karnego Skarbowego, ujawnione 
w zakresie swojego działania. 

38 Dz.U. 2003 nr 128 poz. 1175, z późn. zm. 
39 Dz.U. 2003 nr 128 poz. 1176, z późn. zm. 
40 Przekupstwo bierne (łapownictwo), przekupstwo czynne oraz nadużycie uprawnień lub niedopełnienie 
obowiązków przez funkcjonariusza publicznego. 
41 Art. 190, 222, 223 i 226 Kodeksu karnego mówią o karach, jakie mogą spotkać osobę, która dopuści się 
groźby karalnej, naruszenia nietykalności cielesnej, czynnej napaści lub znieważenia w stosunku do 
funkcjonariusza pełniącego czynności służbowe. 



- przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego 

oraz w środkach transportu w komunikacji międzynarodowej; 

- ochrona szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym; 

- prowadzenie czynności w celu rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom 

terroryzmem; 

- osadzanie i utrzymywanie znaków granicznych na lądzie oraz sporządzanie, aktualizacja  

i przechowywanie granicznej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, a także ochrona 

nienaruszalności tych znaków i urządzeń służących do ochrony granicy państwowej; 

- gromadzenie i przetwarzanie informacji z zakresu ochrony granicy państwowej i kontroli 

ruchu granicznego oraz udostępnianie ich właściwym organom państwowym; 

- nadzór nad eksploatacją polskich obszarów morskich oraz przestrzeganiem przez statki 

przepisów obowiązujących na tych obszarach; 

- ochrona granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez 

prowadzenie obserwacji statków powietrznych i obiektów latających, przelatujących przez 

granicę państwową na małych wysokościach, oraz informowanie o tych przelotach 

właściwych jednostek Sił Powietrznych; 

- zapobieganie transportowaniu bez zezwolenia przez granicę państwową odpadów, 

szkodliwych substancji chemicznych oraz materiałów jądrowych i promieniotwórczych,  

a także zanieczyszczaniu wód granicznych; 

- zapobieganie przemieszczaniu bez zezwolenia przez granicę państwową środków 

odurzających i substancji psychotropowych oraz broni, amunicji i materiałów 

wybuchowych; 

- wykonywanie zadań określonych w innych ustawach. 

 Do obowiązków Straży Granicznej należy także prowadzenie postępowania 

w sprawach rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw popełnionych przez jej 

funkcjonariuszy i pracowników w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. 

 W razie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej Straż Graniczna, obok innych służb, 

zobowiązana jest do zapobiegania skutkom klęski żywiołowej oraz ich usuwania43.  

W przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej o zasięgu transrganicznym, Straż Graniczna 

                                                                                                                                        
42 Strefa nadgraniczna obejmuje cały obszar gmin przyległych do granicy państwowej, a na odcinku morskim – 
do brzegu morskiego. Jeżeli określona w ten sposób szerokość strefy nadgranicznej nie osiąga 15 km, włącza się 
do strefy nadgranicznej również obszar gmin bezpośrednio sąsiadujących z gminami przyległymi do granicy 
państwowej lub brzegu morskiego (art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy 
państwowej (Dz.U. 1990 nr 78 poz. 461 z późn. zm.). 
43 art. 17 ustawy o stanie klęski żywiołowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 62 poz. 558 z późn. zm.) 



zapewnia współdziałanie ze służbami granicznymi państw sąsiednich, co ułatwia szybkie 

interweniowanie służb ratowniczych. 

 W czasie stanu wyjątkowego Straż Graniczna ma prawo złożyć wniosek 

do właściwego wojewody o wszczęcie postępowania o odosobnienie osoby pełnoletniej,  

w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że będąc na wolności będzie 

prowadziła działalność, która zagraża państwu, bezpieczeństwu obywateli i porządkowi 

publicznemu, albo gdy odosobnienie jest konieczne, aby zapobiec popełnieniu czynu 

karalnego lub uniemożliwić ucieczkę po jego popełnieniu44. 

 W czasie stanu wojennego Straż Graniczna może zamykać lub ograniczać ruch 

osobowy i towarowy na granicach państwa, wprowadzać szczególne zasady wydawania 

dokumentów uprawniających obywateli RP do przekraczania granicy państwowej oraz 

wprowadzać szczególne zasady wydawania dokumentów uprawniających cudzoziemców do 

przekraczania granicy państwowej oraz przebywania na terytorium RP45. 

 W razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny Straż Graniczna będzie realizować 

zadania w ramach współdziałania z Siłami Zbrojnymi RP. Będą to głównie zadania 

rozpoznawcze i przeciwdywersyjne. Ponadto będzie wykonywać zadania okresu pokojowego. 

 Przystąpienie Polski do Układu z Schengen pociąga za sobą szerszy rozwój 

współpracy służb granicznych państw sąsiedzkich. Idealnym przykładem takiej współpracy 

są wspólne patrole polskiej Straży Granicznej i niemieckiego BPol-u (Bundespolizei). Ich 

współpracę reguluje Umowa między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy policji i straży granicznych na terenach 

przygranicznych46 z 18 lutego 2002 r., która weszła w życie 26 czerwca 2003 r.  

 Funkcjonariusze kierowani do pełnienia służby w mieszanych patrolach przechodzą 

najpierw specjalne szkolenie. Podczas takiego szkolenia poznają strukturę i zadania obu służb 

granicznych, podstawy prawne prowadzenia wspólnych patroli oraz przepisy normujące 

ochronę prawną i odpowiedzialność za szkody i wypadki w służbie. Zostają także zapoznani  

z uprawnieniami obu formacji w zakresie legitymowania osób, kontroli pojazdów, 

problematyką użycia broni i środków przymusu bezpośredniego, zatrzymywania  

i doprowadzania osób. 

                                            
44 art. 17 ustawy o stanie wyjątkowym z dnia 21 czerwca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 113 poz. 985 z późn. zm.) 
45 art. 28 ust. 1 ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach 
jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2002 r. (Dz.U. 2002 
nr 156 poz. 1301 z późn. zm.) 
46 Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Polen 
über die Zussamenarbeit der Polizeibehörden und der Grenzschutzbehörden in den Grenzgebiete, Berlin 2002. 



 Jeszcze niedawno funkcjonariusze państwa delegującego nie mogli nosić broni 

służbowej po stronie państwa zwierzchniego. Dopiero umowa z 2003 r. wprowadziła zmiany 

w tym zakresie. Środków przymusu bezpośredniego można używać tylko na warunkach  

i w sposób określony przepisami prawa państwa, na którego terytorium odbywa się wspólna 

służba. Należy podkreślić, że funkcjonariuszom państwa delegującego nie przysługują żadne 

uprawnienia wykonawcze. Ich działania, nie licząc ubezpieczania, mają funkcję informacyjną 

i doradczą. 

 Zaletą współdziałania SG i BPol-u jest możliwość bezpośredniego wspólnego 

reagowania na sytuacje ważne z punktu wykonywania zadań służbowych, które mają 

początek w kraju sąsiednim. Nie bez znaczenia jest funkcja doradcza funkcjonariuszy 

państwa sąsiedniego np. przy ocenie autentyczności dokumentów. Niewątpliwie 

funkcjonariusze SG lepiej znają zabezpieczenia polskich dokumentów, a funkcjonariusze 

BPol – dokumentów wydawanych przez organy niemieckie, szybciej więc zwrócą uwagę na 

wszelkiego rodzaju nieścisłości i łatwiej wychwycą przerobione bądź podrobione dokumenty. 

Nieoceniona jest także możliwość wymiany doświadczeń, uczenia się od siebie nawzajem  

i przełamywania stereotypów47. 

 

Zdolności i wymogi wybranych formacji granicznych a współczesna Straż Graniczna 

 
Potrzeba poczucia bezpieczeństwa uznawana jest za jedną z podstawowych potrzeb 

człowieka. Świadczy o tym chociażby jej umiejscowienie w piramidzie Maslowa tuż za 

potrzebami fizjologicznym48. Bezpieczeństwo ma zaspokoić potrzeby trwania, rozwoju, 

spokoju, równowagi, dobrobytu i zadowolenia. Brak tak rozumianego bezpieczeństwa 

wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia. Stopień bezpieczeństwa ma natomiast wpływ na 

stopień wzajemnego zaufania. Zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa jest niezbędne do 

podejmowania przez jednostkę ludzką starań mających na celu zaspokojenie potrzeb 

wyższego rzędu.  

Dążenie do zapewnienia sobie bezpieczeństwa towarzyszyło człowiekowi od zawsze, 

jednak wraz z rozwojem cywilizacji zmieniał się sposób organizacji systemu służącego 

zapewnieniu bezpieczeństwa. Obowiązek jego zapewnienia przyjęły na siebie powstające 

państwa. Wraz z dalszym postępem cywilizacyjnym, zagwarantowanie bezpieczeństwa 

stawało się coraz trudniejsze. 

                                            
47 W. Zglińska, Biuletyn Problemy Ochrony Granic nr 39, Centrum Szkolenia SG, Kętrzyn 2008, s. 51-61. 
48 A. Maslow, Motywacja i osobowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. 



 W ten sam, analogiczny sposób można ocenić procesy przemian, którym poddawane 

były formacje graniczne RP w czasie dążenia do zapewnienia skuteczności ochrony granic 

państwa, jak również zapewnienia poczucia bezpieczeństwa obywatelom. Biorąc pod uwagę 

ciągły proces zmian, któremu poddawane były formacje graniczne RP autor dysertacji pokusił 

się u próbę usystematyzowania zadań jakie realizowane były w poszczególnych okresach oraz 

permanentnie zmieniającej się podległości służbowej. Podejście takie pozwoli na skuteczne  

i pełniejsze wyciągnięcie wniosków podsumowujących rozdział. 

 W dotychczasowej literaturze odnoszącej się do dziejów formacji granicznych 

Rzeczypospolitej brak jest jak dotąd systematyki tychże formacji. W wyniku czego występuje 

wiele niedokładności lub wręcz błędów merytorycznych tak w literaturze przedmiotu, jak  

i w procesie nauczania historii formacji granicznych. Stąd też poniższe opracowanie będące 

przyczynkiem do eliminacji wspomnianych niedokładności i błędów. Autor świadomie 

przyjął powyższą konwencję zdając sobie sprawę, iż nie wyczerpuje ono historii formacji 

granicznych Rzeczypospolitej. Autor uważa również, że niniejsze opracowanie stanowić 

będzie znaczącą pomoc w podsumowaniu rozdziału. 

 
Straż Graniczna (1918-1919) 

1. Nazwa formacji Straż Graniczna 

2. Data powstania 

- 11 XI 1918 r. uchwałą Rady Ministrów Tymczasowego Rządu Republiki Polskiej 
w Warszawie o organizacji Straży Granicznej;  
- 18 XI 1918 r. Tymczasowy Dekret w sprawie utworzenia Straży Granicznej 
(Uwaga: treść dekretu wiernie odtwarzała uchwałę Rady Ministrów z 11 XI 1918). 

3. Data rozwiązania (przekształcenia) - III 1919 r. przekształcona w Wojskową Straż Graniczną 

4. Podległość organizacyjna 

Ministerstwu Spraw Wojskowych: 
– pod względem wyszkolenia bojowego, dyspozycyjności (może być użyta do 
działań bojowych według uznania Naczelnego Wodza) i dyscypliny. 
Ministerstwu Aprowizacji: 
– pod względem zadań w ochronie granicy państwa. 

5. Wielkość formacji 3 pułk w fazie organizacji 

6. Teren działania 

Odcinek granicy polsko-niemieckiej: 
– na północy (Prusy Wschodnie); Grajewo – Zieluń; 
– na południowym zachodzie; Grabów – Dziedzice; Częstochowa – Wieluń – 
Włocławek. 

7. Najważniejsze zadania w dziedzinie 
obronnej 

XI 1918 – I 1919: 
– niedopuszczenie do nielegalnego wywozu z państwa artykułów spożywczych  

i pierwszej potrzeby, 
– kontrola wewnętrznego ruchu kolejowego, 
– kontrola wykonawstwa rozporządzeń aprowizacyjnych, 
– ochrona magazynów i składów pierwszej potrzeby. 
I 1919 – 5 II 1919: 
– ochrona granic państwa, 
– zabezpieczenie granic państwa przed nielegalnym wywozem i wwozem 
wszelkiego rodzaju towarów, 
– zabezpieczenie granic państwa przed nielegalnym ruchem osobowym  
i towarowym, 
– zatrzymywanie osób uprawiających przemyt, odstawianie ich wraz  

z zatrzymanym przemytem do najbliższego urzędu Ministerstwa Skarbu lub 
Ministerstwa Aprowizacji, 

od 5 II 1919 dodano zadania: 
– wykrywania i powstrzymywania przemytnictwa i innych przekroczeń przepisów 

skarbowych oraz zapobieganie im, 
– współpraca ze Strażą Skarbową w realizacji zadań związanych z ochroną granic. 

8. Struktura Oparta na strukturach organizacyjnych kawalerii: 



– Dowództwo Straży Granicznej, 
– pułk Straży Granicznej á 2 dywizjony, 
– szwadron szkolny, 
– dywizjony á 4 szwadrony, 
– szwadron á 4 plutony liniowe. 

 

Straż Graniczna (1922-1923) 

1. Nazwa formacji Straż Graniczna 

2. Data powstania 1 IX 1922 

3. Data rozwiązania (przekształcenia) 
Zlikwidowana w dwóch etapach. 
Pierwsza część likwidacji przebiegła do 1 VII 1923 r.: 
Druga część likwidacji przebiegła do 10 VII 1923 r. 

4. Podległość organizacyjna 
Ministerstwu Spraw Wewnętrznych oraz organom administracyjnym I i II 
instancji – pod względem wykonywanych zadań; 
Ministerstwu Spraw Wojskowych – pod względem spraw ogólnowojskowych. 

5. Wielkość formacji 

- 44 bataliony Straży Granicznej;  
- 3 szwadrony żandarmerii etapowej;  
- Szkoła Podoficerska (m.p. Łomża); 
W XII 1922 stan liczebny wynosił ok. 22 tys. żołnierzy w tym 631 oficerów. 

6. Teren działania Granica północno-wschodnia i wschodnia (granica z Litwą, Łotwą, ZSRR oraz 
Rumunią na odcinku Żezawa – Zaleszczyki). 

7. Najważniejsze zadania w dziedzinie 
obronnej 

– ochrona nienaruszalności granicy państwa przed nielegalnym 
   ruchem osobowym i towarowym; 

8. Struktura 

- Główna Komenda Straży Granicznej 
- Komenda Baonów Straży Granicznej 
- 6 Komend Wojewódzkich Straży Granicznej 
- 12 Komend Powiatowych Straży Granicznej 
- Bataliony Straży Granicznej. 

 

Korpus Ochrony Pogranicza 

1. Nazwa formacji Korpus Ochrony Pogranicza 

2. Data powstania 12.09.1924 r. 

3. Data rozwiązania (przekształcenia) X 1939 r. 

4. Podległość organizacyjna 

Ministerstwu Spraw Wojskowych: 
– pod względem personalnym, organizacyjnym, operacyjnym i wyszkolenia; 
Ministerstwu Spraw Wewnętrznych: 
– pod względem wykonywanych zadań w ochronie granicy, bezpieczeństwa  
w pasie granicznym oraz budżetu; 
Generalnemu Inspektorowi Sił Zbrojnych: 
– pod względem przygotowań do zadań wojennych, wywiadu i kontrwywiadu. 

5. Wielkość formacji około 27 tys. żołnierzy  

6. Teren działania 

Do 31 I 1939 r.: 
- granica polsko-niemiecka w rejonie Suwałk; - granica polsko-litewska;  
- granica polsko-rumuńska; 
Do 15 VII 1939 r.: 
- granica polsko-łotewska; 
Od III 1939 r.: 
- granica polsko-węgierska. 

7. Najważniejsze zadania w dziedzinie 
obronnej 

– zabezpieczenie ochranianych granic i terenów przygranicznych pod względem 
politycznym i bezpieczeństwa publicznego, skarbowo-celnym oraz wojskowym. 

8. Struktura 

- Dowództwo KOP;  
- Szefostwo Wywiadu KOP;  
- Brygady KOP;  
- Pułki KOP;  
- Bataliony graniczne KOP;  
- Bataliony odwodowe KOP;  
- Strażnice KOP;  
- Dywizjon Kawalerii KOP;  
- Szwadrony KOP;  
- kompanie saperów; 
- dywizjon artylerii lekkiej;  
- baterie artylerii lekkiej;  
- Centralna Szkoła Podoficerów KOP. 
 

 

 

 

 



Straż Graniczna (1928-1939) 

1. Nazwa formacji Straż Graniczna 

2. Data powstania 22 III 1928 Rozporządzenie Prezydenta II RP „O Straży Granicznej”;  
Uwaga: weszło w życie z dniem 2 IV 1928 r. 

3. Data rozwiązania (przekształcenia)  X 1939 r. 

4. Podległość organizacyjna Ministerstwo Skarbu 

5. Wielkość formacji stan średni około 5600 funkcjonariuszy 

6. Teren działania 

- granica polsko-niemiecka;  
- granica Polski z Wolnym Miastem Gdańsk, - granica 
   polsko-czechosłowacka,  
- granica polsko-rumuńska; 
- od 15 VII 1939 r. granica polsko-łotewska 

7. Najważniejsze zadania w dziedzinie 
obronnej 

– ochrona granic państwa, a w szczególności ich ochrona celna. 
– z dniem 15 VII 1932 ochrona wybrzeża morskiego przez uzbrojone jednostki 
pływające Straży Granicznej. 

8. Struktura 

- do XI 1928 Dowództwo Straży Granicznej;  
- od XI 1928 Komenda Straży Granicznej;  
- od 1 V 1939 Komenda Główna Straży Granicznej; 
- Oddział II KSG – w XII 1934 r. zmieniono nazwę na Oddział Informacyjny KSG 
natomiast w 1938r. zmieniono nazwę na Egzekutywę KGSG, - Ekspozytura 
Inspektoratu Ceł w Gdańsku – placówki kontrolne, 
- Inspektoraty Okręgowe;  
- Inspektoraty Graniczne (od maja 1938 r. zmieniono nazwę na Okręgi i Obwody 
Straży Granicznej);  
- Komisariaty Graniczne;  
- Podkomisariaty Graniczne, komisariaty wewnętrzne, 
- Placówki I linii,  
- Placówki II linii (wywiad),  
- Posterunki Informacyjne w VII 1929 zmiana nazwy na Posterunki Straży 
Granicznej (Wywiadowcze),  
- Centralna Szkoła Straży Granicznej – do 15 XI 1933 r. Góra Kalwaria, od 15 XI 
1933 r. Rawa Ruska; 
- Zakład Tresury Psów Granicznych.  

 

Wojska Ochrony Pogranicza (1945-1991) 

1. Nazwa formacji Wojska Ochrony Pogranicza 

2. Data powstania Utworzone na podstawie rozkazu Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego nr 0245 
z dnia 13 września 1945 roku w celu ochrony granicy państwowej. 

3. Data rozwiązania (przekształcenia) 

W wyniku przemian i transformacji ustrojowej Wojska Ochrony Pogranicza 
zostały rozformowane w dniu 16 maja 1991, a w ich miejsce utworzono Straż 
Graniczną, jako formację typu policyjnego o charakterze prewencyjnym, powołaną 
do ochrony granic Polski. 

4. Podległość organizacyjna 

27.09.1945 - 31.12.1948 - Ministerstwo Obrony Narodowej; 
01.01.1949 - 1965 - Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego; 
1965 - 1971 - Główny Inspektor Obrony Terytorialnej; 
1971 - 1991 - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. 

5. Wielkość formacji Do 20 tyś. żołnierzy 

6. Teren działania Wszystkie granice 

7. Najważniejsze zadania w dziedzinie 
obronnej 

Do głównych zadań Wojsk Ochrony Pogranicza należało: 
- zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości granicznej,  
- zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w pasie granicznym,  
- nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących obrony granicy państwowej, 
obowiązujących w strefie nadgranicznej, pasie granicznym na morskich wodach 
wewnętrznych i morzu terytorialnym;  
- wykonywanie niektórych czynności będących w kompetencji administracji celnej. 

8. Struktura 

- Departament Wojsk Ochrony Pogranicza, 
- Wydziały Wojsk Ochrony Pogranicza, 
- Oddziały Wojsk Ochrony Pogranicza,  
- Komendy Odcinków, 
- Strażnice Wojsk Ochrony Pogranicza,  
- Graniczne Placówki Kontrolne, 
- Przejściowe Punkty Kontrolne, 

 

Straż Graniczna (1991 - obecnie) 

1. Nazwa formacji Straż Graniczna 

2. Data powstania 16.05.1991 r. 

3. Data rozwiązania (przekształcenia) - 



4. Podległość organizacyjna Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

5. Wielkość formacji - 14568 funkcjonariuszy oraz 3736 pracowników cywilnych – stan na dzień 
31.12.2012 r. 

6. Teren działania Teren całego kraju. 

7. Najważniejsze zadania w dziedzinie 
obronnej 

- ochrona granicy państwowej; 
- organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego; 
- wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, w  tym wiz; 
- rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz 

ściganie ich sprawców, w zakresie właściwości Straży Granicznej, a w 
szczególności: 

a) przestępstw i wykroczeń dotyczących zgodności przekraczania granicy 
państwowej z przepisami, związanych z jej oznakowaniem oraz 
dotyczących wiarygodności dokumentów uprawniających do 
przekraczania granicy państwowej, 

b) przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych wymienionych w art. 
134 § 1 pkt 1 Kodeksu karnego skarbowego, 

c)przestępstw i wykroczeń pozostających w związku z przekraczaniem 
granicy państwowej lub przemieszczaniem przez granicę państwową 
towarów oraz wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi 
oznaczania znakami akcyzy, jak również przedmiotów określonych w 
przepisach o broni i amunicji, o materiałach wybuchowych, o ochronie 
dóbr kultury, o narodowym zasobie archiwalnym, o przeciwdziałaniu 
narkomanii oraz o ewidencji ludności i dowodach osobistych, 

d)przestępstw i wykroczeń określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. 
o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.1)) 
oraz ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom 
ochrony 

      na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 
1472, z 2010 r. Nr 81, poz. 531 oraz z 2011 r. Nr 73, poz. 390), 

e) przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu oraz przestępstw 
przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, pozostających w związku z 
wykonywaniem komunikacji lotniczej, 

f) przestępstw określonych w art. 228, 229 i 231 Kodeksu karnego, 
popełnionych przez pracowników Straży Granicznej w związku 
z wykonywaniem czynności służbowych, 

g) przestępstw określonych w art. 229 Kodeksu karnego, popełnionych przez 
osoby niebędące funkcjonariuszami lub pracownikami Straży Granicznej 
w związku z wykonywaniem czynności służbowych przez 
funkcjonariuszy lub pracowników Straży Granicznej, 

h) przestępstw określonych w art. 190, 222, 223 i 226 Kodeksu karnego 
skierowanych przeciwko funkcjonariuszom Straży Granicznej podczas 
lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych; 

- zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej i porządku 
publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego, a w zakresie 
właściwości Straży Granicznej - także w strefie nadgranicznej; 

 - przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa: 
a) w środkach transportu w komunikacji międzynarodowej, 
b) w zasięgu terytorialnym drogowego, kolejowego, morskiego i rzecznego 

przejścia granicznego, 
c) w portach lotniczych na zasadach określonych w przepisach dotyczących 

ochrony lotnictwa cywilnego; 
- zapewnienie bezpieczeństwa na pokładzie statków powietrznych wykonujących 

przewóz lotniczy pasażerów; 
 - ochrona szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym 

przed przestępczością, której zwalczanie należy do właściwości Straży 
Granicznej; 

- prowadzenie czynności w celu rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom 
terroryzmem; 

- osadzanie i utrzymywanie znaków granicznych na lądzie oraz sporządzanie, 
aktualizacja i przechowywanie granicznej dokumentacji geodezyjnej  
i kartograficznej; 

- ochrona nienaruszalności znaków i urządzeń służących do ochrony granicy 
państwowej; 

- gromadzenie i przetwarzanie informacji z zakresu ochrony granicy państwowej  
i kontroli ruchu granicznego oraz udostępnianie ich właściwym organom 
państwowym; 

- nadzór nad eksploatacją polskich obszarów morskich oraz przestrzeganiem przez 
statki przepisów obowiązujących na tych obszarach; 

- ochrona granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej 
przez prowadzenie obserwacji statków powietrznych i obiektów latających, 
przelatujących przez granicę państwową na małych wysokościach, oraz 
informowanie o tych przelotach właściwych jednostek Sił Powietrznych Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

- zapobieganie transportowaniu, bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych 



przepisów, przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji 
chemicznych oraz materiałów jądrowych i promieniotwórczych, a także 
zanieczyszczaniu wód granicznych; 

- zapobieganie przemieszczaniu, bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych 
przepisów przez granicę państwową środków 

    odurzających i substancji psychotropowych oraz broni, amunicji i materiałów 
wybuchowych; 

- przeprowadzanie kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, 
prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom; 

- wykonywanie zadań określonych w innych ustawach. 

8. Struktura 

- Komenda Główna Straży Granicznej; 
- Oddziały Straży Granicznej; 
- Placówki Straży Granicznej, 
- Dywizjony Straży Granicznej, 
- Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej, 
- Centrum Szkolenia Straży Granicznej, 
- Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej. 

 

Konkluzje  
 

 Kiedy tworzono Straż Graniczną nie formułowano jeszcze planów instytucjonalnego 

włączenia Polski w struktury europejskie. Jak można wywnioskować z materiałów i danych 

porównawczych przedstawionych w tym rozdziale, w trakcie ewoluowania polskich formacji 

granicznych, podejmowano działania mające na celu gruntowną zmianę ówczesnego  

i obecnego systemu ochrony granicy państwowej. Jaskrawym tego przykładem jest próba 

znalezienia najlepszego miejsca dla formacji granicznych, co przejawiało się ciągły 

szukaniem i permanentnymi zmianami resortów siłowych, którym formacje te podlegały. 

Zabiegi te były zapewne odpowiedzią na przemiany polityczno–ustrojowe zachodzące  

w Polsce i państwach Europy, jak też na gwałtowny wzrost przestępczości granicznej, 

szczególnie o podłożu migracyjnym i zarobkowym, której należało położyć kres.  

 W ocenie autora stan taki nie sprzyjał również poprawie, podniesieniu wskaźników 

wykrywalności przestępstw granicznych a jedynie pogłębiał stan inercji, niemocy  

i rozprężenia w stosunku do tych przestępstw. Ciągłe zmiany podległości służbowej oraz 

niewystarczające przygotowanie merytoryczne resorów odpowiedzialnych za kreowanie 

polityki "sukcesu" wynikające z braku właściwego gruntownego przygotowania programów 

naprawczych powodowały pogłębiającą się stagnację kolejnych formacji granicznych.  

W rezultacie polityka ta doprowadziła do powstania patologii wśród funkcjonariuszy/ 

żołnierzy, która to coraz mocniej kusiła przejściem na "złą stronę". Popularne w tamtych 

latach było przyjmowanie korzyści majątkowej w zamian za ”bezproblemowe" i sprawne 

umożliwienie przekroczenia granicy państwowej. W późniejszym jednak czasie, poglądy elit 

politycznych na bezpieczeństwo Polski i jej miejsce w Europie ewoluowało w kierunku 



uczestnictwa w różnego rodzaju paktach, układach aż po udział we Wspólnocie Europejskiej 

i NATO.  

 W trakcie analizy doświadczeń Straży Granicznej w zapewnieniu ochrony i obrony 

granic po I Wojnie Światowej autor zwrócił szczególną uwagę na wielkość formacji i ich 

strukturę. Zastanawiające jest, dlaczego występowały tak duże dysproporcje w strukturach 

etatowych poszczególnych formacji. Ze względu na fakt iż autor nie dotarł do literatury 

przedmiotu, która udzieliłaby mu odpowiedzi na to nurtujące pytanie należy domniemywać, 

że dysproporcje te mogły wynikać z różnych uwarunkowań geopolitycznych w okresach 

funkcjonowania formacji granicznych lub też z nieumiejętnego ”zarządzania" strukturami 

państwa. 

 Do podstawowych zadań realizowanych przez funkcjonariuszy i żołnierzy polskich 

formacji granicznych należy zaliczyć:  

- ochronę granicy państwowej przed nielegalną migracją;  

- organizowanie kontroli ruchu granicznego w przejściach granicznych oraz zapewnienie 

sprawności odpraw i płynności ruchu granicznego;  

- wykrywanie przestępstw i wykroczeń granicznych oraz ściganie ich sprawców; - zwalczanie 

przemytu zorganizowanego i przeciwdziałanie przemytowi narkotyków, broni oraz substancji 

radioaktywnych przez przejścia graniczne i z otwartego morza; 

- ochronę ważnych szlaków komunikacyjnych;  

- zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa w przejściu granicznym, komunikacji 

lotniczej, szlakach komunikacyjnych i strefie nadgranicznej;  

- zabezpieczenie interesów ekonomicznych RP; 

- wykrywanie zanieczyszczeń środowiska i ustalanie ich sprawców.   

 Stojąc na straży polskiej granicy państwowej Straż Graniczna czynnie uczestniczy  

w niemilitarnym systemie bezpieczeństwa Polski. Od 1 maja 2004 roku jest także 

współodpowiedzialna za bezpieczeństwo państw tworzących Unię Europejską i ich obywateli. 

Funkcjonariusze Placówek SG pełnią służbę graniczną, a ponadto prowadzą działania 

graniczne, wykonują czynności operacyjno–rozpoznawcze i administracyjno–porządkowe 

oraz czynności na polecenie sądu i prokuratury, a także innych właściwych organów 

państwowych. Zapewniają także bezpieczeństwo w przejściach granicznych i strefie 

nadgranicznej.  


