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Po zakończeniu II wojny światowej, ochronę granicy państwowej powierzono początkowo
jednostkom Wojska Polskiego. Zgodnie z rozkazem Naczelnego Dowódcy WP z dn. 27
maja 1945 r., wydzielone związki taktyczne 2 armii Wojska Polskiego do dnia 10 czerwca
miały zakończyć przegrupowanie z terytorium Czechosłowacji i obsadzić granicę na Odrze
i Bystrzycy, a następnie kierując się dalej na zachód, linię Odry i Nysy Łużyckiej. Odtąd
dzień 10 czerwca symbolicznie obchodzono jako Święto WOP. Wojska Ochrony Pogranicza
utworzono trzy miesiące później 13 września 1945 r. rozkazem Nr 254/Org. Naczelnego
Dowódcy WP. Na tej podstawie, wyznaczone wcześniej do ochrony granicy państwowej
jednostki, przekształcono w etatowe struktury WOP podporządkowane organizacyjnie
Ministerstwu Obrony Narodowej. Instancję naczelną stanowił Departament WOP (szef -
płk (gen.) Gwidon Czerwiński), podległy I wiceministrowi MON, gen. Wsiewołodowi
Strażewskiemu. Przy dowództwach okręgów wojskowych utworzono Wydziały ds. WOP,
którym podporządkowano Oddziały WOP, a tym z kolei komendy odcinków i strażnice. 28
października 1945 r. zorganizowano na granicach przejściowe punkty kontrolne. W latach
1945 r. -1990 r. WOP podlegał następującym resortom :

1945 - 1949 - Ministerstwu Obrony Narodowej,

1949 - 1954 - Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego,

1954 - 1965 - Ministerstwu Spraw Wewnętrznych,

1965 - 1971/72 - Ministerstwu Obrony Narodowej,

1971/72 - 1990 - Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

Do głównych zadań WOP 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 i pasie granicznym, nadzór nad
przestrzeganiem przez wszystkie statki przepisów obowiązujących na morskich wodach
wewnętrznych i morzu terytorialnym, a także wykonywanie niektórych czynności
będących w kompetencji administracji celnej. Całkowita długość granic PRL wynosiła :
3538 km. Począwszy od lat siedemdziesiątych, aż do końca swego istnienia Wojska
Ochrony Pogranicza zorganizowane były według struktur wojskowych. Składały się z:
Dowództwa WOP (Warszawa) i 11 brygad: Kaszubskiej (Gdańsk), Bałtyckiej (Koszalin),
Pomorskiej (Szczecin), Lubuskiej (Krosno Odrzańskie), Łużyckiej (Lubań Śląski),
Sudeckiej (Kłodzko), Górnośląskiej (Gliwice), Karpackiej (Nowy Sącz), Bieszczadzkiej



(Przemyśl), Nadbużańskiej (Chełm), Podlasko-Mazurskiej (Białystok). Ochronę morskich
wód terytorialnych zapewniała Morska Brygada Okrętów Pogranicza (Gdańsk), znajdująca
się w strukturach Marynarki Wojennej (3 Dywizjony OP : Kaszubski - Gdańsk-
Westerplatte, Bałtycki - Kołobrzeg i Pomorski - Świnoujście). Kształceniem kadr
zajmowało się Centrum Szkolenia WOP w Kętrzynie w składzie: filia wrocławskiej Wyższej
Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych - kierunek WOP, Szkoła Chorążych WOP,
Podoficerska Szkoła Zawodowa WOP i in. kursy. Przy niektórych brygadach istniały
ponadto szkoły podoficerskie i ośrodki szkolenia młodszych specjalistów: łączności i
radiolokacji - Koszalin, kucharzy - Szczecin, dowódców drużyn - Kłodzko, tresury psów
służbowych - Żarka n/Nysą. Upowszechnianiem kultury zajmował się działający przy
Dowództwie WOP Zespół Estradowy "Granica". Ukształtowany w taki sposób system
organizacyjny WOP przetrwał aż do czasów transformacji ustrojowej w latach 1989/90. Na
mocy ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej istniejące struktury
Wojsk Ochrony Pogranicza zostały przekształcone w nową formację, nawiązującą do
przedwojennej Straży Granicznej. Stało się to 16 maja 1991 r. Odtąd dzień 16 maja
obchodzony jest jako Święto SG.

Border Protection Troops
After the end of WWII, the protection of the border was initially delegated to the units of
the Polish Army. According to the order of the Commander-in-Chief of the Polish Army
issued on 27 May 1945, indicated tactical units of the 2 nd Army had to finish regrouping
from the  territory  of  Czechoslovakia  and populate  the  border  on  the  Odra  and the
Bystrzyca, and then, going further east, the Odra and the Nysa Łużycka. Since that time,
10 June was celebrated symbolically as the BPT’s Day.

The Border Protection Troops were create three months later, on 13 September 1945,
following order No. 254/Ozg. of the Commander-in-Chief of the Polish Army. Following
the  order,  the  units  formerly  designated  for  protection  of  the  state  border  were
transformed into permanent structures of BPT, subordinated to the Ministry of National
Defense.  The  highest  body  was  the  Department  of  BPT  (chief  –  Col  (Gen)  Gwidon
Czerwiński ) ,  reporting to the I Deputy Minister, Gen Wsiewołod Strażewski. At the
Commands of  military  districts,  BPT Bureaus were created,  and BPT Divisions were
subordinated to them, taking, in turn, control over border sections and border control
points.  On 28 October 1945, border crossing control  points were established on the
borders.

In years 1945 - 1990, BCP was subject to the following ministries:

1945 - 1949 – Ministry of National Defense,

1949 - 1954 – Ministry of Public Security,

1954 - 1965 – Ministry of Interior,



1965 - 1971/72 – Ministry of National Defense,

1971/72 - 1990 – Ministry of Interior.

The main tasks of BPT included prevention, counteraction and fighting border crime,
providing security and public order at the borderline, supervision over the observance of
regulations concerning the defense of state border relating to the border zone and the
borderline, supervision over the observance of regulations in force on Polish internal
waters and territorial sea by all ships, and also performing some tasks belonging to the
competence of the customs duty administration. The total length of the borders of the
People’s Republic of Poland was: 3538 km.

Since the seventies until  the end of its existence the Border Protection Troops were
organized according to military structures. They consisted of: BPT Command (Warsaw)
and 11 Brigades: Kashubian (Gdańsk), Baltic (Koszalin), Pomeranian (Szcecin), Lubuski
(Krosno Odrzańskie), Lusatian (Lubań Śląski), Sudete (Kłodzko), Upper Silesian (gliwice),
Carpathian  (Nowy Sącz),  Bieszczadzki  (Przemyśl),  Bug  (Chełm),  Podlachian-Masurian
(Białystok). The protection of territorial waters was provided by the Marine Border Ships
Brigade ( Gdańsk), included in the structure of the Navy (3 Squadrons of BS: Kashubian -
Gdańsk-Westerplatte, Baltic – Kołobrzeg, and Pomeranian – Świnoujście).

The training of personnel was carried out by the BPT Training Center consisting of:
branch of the Mechanized Forces Military Academy – specialty BPT, BPT Warrant Officers
School,  BPT Non-commissioned Officers Vocational  School  and other courses.  Within
some brigades, there were non-commissioned officers’ schools and training centers for
junior specialists: communication and radiolocation – in Koszali, cooks – in Szczecin, team
commanders – in Kłodzko, service dog training – Żarka on Nysa. Cultural education was
provided by the Stage Group "Granica" (Border) at the BPT Command.

The  organization  system  of  BPT  remained  in  that  form  until  the  times  of  system
transformation in the years of 1989/90. By the force of law of 12 October 1990 on Border
Guard, the existing structures of the Border Protection Troops were transformed into a
new formation, referring to the pre-war Border Guard. It took place on 16 May 1991.
Since then, 16 May is celebrated as the BG Day.


