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DZIENNIK 
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWE) 
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~------------------------------------------------------------------------
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USTAWA 

z dnia 13 czerwca 19&7 r. 

o Ochotniczej Rezerwie Milicji Obywatelskiej. 

VV cel u jak najszerszego włączenia spoleczeńsl wa do 
realizacji zada!.'! zw iązanych z zapewnieniem ładu i porządku 
publicznE'fjo stanowi się, co następuje: 

Art. 1. . Och,otnicza. Reze'fwa Mili<zji -Obywatelskiej, zwa
na dale j w skróc,'k..oI{MD, , jest ,orlJanizacją o c;haraklerze 
społecznym, zrzeszającą 'oddanych · soc.j~t1izmowi i Polsce Lu
dowe j ol;ywate li. golowych czynnie i w sposób zorganizo
wany . uczestniczyć w ochronie ładu i 'porządku publicznego. 

Art. 2. 1. Do zadań ORMO należy w szczególności: 
1) rozwijanie i umacnianie wśród szerokich. r z'esz spole

czeiist wa poszanowania dla zasad wspólżycia społeczne
~;o oraz I<sztaltowanie właściwego stosunku do mienia 
spolecznego, 

2) uczestnicze ni e w czynach spolecznych i akcjach ratow
niczych orGZ w uSliwi'niu skutków klęsk żywiolowych , 

3) popularyzowanie przeplsow prawnych dotyczących 

ochrony porządku publiczne,go, 
4)wspóltlzialanie z organami Milicji Obywatelskiej i inny 

mi organami administ.w cj i pafJstwowej w ochronie po
rządku publicznego oraz mienia społecznego i mienia 
obywateli, . 

5) współd ziałan i e z orgćmami obrony terytorialnej oraz 
'l_ oruuni zacjami spo!ecznymi w rozwijaniu powszechnej 
samoobrony. 

2. ORMO s tosu je w s we j działalności przede wszystkim 
środk i spol eczne\Jo oddzia ływania . 

Art. 3. 1. Czlcnkiem ORMO może zostać pełnole tni 
obywatel polski, wyróżniaj ący się nienaganną "postawą oby
wa~e lsk ą. 

2. Członko\v ie ORMO pełnią swe obowiązki h onorowo, 
na 'podstawie 'clobEowolnego przystąpienia d o ORMO. 

Att. .4. 1. Jednostk i ORMO tworzy się wecl lun miejsca 
pracy w dużych zakJadach (jednostki zakładowe ) lub według 
mie jsca zamieszkania członków w miastach, osiedlach, gro
maclach i· wsiach (jellnostkiterenowe). 

2. Dla d ziałalności w ściśle okreś lonych dziedzinach 
ochrony porządku . publicznego mogą być tworzone specja
listyczne jednostki ORl\I!O· obejmujące członków ORM.o 
.o 'odpowiednkh -kwalWkacjach i za-if1 teresowtllli<lCh. 

3. Dziaialnością jednost(.k OHMo kierują bez pośrednio 
ich komendanci wybie raili puez (; 'L.; on!,ów·jednoslki. 

4. Dzia łalnością ORM.o na ohszar7e wojf'w6 ci '1!Wćl (m-ia 
sta wyłączonego z wojewód7J waj OfiJZ powiatu (rni ilslcl sla 

nowiącego powiat, dzie lnicy w mieście wy : ć~ Cfollyrn 7 WO:il' 

wódz twa) kierują kom e ndarlCi (woje wódzcy, powiatowi, mi<'j
scy i dzielnicowi) przy j)GH1ocy swoich szlabó w, jJk o orgct 
nów pomocniczych. 

Art. 5. Jednostk.i ORlvlO mogą pos iadi.l ćsztan dar oraz 
llzywać pieczqci i godla . 

Art. 6. 1. Wykonując swoje .zadani a czl onkowie OIU",'10 
działają samodzie lnie lub ra7em 'Z fnrikcjolltlfii)szami ~ili l icii 

Obywale.lskie j a lbo z przedstawici ela mi innych orCJon ów I~ o

wolanych do ochrony por ządku publ iczne~io . 

'2, Zi:~dania w zakresie ochr.nny porządku publicznego 
członk owie OR1\ilO wykonują pocl k ierown~clwem orCJc nów 
Milic ji Obywa te lsk ie j. 

3. Organy Milicji Obywa le lsk ie j ~obow i ązan e są szko
lić c złonków ORMO w zak resie I)fZY~lolowl1n ia ich cło wy
koriywania zadań okreś lon ych w liSt. 2, 

4 .. VV czasie pełnienia s wych obowiązków czionkow ie 
ORMO posługują się oznaką organiz-acy-jną lub nOSlą ubiór 
organizacyjny. 

Art. 7. 1. Prezydia wojewódzkich (miastwylączonycn 
z województw) , powiatowy ch, miejskich , dzielnico wych i gro
maclzk ich rad na rodowych oraz rad narodowych osiedłi na d
zorują, kontrolują i koordynują działalność ORl\';O, zgodnie 

-, ze sw oją w-!aściwością- te renOWi) , 
2. ' W ce lu wykonywan ia nadzoru , kont roli i koord yna

cji, o których mov .. a w ust. 1. pre7ydia wc! nar odowych po
wo ł ują społeczne komitety ORMO, z l ożone z · przedst.awi-' 
cieli prezydium rady narodowej, organizacji - politycznyc h 
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i społeczn ych oraz przedstawicieli organów Milicji 9bywa
telsk iej. 

3. Do zadań spoleczn ych komitetów ORMO na le ży rów
nież : 

l) propagowanie dziala ,!nośc i ORMO i pozyskiwanie kan
dydatów na czlonków ORMO, 

2) współdziałanie z organami Milicji Obywatelskiej przy 
ustalaniu wytyczn yc h dla d zia łalności jednos tek ORMO, 

·3) ustalanie zasad wspóldziałania ORMO: 
a) z sądam i spo!eczn ymi , 
b) z organami obrony tery torialne j, 
c) Ze strażami pożarnym i i z Ligą Obrony Kraju ora z 

z innymi organ izac jami społecznymi i polityczny mi, 
4) powol y wanie wojew ódzkich, po wialowycn. mi e js k ich 

i dzielnicowych k ome ndan tów ORMQ oraz ich szta'bów, 
5) dbanie o wzorową po:>tawę i wysoki POZiOll1 e Ly czny 

, cz] onków ORMO, a tab,e p rowadzim ie v.śród nich dzia-
· łi\lności kulturalno~oświatowej , 

6) l'ozpatrywan ie skarg na działalność członków ORMO. 

4. Do 'zadań społecznych k omitetów ORMO powo !y wa
n ych przez preźydia miejskich, dziel nicow ych i gromadzk ich 
rut! narod owych oraz rad narodow ych osiedli nak'ży ponadto : 

I) podejmowanie uchwał o uznaniu za czlonka honorowe
g o ORMO, 

2) 

3) 
4\ 

! 

zatwie rdzanie wyboru k omencl antów jednostek ORMO 
i ,ich za stępcóvv , 

nadzó r nad dyscypliną orqanizacyjną członków ORMO, 
podejmowani e lich wał o wy różnieniu czlonków ORMO 
oraz UChYl ał za t wierdza j ących kar y za na ruszenie cly-

, scypliny organizacyjne j nakładane na cZ!Qnków przez 
jednostki ORMO, 

5) za twierdzanie wniosków o pozbawienie c7.1onl<ostwa 
ORMO w przewidzianych w ustaw ie przypadkach, 

6) załatwianie innych spraw okreslon ych statutem. 

' 5. Prezydia tad narodo wyc h ustalają szczegóiowy sk ł ad 

i sposób dzia łania powołanego przez n ie spo iecznego komi
te tu ORMO. 

A rt. 8. Zwierzchni nadzór nad działalnością ORMO spra
wuje Minister Spraw 'Wewnę trznych , ' 

Art. 9, Członek ORMO obowiązany jest: 
I) sumiennie wykonywać powierzone mu za dania oraz 

przestrzegać d yscy pliny organizacyjnej , a w postq po
waniLI swym kierować się zawsze zasadami uczciwoś ci 

i praworządności , 

2) swoją obywatelską ,postawą oddziaływa,ć w ychowawczo 
na otoczenie, zwłaszcza w mi e jscu pracy i zamieszkania, 

3) interweniować w przypadku ujawnienia przestę pstwa , 

wykroczenia przeciw porządkowi pub licznemu lub mie
niu, a w szczególności w raz"i e potrz,eby przywrócenia 
zakłóconego porządku publicznego lub bezpoś'red niej 

groźby jego naruszenia, 
4) udzielać , obywate lom niezbędnej pomocy zwłaszcza w 

·przypadkach katastrof i klp,sk żywiołowych. 

A rt. 10. 1. Członkom ORMO przysługuje przy wyko-
nywa niu powierzonych 'im zadań' praw,o: , 

1) udzielania pouczeń w celu zapobieżenia naruszeniu po
rządku publicznego, 

2) leg it ymowania qsób pode jrzanych o popeł nienie prze
stępstwa lub wykroczenia, jak również świadków prze
stępstwa lub w y kroczenia, 

3) k ontroli pf7e'strzegania ,przez użylk ov';llików dróg prze
p isów ,o bezpieczells twie ruchu i porządku na dr ogach 
publiczn ych, 

4) d oprowadzenia osoby podejrzanej o popelni eni e prze
stępstwa lll b, wykrocz.enia przeciw porzą dkowi publicz-. 
nPIY1U lub mi e.nh l d o :h fn kcjonar-iu szil Milicji Obywćltel
sk iej albo donajbliżs7E' j jedn ostk i Mil icji Obywatelskiej 

' oraz pHl.'W O stosowi1nia przy rnnsu bczpośrednie:Jo , nie 
wyłączając sily fiźyc'Lnej, w granicach niezi:iędnc j po-

*'-

~----------------~----------------------_ .-------

trzeby. w stosunku do takiej osoby, jeżeli ona mimo 
wezwania i za gr oienia zastosowaniem przymusu bezpo
średniego przeciwsto w ia się doprowadzeniu. 

2. Ponadto c zł onkom O RMO przysług uj e. ' prawo : 
l ) brania udziału w r ozprawa ch przed , kol e9 ia mi karno,

administracy jnymi IV charakter7e oskarżyciela publicz
nego i wnoszenia odwołań od postanowień i orzeczeń 

tych ko[c9 ióV< w sprawach, które określi w drodze roz
p.orząclzpnia Minister Spraw Wevin ę lnn ych, 

2) zwracania się do sądów śpo~ecznych o rozpatrzenie 
spraw naieżących do ich wlaśdwości. 

3. Zasady i sposób pos tę powani a przy wykon ywaniu 
przez członków ORMO uprawnień,' wy m :cn ion ych w ust. l 
określi M iniste r S praw Wewnętrznych w drod7e rożporzą
dzenia. 

4. Czionek ORMO obowiązany jest oka zać l egitymację 

organiu,cy jn ą . na ż.ądanie oSD by , VI stoslmku do któr e j wy" 
kOD!lje on swoj e ,upr(jwnie nia. 

A r t. 11. Członek OR!',1 0 korzysta w czasie wykortywa- " 
nia powierzonych mu zada li z och.ron y prawnej, przysługu

jącej funkcjonariuszom Milicji Oby w,"te's!d e j. Za przestęp
s tViil pope lnione w czasie wyko nywania s\Nych obowiązkóW 
członek OR M O odpowiacla tak ju k urzęd nik. 

A rt. 12. 1. , W celu pe1n ien ia obowićVków w ORtv10 
członek te j organizacji może być: zwo!niony od }Jracy za
wodowej -na okre s nie pr zekraczający 3 d ni w m i esiącu . 

2. Zwo,lnienia ocl pracy zawodowej ucfz ie la kierownik 
zal<ladu pracy na wniosek spo;ecznego komitetu ORMO , 
a VI nag;ych przy padkach - na wniosek komendlln~a jed
nos tki Miiicji Obywa te .l skiej. Oclmov:azwolnienia od pracy 
moż.e być uzasadniona tyl k o szczególnymi potrzebami za .. 
kladu pracy. 

. '3. Za czas zwolnienia od pracy cz łonek ORMO otrzy
' muje z zakładu pracy wynagrodzen ie w wysokości wyna~ 

grodzenia przyslu.9ującego za urlop wypcczynk owy i za
chowu je , uprawnienia wynikające ze stosunku pracy. 

Art. 13. 1. W razie peł'nienia powier.zonych mu zadań 

poza mIe jscem zamieszkania, członek ORMO otrzymuje 
zwrot ,kos ztów 'przejazdu p<rństwowymi środkami komun:ka
cji oraz diety w wysokości i na zasadach ustalon ych dla 
funkc jonariuszy Milicj i Obywatelskiej. 

2. W przypadku użycia przez członka ORMO do wy
konania ~ powierzonych mu zadań ' własnych środkow loko
mocji przyshlguje mu prawo dq otrzymania zwrotu ponie
sionych kosztów przej,:rzdu w wysokości i na zasadach usta
lon ych c1la pracowników paI'lstwowych za uż,ycie pryw'atne
go pojazdu w spra wach s!nżbo\vych. 

Art. 14. 1. Członek ORM O, który . w związku z wyko
nywaniem r;'owicrzonych mu zadań doznał uszkod zenia cia
ła lub r ozstroju zdrowia, korzysta w zakresie leczenia tegl 
przypadku ze świadczeń zakładów społ ecznych sll1:ż,by zdro
wia oraz z zaopatrzenia w przedmioty orlopedyczn e ; środki 
pomocnicze i leki. na zasadach ustalonych dla pracowni
ków. 

2. Swiadczeń okreś lonych w ·'u sl. 1 udzi elają zakłady 
spo~eczne slużby zdrowia na podstawie zaś w iad czenia wy
danego przez właściwą jednos tkę , M ilicji Obywatelskiej 
stwierdzającego, że uszk odzenie ciała lub r07strój zdrowia 
nastąpily w związku z w y kon ywa niem obowiązków czlon-
ka ORM O. ' . 

Art. 15 . . Zaopa t rzenie emerytalne członków OlU..,10, któ
r zy wskutek wypadku w związku z pelnienie m obowi ązków 
w tej organizacji zos taLi zaliczeni do jedne j z 9rt1P inwali
dów, jak też ich rodzin, . a także rod zin członków ORMO 
zmarłych w zwią~ku przyczynowym z pe!n ieniem swych 
onmviązków, n or muj ą pi::zc[)isy o ' zaopGtrzeni u emerytalnym 
funkcjonar i u?z6w Milicj i Obywa te lskiej oraz ich rod l in. 

Art. 16. Członkowi ORl',10 s'uży pr i"1 w.o pi~ rvvS?e li stwa 

przy przyJmoy/aniu do służby w M ilic ji Obywatelskie j . 
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Art. 17. 1. Członkom ORMO, którzy odznaczyli s.ię 

ofiarnością i dobrymi wynikami przy wykonywaniu powie
rzonyEh im zadań, udziela się wyróżnień. 

2. Ustala się następujące rodzaje wyróżniell: 
1) pochwała, 

2) nagroda, 
3) nadanie specjalnej odznaki ORMO. 

Art. 13. W stosunku vo czJ.onkÓw ORMO, którzy naru
szają o yscyplinę organizacy jn t}; nH~9ą być . stos.o:.v,ane naslt;-
plljące kary: /' 

1) lIpomni'enie, 
2') ·riag.nna, 
3) nagana z 0"trze7.eniem, 
4) wydalenie z ORMO. 

Art. 19. 1. ZgloSl-f·ni-e wystąpi.enia z ORMO PQw'otluje 
utratę cZ.lonkostwa ORr-.t0. 

2. Utrata czlonkost":a ORMO DlIstę-puje również na 
s'Kulek: 

1) skazania prawomocnym. .wyrO'ki-em sądu z·a p.rrestępst",o 

po:~ejnione z winy umyślnej i ścigarn.e z oskarżenia pu
bl i cznego, 

2) skazania prawomocnYII!wyrokiem są·dl! na karę dodat
kową utraty praw publicznych i obyw'atelsklch praw 
honorowych. 

Art. 20. 1. Członkoslwa ORMO można pozbawić na 
skutek: 

1) n :. eus,prawi edl.iwio.l'łe90 nles l-iil wlC':nia s.i ę do wykGmyw,a
nia obowiązków org.anizacyjnych ;przez okres 6 mi'€
sięcy, 

2) skazania prawomocnym w yrokiem sądu za inne pTze
slt;pstwo niż wymienione VI art. 19 ust. 2 pkt 1 

2. Decyzję o pozbawieniu członkostwa ORMO IN 'Przy
pad kach określonych w ust. 1 pod-eJJlllije s.polec7. ny komitet 

. ORMO na wni,ose.k kom~1daot.a jecLnoslki ORMU. 

Art. 21. 1. Minister S[3raw Wewnętrznych na-cla ORMO 
statut, w którym określi sZClegółowo org-ani\?ację ORJlv'TO, 
tryh przy jmowa o.i a czJ;QI;JJk,ów {HilZ za·sa-dy i tryb · ud 7.i·eJ..;l nia · 
wyróżnień i wymierzania kar (.arl. 17 i 1&). ' 

2. Ministe-r Spraw \New n.<;l.rznyC'b. o!<r'f'śH W701y s71an
d-mu, pi eczęci i 90d1a ORM,O onu. o7.!l"k i orqanizacyjnej, 

. ubioru ofCjaniza'cy jneg-o i s.pecJalne j ;)(łmaJd OH MO. }a{c rów
nież zasady ich używania bądź. lloSl'f'ni.a. 

Art. 22. MinistrBwi.e Spraw Wewnęlf7.il-ych i ObrO'llly NiC'
rQdowej ok reślą z.as<3dy ws,póf€tzi'J'ł~-aN.ia ORMO z {)rrg.oo,am'i 
wojskowymi, a także zakres ' j _ t.r y b wyk())nyw3mia pat>z 
czlollków ORMO ich UpJ d wnier] '"\I s.tosunk u do ż'01 ni.eT'lY 
w ciynnej służbie woj.skowe~. 

Art. 23. L Kosz.ty z w'~<j:Zan-e Ż dz.i.aJł-i!l' na5i-.ją ORMO poo
krywane są przez w1aściwe .t.P'f yt:(i'..<f iil·L'Thtt! .. je1+ri()6lJ.: ·j . 'i,vlitkji 
Obywa.t-e-ł.ski. ej z hudżetu M.iJlish'rst M<l Srtr.aw W e-wtłęi.f2rłych. 

2. ORMO może k.l1r:zys!.af z. pO.J!\'locy IRicil!eri.a.tn'ej orga
nów państ\\'owydl , inst y tuc}ii zakł~off.(j.W pr,acy, wvrażc:i-ącej 

się ' w udostępnianiu j-P.fi005tl;;o-lil e,Ri\~O po<mi<es/c7P,ń wnu: 
z mZil'clzen-h,~m .i .ich ·utr7.yffii1lniemO>H\7 w , GOs'tMc/aniu ś~:od- ' 
ków łączności .j - w Iiniar-ę /d'OLI""e<i.y - śror!;l"ów transpor
towych. Rada Ministrów mQź,e ok 'rdd tć . P3wni-er. l'fme formy 
pomocy. 

Art. 24. Traci moc ' -d ek.r et z Ol]ja 1 mar(:a 1 S4ti f. o Stra
ży Obywatelskiej na o-Gs:zarze Zif'li Oozy-st anyC'h (D z. U. 
Nr ID, .pQ7, 71). 

Ar1. ' 2:5. Us·tawa wched7i w ŻVt: ~ e z 'Q'niem og.os/.€ma. 

Przewodniczący .Rody Pansi wa: E Odwb 
Sekretarz Rady Państ wa: J . fJ()wdecki 

łC9 

USTAWA. 

z ,dni~ 13 Cil:erwca tS67 r. 

o obowiązku stosowania nawozów mineralnych w gospodarstwach rolnych. 

W celu zapewnienia odpowiednjego wzrostu produkcji 
roJnej poprzez stosowanie nawozów mineralnych w gos po
darstwach rotn ych o niskim poziomie gośpodarowania sta
nowi się, co nas tę P l<I.,je : 

Ar,t. 1. ł . W p rowad2',a się ohowiązek stosowania na 
użytkach ro·lnych minimalnych dawek naw'Ozów mineral

_nych - azotowych, fosforowych i potasowych, zwanych ~la
lej "nawozami min.eralnymi". 

2. Obowią2'·k0wi o,kreślonemu w \1st. 1 podlegają wła

ściciele (posiadacze) indywidualnych gospodarstw rolnych 
o ObS\?f<Hze : 

1) dwóch h!b więcej hektarów przeliczeniowych gryntów 
ornych lub 

2) dw,6ch lub w,ię cej hektarów fizycznych trwalych użyt

ków zielonych zmeliorowanych oraz trwa łych uży tków 
zielonych nie zmeliorowanych klasy l, II i III, lub 

3) trzech albo więcej hektarów łącznie użytków rolnych 
określonych w pkt 1 i 2. 

3. Ustalenie obszaru gr'untów ornych w h ektarach prż.e 
Ji C7cn iowych Il Cis tępnj e według zasad s tosowanych przy usta
laniu wysokości olJerwiąz'kowych dostaw zbóż . 

. ' 

4. Minisler Rolnictwa może w dro(~7.e rozpor;ządzen,j·a 
f{)zcią,g.nąć obowią7ek stosowania minimćdnych dawek na
wozów mineralnych ' również na włakidel i lPos i'adaczy) in
dywidualnych gos[wdarsl w roJnych o OibS.ZilHC mniejszym 
niż określony w us.t. 2. . 

Art. 2. 1. Prezydia wojewódzkich rad tiarod,owych (ro.4;l 
narodowych miast wylączonych z wo}t>wództw). p.o zasi,ę{f

nioęciu op·inii prezydiów powiatowych ,(miejs<l:idl. rni.a s:t .,la
nowiących p'0wiaty, dzieJnkcl\vych w m1i~sta·r: h wyląc70nych 

. z woj-ewództw) rad nar'odowych ustt\'I 'ą rejony, 'któ,e będą 

Q.9jęt_eooowi-ą~,ki€ł1'J. s-tosow-an-ia ł'Hh'l·i'łlld-lr'ij''Cn dawek naWo-
zów min.eralnych. -

2. Prezydia powiatowych (miejskk h mias t st.a nowiijcych 
powiaty, dzielnicowych w mia~tach wyłączonych z 'woje
wództw) rad narodowych p'o zasięqnięcin opin'ii sta'cji che
mi.czno-rGlniczych nstaJ·aJą dla J3-~~7C?'e~]'0,ln Y'ch f'ej011'ów wy
sokość minimalnych dawek na"vazów mineralnych na! hek-
tar uzytkow rolnych. . . 

3. Prezydia gromadzkich (.miejskich.) ra'd narodowych 
oraz rad na r odowych osiedli mogą w zależności od l.oka.łnych 
'warunków gospodarczych obniżilć ustalone dla danego re-


