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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ~WNĘTRZNYt:H 

, i dnia 14 ' lipca 1987 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu po'itępowanta członków Ochotniczej Rezerwy Milicji 
Obywatelskiej przy wykonywaniu uprawnień w zakresie powierzonych . im zadań. 

Na podstawiean. 14 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 
1967 1'. o Dchotnic;z:ej Rezerwie Milicji Obywatelskiej 
(Dz. U. z 1987 r. Nr 15, poz. 94) zarządza się, co na
stępuje: 

.§ L Członkowie Ochotniczej Rezerwy, Milicji Oby
watelskiej, zwanej dalej ORMO, ucze&tniczą w ochrome 
ładu i porządku publicznego na zasadach określonych 
v.' ustaWie z dnia 13 cz.erw,ca · 1967 r. o Ochotniczej Re
zerwie Milicji. Obywatelskiej (Dz. U . z1987 ' r. , Nr 15, 

·~poz. 94) oraz ~rzepisach wydanych' na jejpodstame, 
'. W tym podejmują interwencję w razie ujawnienia prze
stępstwa oraz wykroczenia przeciwko !-,orządkowipub1icz
nemu lub mieQiu, a w szczególności w razie potrzeby 
przywrócenia zakłóconego porządku publicznego lub bez-
pośredniej groźby Jego narusze'nią. : 

"-

§ 2. 1. Sposób postępowania członka ORMO w .razie 
'ujawnienia naruszenia porządku publicznego jest uzależ
niony od stopnia społecznego niebezpieczeństwa czynu, 
w tym zwłaszcza rozmiarów szkody, stopnia zawinienia 
sprawcy oraz jego zachowania się po popełnieniu czynu. 

2. Jeżeli rozmiary szkody i stopień zawiniema spraw
,ey czynu będącego wykroczeniem są niewielkie, członek 
9RMO powinien udzielić ' pouczenia',' lwracając. w szcze
gólności uwagę na' sprzeczne z prawem zachowanie si<; 
sprawcy czynu, i ostrzec go przed odpowiedzialnością , . 

.§ 3. L C~łonek ORMO ma prawo . WY.legitymowat: 
osobę, jeżeli zachodzi podejrzenie, że popełniła ona prze
stępstwo lub wykroczenie, a także świa<;lków przestęr; 
stwa lub wykroczenia. 

2. W rrazie niemożliwości ustalenia tożsamości osoby 
, podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, 
'moina tę osobę doprowadzić do funkcjonariusza Milicji 
Obywatelskiej albo do najb1iższego urzędu spraw we-

,: ~nętrznych, k9misariatu lub posterunku ' Milicji .Obywa-
telskiej. . . . " 

. 3. Członek .ORMO, który 'w czasie . pełnieni~ obC'o 
'wiązków nie nosi ubioru organizacyjnego, jest obmkia
z,any okazać legitymację organizacyjną osobie, w stosun
ku do której wykonuje swoje uprawnienia; na żądanie 
tej osoby jest obowiązany okazaćlegitymacjęorganiza~ 
ryjną także wtedy, gdy nosi ublór ·organizacyjny. 

§ 4. 1. W razie ujawnienia 'prźestępstwa lub wykro
czenia, członek ORMO zawia.damia najbliższy urząd 
spraw wewnętrznych, komisariat lub posterunek Milicji 
'obywatelSkiej: podejmuje czynności nie cierpiące zwłoki, 
polegające na niedopuszczeniu do zatarcia bądź zntszeze-

. -uia śladów' i dOWodÓw popełnienia przestępstwa łub wy
kroczenia, ustala tożsamość świadków zdarzenia oraz spo, 
rządza notatkę zawierającą ' opis wykonanych czynności. 

2. ~ Członek, ORMO .przekazuje notatkę, o której mowa 
w ust. l, funk~ionariuszowi Milicji .ObywatelSkie'j, a w 
razie jegonieprzybycia . - najbliższemu urzędowi spraw 

'. wewnętrznych,l{omisariatowi lub posterunkowi Milicji 
>~tełSlciej. _ 

§ t. t. W razie ujawnrenia okoliczności świadczą
~ eycb Q . demoraliz.acji . nieletniego lub zagrQżenia deuiora

HZacją. alonek .ORMO zawiadamia o tym rodziców lub 

opiekunów nieletniego, szkołę, sąd rodzinny,najbliższy 
urząd ' spraw wewnętrznyth, komisariat 'lub posterunek 
Milicji .Obywatelskiej bądź właściwą. instytucję państwo
wą lub organizację społeczną. 

2"Członek ORM.O może stosowac '· pouczenie oraz 
przeprowadzać rozrflowy z rodzicami ll!b opiekunami. 

§ 6. 1. Członek ORMO w związknz wykonywaniem ' 
zadań określonych w § ' l moie doprowadzić do funkcjo
nariusza Milicji .Obywatelskiej, urze;du spraw wewnętrz

nych, komisariatu · mb postE{unku Milicji Obywatelskiej 
osobę, w stosunku do której istnieje uzasadnione podej
rzenie, że. popełniła onalH'zestępsŁwo lub wykroczenie. 

2. W stosunku do ' osoby doprowadzQnej członek 
ORMO może w granicach niezbędnej potrzeby UŻ)lć przy
musu bezpośrednieg-o w postaci siły fizycznej lub indy
widualnych aerozolowych środków obezwładniających, 
w razie goy mimo zagrożenia zastosowaniem przymusu 
bezpośledniego stawia ona opóllub dOiPuszcza się czyn
nej napaści. 

3. Użycie środków przymusu nie może mieć na celu 
. spowodowania dolegliwości ani ' uszczerbku na zdrowi li 
osób, w stosunku do których użyto tych środKÓW. Uży
wając . siły fizycznej , nie należy zadawać uderzeń, chyba 

. ~e płonek .ORMO działa w obronie koniecznej albo w 
celu odparcia zamachu na tycie ludzki.e lub mienie w 
znacznych rozmiarach. Indywidualne aerozolowe .środki 
obezwładniające mileży stosować Qstrożnie, uwzględnia
jąc ich wIaściwości, które mogą stanowić zagrożenie dla 
zdrowia ludzkiego. 

4. Środków przymusu bezpośredniego nie używa siq 
w st9sunku do kobiet o widocznej ciąży, dzieci do lat 13, 
starców oraz osób ułomnych 0- . widocznym kalectwie. 

5 . . W razie użycia środków przymusu bezpośredniego 
członek ORMO jest ' obowiązany, niezwłQcznie sporządżić 
notatkę, podając w' niej of0licznościzastosowania tych 
środków; notatkę ' przekazuje koItlendantowi jednostki 
ORMO lub fUIikcjonaril,lszowi Milicji Obywatelskiej albo 
dyżurnemu urzędu , spraw wewnętrznych, komisariatu lub 
posterunku Milicji Obywatelskiej. . 

§ 7. .Indy.widualneaerozolowe środki obezwładnia
jącesą wydawane przez właściwy urząd spraw-wewnętrz
nych, komisariat lub posterunek Milicji Obywatelskiej 
cz!ónkom ORMOprzeszItolonym co do . sposobu użycia 
tych środk4w . i tyłko na czas wykonywania' zadań w 
ochronie porządku publicznego. 

§ 8.Uprawnienianłonka ORMO w zakresie ' kontroli 
ruchu na tkogach pubftcznvd::oraz zasady i tryb icł~ 
wykonywania określają odrębne pl'zepisy. . 

§ 9. Trad moc rozporządzenie Ministra Spraw We
wnętrznych ~ dnia 15 lipca ' 1967 r_ w sprawie sposobu 
postępowania' członkÓw Ochotniczej Rezerwy ' Milicji 
Obywatelskiej przy wykonywaniu powierzonych im ,zadań 
.(Dz. -m. Nr .32, poi. 159) • . 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem: 
ogłoszenia. 

Minister Spraw - Wewnętrznych. C. Kiszczak 
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WARUNKI PRENUMERATY .. 
DZIENNIKA USTAW l MONITORA 'POLSKIEGO 

NA ROK 1988 

Wydział Administracji W.ydawniciw Urzędu Rady .Ministrów uprzęjmie 
prosi P. T. PrenumeratQrów o dokonywanie wpłat na prenumeratę Dzien'"
nika Ustawi Monitora Polskiego na rok 1988. 

Wpłaty przyjmowane są w terminie do 31 października 1987 r. 
na I półrocze i cały rok 1988 . _ l 

\. l na adres Wydziału Adininistracji Wydawnictw URM, ul. Powsińska 69/71, 
00-979 W arśza~a. 

KONTO BANKOWE: NARODOWY BANK· POLSKI IV ODDZIAŁ 
MIEJS~I, Warszawa nr 1049-3157-222 (bez klasyfikacji budżetowej): 

Cena prenumeraty 1 egzemplarza, wynosi: 

Dziennik ' Załącznik do. 
Ustaw Dziennika Ustaw 

rocznie zł 2 400 zł 500 
półrocznie zł 1 500 zł 250 

Monitor 
. Polski 
zł 1500 
zł 950 

WPŁATA NA PRENUMERATĘ TRAK'rOWANA BĘDZIE JAKO ZA
MÓWIENIE. 
Prenumeratę załącznika do Dziennika Ustaw, w którym publikowane są 
mJn. obszerniejsze akty prawne z zakresu stosunków międzynarodowych, 
zalecamy tym pr'enumeratorom, którym jest on niezbędny do wykony'wa
nia zadań. 

PRENUMERATORZY PROSZENI SĄ O BARDZO CZYTELNE PODA
WANIE NA DOWODZIE WPŁATY: NAZWY INSTYTUCJI (NAZWISKA 
J IMIENIA), PEł .. NEGO ADRĘSU Z KODEM POCZTOWYM, TYTUŁU 
WYDA'WNICTWA, LICZBY ZAMAWIANYCH EGZEMPLARZY, OKRE
SU PRENUMERATY ORAZ SUMY WPŁATY. 

Zamawiający prenumeratę dla podległych jednostek proszeni są o poda
wanie na dowodach wpłaty dokładnych nazw i adresów jednostek, za 
które została dokonana wpłata. 

I Ministerstwa, urzędy centralne' i urzędy wojewódzkie proszone są o 
przesłanie rozdzielników na prenumeratę Dziennika Ustaw i Monitora 
Polskiego na rok .1988 ":"':'obejmujących zarówno potrzeby własne, jak 
i podległych jednostek budżetowych':'" do Wydziału Administracji Wy
dawnictw URM do dnia 15 września 1987 roku. Rozliczenie nastąpi po 
wystawieniu rac~unku. :' 

li WA G A: DOKONANIE WFŁATY NA PRENUMERATĘ DO :n PAŹ
DZIERNIKA 1987 R. Z PODANIEM CZYTELNEGO ADRE.,. 
SU ZAPEWNI TERMINOWE ROZPOCZĘCIE WYSYŁKI. 
DOKONANIE WPŁATY NA PRENUMERATĘ PO TYM 
TERMINIE SPOWpDUJE DODATKOWE KOSZTY ZWIĄ
ZANE Z OSOBNĄ WYSYŁKĄ NUMERÓW. ' . , 

O wszelkich zmianach nazwy prenumeratora lub adresu w okresie pre
numeraty 'uprzejmie prosimy informować Wydział Administracji Wy-
dawnictw URM. _ . . 
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